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6 Expertleerkrachten in de omgang met 
probleemgedrag 

 
 
 
 
6.1 Inleiding 
 
Het fenomeen gedragsproblematiek is door ons in voorafgaande 
hoofdstukken getypeerd en theoretisch samengevat met: ‘verschillende 
leerkrachten met verschillende vaardigheden vinden in verschillende situaties 
verschillend gedrag van verschillende leerlingen verschillend problematisch’. 
Dit komt overeen met onze uitgangspunten in het kader van dit proefschrift: 
de mate waarin een leerling gedragsproblematisch genoemd wordt door de 
leerkracht, hangt ondermeer af van de context, zoals de grootte en 
samenstelling van de school en klas, van leerkrachtkenmerken zoals 
ervaring, tolerantie en vaardigheden en van  
leerlinggedragskenmerken. Op deze manier beschouwd en overeenkomstig 
de transactionele benadering, staat ‘gedragsproblemen’ voor een begrip dat 
verwijst naar een subjectief, relatief en relationeel fenomeen. Volgens 
Sameroff & Mackenzie (2003) completeert vooral het laatstgenoemde aspect 
de transactionele benadering en daarom ligt op dit relationele aspect het 
zwaartepunt in dit hoofdstuk. ‘Relationeel’ kan in dit kader ook vervangen 
worden door transactioneel of interactioneel. Doel van de twee studies in dit 
hoofdstuk is het verkrijgen van inzicht in de relationele aspecten van 
gedragsproblemen en het inventariseren van het gedrag van 
expertleerkrachten in vergelijking met niet-expertleerkrachten in de omgang 
met gedragsproblematische en niet-gedragsproblematische leerlingen. 
De algemene vraagstelling is tweeledig en luidt: 
 

Hangt het ontbreken van afstemming van het onderwijsaanbod 
bij de voorziening in de behoeften van de leerling positief samen 
met de mate van gedragsproblematiek? 
 
Valt deze samenhang bij de experts ten opzichte van de niet-
experts gunstiger uit voor de gedragsproblematische leerling? 
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De koppeling van de termen ‘expertleerkrachten’, ‘afstemming’ en 
‘gedragsproblemen’, maakt dat in dit hoofdstuk eerder dan in vorige 
hoofdstukken sprake is van theoriegestuurd onderzoek. Dit laatste geldt 
temeer omdat we de termen ‘behoeften’ en ‘aanbod’ theoretisch 
nauwkeuriger beschreven hebben (zie Hoofdstuk 2). 
Wij geven eerst een samenvatting van het onderzoek naar de subjectieve en 
relatieve aspecten en wijzen daarbij vooral op de onvermijdelijke beperkingen 
die de onderzoeken met zich meebrengen. Daarna diepen wij het 
noodzakelijke relationele aspect uit met ondermeer de beschrijving van twee 
empirische studies. De eerste studie hebben we met de vragenlijstmethode 
uitgevoerd, terwijl de tweede met de observatiemethode gedaan is. Ten slotte 
volgen de discussie en conclusie. 
 
Het subjectieve aspect van gedragsproblemen 
Stimuli kunnen een probleem vormen als de verwerking of oplossing 
moeizaam is. Zo kunnen leerlinggedragingen door leerkrachten als 
problematisch opgevat worden als de verwerking daarvan en de omgang 
ermee de capaciteiten van de leerkracht te boven gaan. De 
gedragsproblemen zijn subjectief en hoeven dus geenszins objectief te zijn. 
De gedragsproblemen bestaan in ‘the eye of the beholder’ en dit beïnvloedt 
mogelijk het gedrag van zowel de leerkracht als de leerling. Een voorbeeld 
van een onderzoek naar subjectiviteit in de beoordeling en de gevolgen 
daarvan op de omgang tussen personen is het bekende ‘Pygmalion effect’ 
(Rosenthal & Jacobson, 1968). Hierbij leiden de gemanipuleerde, en dus niet 
op de werkelijkheid gebaseerde, vooronderstellingen over de leerlingen bij de 
leerkrachten tot een ‘selffulfilling prophecy’: de als goed bestempelde 
leerlingen kregen van de leerkrachten meer aandacht en stimulans, terwijl het 
omgekeerde geldt voor de als slecht bestempelde leerlingen. De verschillen 
in prestaties tussen beide groepen werden groter, waarbij de als goed 
aangewezen leerlingen na instructie beter presteerden dan hun 
tegenhangers. 
Met een, methodologisch gezien enigszins strikter, experimenteel design is in 
de vignetstudie van Fox & Stinet (1996) ‘labeling bias’ onderzocht. Daarbij 
kregen practici in het onderwijs, zoals schoolpsychologen, leerkrachten in het 
speciaal en regulier onderwijs en psychologiestudenten een identiek vignet te 
lezen. In dit vignet staat het probleemgedrag van een jongen beschreven. De 
vier condities verschilden slechts doordat er vier verschillende labels 
toegevoegd werden aan het vignet. De vier labels waren: ‘conduct 
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disordered’, ‘socially maladjusted’ (SM), ‘serious emotionally disturbed’ (SED) 
en ‘no exceptionality’. Ongeacht de verschillen in functie van de 
onderwijspractici werd een effect van de condities gevonden voor de 
prognose van toekomstige kwaliteit van de interpersoonlijke relaties: het 
vignet met SM gaf de slechtste prognose, gevolgd door het vignet met SED. 
Uit dergelijk onderzoek blijkt dat de interpretatie van gedrag gevoelig is voor 
persoonlijke inkleuring en vertekening. De verwerking van informatie is 
afhankelijk van etikettering, gegeven dezelfde objectieve gegevens. 
In Hoofdstuk 5 hebben wij het subjectieve aspect van het fenomeen 
gedragsproblemen onderzocht. Daarbij heeft de nadruk gelegen op de 
ervaring c.q. subjectieve beleving van de leerkracht van beschrijvingen van 
leerlinggedrag: in welke mate gaat het in de vignetten beschreven 
leerlinggedrag de capaciteiten van de leerkracht te boven? De beoordeling 
door leerkrachten van leerlinggedragingen bleek samen te hangen met het 
soort leerlinggedrag en het aantal gevolgde cursussen ten behoeve van de 
omgang met speciale leerlingen. 
In de vignetstudie uit Hoofdstuk 5 heeft de nadruk gelegen op de interne 
validiteit. Hoewel er steun bestaat voor de externe validiteit van de 
vignetmethode wat betreft het ‘verwijzingsgedrag’ door leerkracht van 
leerlingen (Green, Clopton & Pope, 1996), blijft het de vraag of de reacties 
van de leerkrachten op de gestandaardiseerde beschrijvingen van 
leerlinggedrag overeenkomen met hun reacties op overeenkomstige situaties 
in de klassensituatie. In de werkelijke klassensituatie zal de dynamiek in de 
relaties tussen leerkracht en leerling, en tussen leerlingen onderling, 
onvermijdelijk een aanvullend beeld vertonen. 
Mede om deze reden is het van belang niet alleen de met zelfrapportage 
vermelde gevoelens en gedachten van de leerkrachten te bestuderen, maar 
ook hoe deze gevoelens en gedachten (van te kort schietende capaciteiten 
en onmacht) tot uitdrukking komen in gedragingen. Deze 
leerkrachtgedragingen vormen het aanbod of de voorziening in de behoeften 
van de leerlingen. Deze behoeften komen tot uitdrukking in het gedrag van de 
leerlingen dat op zijn beurt samenhangt met de perceptie van de leerlingen 
van het aanbod van de leerkrachten. Ook deze perceptie van het aanbod 
door de leerlingen ontbreekt in de vignetstudie. Vooral de afstemming tussen 
leerkracht- en leerlinggedrag, is een nadere uitwerking van het relationele 
aspect van gedragsproblemen. Hier komen wij in de desbetreffende 
paragraaf op terug. 
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Het relatieve aspect van gedragsproblemen 
Het relatieve aspect van gedragsproblemen komt tot uitdrukking doordat de 
context van invloed is op de beoordeling van het gedrag als zijnde 
problematisch (Guldemond & Meijnen, 2000; Maas 1993; Meijnen & Maas, 
1998). Howes & Smith (1995) noemen deze contextvariabelen ook wel 
structurele variabelen. Hieronder verstaan zij reguleerbare aspecten zoals 
kind-leerkrachtratio, aantal leerlingen met gedragsproblemen, groepgrootte, 
maar ook leerkrachtkarakteristieken, zoals opleidingsniveau en 
onderwijservaring. (zie ook Buyse, Verschueren, Doumen, Van Damme, 
Maes, 2008) 
In het vorige hoofdstuk zijn de belangrijkste schoolkenmerken in kaart 
gebracht zoals de school- en klassengrootte, de verhouding van het aantal 
gewogen kinderen ten opzichte van het totaal aantal leerlingen van 
respectievelijk de school en klas, en de verschillende differentiatievormen op 
school- en groepsniveau. In dit hoofdstuk krijgt het relatieve aspect van 
gedragsproblemen minder nadruk door de noodzakelijke keuzes en 
praktische beperkingen die dit proefschrift met zich meebrengt. 
 
Het relationele aspect van gedragsproblemen 
In de vignetstudie, waarbij de systematiek van het subjectieve aspect van 
gedragsproblemen onderzocht is, is het relationele aspect niet aan bod 
gekomen. De onderzoeksopzet in de vignetstudie bracht dit 
noodzakelijkerwijs met zich mee, doordat de stimuli in de vorm van 
beschrijvingen van leerlinggedragingen experimenteel gecontroleerd zijn. In 
de realiteit vertonen deze leerlinggedragingen meer variatie en nuances. Het 
relationele aspect omvat het subjectieve en relatieve aspect, waarbij de 
stimuli bestaan uit de verbale en non-verbale gedragingen van personen die 
op elkaar reageren binnen een context. Het relationele aspect van 
gedragsproblemen kan als het interactionele of communicatieve aspect 
opgevat worden. De interactie in de klas omvat de interactie tussen leerlingen 
onderling en die tussen leerling en leerkracht. Hierbij beperken wij ons tot de 
laatstgenoemde bidirectionele of reciproke vorm van interactie (Doumen, 
Verschueren, Buyse, Germeijs & Luyckx, 2008). De proceskwaliteit omvat 
volgens Howes & Smith (1995) de ervaringen van de kinderen en de 
voorziening van geschikte en ongeschikte ontwikkelingsactiviteiten door de 
leerkracht, en de al dan niet positieve sociale interacties tussen leerkracht en 
leerling. De proceskwaliteit zoals omschreven door Howes & Smith lijkt dus 
de (ontwikkelings-)behoeften, het aanbod en de afstemming te omvatten. 



Expertleerkrachten in de omgang met probleemgedrag 

 215 

In Hoofdstuk 2 hebben wij de kenmerken van de leerkracht, leerlingen en de 
interactie in algemene vorm beschreven. De interactie heeft globaal de vorm 
van een vraag- en aanbodmodel, of meer specifiek, van behoeften en 
tegemoetkoming. Aangezien er sprake kan zijn van een tekort aan aanbod of 
juist een verkeerd aanbod door de leerkrachten, hebben wij Figuur 2 uit 
Hoofdstuk 2 enigszins aangepast tot Figuur 6.1. De laatstgenoemde figuur 
geeft weer dat er sprake kan zijn van een bevorderend en belemmerend 
aanbod bij de voorziening in de drie behoeften van leerlingen. Naarmate het 
aanbod verschuift van belemmerend naar bevorderend aanbod is er sprake 
van een betere afstemming. De dubbele pijl is de (mate van) afstemming. 
Bijvoorbeeld: in de middelste kolom op de eerste regel staat de behoefte aan 
autonomie. In de linker kolom staat ‘Autoriteit’. Deze term verwijst naar 
gedragingen van de leerkracht waarbij hij/zij autoriteit uitstraalt. Deze 
gedragingen zijn een adequate voorziening in de behoefte aan autonomie. In 
de linker kolom staat in de eerste regel ‘Autoritair’, duidend op autoritair 
gedrag, dat een inadequaat aanbod is op de behoefte aan autonomie. 
Om de continua enigszins te verhelderen en te onderbouwen met uitspraken 
van relevante auteurs die werken binnen een overeenkomstig paradigma, 
hebben wij Figuur 6.2 opgenomen. In Figuur 6.2 worden de omschrijvingen 
van diverse auteurs gegeven die verwijzen naar de vraag- en aanbodtermen. 
De auteur die eerder genoemd wordt is ook de bron voor de voorafgaande 
informatie. Dit is het geval als niet bij elk stuk tekst een verwijzing staat. De 
opbouw van deze figuur loopt parallel met Figuur 6.1. In de linker kolom staat 
het bevorderend leerkrachtaanbod, onderscheiden naar 
autonomiebevorderend, competentiebevorderend en 
betrokkenheidbevorderend aanbod. De ((in)adequate mate van) afstemming 
is weergegeven met een dubbele pijl. In de middelste kolom staan de drie 
fundamentele behoeften van de leerlingen. In de rechter kolom, ten slotte, 
staat het belemmerende of inadequate aanbod bij de voorziening in de 
behoeften van de leerlingen. 
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Figuur 6.1: Bevorderend en belemmerend leerkrachtaanbod op de drie 

leerlingbehoeften 
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Bij het bevorderend aanbod wordt adequaat tegemoet gekomen aan de 
behoeften, waardoor gedragsproblemen verminderen. Bij een belemmerend 
aanbod wordt minder adequaat tegemoetgekomen aan de behoeften, 
waardoor gedragsproblemen ontstaan of heviger worden. 
De theoretische informatie in Figuur 6.2 overlapt veelal omdat auteurs gebruik 
maken van dezelfde bronnen of omdat zij naar elkaar verwijzen. Verder 
verschillen de beschrijvingen wat betreft abstractieniveau. Zo is bijvoorbeeld 
de tekst “ongeïnteresseerd in de leerlingen” in het blok “negeren en 
verwaarlozen” minder concreet geformuleerd dan “weinig frequent contact”. 
Daarnaast bestaat er verschil tussen datgene dat objectief aangeboden lijkt te 
moeten worden (“Gebruiken van zo min mogelijk controle”) en de ervaring 
van de leerling (“De ervaring om eigen keuzes te mogen maken”). De 
relevantie van dit laatstgenoemde verschil is benadrukt in Hoofdstuk 2. 
Daarin beschrijven wij de conflicttheorie in de transactionele benadering, 
waarbij het gaat om subjectieve ervaring van de tegemoetkoming in de 
(wederzijdse) behoeften als noodzakelijke voorwaarde voor de oplossing van 
een conflict. Voor de objectieve tegemoetkoming hoeft dit niet te gelden. Ook 
Skinner & Belmont (1993) wijzen op het mediërende aspect van de perceptie. 
De interpretatie van elkaars gedrag (van leerling en leerkracht) heeft 
gevolgen voor daaropvolgend gedrag . 
 
Transactionele Motivatietheorie en Zelfbepalingtheorie 
De definities van gedragsproblemen en kwaliteit van de omgang kunnen aan 
elkaar gerelateerd worden binnen de transactionele benadering. De 
Transactionele Motivatietheorie (Connel & Welborn, 1991) en de 
Zelfbepalingtheorie (’Self-determination theory’) van Deci & Ryan (2000) 
vormen het theoretisch kader van dit onderzoek. Deze theorieën geven 
specificaties van de algemeen geformuleerde begrippen ‘behoeften’ en 
‘tegemoetkoming’. Is de ‘tegemoetkoming’ onvoldoende of minder adequaat, 
dan is sprake van ‘mismatch’ of ‘misfit’. Andersom is sprake van ‘match’ of 
‘fit’. Deze tegenstellingen zijn de polen van een continuüm, waardoor deze 
termen vervangen kunnen worden door de mate van afstemming. 
De theorieën vallen onder de noemer ‘afstemmingsbenadering’, waarbij het 
gaat om de tegemoetkoming aan drie soorten behoeften (deze noemen wij 
ook wel ‘the big three’). Hierna beschrijven wij de concepten gedetailleerder 
op basis waarvan wij hypotheses opstellen en komen tot keuzes bij de 
operationalisaties. 
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Behoefte aan competentie en bieden van informatie 
Bij het vergroten van de effectieve leertijd en het bieden van informatie wordt 
tegemoetgekomen aan de behoefte aan competentie van de leerling. De 
behoefte aan competentie kan omschreven worden als de behoefte om 
effectief te handelen en gewenste resultaten te behalen, en om ongewenste 
resultaten te vermijden (Connel & Wellborn,1991). Boekaerts (2007), Bruner 
(1966) en Deci & Ryan (2000) verwijzen bij het competentieprincipe naar 
White (1959) die dit ‘competentie-motivatie’ noemt. De vooruitgang in 
vaardigheid veroorzaakt positieve emoties, wat de activiteit intrinsiek 
motiverend maakt (Boekaerts, 2007). 
Bij het aanbod wat betreft de voorziening in de behoefte aan competentie 
gaat het om de mate van helderheid en kwaliteit van de geboden informatie, 
over de gestelde eisen en de consequenties. De volgende twee van de zeven 
variabelen die door Creemers (1991) en Sammons, Hillman & Mortimore 
(1995)16 genoemd worden, lijken het aanbodkarakter voor competentie voor 
de individuele leerling het best te dekken. Het zijn de leerkrachtgedragingen, 
die samenhangen met het prestatieniveau van leerlingen en dus effectief 
blijken te zijn: de mate van het geven van feedback en de mate waarin 
correctieve maatregelen genomen worden om de leerlingen alsnog tot het 
vooraf gestelde en gewenste leerniveau te brengen. Wij zullen deze 
uitspraken over deze variabelen nader toelichten, waarbij ‘de mate van’ 
verder uitgediept wordt. 
Wij onderscheiden feedback over academische vakken van de feedback over 
gedrag. Deze laatste soort zou eerder onder het ‘aanbod van controle’ vallen. 
Deci & Ryan (2000) noemen de eerste vorm van activiteiten ‘informational’ 
omdat het informatie over het leren betreft, waarbij het gaat om de juiste 
verhouding van positieve feedback ten opzichte van geen feedback. Kluger & 
DeNisi (1996, p. 255) definiëren feedback als: ‘actions taken by (an) external 
agent(s) to provide information regarding some aspect(s) of one’s task 
performance’. Feedback valt dus onder het bieden van informatie over de 
kwaliteit van het werk (zie ook Hattie & Timperley, 2007). De leerling moet 
dus weten wat zijn huidige niveau is ten opzichte van het vereiste niveau. 
Kluger & DeNisi (1996) vinden in hun meta-analyse een gemiddeld effect 

                                            
16 Een derde kenmerk dat ook door Sammons, e.a. (1995) genoemd wordt is de mate 
van helderheid bij het presenteren van de leerstof. Deze geldt hoofdzakelijk klassikaal 
of is gericht op subgroepjes en lijkt minder van toepassing bij de één op één 
communicatie. 
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(d = .41) van feedback op prestaties, maar laten ook zien dat bepaalde soort 
variabelen dit effect versterken, temperen of tegenwerken. Zo is het effect van 
feedback sterker als er sprake is van heldere en minder complexe doelen. Dit 
geldt ook als er meer taakgerichte, in plaats van meer persoonsgerichte 
feedback gegeven wordt. De effectiviteit van feedback neemt af naarmate 
deze eerder gericht is op persoonseigenschappen (‘metatask oriënted’), dan 
op de taak (‘task oriënted’). Bij ‘task oriënted’ worden specifieke opmerkingen 
gemaakt over het werk van de leerling. Hierbij wordt specifiek gevraagd of 
verwezen naar manieren waarop de leerling het gestelde leerdoel kan 
bereiken. Bij ‘metatask’ is ‘self-esteem’ vaak in het geding. In dit geval is de 
aandacht van de leerling niet op de taak gericht maar op de bescherming van 
het zelfbeeld. Het meest bekend is het soort feedback dat ‘prijzen’ teweeg 
brengt. Dit is wel goed voor het ego, maar niet voor de progressie in 
leertaken. De leerling zal namelijk bij prijzen de feedback op de taak, of de 
taak zelf, vermijden. Met het vermijden, negeren of bagatelliseren van de 
taakgerichte feedback houdt de leerling zijn, met prijzen gevoede, ego in 
stand. Ook bij het vergelijken van de prestaties van het subject met de 
groep(snorm) verschuift de aandacht van het subject naar (het beschermen 
van) zijn zelfbeeld in plaats van naar de taak. Roeser, Eccles & Sameroff 
(1998) noemen parallel hieraan het onderscheid tussen ‘ability goal structure’ 
tegenover ‘task goal structure’. In het eerste geval wordt er feedback gegeven 
over iemands vaardigheid ten opzichte van die van anderen, in het tweede 
geval is de feedback gericht op het bereiken van het einddoel binnen de taak. 
Ook bij negatieve feedback en bij ontmoedigen worden 
zelfbeschermingsprocessen geactiveerd. Bij negatieve feedback wordt de 
leerling op fouten gewezen zonder dat deze informatie krijgt hoe hij/zij de 
kloof moet overbruggen tussen het huidige niveau (c.q. foute antwoord) en 
het doel. Bij negatieve feedback zal het zelfbeeld bedreigd worden en er 
angst ontstaan, waardoor het subject afhaakt, zodat de bedreiging 
opgeheven wordt. Bij positieve feedback (bevestiging van het goede 
antwoord) is de aanleiding tot zelfbescherming er niet en is de aandacht 
gericht op de taak. 
De feedback die gericht is op de taak en die ‘task goal structure’ genoemd 
wordt, lijkt grotendeels overeen te komen met de specificiteit in de feedback 
over de taak. Deze feedback moet correctieve informatie bevatten, waardoor 
het verschil tussen het beoogde doel en de geleverde prestatie verkleind 
wordt. Hoewel Kluger & DeNisi (1996). aangeven dat te specifieke feedback 
remmend werkt op de prestaties, lijkt ons dat in de schoolsituatie niet of 
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nauwelijks voor te komen. Dit vanwege de schaarse tijd die een leerkracht ter 
beschikking heeft per leerling. Volgens Kluger & DeNisi (1996). gaat het bij 
motivatie en aandacht niet zozeer om ‘if’, de hoeveelheid, maar om ‘what’, de 
kwaliteit. 
Bij het bieden aan informatie als tegemoetkoming aan de behoefte aan 
competentie, kiezen wij in ons onderzoek hoofdzakelijk voor de specificiteit 
van informatie die de leerkracht biedt én voor de verhouding tussen positieve 
en negatieve feedback. De veronderstelling is dan dat een expertleerkracht 
specifieker is en verhoudingsgewijs meer positieve feedback geeft dan de 
niet-expert. De expert zorgt er dus voor dat bij deze soort behoefte de 
informatie meer op de taak dan op de persoon gericht is. 
Op basis van de theoretische informatie in Hoofdstuk 2 en informatie uit de 
voorgaande paragrafen, kan de behoefte aan competentie ook opgevat 
worden als de behoefte aan informatie of taakgerichte feedback. De 
voorziening in deze behoefte kan omschreven worden met het aanbod van 
informatie ofwel het geven van taakgerichte en specifieke feedback. 
 
Behoefte aan relatie en bieden van affectie 
Bij het geven van waardering en het bieden van respect voelt de leerling zich 
veilig en geliefd. Aan dit gevoel ligt de behoefte aan relatie ten grondslag. 
Baumeister & Leary (1995) noemen de behoefte aan relatie, ‘relatedness’ of 
‘belonging’, het belangrijkste motief van handelen van de mens. Dit geldt 
(dus) ook in de schoolsituatie (Myers & Pianta, 2008). Ryan, Stiller & Lynch 
(1994) en Roeser e.a. (1998) vonden bij studenten een hogere intrinsieke 
motivatie als deze hun docent als warm en betrokken ervaarden. Baumeister 
& Leary (p. 6) beschrijven de afstemming op de behoefte aan relatie met: “to 
satisfy the need to belong, the person must believe that the other cares about 
his or her welfare and likes (or loves) him or her”. Zij vervolgen dat idealiter 
de positieve gevoelens wederkerig zijn en dat het niet louter om 
vriendelijkheid zelf gaat. Bij ‘louter vriendelijkheid’ kan het een vorm betreffen 
die mogelijk door vele anderen op willekeurige tijdstippen geboden kan 
worden. Baumeister & Leary doelen bij ‘need to belong'’ op betekenisvolle 
anderen voor deze leeftijdsfase zoals ouders, verzorgers en leerkrachten. 
Potentieel problematische leerlingen die extra verbondenheid ervaren met de 
leerkracht (door extra inspanningen van de leerkracht), blijken minder 
problematisch gedrag te vertonen dan leerlingen die verwezen werden naar 
het speciaal onderwijs (Myers & Pianta, 2008). Een sterkere verbondenheid 
met de leerkracht blijkt ook bij adolescenten negatief gerelateerd te zijn aan 
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emotionele instabiliteit, geweld, drugsgebruik, vandalisme en (gedachten aan) 
zelfmoord (Myers & Pianta, 2008). 
Roeser e.a. (1998) en Myers & Pianta (2008) gebruiken de term ‘teacher 
supportivenes’, terwijl Buyse, Verschuren, Doumen, Van Damme en Maes 
(2008) ‘emotional support’ gebruiken als belangrijk onderdeel van de kwaliteit 
van de relatie. Zij beschrijven de positieve kant van ‘emotional support’ als 
uiting van warmte en respect. De negatieve kant is de uiting van woede, 
sarcasme of geïrriteerdheid. Newberry & Davis (2007) onderscheiden 
‘proximity’ van ‘closeness‘. De eerste term staat voor fysieke nabijheid 
(bijvoorbeeld in de klas) welke een voorwaarde is voor het ontstaan van 
‘closeness’. Dit zou volgens de auteurs bevorderd worden door ‘caring’ van 
de kant van de leerkracht. De leerkracht zou om de leerlingen moeten geven. 
Wij blijven echter bij de term affectie omdat ‘caring’ en ‘proximity’ ook onder 
de noemer van het bieden van informatie kunnen vallen. Een leerkracht die 
een leerling iets wil leren geeft ook om hem of haar, terwijl de getoonde 
affectie of genegenheid kan variëren van vriendelijk tot vijandig.  
Negatieve affectie heeft een escalerend effect (Tidwell, 1998). Leerlingen 
noemen daarbij discriminatie-ervaringen als belangrijke kenmerken voor de 
slechte kwaliteit van de relatie (Roeser e.a., 1998). Poulou & Norwich (2000) 
vonden dat leerlingen met ‘emotional and behavioral disturbances’ (EBD’s) 
negatieve gevoelens, zoals boosheid irritatie en onverschilligheid opwekten 
bij leerkrachten. Leerkrachten die getraind waren in klassenmanagement of in 
de omgang met EBD’s hebben deze gevoelens in mindere mate dan 
leerkrachten zonder deze training, (Alvarez, 2007). 
De-escalatie is volgens de conflicttheorie (Tidwell, 1998) hét middel om 
conflicten of negatieve relaties te verbeteren. De leerkracht doorbreekt 
daarmee de vicieuze cirkel waarin de actoren gevangen kunnen zijn (Doumen 
e.a., 2008). In dat laatste geval zou de leerkracht minder vijandig tot neutraal 
moeten zijn ten opzichte van de leerling. Anderzijds lijkt extreem vriendelijk 
gedrag van de leerkracht bij vijandelijk gedrag van de leerling onnatuurlijk of 
gekunsteld. Een neutrale opstelling ten opzichte van vijandig gedrag lijkt het 
meest geschikt in plaats van vijandig gedrag omdat door het laatste het 
ongewenste gedrag van de leerling versterkt wordt. Vijandigheid van de kant 
van de leerkracht is dus contraproductief omdat er niet aan de behoefte van 
de leerling wordt voldaan. In de observatiestudie zullen wij dieper ingaan op 
de graduering van afstemming op de behoefte aan relatie. 
Op basis van de theoretische informatie in Hoofdstuk 2 en informatie uit de 
voorgaande paragrafen, kan de behoefte aan relatie of verbondenheid ook 
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opgevat worden als de behoefte aan betrokkenheid of affectie. De 
voorziening in deze behoefte kan omschreven worden met het aanbod van 
genegenheid, betrokkenheid en vriendelijkheid. Deze laatste term heeft onze 
voorkeur omdat hiermee de operationalisatie vergemakkelijkt wordt. 
 
Behoefte aan autonomie en bieden van keuzevrijheid 
Autonomie wordt gedefinieerd als de ervaring van keuzes in de aanzet tot 
activiteit, het onderhouden van en reguleren van activiteit, en de ervaring van 
de relatie tussen de eigen activiteiten en de gekozen doelen en waarden 
(Connel & Welborn, 1991). Een leerling die zelf initiatief neemt, ervaart dan 
‘origin-experience’ terwijl diegene die zich gestuurd voelt door anderen ‘pawn-
experience’ (pionervaring) heeft. De ervaring van keuzevrijheid geldt niet 
alleen voor het leerwerk. Ook bij het opstellen van regels kunnen de 
leerlingen betrokken worden.  
Keuzevrijheid is van invloed op betrokkenheid en dus op het gedrag van 
leerlingen (Connel & Welborn, 1991). Ryan & Deci (2000) onderscheiden 
verschillende soorten van betrokkenheid. Volgens hen is ‘amotivation’ de 
negatieve pool van een gefaseerd proces dat verloopt van extrinsieke 
motivatie via een proces van verinnerlijking en integratie naar de positieve 
pool, die door hen intrinsieke motivatie genoemd wordt (zie ook Eccles & 
Wigfield, 2002). Bij amotivatie is er geen regulatie (‘ik doe niets of juist iets 
anders’). Bij extrinsieke motivatie is er sprake van externe regulatie (“ik doe 
het omdat ik het moet, op straffe of beloning van...”) die overgaat via 
introjectie-regulatie (“ik doe het omdat dat zo hoort”) en geïdentificeerde en 
geïntegreerde regulatie (“ik doe het omdat ik positief sta ten opzichte van de 
gestelde doelen”) in intrinsieke regulatie (“ik doe het omdat ik het leuk vind”). 
Reeve, Jang, Hardre & Omura, 2002 vonden in hun experimenten steun voor 
de overgang van de extrinsieke fase naar de identificatie fase van 
gemotiveerdheid. De interventie die deze overgang bewerkstelligde bestond 
uit de al dan niet gegeven rationale en de informatie met betrekking tot het 
belang en de bruikbaarheid voor de proefpersoon (c.q. gebruiker). Hierbij is 
het noodzakelijk dat de gebruiker de rationale ziet als autonomie-steunend. 
Bij het geven en vergroten van verantwoordelijkheid ervaart de leerling 
zichzelf als een effectief en zelfstandig individu. Het gaat dan bij afstemming 
op de behoefte aan autonomie om het bieden van keuzes binnen een 
context, zodanig dat een leerling in een bepaalde mate sturing kan geven aan 
zijn leerproces en leeromgeving (Deci & Ryan, 2002). Binnen de 
klassensituatie zou dat tot uitdrukking komen in de keuze van het soort 
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leerwerk en de vrijheid van handelen. Roeser e.a. (1998) noemen de 
voorziening in de behoefte aan autonomie als de gelegenheid geven om te 
participeren in betekenisvolle beslissingen en het leren van relevante stof. 
Zonder gedragsalternatieven en bij beloning en straf zal amotivatie en 
extrinsieke motivatie optreden. Bij controle met straffen en belonen blijft de 
inspanning van de leerling daarvan afhankelijk en blijft de leerling steken in 
extrinsieke motivatie of valt terug tot amotivatie. Heeft de leerling juist wel 
keuzemogelijkheden of is de relatie van de taak tot het doel duidelijk, dan is 
de kans groter dat de leerling in fasen van motivatie terecht komt die 
intrinsieke motivatie dichter naderen. Autoritair gedrag van de leerkracht 
werkt dus het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerling tegen. Meer 
keuzevrijheid bieden werkt dus bevorderend op dat gevoel. 
Op basis van de theoretische informatie in Hoofdstuk 2 en informatie uit de 
voorgaande paragrafen, kan de behoefte aan autonomie ook opgevat worden 
als de behoefte aan een bepaalde mate van vrijheid of controle. De 
voorziening in deze behoefte kan omschreven worden met het aanbod van 
vrijheid of controle. Deze laatste twee termen zijn naar onze mening 
inwisselbaar. 
 
Relaties tussen de drie concepten 
Volgens Deci & Ryan (2000) zijn de drie soorten behoeften conceptueel als 
onafhankelijk te beschouwen. Skinner & Belmont (1993) menen hetzelfde 
voor de drie soorten aanbodcomponenten. Empirische steun daarvoor geven 
zij echter niet. Door de schrijver dezes wordt aangenomen dat hier met 
‘onafhankelijk’ bedoeld wordt dat de concepten duidelijk te onderscheiden en 
afzonderlijk meetbaar zijn. 
De mate en de mix, waarin een leerling in deze behoeften, mede op basis van 
diens voorgeschiedenis voorzien is, verschilt van leerling tot leerling (Myers & 
Pianta, 2008). In die zin zou eerder gesproken kunnen worden van specifieke 
behoeften dan van speciale behoeften. Elke leerling heeft zijn eigen 
specifieke dosering nodig voor elk van de componenten, wat inhoudt dat 
‘doceren’ gelijk staat aan ‘doseren’. Passend binnen deze redenering stelt 
Poulie (1994, p. 302): “de effectiviteit van algemene motivatiestrategieën 
wordt bepaald door het vaststellen van, en inspelen op individuele 
verschillen”. Meijer, Meijnen en Scheerens (1993) formuleren het minder 
algemeen: het gaat om ‘toegesneden onderwijs aan die leerlingen die 
specifieke onderwijskundige behoeften met zich meebrengen’. Desondanks is 
onduidelijk wat met die specifieke onderwijskundige behoeften bedoeld wordt. 
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De Zelfbepalingtheorie van Deci & Ryan (2000) gaat wel expliciet op de 
behoeftenvervulling in.  
In deze theorie geldt dat, als niet in alle drie de fundamentele basisbehoeften 
(behoefte aan competentie, relatie en autonomie) voorzien wordt, er tal van 
problemen ontstaan in het gezond ontwikkelen en functioneren van een 
individu. Zij schrijven (p. 230): “the presence versus absence of 
environmental conditions that allow satisfaction of these basic needs -in 
people’s immediate situations and their developmental histories- is thus a key 
predictor of whether or not people will display vitality and mental health”. Dit 
impliceert dat het ontbreken van de vervulling van ‘the big three’ tot 
uitdrukking komt in gedragsproblemen. Voor de Nederlandse situatie is het 
volgens Stevens (2002) niet anders. Volgens hem voldoet de school ook niet 
aan de basisbehoeften om gemotiveerd te blijven omdat deze geen voeding 
geven aan de psychologische basisbehoeften van ieder mens, namelijk de 
behoefte aan relatie, competentie en autonomie. 
 
Experts en afstemming op de drie behoeften 
In de onderzoeken naar de afstemming van de aanbodcomponenten op de 
drie behoeften is de expertise van de leerkracht niet expliciet opgenomen. 
Het zou zo moeten zijn dat een expert zich het meest houdt aan het 
bevorderend aanbod zoals dat ondermeer omschreven staat in de linker 
kolom van Figuur 6.2. Toch is het de vraag of de leerkracht zich altijd moet 
houden aan het maximale aanbod. In dit geval biedt een leerkracht ‘altijd’ 
maar ‘meer’, waardoor eerder sprake lijkt van een aanbodbenadering dan van 
een afstemmingsbenadering. Bij de ‘afstemmingsbenadering’ geeft een 
expertleerkracht in de omgang met gedragsproblemen per definitie een 
adequaat aanbod, waardoor er minder of geen sprake is van ‘misfit’, en dus 
minder of geen gedragsproblemen. Een expertleerkracht is de beste 
doseerder van het aanbod op de drie behoeften. Deze behoeften verschillen 
zowel binnen als tussen kinderen en dus ook in urgentie ter vervulling. Een 
expertleerkracht kent in extremo dus niet zozeer gedragsproblemen als wel 
‘gedragsvragen’ die voortkomen uit de drie basisbehoeften van leerlingen. 
Deze gedragsvragen vormen dus geen probleem voor een expert. Een niet-
expert daarentegen, herkent de gedragingen van leerlingen niet als 
voortkomend uit de drie basisbehoeften. Hiermee worden de behoeften niet 
onderkend, ontkend of verkeerd geïnterpreteerd, waardoor deze de 
gedragingen als problematisch ziet. 
Binnen de Zelfbepalingtheorie zijn de definities van de begrippen 
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‘expertleerkrachten’, ‘gedragsproblemen’ en ‘kwaliteit van de omgang’ aan 
elkaar gerelateerd. Dit fenomeen is het relationele aspect van 
gedragsproblemen, waarbij het vooral gaat om “it takes two to tango”. In het 
relationele aspect van gedragsproblemen onderzoeken wij dus drie soorten 
van behoeften en de tegemoetkoming daaraan. Om misvatting te voorkomen: 
de behoefte aan relatie is dus slechts een van de drie behoeften welke 
onderdeel vormt van het relationele aspect van gedragsproblemen. 
 
Algemene aanpak voor Studie 1 en Studie 2 
Met twee studies doen wij onderzoek naar het relationele c.q. interactionele 
aspect van gedragsproblemen. Wij bestuderen in Studie 1 voornamelijk de 
percepties van de twee partijen van elkaar: de leerkracht en de leerling. Het 
betreft in deze studie de adequaatheid van de voorziening in de behoeften, 
waarbij experts dus een meer adequaat aanbod zouden bieden in de 
perceptie van de leerlingen. Met een door ons geconstrueerde vragenlijst 
vragen wij aan de leerlingen, waarin zij de leerkracht al dan niet te kort vinden 
schieten in de vervulling van de ‘big three’. Ook bevragen wij de leerkracht 
naar diens aanbod en diens inschatting van gedragsproblematiek van de 
leerlingen. De expertise van de leerkracht is bepaald op basis van het aantal 
jaren ervaring en het aantal extra gevolgde cursussen. 
In Studie 2 bestuderen wij het gedrag van de twee partijen. Bij dit gedrag 
onderscheiden wij de ‘big three’, het aanbod daarop en de afstemming 
daarvan. De werkwijze bestaat uit gelijktijdige observatie van leerkracht en 
leerlingen. De gedragingen zijn gecodeerd met een door ons geconstrueerd 
instrument welke de ‘big three’ en het aanbod daarop meet. Binnen deze 
observatiemethode is ‘event sampling’ en/of ‘time sampling’ geschikt om de 
reciproke relaties te onderzoeken. Verondersteld wordt dat deze reciproke 
relaties een neerslag zijn van gedragsproblemen. 
Voor beide studies dient de eerder beschreven theoretische informatie 
grotendeels als richtlijn voor de operationalisatie van de constructen. De 
manieren waarop wij de constructen geoperationaliseerd hebben vallen onder 
de constructmethode, die weer onder de theoriegestuurde methode valt 
(Oosterveld & Vorst, 1998). 
Naast de relaties tussen de leerlingbehoeften en het leerkrachtaanbod wordt 
onderzocht wat de invloed is van ervaring en expertise van de leerkracht in 
de omgang met gedragsproblemen. ‘Fit’ of afstemming, dan wel adequate 
omgang, door experts zou een belangrijke steun geven aan de transactionele 
benadering, waarin (het ontbreken van) de problemen als een proces tussen 
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twee individuen beschouwd wordt (Sameroff & Mackenzie, 2003). Hoe meer 
expertise en ervaring de leerkracht heeft, des te beter is de aanpassing van 
het aanbod aan de behoeften van de leerlingen, waardoor de leerkracht 
minder problemen heeft in de omgang met zijn leerlingen. De expertise van 
de leerkracht is grotendeels bepaald door middel van aanwijzing door derden. 
Wij zullen de twee studies na elkaar behandelen. 
 
 
6.2 Studie 1: 

Leerling- en leerkrachtperceptie van onderwijsaanbod 
 
6.2.1 Inleiding 
 

“Most important is empirical inquiry into the source of differences 
among teachers in their provision of involvement, structure, and 
autonomy support (….) it is important to understand why some 
teachers provide optimal levels of all three motivational supports 
and others do not.” (Skinner & Belmont, 1993, p. 580). 

 
Tot het tijdstip van dit schrijven is vervolgonderzoek op basis van 
bovenstaande aanbeveling nog niet gedaan. Skinner & Belmont (1993) 
bevroegen in het desbetreffende onderzoek de leerlingen naar de 
tegemoetkoming door de leerkracht aan de drie behoeften en de leerkracht 
naar diens aanbod. Zij onderzochten deze percepties in relatie tot 
betrokkenheid (‘engagement’). 
Om de factoren te bepalen waarom bij sommige leerkrachten er sprake is van 
meer of minder ‘misfit’ lijkt het zaak om de vaardigheid van de leerkrachten te 
onderzoeken. Expertleerkrachten komen per definitie beter tegemoet aan de 
drie behoeften en dus zou er bij hen minder sprake moeten zijn van ‘misfit’. 
Een adequaat aanbod zou ook door de leerlingen als zodanig ervaren 
worden, waardoor zij minder gedragsproblemen vertonen. Anders dan de 
studie van Skinner & Belmont bevat deze studie de expertise van de 
leerkrachten. 
Naast de vraag waarom leerkrachten al dan niet een adequaat aanbod 
kunnen bieden, is het van belang wat Skinner & Belmont onder ‘optimal 
levels’ verstaan. Wij vatten dit op als de mogelijkheid dat leerlingen ook een 
overdaad aan aanbod op de drie behoeften kunnen ervaren. In dat geval 
zouden deze leerlingen, dus net als zij die te weinig onderwijsaanbod 
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ervaren, ontevreden kunnen zijn over de vervulling van de basisbehoeften. 
Deze ontevredenheid met het aanbod zal zich uiten in het gedrag in de klas, 
dat door de leerkracht gepercipieerd wordt als probleemgedrag. Dus ‘misfit’ 
dan wel gebrek aan afstemming tussen de behoeften en aanbod kan uit een 
tekort of een overdaad aan aanbod bestaan. 
Doel van Studie 1 is de bepaling van de samenhang tussen 
gedragsproblemen en het door de leerlingen ervaren tekort of overdaad in het 
onderwijsaanbod en de rol van expertise van de leerkracht daarin. 
 
De hypothesen kunnen wij als volgt specificeren. 

1. Expertleerkrachten ervaren het gedrag van leerlingen minder als 
gedragsproblematisch dan niet-experts17. 

2. Leerlingen die een schaarste òf een overdaad ervaren in de 
tegemoetkoming op minstens één van de drie behoeften, worden 
door de leerkracht als gedragsproblematisch ervaren. 

3. De effecten, genoemd in hypothese 2, zullen voor de 
expertleerkrachten minder sterk zijn. 

 
Met een correlationeel vragenlijst onderzoek (Judd, Smith & Kidder, 1991), 
zijn de leerlingen bevraagd naar datgene dat hun leerkracht hen aanbiedt. 
Aan de leerkrachten is gevraagd naar de mate waarin zij de leerlingen 
gedragsproblematisch vinden (zie ook Otte, 2002). Het gaat dus om de 
wederzijdse perceptie van de afstemming. Daarnaast zijn onder meer 
gegevens verzameld van de leerkracht. Dit betreft de extra opleiding en 
ervaring in het regulier onderwijs. Deze gegevens dienen om de experts te 
onderscheiden van niet-experts. 
 
6.2.2 Methode 
 
Steekproef 
De gegevens zijn in 2001 verzameld bij een clustersteekproef met 
leerkrachten en leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 (Otte, 2002). De keuze 
voor de beperking tot deze groepen is gemaakt omdat gebleken is uit een 
pilotstudy dat de mindere leesvaardigheid van de lagere groepen de 
betrouwbaarheid nadelig beïnvloedt. De gelegenheidssteekproef bestaat uit 

                                            
17 Waar de vergelijking met niet-experts vanzelfsprekend is zal “dan niet-experts” ten 
behoeve van de leesbaarheid weggelaten worden. 



Expertleerkrachten in de omgang met probleemgedrag 

230 

scholen van een middelgrote gemeente in het oosten van het land. Zij bevat 
700 leerlingen, waarvan 344 meisjes en 356 jongens met 34 leerkrachten. De 
laatste groep bestaat uit 19 vrouwen en 15 mannen. 
Voor de ontbrekende waarden op de verschillende variabelen is, waar 
mogelijk, de regressie-imputatie met de toevoeging van aselect gekozen 
residuen gebruikt. Hoewel de datastructuur hiërarchisch is, is deze hiërarchie 
genegeerd bij imputatie-, betrouwbaarheids- en factoranalyses. Bij toetsing 
van de hypothesen is daarentegen wel rekening gehouden met deze 
zogenaamde genestheid van de data. 
 
Instrumenten 
Wij behandelen twee instrumenten: de Leerlingvragenlijst-
Onderwijsbehoeften, Leerkrachtvragenlijst-Onderwijsaanbod. Daarnaast gaan 
wij in op hoe wij de mate van gedragsproblematiek gemeten hebben vanuit 
de perceptie van de leerkracht. Bovendien beschrijven wij hoe wij de 
expertise van de leerkracht geoperationaliseerd hebben. 
 
Leerlingvragenlijst-Onderwijsbehoeften 
De behoeften van de leerlingen volgens de leerlingen is gemeten met de 
Leerlingvragenlijst-Onderwijsbehoeften (zie ook Otte, 2002). De vragenlijst 
bevat alleen positief-indicatieve items. Een voorbeeldvraag voor de behoefte 
aan relatie is: ‘Dat de meester18 met mij alleen een praatje maakt’. Het 
antwoordformat bij alle vragen is een vijfpuntsschaal die oploopt van ‘dat zou 
ik veel meer willen dan nu’ (score 1) tot ‘dat zou ik veel minder willen dan nu’ 
(score 5). Met dit antwoordformat bestaat dus de mogelijkheid om zowel het 
door de leerling ervaren tekort als de ervaren overdaad van het aanbod te 
meten. 
De inhoud van de items in de Leerlingvragenlijst-Onderwijsbehoeften staat, 
evenals de ladingen (>.30) op drie factoren, vermeld in Tabel 6.1. De 
factoranalyse met varimaxrotatie, waarbij drie ongecorreleerde factoren 
opgevraagd zijn, toont een duidelijke structuur in de 34 items voor het meten 
van de drie soorten behoeften. 
De structuur komt nauw overeen met de meetbedoeling: Factor 1 meet de 
vervulling van de behoefte aan autonomie. Factor 2 meet de vervulling van 
behoefte aan competentie. Factor 3 meet de vervulling van behoefte aan 
relatie. De totale verklaarde variantie is slechts 24%, met 9.35% voor Factor 

                                            
18 Voor de vragenlijst is ook een ‘Juffrouw-versie’ gemaakt. 
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1, 7.38% voor Factor 2 en 7.21% voor Factor 3. De items die relatief hoog 
laden op de specifieke factor vormen de schalen ‘Behoefte aan Autonomie’, 
‘Behoefte aan Competentie’ en ‘Behoefte aan Relatie’. De Cronbachs’ alpha’s 
van de drie schalen zijn voor ons type onderzoek redelijk. Deze is voor de 14 
items van de eerstgenoemde schaal .77, voor de tweede schaal met 11 items 
.76, en voor de derde schaal met de 9 items .75. Waar het geen misverstand 
oplevert zullen wij de “Behoefte aan” weglaten bij de naamgeving van de 
variabelen. 
De scores op de items, zijn per schaal gesommeerd. De minimum en 
maximum somscores voor de variabele ‘Autonomie’ zijn 14 en 55. Voor de 
variabele ‘Competentie’ zijn dit 11 en 49. Voor de variabele ‘Relatie’ zijn dit 12 
en 45. Een lage score per variabele duidt op een door de leerling ervaren 
tekort aan specifiek leerkrachtaanbod, terwijl een zeer hoge score duidt op 
een door de leerling ervaren overdaad aan leerkrachtaanbod. 
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Tabel 6.1:  Orthogonaal geroteerde Factor Matrix met drie factoren op 34 items van de 
leerlingvragenlijst-Onderwijsbehoeften 

Meet-
bedoeling Inhoud items Factor 

  1 2 3 
     
Aut. Inspraak over waar ik zit in de klas .33   
Aut. meebeslissen over hoe we gaan zitten in de klas .37   
Aut. Iets te zeggen hebben over naast wie ik wil zitten in de klas .41   
Aut. Meteen van plaats kunnen veranderen als ik last heb van 

zonlicht of geluid  .36   
Aut. Dat ik meteen een andere plaats mag kiezen als ik iets niet leuk 

vind (de plek of mijn klasgenoten) .41   
Aut. Dat ik zelf mag weten met welke kleur pen ik schrijf .42   
Aut. Mijn eigen spullen van thuis mee naar school nemen .40   
Aut. Zelf een nieuw schrift (gum of pen) kunnen pakken .46   
Aut. Zelf mogen weten wat ik op mijn tafel neerzet .52   
Aut. Dat ik zelf mag weten wat ik in mijn vakje stop .46   
Aut. Zelf weten in welke volgorde ik werk .44   
Aut. Zelf mogen weten wanneer ik mijn werk afmaak als ik het niet 

af heb gekregen .40   
Aut. Kiezen aan wie ik hulp vraag als ik mijn werk niet begrijp .55   
Aut. Kiezen met wie ik wil samenwerken .59   
Com. Precies weten wat ik moet doen na de uitleg van meester  .35  
Com. Te horen krijgen wat ik nodig heb voor een opdracht  .38  
Com. een voorbeeld krijgen van een taal of rekenopdracht  .44  
Com. Horen van meester wat ik de volgende keer moet doen als ik 

fouten heb gemaakt  .39  
Com. Van meester horen, hoe hij/zij wil dat ik mijn werk maak  .43  
Com. Dat de meester mijn gemaakte taal- of rekenwerk met mij 

bespreekt  .47  
Com. Nog eens, alleen, uitleg krijgen over het werk  .52  
Com. Een moeilijk werkje eerst samen met de leerkracht doen  .56  
Com. Tijdens het werk hulp krijgen  .49  
Com. Dat de meester even kijkt of ik mijn werk goed doe, als ik bezig 

ben  .51  
Com. Dat de meester mij aanwijzingen geeft over het werk   .48  
Rel. Dat mijn meester tijd voor mij neemt als ik verdriet heb   .47 
Rel. Dat de meester aan mij vraagt wat er is, als ik boos ben   .47 
Rel. Dat de meester mij vraagt naar dingen die ik buiten school doe   .38 
Rel. Dat de meester mij in mijn ogen kijkt als hij/zij met mij praat   .43 
Rel. Dat de meester mij aanraakt (knuffelt, over mijn hoofd aait, een 

schouderklopje geeft)   .53 
Rel. Dat de meester vriendelijk naar mij lacht   .42 
Rel. Dat de meester met mij alleen een praatje maakt   .61 
Rel. Dichtbij de meester zijn   .57 
Rel. Dat de meester mij gedag zegt aan het eind van de dag   .53 
     
Extractie Methode: Principale Axis Factoranalyse. Rotatie Methode: Varimax 
Aut. = behoefte aan autonomie; Com. = behoefte aan competentie; Rel. =  behoefte aan relatie 
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De Correlaties tussen de drie variabelen ‘autonomie’, ‘competentie’ en 
‘relatie’ staan vermeld in Tabel 6.2. Deze zijn op zijn hoogst middelmatig en 
wijken significant af van nul. De correlatie tussen competentie en relatie is het 
hoogst. 
 
Tabel 6.2:  Correlaties tussen schaalscores ‘Autonomie’, ‘Competentie’ en 

‘Relatie’  
 Autonomie Competentie Relatie 
Autonomie 1   
Competentie .16** 1  
Relatie -.17** .31** 1 
    
** Correlaties zijn significant met 01.��  (tweezijdig). 
 
Rekening houdend met de nationale en internationale schattingen voor de 
prevalentie van gedragsproblemen (5%-20%), is de meest pessimistische 
schatting dus 20%. Daarvan nemen wij aan dat de helft een tekort ervaart aan 
aanbod en de andere helft een overdaad. Op basis van deze aannamen zijn 
de leerlingen wat betreft de somscores per behoefte opgedeeld in drie 
groepen c.q. categorieën: binnen de drie somscores zijn het 10de en 90ste 
percentiel bepaald. De leerlingen tot en met het 10de percentielscore zijn de 
leerlingen die behoren tot de categorie die meer van het specifieke 
onderwijsaanbod willen. De leerlingen gelijk of hoger aan het 90ste percentiel 
zijn de leerlingen die tot de categorie behoren die minder van het specifieke 
onderwijsaanbod willen. De groep daartussen is de groep die behoort tot de 
categorie die tevreden is met het onderwijsaanbod. De 10de en 90ste 
percentielklassen zijn voor de somscores van de drie variabelen autonomie, 
competentie en relatie respectievelijk 26 en 42; 24 en 37; 24 en 35. Deze drie 
variabelen, met elk drie niveaus, zijn in de analyses gebruikt als 
onafhankelijke nominale variabelen. 
 
De Leerkrachtvragenlijst-Onderwijsaanbod 
Het corresponderende (onderwijs)aanbod met betrekking tot de drie 
behoeften zijn ‘vrijheid’, ‘informatie’ en ‘affectie’ volgens de leerkracht, is in 
totaal met zes items gemeten. De reden voor dit beperkt aantal vragen is de 
inschatting van de belastbaarheid van de leerkracht, die immers de vragenlijst 
voor elke leerling invult. Bovendien blijken de zes items psychometrisch te 
voldoen. Deze psychometrische eigenschappen komen ondermeer hierna 
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aan bod. 
Het antwoordformat bij alle vragen is een lijnstuk van 100 mm met de twee 
polen “veel minder dan de gemiddelde leerling” en “veel meer dan de 
gemiddelde leerling” De score op een item is gemeten in millimeters, vanaf de 
eerstgenoemde pool tot het door de leerkracht geplaatste streepje. 
De vragen met betrekking tot de drie soorten aanbod zijn schriftelijk 
toegelicht. 
1) Bieden van vrijheid: 

de vraag diende om het aanbod van mate van vrijheid c.q. controle te 
meten. De toelichting daarbij gaat over vrijheid ten aanzien van het 
kiezen van de werkplek, materiaalgebruik en het reguleren van eigen 
werk. Een lage score op dit item betekent dus weinig vrijheid. 

2) Bieden van informatie:  
de mate van informatie die geboden wordt om competentie te 
bevorderen bij de leerling is gemeten met drie vragen (Cronbachs’ alpha 
.82). De toelichting op de vraag “Deze leerling geef ik hulp” luidt: ‘veel 
extra uitleg, langslopen, tussendoor corrigeren e.d. van deze leerling’. 

3) Bieden van affectie:  
de relatie vanuit de perceptie van de leerkracht is gemeten met twee 
vragen (Cronbachs’ alpha .83). Een van deze vragen is: “Deze leerling 
ken ik heel goed”. Bij deze vragen is geen toelichting gegeven. 

 
De principale componentenanalyse met varimaxrotatie, waarbij drie 
componenten opgevraagd zijn, toont een duidelijke structuur in de zes items 
voor het meten van de drie soorten aanbod. Component 1 meet het aanbod 
van informatie. Component 2 meet het aanbod aan affectie. Component 3 
meet het aanbod aan vrijheid of het tegenovergestelde daarvan: controle. De 
drie componenten verklaren gezamenlijk 87.82% van de totale variantie. De 
verklaarde varianties voor elk van de drie componenten zijn respectievelijk 
40.60%, 28.74% en 18.48%. 
Per soort aanbod zijn de scores gesommeerd en gedeeld door het aantal 
items. De minimumscore is daardoor 1 en de maximumscore is 100. Voor 
deze gemiddelden van de items die informatie meten geldt: hoe hoger de 
score hoe meer de leerkracht informatie biedt. Dit geldt ook voor de items die 
affectie of vrijheid meten. Deze variabelen dienen ter validatie van de hierna 
behandelde variabele ‘Problematisch’. Deze laatste variabele meet 
gedragsproblematiek van een leerling volgens de leerkracht. 
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Tabel 6.3:  Principale componenten analyse van het leerkrachtaanbod volgens de 

leerkrachten 
Meet-
bedoeling 

Inhoud items Component 

  1 2 3 
     
vrijheid Deze leerling geef ik vrijheid -.35  .91 
informatie Deze leerling geef ik goede feedback .91   
informatie Deze leerling geef ik hulp .91   
informatie Duidelijk en specifiek in opdrachten bij deze leerling .81  -.42 
affectie Met deze leerling heb ik een goede relatie  .91  
affectie Deze leerling ken ik heel goed  .94  
     
 
Gedragsproblemen volgens de leerkracht 
Het construct ‘gedragsproblemen‘ volgens de leerkracht wordt gemeten met 
de variabele ‘gedragsproblematisch’ wat wij afgekort hebben tot 
‘Problematisch’. In de analyses of in de tekst zijn deze twee termen 
inwisselbaar. Om gedragsproblemen te meten is de volgende vraag aan de 
leerkracht gesteld: ‘deze leerling vind ik gedragsproblematisch’ met als 
antwoordformat een lijnstuk van 100 mm met als extremen ‘helemaal wel - 
helemaal niet’, waarbij de score gemeten is vanaf de pool ‘helemaal niet’. De 
ontbrekende waarden zijn geïmputeerd met de SPSS module MVA met de 
regressiemethode waarbij aselect residuen toegevoegd zijn. Bij 15 cases zijn 
de niet realistische negatieve schattingen, als gevolg van het imputatie 
algoritme, handmatig vervangen door de waarde 0. De variabele is scheef 
naar rechts verdeeld. Waar mogelijk zijn de analyses gecontroleerd met 
analyses op de rangscores van ‘Problematisch’ of met analyses op de 
getransformeerde (inverse plus een constante) scores van ‘Problematisch’. 
In Vergelijking 6.1 staan de effecten van leerlingsekse en leerkrachtsekse, en 
de interactie daartussen, vermeld in de vorm van een regressievergelijking. 
Met multiniveau analyses met ‘Problematisch’ als gestandaardiseerde 
afhankelijke varabele heeft leerlingsekse met dummycodering 1 voor de 
jongens en 0 voor de meisjes een significante regressiecoëfficiënt (B1 = .52, 
sd.= .096). Jongens worden dus door de leerkrachten significant hoger als 
gedragsproblematisch beoordeeld dan meisjes, hetgeen overeenkomt met de 
tendensen van prevalentie in nationaal en internationaal onderzoek. Met een 
analoge dummycodering blijkt sekse van de leerkracht niet van invloed op de 
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beoordeling van leerlingen als problematisch. Ook de interactie van sekse 
van de leerling met sekse van de leerkracht op de beoordeling van de 
leerlingen als problematisch blijkt niet significant. Dit houdt in dat de 
verschillende beoordeling van jongens en meisjes als ‘Problematisch’ niet 
afhangt van de sekse van de leerkracht. 
 
Vergelijking 6.1:  Effecten van leerlingsekse en leerkrachtsekse op de 

variabele ‘Problematisch’ 

 
Aangezien wij gedragsproblemen volgens de leerkracht slechts met een 
enkele vraag (Problematisch) gemeten hebben, kunnen wij de 
betrouwbaarheid daarvan niet direct bepalen. Echter, de validiteit in het kader 
van het zogenaamde nomologisch netwerk, is wel in te schatten. Het betreft 
de correspondentie van theoretische te verwachten relaties (tussen de 
constructen) met de empirisch gevonden relaties (Hoyle, Harris & Judd, 
2002). Aangezien betrouwbaarheid een voorwaarde is voor validiteit, 
impliceert steun voor de validiteit ook steun voor de betrouwbaarheid van het 
instrument. Deze redenering werken wij uit met de interpretatie van de 
resultaten in het kader van discriminante en confirmerende validiteit. 
De validiteit van de variabele ‘Problematisch’ wordt gesteund door de relaties 
tussen de samengestelde variabelen die de drie soorten aanbod van de 
leerkracht meten. Deze empirische relaties omvatten zowel de sterkte en 
richting van de relaties tussen de aanbodvariabelen onderling als die tussen 
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de aanbodvariabelen en het oordeel op ‘Problematisch’. De matrix met de 
Pearson-correlaties staan vermeld in Tabel 6.4 en zijn getoetst met het 
computerprogramma Mplus (Muthén & Muthén, 2003). Met dit 
computerprogramma kon tevens de standaardfout gecorrigeerd worden die 
ontstaat door de afhankelijkheid van de gegevens (binnen de leerkracht). 
 
Tabel 6.4:  Correlaties tussen de aanbodvariabelen van de leerkracht en beoordeling 

van leerlinggedrag als problematisch door leerkracht 

 Problematisch 
Aanbod 
affectie 

Aanbod 
informatie 

Aanbod 
vrijheid 

Problematisch 1    
Aanbod affectie -.29* 1   
Aanbod informatie  .34* -.10 1  
Aanbod vrijheid -.52*    .22* -.58* 1 
*Correlaties zijn significant bij .01 (tweezijdig), n = 700 
 
De significante correlaties duiden op middelmatige (r �  .30) en grote (r 
� .50) effecten (Judd, Smith & Kidder, 1991). Naarmate de leerkrachten een 
leerling problematischer vinden, bieden zij significant minder affectie en 
minder vrijheid, maar meer informatie. 
Het bieden van minder vrijheid bij gedragsproblemen lijkt plausibel omdat het 
gedrag van de leerling het eigen leerproces en dat van anderen belemmert. 
Beperking van de gevolgen van dit gedrag door het aangeven van grenzen 
lijkt dus in de praktijk voor de hand te liggen. Het bieden van meer informatie 
stemt overeen met de compensatie van de (dreigende) leerachterstand. Dat 
een leerkracht minder affectie biedt bij gedragsproblemen lijkt verklaarbaar, 
doordat de leerkracht de beperking van eigen competentie ervaart. Deze 
frustrerende ervaring kleurt de omgang met de leerling (zie ook Hoofdstuk 2, 
definitie gedragsproblemen van Merrett & Wehldahl, 1984). 
Naast deze relaties van de aanbodvariabelen met de variabele 
‘Problematisch’, zijn de relaties tussen de aanbodvariabelen plausibel. Het 
bieden van meer informatie gaat gepaard met het bieden van minder vrijheid. 
Het bieden van de juiste informatie ter bevordering van het leren vereist dat 
de leerkracht zicht heeft op het leerproces. Deze ‘vinger aan de pols’ gaat 
gepaard met minder vrijheid. Verder is opvallend dat het bieden van affectie 
nauwelijks samenhangt met het bieden van informatie. Het meest 
aannemelijk is dat een leerkracht informatie biedt en zich daarbij neutraal 
affectief ofwel ‘zakelijk’ opstelt. De positieve relatie tussen het bieden van 
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vrijheid en affectie lijkt eveneens aannemelijk omdat als een leerkracht een 
goede band heeft met de leerling hij/zij deze ook meer vertrouwen schenkt bij 
het nemen van initiatieven. 
De validiteit van het oordeel van de leerkracht over gedragsproblematiek 
wordt dus gesteund, omdat de sterkte en richting van de relaties tussen de 
gemeten variabelen theoretisch aannemelijk zijn. 
 
Expertise van de leerkracht 
Voor de benoeming tot expert in de omgang met gedragsproblemen, moet 
een leerkracht voldoen aan vier voorwaarden. Volgens het expertparadigma 
moet diens vaardigheid 1) domeinspecifiek, 2) langdurig, 3) bewust en met 
reflectie ontwikkeld zijn. Een vierde voorwaarde is dat anderen, die thuis zijn 
in het domein, de expert als zodanig benoemen. Deze vierde voorwaarde 
weegt zwaarder naarmate het domein minder nauwkeurig gedefinieerd is. De 
legitimering van deze voorwaarden staan uitgebreid beschreven in Hoofdstuk 
3. Voor de eerste drie voorwaarden zijn vier variabelen geconstrueerd. Voor 
de vierde voorwaarde hebben wij in deze studie geen gegevens ter 
beschikking. 
Voorwaarde wat betreft domeinspecifieke vaardigheid, is de omgang met 
leerlinggedrag in het regulier basisonderwijs19 gebruikt. Ons uitgangspunt is 
dat in het regulier basisonderwijs leerkrachten met allerlei soorten 
leerlinggedragingen omgaan. Deze omgang is -zoals eerder beschreven- in 
meer of mindere mate adequaat, waardoor gedragsproblemen al dan niet 
ontstaan, verhevigen, bestendigen, uitdempen of voorkomen worden. 
De voorwaarde wat betreft de duur van de opbouw van expertise is 
geoperationaliseerd met het aantal jaren ervaring van de leerkracht in het 
regulier basisonderwijs. Vijf jaar ervaring is over het algemeen de 
minimumeis voor ontwikkeling van de vaardigheid van een expert. Van de 
leerkrachten heeft 17% minder dan vijf jaar ervaring. Deze vallen binnen de 
variabele ‘Ervaring’ onder de categorie 0. Leerkrachten met vijf jaar of meer 
ervaring in het basisonderwijs voldoen wel aan de noodzakelijke voorwaarde 
en vallen onder de categorie 1. 
Voor de derde voorwaarde gebruiken wij als indicator voor bewustzijn en 
reflectie het aantal cursussen dat een leerkracht gevolgd heeft. Dit is 
gemeten met de vraag “Heeft u cursussen gevolgd ten behoeve van 
leerlingen die speciale zorg nodig hebben?”. “Zo ja, welke?’. Bij twee of meer 
                                            
19 Leerkrachten met zowel ervaring in het speciaal onderwijs als in het regulier 
basisonderwijs kwamen nauwelijks voor in de steekproef. 
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cursussen nemen wij aan dat er sprake is van een bepaald niveau van 
bewustzijn en reflectie op het eigen functioneren in de omgang met de 
leerlingen. De keuze voor de grens van twee cursussen is tot stand gekomen 
na visuele inspectie van het databestand. Daaruit blijkt dat 64.7% van de 34 
leerkrachten geen extra cursussen gevolgd hebben en 14.7%. slechts één. 
Dit houdt in dat de overige leerkrachten te weten 20.6%, twee tot en met vier 
extra cursussen gevolgd hebben. De variabele ‘Cursussen’ heeft daarmee 
twee categorieën. De groep die minder dan twee extra cursussen gevolgd 
heeft, voldoet niet aan de noodzakelijke voorwaarde voor de benoeming tot 
expert in de omgang met gedragsproblemen en valt onder de categorie 0. De 
groep die twee of meer extra cursussen gevolgd heeft voldoet daar wel aan 
en valt onder de categorie 1. 
De ‘noodzakelijkheid’ in de voorwaarden is geoperationaliseerd door de 
informatie van de variabelen ‘Cursussen’ en ‘Ervaring’ met de Booleaanse 
operator ‘en’ te combineren. De nieuwe variabele noemen wij ‘Expert’ en 
heeft twee waarden, ofwel twee niveaus of categorieën. De waarde 0 is 
toegekend aan de niet-experts, terwijl de experts waarde 1 krijgen. Een 
expert voldoet dus aan de twee noodzakelijke voorwaarden als deze zowel bij 
de gecategoriseerde variabelen ‘Cursussen’ als ‘Ervaring’ in de categorie 1 
valt. Bij de niet-experts is dat niet het geval. Van de 34 leerkrachten zijn er op 
deze wijze zes als expert benoemd en de overige 28 zijn niet-experts. Of een 
leerkracht in dit onderzoek als een expert aangewezen is of niet, blijkt niet 
significant samen te hangen met de sekse van de leerkracht (phi-correlatie = 
 .10) 
 
6.2.3 Resultaten 
Wij behandelen de resultaten overeenkomstig de volgorde in de hypotheses 
en hanteren daarbij een � = .05 voor de geplande analyses. Aangezien de 
gegevens van de leerlingen genest zijn binnen de leerkrachten en dus niet 
onafhankelijk zijn, zijn de multiniveau analyses met MLWIN versie 2.1 
(Goldstein, Raschbach, Plewis, Draper, Browne, Yang, e.a., 2000) 
uitgevoerd20. Alleen voor deze analyses en niet voor de beschrijvende 
gegevens, zijn de volgende bewerkingen aan de variabelen gedaan. De 

                                            
20 De toetsingsresultaten komen overeen met de resultaten op Mann-Whitney-toetsen. 
Deze controles zijn verricht omdat de afhankelijke variabele ‘Problematisch’ scheef 
naar rechts verdeeld is. Bovendien zijn ter controle op de gerapporteerde gegevens, 
de multiniveau analyses ook gedaan op de getransformeerde (inverse plus constante) 
gegevens van de afhankelijke variabele ‘Problematisch’. 
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afhankelijke variabele ‘Problematisch’ is gestandaardiseerd. Daarnaast zijn 
voor de drie variabelen (Behoefte aan) ‘Autonomie’, ‘Competentie’ en 
‘Affectie’, met elk drie niveaus, per variabele twee dummyvariabelen 
aangemaakt. Bijvoorbeeld: bij de variabele ‘Autonomie’ krijgt de categorie ‘te 
weinig’ op dummyvariabele ‘Autonomie-tekort’ dummycodering –1. Op 
dummyvariabele ‘Autonomie-teveel’ krijgt de oorspronkelijke categorie ‘teveel’ 
de dummywaarde +1. De basiscategorie is dus de groep die tevreden is. Voor 
de andere twee behoeften zijn de gegevens op een analoge wijze verwerkt. 
Allereerst is het ‘intercept only’-model gepast, welke het basismodel is met 
een -2*loglikelihood van 1932.26, waartegen de -2*loglikelihood van een 
meer complex model afgezet en getoetst kan worden. Bovendien geeft dit 
model de informatie voor de intraklasse correlatie, tussen

2�  ��/ ( tussen
2�  + 

binnen
2� )  = .127  ( = .127/(.127+.866))21, welke een maat is voor de 

afhankelijkheid van de gegevens (Heck, 2001; Hox, 1995). De intraklasse 
correlatie en de variantie tussen de groepen .127 (se = .04) is dermate hoog 
waardoor de multiniveau structuur niet genegeerd kan worden. Dit model is 
het basismodel voor elke analyse waarbij ‘Problematisch’ de afhankelijke 
variabele is. 
Indien wij een complexer model afzetten tegen het basismodel geven wij de 
zogenaamde deviantie ( 2

df�� ). Deze is Chi-kwadraat verdeeld met het aantal 
vrijheidsgraden ( df� ), welke overeenkomt met het aantal extra te schatten 
parameters in de meer complexe modellen. Bij een eenzijdige toetsing van 
een specifieke parameter, welke een effect in de verwachte richting heeft, 
vermenigvuldigen wij de standaardfout van de parameterschatting met 1.65. 
Bij tweezijdige toetsing vermenigvuldigen wij voor het gemak met 2 in plaats 
van met 1.96. Wij vermelden meestal slechts de standaardfout en de 
aanduiding of er een- of tweezijdig getoetst is. 
 
De strategie voor de toetsing van de hypothesen gaat als volgt: Voor de 
toetsing van hypothese 1 wordt de variabele ‘Expert’ toegevoegd aan het 
‘intercept only’-model. Bij de toetsing van hypothese 2 worden, in een 
afzonderlijke analyse, de twee dummyvariabelen per behoefte aan het 
‘intercept only’-model toegevoegd. Voor de toetsing van deze hypothese 
doen wij afzonderlijke analyses voor elk van de drie behoeften met 

                                            
21 De totale variantie van de afhankelijke variabele in opgedeeld in variantie voor de 2 
niveau’s (Heck, 2001; Snijders & Bosker, 1999). Aangezien wij de afhankelijke 
variabele gestandaardiseerd hebben met een gemiddelde 0 en variantie 1, is de 
noemer ongeveer 1. 
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‘Problematisch’ als afhankelijke variabele. Daarbij wordt dus de mogelijke 
relatie tussen de drie behoeften genegeerd omdat, op basis van de theorie, 
een tekort of overdaad met betrekking tot een van de drie behoeften al een 
voldoende voorwaarde is voor gedragsproblemen. 
Voor hypothese 3 wordt onderzocht of de effecten van de behoeften 
verschillen tussen de leerkrachten. Hierbij wordt gekeken of de verschillen 
tussen de leerkrachten verklaard kunnen worden met de ‘crosslevel’ 
interactietermen. Dit zijn de producttermen van de dummyvariabelen voor de 
afzonderlijke behoeften met de dummyvariabele voor ‘Expert’. 
 
6.2.3.1 Expertleerkrachten en de beoordeling van gedrags-

problemen
Hypothese 1 luidt: leerlingen worden door expertleerkrachten gemiddeld lager 
als gedragsproblematisch beoordeeld dan door niet-experts. 
In vergelijking 6.2 is de variabele ‘Expert’ opgenomen. Wij kunnen de 
nulhypothese niet verwerpen, vanwege de richting van de 
regressiecoëfficiënt, namelijk positief, en linkseenzijdige toetsing. De 
parameterschatting voor de regressiecoëfficiënt voor ‘Expert’ is niet 
significant. 
 
Vergelijking 6.2: Effecten van de variabele ‘Expert’ op de variabele 

‘Problematisch’ 

 
Dus de eerste hypothese dat expertleerkrachten leerlingen gemiddeld als 
minder gedragsproblematisch beoordelen, wordt niet gesteund door de 
resultaten. 
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Hypothese 2 luidt: Leerlingen die een schaarste òf een overdaad ervaren bij 
de voorziening in minstens één van de drie behoeften, worden door de 
leerkracht als gedragsproblematisch ervaren. De verwachting is dat de 
groepen die meer of minder willen van een specifiek aanbod gemiddeld hoger 
scoren op de variabele gedragsproblematisch dan de tevreden groep. Wij 
toetsen de verschillen tussen de drie groepen afzonderlijk voor de behoefte 
aan autonomie, de behoefte aan competentie en de behoefte aan relatie. Dit 
zijn de onafhankelijke variabelen. De afhankelijke variabele is 
‘Gedragsproblematisch’. Wij vergelijken de groepen die meer van het 
leerkrachtaanbod willen en de groepen die minder van het leerkrachtaanbod 
willen, met de groep die tevreden is met het aanbod. In Tabel 6.5 staan de 
beschrijvende gegevens voor de drie groepen en de drie behoeften op de 
ongestandaardiseerde variabele ‘Gedragsproblematisch’. 
 
Tabel 6.5: Beschrijvende gegevens van de variabele ‘Gedragsproblematisch’ 

voor de drie categorieën, op de drie behoeften  

 Autonomie  Competentie  Relatie 

 Gem. Sd. N  Gem. 
 

Sd. N  Gem. Sd. N 

meer 37.64 (28.68) 80  28.66 (27.30) 77  29.08 (27.02) 87 
tevreden 20.40 (22.95) 520  21.11 (23.24) 551  20.79 (23.13) 539 
minder 22.39 (21.54) 100  27.99 (25.24) 72  28.63 (25.20) 74 
            
meer = groep die meer wil; tevreden = groep die tevreden is; minder = groep die 
minder wil; Gem. = gemiddelde; Sd. = standaarddeviatie; N = aantal leerlingen. 
 
De tendens van de richting van de verschillen is overeenkomstig de 
verwachting. De groepen die meer of minder willen van het leerkrachtaanbod 
scoren bij alle drie de behoeften hoger op de mate van 
‘Gedragsproblematisch’, dan de tevreden groepen. De verschillen toetsen wij 
met multiniveau analyses voor elke behoefte afzonderlijk. 
 
6.2.3.2 Ervaren aanbod bij de voorziening in de behoefte aan 

autonomie
Hypothese 2, gespecificeerd voor de behoefte aan autonomie, luidt: 
leerlingen die een schaarste òf een overdaad ervaren bij de voorziening in de 
behoefte aan autonomie, worden door de leerkracht als 
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gedragsproblematisch ervaren. 
In Vergelijking 6.3 zijn de twee dummyvariabelen ‘Autonomietekort’ en 
‘Autonomieteveel’ aan het ‘intercept only’-model toegevoegd. 
 
 
 
Vergelijking 6.3:  Effecten van de variabelen ‘Autonomietekort’ en 

‘Autonomieteveel’ op de variabele ‘Problematisch’ 

 
De toevoeging van de twee dummyvariabelen geeft een significante 
verbetering van het model, 000.,84.372

2 	�� p�  ten opzichte van het 
‘intercept only’-model. Deze verbetering is echter alleen toe te schrijven aan 
de categorie die ‘Autonomietekort’ ervaart. De coëfficiënt van 
‘Autonomietekort’ blijkt wel significant, in tegenstelling tot die van 
‘Autonomieteveel’. 
Dus leerlingen die22 een tekort op autonomie ervaren (minder controle c.q. 
meer vrijheid willen), worden door hun leerkracht hoger als 
(gedrags)problematisch beoordeeld23 dan de leerlingen die tevreden zijn met 
het aanbod. De categorie die meer controle wil, verschilt niet van de categorie 
die tevreden is wat betreft de beoordeling op ‘(Gedrags)problematisch’. 

                                            
22 De dummycodering is immers –1 voor de eerstgenoemde groep� -1* -.707 = .707. 
Voor de andere twee aanbodvariabelen geldt een analoge redenering. 
23 “door hun leerkracht” laten wij ten behoeve van de leesbaarheid in het vervolg 
meestal weg. 
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De gespecificeerde hypothese 3 voor autonomie luidt: de effecten van de 
‘Behoefte aan autonomie’ op ‘Gedragsproblematisch’, zullen voor de experts 
minder sterk zijn. 
In Tabel 6.5 staan de ruwe gegevens voor de drie groepen, onderscheiden 
voor experts en niet-experts. Vooral de experts, maar ook de niet-experts, 
beoordelen de groep die meer autonomie wil gemiddeld hoger op 
‘Gedragsproblematisch’ dan de overige twee groepen. De experts beoordelen 
ook de leerlingen die minder autonomie willen hoger op 
‘Gedragsproblematisch’ dan leerlingen die tevreden zijn. Bij de niet-experts is 
dat nauwelijks het geval. 
 
Tabel 6.5:  Beschrijvende gegevens van de variabele 

‘Gedragsproblematisch’ voor de drie autonomiecategorieën 
onderscheiden naar expert- en niet-expert 

Niet/wel expert Autonomie Gem. Sd. N 
     
 meer 35.76 28.14 72 
Niet-expert tevreden 20.06 23.77 445 
 minder 20.60 21.22 74 
     
 meer 54.57 29.82 8 
Expert tevreden 22.36 17.29 75 
 minder 27.48 22.01 26 
     
meer = groep die meer wil; tevreden = groep die tevreden is; minder = groep die 
minder wil; Gem. = gemiddelde; Sd. = standaarddeviatie; N = aantal leerlingen. 
 
Toetsing van deze gegevens, waarbij rekening gehouden wordt met de 
geneste structuur van de data en de ‘crosslevel’-interacties24 van ‘Expert’, met 
de twee dummyvariabelen voor de drie categorieën is gedaan in Vergelijking 
6.4. In deze vergelijking zijn ook alle variabelen opgenomen, waaruit de 

                                            
24 In analyses waarbij de regressiecoëfficienten voor ‘Autonomietekort’ en 
‘Autonomieteveel’ mogen variëren en geen interactietermen opgenomen zijn, blijken 
de varianties ( 1

2
u�  = .246, se = .167 en 2

2
u�  = .000, se = .000) van deze 

regressiecoëfficienten niet significant te zijn. Bosker & Snijders (1999) adviseren toch 
de opname van ‘crosslevel’-interacties in zo’n geval als daar theoretische redenen voor 
zijn. 
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interactievariabelen samengesteld zijn. De reden daarvoor is dat deze laatste 
soort variabelen (bij significantie) slechts interpreteerbaar zijn in het totale 
systeem (Hox, 1995). 
 
 
 
Vergelijking 6.4:  Effecten van de variabele ‘Behoefte aan autonomie’ en 

‘Expert’ op de variabele ‘Problematisch’ 

 
 
De ‘crosslevel’-interactietermen ‘Autonomietekort*Expert’ en 
‘Autonomieteveel*Expert’ zijn niet significant. De effecten van het tekort en 
teveel aan behoefte aan autonomie op de beoordeling als problematisch zijn 
niet minder sterk voor de experts. Hypothese 3 voor wat betreft de behoefte 
aan autonomie wordt dus niet gesteund door de resultaten. 

6.2.3.3 Ervaren aanbod bij de voorziening in de behoefte aan 
competentie

Hypothese 2 voor de behoefte aan competentie luidt: leerlingen die een 
schaarste òf een overdaad ervaren bij de voorziening in de behoefte aan 
competentie, worden door de leerkracht als gedragsproblematisch ervaren. 
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In Vergelijking 6.5 zijn de twee dummyvariabelen voor de behoefte aan 
competentie aan het ‘intercept only’-model toegevoegd. 

 
 
 
 
Vergelijking 6.5:  Effecten van de dummyvariabelen 

‘Competentietekort’ en ‘Competentieteveel’ op 
de variabele ‘Problematisch’ 

 
De toevoeging van de van de twee dummyvariabelen voor 
‘Competentietekort’ en ‘Competentieteveel’ geeft een significante verbetering 
aan het model, 023.,52.72

2 	�� p� . Uit de schatting van de parameters 
blijkt dat de coëfficiënten voor ‘Competentietekort’ en ‘Competentieteveel’ 
significant zijn. Dus zowel leerlingen die een tekort ervaren bij de voorziening 
in de behoefte aan competentie (meer informatie willen), als diegene die te 
veel (aan informatie) ervaren, worden als problematischer beoordeeld, in 
vergelijking tot de leerlingen die tevreden zijn met het leerkrachtaanbod. 
 
De gespecificeerde hypothese 3 voor competentie luidt: de effecten van de 
‘Behoefte aan competentie’ op ‘Gedragsproblematisch’, zullen voor de 
experts minder sterk zijn. 
In Tabel 6.6 staan de ruwe gegevens voor de drie categorieën onderscheiden 
voor experts en niet-experts. De niet-experts beoordelen de groepen die 
meer en minder behoefte aan competentie hebben, relatief hoog op 
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‘Gedragsproblematisch’. Bij de experts geldt dit laatste vooral voor de groep 
die minder behoefte aan competentie heeft. 
 
 
Tabel 6.6: Beschrijvende gegevens van de variabele 

‘Gedragsproblematisch’ voor de drie competentiecategorieën, 
onderscheiden naar experts en niet-experts  

Niet/wel expert Competentie Gem. Sd. N 
     
 meer 30.31 28.90 63 
Niet-expert tevreden 20.19 23.57 463 
 minder 27.23 24.83 65 
     
 Meer 21.25 17.42 14 
Expert tevreden 25.97 20.85 88 
 minder 35.06 29.91 7 
     
meer = groep die meer wil; tevreden = groep die tevreden is; minder = groep die 
minder wil; Gem. = gemiddelde; Sd. = standaarddeviatie; N = aantal leerlingen. 
 
De resultaten van de toetsing van de gegevens uit Tabel 6.6 staan in 
Vergelijking 6.6. Hierbij zijn de dummyvariabelen voor ‘Competentietekort’, 
‘Competentieteveel’, ‘Expert’ en de ‘crosslevel’-interactietermen opgenomen 
als verklaring voor de afhankelijke variabele ‘Problematisch’. 
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Vergelijking 6.6: Effecten van de variabelen ‘competentietekort’,  
 ‘competentieteveel’ en ‘Expert’ op ‘Problematisch’ 

 
De ‘crosslevel’-interactietermen ‘Competentieteveel*Expert’ en 
‘Competentietekort*Expert’ zijn niet significant. Hypothese 3 wat betreft de 
behoefte aan competentie wordt dus niet gesteund door de resultaten: het 
effect van het tekort of teveel bij de behoefte aan competentie op de variabele 
‘Problematisch’ is niet minder sterk voor de experts. 
 
6.2.3.4 Ervaren aanbod bij de voorziening in de behoefte aan 

relatie
 

De gespecificeerde hypothese 2 voor de behoefte aan relatie luidt: leerlingen
die een schaarste òf een overdaad ervaren bij de voorziening in de behoefte 
aan relatie, worden door de leerkracht als gedragsproblematisch ervaren. 
 
In Vergelijking 6.7 zijn de twee dummyvariabelen ‘Relatietekort’ en 
‘Relatieteveel’ aan het ‘intercept only’- model toegevoegd. 
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Vergelijking 6.7:  Effecten van de variabelen ‘Relatietekort’ en ‘Relatieteveel’ 
op de variabele ‘Problematisch’ 

 
De toevoeging van de twee dummyvariabelen voor ‘Relatietekort’ en 
‘Relatieteveel’ geeft een significante verbetering aan het model 
( 011.,006.92

2 	�� p� ). De coëfficiënten voor ‘Relatietekort’ en 
‘Relatieteveel’ blijken beiden significant. Dus leerlingen die te weinig of teveel 
affectie ervaren, worden als problematischer beoordeeld dan de leerlingen 
die tevreden zijn met het leerkrachtaanbod. 
 
De gespecificeerde hypothese 3 voor de behoefte aan relatie luidt: de
verschillen tussen de drie onderscheiden groepen wat betreft de ‘Behoefte 
aan relatie’ op de variabele ‘Problematisch’ zullen voor de experts minder 
sterk zijn. 
In Tabel 6.7 staan de ruwe gegevens voor de drie groepen onderscheiden 
voor experts en niet-experts. Vooral bij de experts scoren de groepen die 
meer en minder behoefte aan competentie hebben gemiddeld hoog op 
‘Gedragsproblematisch’. 
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Tabel 6.7:  Beschrijvende gegevens voor de variabele 
‘Gedragsproblematisch’ voor de drie relatiegroepen 
onderscheiden naar experts en niet-experts  

Niet/wel expert Relatie Gem. Sd. N 
     
 meer 28.94 20.19 67 
Niet-expert tevreden 20.29 23.70 460 
 minder 27.46 24.79 64 
     
 meer 29.55 23.29 20 
Expert tevreden 23.74 19.30 79 
 minder 36.14 27.87 10 
     
meer = groep die meer wil; tevreden = groep die tevreden is; minder = groep die 
minder wil; Gem. = gemiddelde; Sd. = standaarddeviatie; N = aantal leerlingen. 
 
De toetsing van deze gegevens staan in Vergelijking 6.8. Deze vergelijking 
laat zien dat de parameterschattingen van de ‘crosslevel’-interactietermen 
‘Relatieteveel*expert’ en ‘Relatietekort*expert’ niet significant zijn. De effecten 
van de behoefte aan autonomie op de beoordeling op 
‘Gedragsproblematisch’ zijn dus niet minder sterk bij de experts. Hypothese 
3, wat betreft de behoefte aan relatie, wordt dus niet gesteund door de 
resultaten. 
 
Vergelijking 6.8:  Effecten van de variabelen ‘Relatietekort’, ‘Relatieteveel’ en 

‘Expert’ op de variabele ‘Problematisch’ 
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Exploratie 
De effecten van de drie behoeften op de variabele ‘Problematisch’ is in de 
vorige paragrafen met afzonderlijke analyses bepaald. Dit is gedaan omdat 
het niet voldoen aan een van de drie behoeften, al een voldoende 
voorwaarde kan zijn voor gedragsproblematiek. Echter, de (somscores van) 
verschillende soorten behoeften zijn enigszins gecorreleerd. Deze correlatie 
is deels verklaarbaar omdat in de factoranalyse de items ook (<.30) laden op 
niet bedoelde factoren. Bij de samenstelling van de somscores als meting van 
de behoefte, worden dus ook in een bepaalde mate de onbedoelde factoren 
gemeten. Gegeven de correlaties tussen de somscores van de verschillende 
behoeften, bepalen wij nu de relatieve bijdrage van elk van de behoeften aan 
de verklaring van het oordeel van de leerkracht van de leerling als zijnde 
problematisch. Daartoe zijn alle dummyvariabelen van de drie behoeften in 
Vergelijking 6.9 opgenomen. 
 
Vergelijking 6.9:  Effecten van alle dummyvariabelen met betrekking tot de 

drie behoeften op de variabele ‘Problematisch’ 

 
Uit de Vergelijking 6.9 blijkt dat slechts de regressiecoëfficiënt voor 
‘Autonomietekort’ significant afwijkt van nul. Het 'Autonomietekort’ c.q. het 
tekort aan vrijheid dat leerlingen ervaren, hangt voor een belangrijk deel 
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samen met de mate van gedragsproblemen, zoals ervaren door de 
leerkrachten. 
 
6.2.3.5 Samenvatting en discussie Studie 1 
Hoewel dit onderzoek een gelegenheidssteekproef bevat van scholen en 
klassen in een middelgrote plaats in het oosten van het land, lijken er geen 
zwaarwegende argumenten te zijn waarom de resultaten niet 
generaliseerbaar zijn naar andere middelgrote plaatsen in Nederland. In deze 
steden is de problematiek wat betreft gedragsproblemen niet extreem 
verschillend. In de grote steden daarentegen, bestaat er een groter tekort aan 
leerkrachten. Dit tekort is mogelijk het gevolg van de grootschaligheid van de 
problematiek waarmee de leerkrachten te kampen hebben. Nader onderzoek 
lijkt daarom nuttig naar de verschillen tussen leerkrachten die van school en 
plaatsgrootte gewisseld zijn. Het zou kunnen dat leerkrachten die eerst in de 
grote steden ervaring opgedaan hebben, minder problemen hebben als zij 
daarna lesgeven in kleinere plaatsen. Vooralsnog houden wij bij de 
generalisatie van de resultaten naar de leerlingen- en leerkrachtenpopulatie 
van Nederland een slag om de arm. Het al dan niet ontbreken van steun voor 
de hypothesen in dit onderzoek lijkt dus te gelden voor de kleine en 
middelgrote plaatsen. 
De eerste hypothese, dat expertleerkrachten leerlingen minder problematisch 
vinden, wordt niet gesteund door de resultaten. De tweede hypothese, dat 
leerlingen die een schaarste of een overdaad ervaren bij de voorziening in de 
drie de behoeften eerder als ‘gedragsproblematisch’ ervaren worden, wordt 
grotendeels wel gesteund door de resultaten. Echter, de leerlingen die minder 
vrijheid willen ter vervulling van hun behoefte aan autonomie, worden niet als 
meer problematisch beoordeeld dan leerlingen die tevreden zijn met dit 
aanbod. De derde hypothese, dat de samenhangen tussen de door de 
leerling ervaren tekorten of overdaad en de mate van gedragsproblemen 
minder sterk zullen zijn voor de expertleerkrachten, wordt niet gesteund. Dit 
geldt voor alle drie de behoeften. 
Voor de hypothesen waarbij onderscheid is gemaakt tussen expert en niet-
experts kunnen wij dus stellen dat deze niet gesteund worden door de 
resultaten. Dat geldt grotendeels wel voor de hypothese waarbij geen sprake 
is van dit genoemde onderscheid. Om deze reden gaan wij eerst in op de 
verklaringen waarom de resultaten van de experts niet verschillen van de 
niet-experts. Dit gaat dus hoofdzakelijk om het ontbreken van de steun voor 
hypothese 1 en hypothese 3. Vervolgens gaan wij dieper in op de uitkomsten 
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van hypothese 2, daarna behandelen wij de voor- en nadelen van de 
vragenlijststudie en ten slotte gaan wij in op de theoretische consequenties 
van deze studie. 
 
Onderscheid experts en niet-experts 
Als belangrijkste verklaring voor het ontbreken van steun voor hypothese 1 en 
hypothese 3 dient de operationalisatie voor het onderscheid tussen expert en 
niet-expert zich aan. Wij hebben vier noodzakelijke voorwaarden voor een 
expert genoemd, waarbij diens vaardigheid domeinspecifiek, langdurig en 
bewust ontwikkeld is, en erkend is door anderen die thuis zijn in hetzelfde 
domein. Bij de keuzes van de metingen zijn een drietal kanttekeningen te 
plaatsten. 
 
Ad 1: Met de keuze voor de steekproef met de hogere leerjaren, is de kans 
vergroot dat de leerkrachten minder met gedragsproblemen in aanraking 
gekomen zijn. Mogelijk zijn de ‘zwaardere gevallen’ reeds op jongere leeftijd 
naar het speciaal onderwijs verwezen. Bovendien mogen ook vragen gesteld 
worden bij de ernst van de gedragsproblematiek van deze ‘zwaardere 
gevallen’. Het is mogelijk dat, door de in het verleden minder strikt 
gehanteerde verwijzingscriteria, ook de minder ernstige gevallen naar het 
speciaal onderwijs verwezen zijn. Dit lijkt niet onaannemelijk, aangezien ten 
tijde van de dataverzameling het WSNS-beleid nog niet volledig gerealiseerd 
was. Dus ervaring in het regulier basisonderwijs garandeert nog geen 
opbouw van expertise in de omgang met gedragsproblemen, omdat de 
leerkracht mogelijk zijn maximale expertise in de omgang met moeilijkere of 
meer ingewikkelde leerlinggedragingen nauwelijks heeft hoeven aanspreken. 
Het kan dus zijn dat de spreiding van expertise relatief klein is. Als dat het 
geval is, dan zijn gevoeliger instrumenten of methoden noodzakelijk om de 
experts te onderscheiden. 
 
Ad 2: Wij hebben afgezien van de benoeming van een leerkracht als expert 
door derden vanwege de toenemende complexiteit bij de steekproeftrekking. 
Zo vereist bijvoorbeeld beoordeling door een interne begeleider, of door 
middel van sociometrische meting met collega’s, de toestemming van alle 
betrokkenen. Gezien de bestaande werkdruk in het onderwijs, zal deze 
complexiteit ook meestal een (te) zware belasting voor de school zijn. 
Doordat scholen moeten selecteren in het soort en het aantal onderzoeken 
waaraan zij mee willen doen, wordt de kans op non-respons en selectieve 
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uitval aanzienlijk vergroot bij ingewikkelde procedures voor dataverzameling. 
Dit geldt dus vooral bij de beoordeling van leerkrachten met behulp van 
verschillende bronnen. 
 
Ad 3: Als meting voor bewustzijn en reflectie, is gekozen voor het aantal 
cursussen dat een leerkracht heeft gevolgd. Een leerkracht kan echter om 
proactieve of om reactieve redenen cursussen gevolgd hebben. In het eerste 
geval zou het motief van de leerkracht kunnen zijn: het voorkomen van 
problemen. In het laatste geval volgt een leerkracht cursussen omdat de 
problemen zich reeds voordoen. De reactieve leerkracht zou in ons geval 
minder kans maken om als expert aangewezen te worden dan de proactieve 
leerkracht. 
Deze redenering stemt overeen met de samenvatting van Hamre, Pianta, 
Downer & Mashburn (2008) met betrekking tot de leerkrachteigenschappen 
die samenhangen met conflicten tussen leerkracht en leerling. Deze 
conflicten zijn volgens de auteurs sterk gerelateerd aan gedragsproblemen. 
Recent onderzoek (zie ook Myers & Pianta, 2008) laat zien dat ervaring en 
opleidingsniveau van de leerkrachten nauwelijks blijken samen te hangen met 
de kwaliteit van de relatie met de leerlingen, terwijl dat wel geldt voor hun 
opvattingen en attitude. Leerkrachten die geloof in eigen kunnen uitstralen 
bevorderen prestaties en betrokkenheid. 
 
De drie aan elkaar gerelateerde bezwaren maken het, achteraf bezien, 
twijfelachtig of wij de experts wel juist gedetecteerd hebben. Dit stemt 
overeen met het feit dat het niet zo is dat effecten bij de experts juist in 
tegenovergestelde richting sterker zijn dan bij niet-experts. Hoewel we 
eenzijdig getoetst hebben zijn de effecten wel enigszins, maar niet extreem 
tegengesteld aan wat er op basis van de theorie verwacht kon worden. 
Wij hebben de variabele voor het onderscheid tussen expert en niet-expert in 
de diverse regressie-analyses opgenomen als potentiële moderator variabele 
en dus met andere variabelen gecombineerd tot producttermen of 
interactievariabelen. Hierdoor zijn deze interactievariabelen mogelijk 
eveneens dubieus, waardoor de verwachte interactie-effecten uitbleven. Dit 
ondanks het feit dat de variabelen, waarmee de combinaties c.q. 
producttermen gemaakt zijn, betrouwbaar bleken. Dus het ontbreken van de 
interactie-effecten is niet toe te schrijven aan de variabelen waarmee de 
variabele ‘Expert’ als combinatie de producttermen vormden. Zo bleken de 
schalen voor de behoeften aan autonomie, competentie en relatie vanuit de 
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perceptie van leerling ruim voldoende tot goed. Het feit dat wij deze 
variabelen gecategoriseerd hebben doet daar, ondanks het onvermijdelijke 
informatieverlies, niets aan af. Wij vinden immers significante effecten voor de 
relaties tussen de door de leerkracht gepercipieerde gedragsproblematiek en 
de door de leerling gepercipieerde tekorten en overdaad bij de voorziening in 
de drie behoeften. Deze effecten steunen de tweede hypothese en bieden 
tevens impliciete steun aan de meting van de perceptie van de leerkracht van 
de gedragsproblematiek. Deze operationalisatie van gedragsproblematiek 
wordt daarnaast ook gesteund op basis van het nomologisch netwerk: de 
leerkracht past de verschillende soorten aanbod aan voor 
gedragsproblematische leerlingen. Dus het ontbreken van het effect voor 
experts lijkt niet te liggen aan de kwaliteit van de operationalisatie van de drie 
behoeften en die van de operationalisatie van gedragsproblematiek. 
 
Methodologische aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Voor vervolgonderzoek lijkt het raadzaam om niet zozeer de gestelde criteria 
voor experts als wel de operationalisatie daarvan aan te scherpen. Het gaat 
dan vooral om een beoordeling van de leerkracht door derden, thuis in het 
domein van expertise. Dit kan bijvoorbeeld met de beoordeling door een 
interne begeleider of door middel van een sociometrische meting met 
collega’s. 
Gezien de schaarsheid en waarde van experts zou dus bij vervolgonderzoek 
de ‘prijs’ van complexiteit van werving geaccepteerd moeten worden. 
Daarnaast is het van belang om het motief van de leerkracht tot het volgen 
van cursussen te achterhalen. Volgt deze de cursussen op basis van 
preventie of op basis van escalatie van de omgang met problemen in het 
verleden? Een dergelijk onderzoek zou een uitbreiding kunnen vormen van 
dat van Oudenhoven & Petersen (1996) die de attitude van leerkrachten 
onderzochten met betrekking tot inclusief onderwijs. Een andere optie is 
onderzoek naar de attribuering door leerkrachten van de problemen van de 
leerlingen zoals gedaan is door Brophy & Rohrkemper (1981). Als validatie 
zou hierbij onderzocht kunnen worden of de beoordeling door bijvoorbeeld de 
interne begeleider overeenkomt met de motieven om de cursussen te volgen. 
De ideale methode om experts te onderscheiden is de combinatie van 
bovengenoemde aanbevelingen. Deze methode levert inzicht in de (goede) 
attitude van de leerkracht ten opzichte van gedragsproblemen en de juiste 
gedragsprobleem-attribuering en hoge beoordeling door derden. 
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Statisch globale meting van interactie 
Naast de aanbevelingen om experts te onderscheiden hebben wij ook 
aanbevelingen die de methode betreffen om de interacties tussen personen 
te onderzoeken. De vragenlijststudies wat betreft interacties in het algemeen, 
en in dit onderzoek in het bijzonder, geven een statisch en globaal beeld van 
de leerling-percepties van de behoeften en het aanbod. Dit staat tegenover 
een dynamisch en specifiek beeld dat observatie van gedrag biedt. 
In deze studie is de perceptie door de leerkracht van de leerling slechts 
globaal bepaald. De vragen aan de leerkracht dienden als middel om de 
gedragsproblematiek in de perceptie van de leerkracht te valideren. Vanwege 
de belasting voor de leerkrachten is gekozen voor een beperking in aantal 
vragen. Het instrument bevatte daarom niet de onderscheidingen in 
gedragsaspecten zoals de Student-Teacher Relationship Scale van Pianta 
(1992). Dit instrument bevat 28 items over het gevoel over de relatie met de 
leerling, het interactieve gedrag van de leerling met de leerkracht en de 
inschatting van de leerkracht hoe de leerling zich voelt ten opzichte van hem 
of haar (Saft & Pianta, 2001). Door het ontbreken van specificering aan beide 
kanten van de perceptie hebben wij in Studie 1 slechts globaal inzicht 
gekregen in de wederkerigheid van de percepties. Het is echter de vraag of 
specificering tegemoet komt aan de bezwaren die in de volgende alinea’s 
behandeld worden. 
 
Nadelen van vragenlijstmethode 
Ongeacht de mate van specificiteit van meting van het construct, kleven aan 
zelfrapportage met vragenlijsten een aantal nadelen. Dit zijn nadelen die 
samenhangen met bedreigingen van de validiteit. De vragenlijsten zijn 
mogelijk gevoeliger voor onbedoelde effecten, en samenhangend daarmee, 
zijn in ons geval de eventuele onbewuste behoeften niet gemeten. Deze 
onbewustheid van behoeften is mede onderwerp geweest van een van de 
reacties die Ryan & Deci (2000) kregen op hun zogenaamde ‘target’-artikel. 
De reactie bevatte het voorstel om ‘need strength’ als concept te gebruiken in 
plaats van ‘needs’. Ryan & Deci antwoorden dat ‘needs’ in tegenstelling tot de 
gemeten ‘need strength’ ook onbewust zouden kunnen zijn. ‘Need strength’ 
gemeten met zelfrapportage, overeenkomstig ‘mismatch’ in de 
vragenlijststudie, hoeft dus volgens Ryan & Deci niet noodzakelijk de 
behoeften bloot te leggen. De vervulling van de drie behoeften is volgens hen 
per definitie noodzakelijk, ongeacht of individuen wel of geen tekorten 
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(kunnen) vermelden. Dus de zelfrapportage in de vragenlijststudie heeft als 
nadeel dat mogelijk niet de behoeften bepaald worden, maar bijvoorbeeld 
wensen. Bovendien kan het ontbreken van het uitspreken van de behoeften 
wel samengaan met de onbewustheid van de behoeften. 
Nog afgezien of respondenten zich bewust zijn van hun behoeften, zijn er ook 
om technische redenen enige kanttekeningen te plaatsen bij de geschiktheid 
van de vragenlijstmethode. De leesvaardigheid (vooral van jonge leerlingen 
en van gedragsproblematische leerlingen) zal ten koste gaan van de 
betrouwbaarheid en de validiteit van de instrumenten, terwijl dat laatste vooral 
geldt voor antwoordtendenties en het geven van sociaal wenselijke 
antwoorden. In ons onderzoek hebben wij dit geprobeerd te voorkomen door 
de leerling zelf de vragenlijstformulieren in de enveloppen te laten stoppen en 
deze zelf dicht te laten plakken. Desondanks kunnen vertekeningen ontstaan, 
waardoor de door de leerlingen, maar ook de door leerkrachten beschreven 
relaties verschillen van de relaties die zich uitdrukken in de directe omgang. 
 
Theoretische consequenties 
Gegeven de kanttekeningen die geplaatst zijn bij de operationalisatie van de 
experts, is de misfit- of afstemmingstheorie niet weerlegd. Deze weerlegging 
is te verstrekkend gezien de uitkomsten met betrekking tot de tweede 
hypothese. Deze tweede hypothese geeft aan dat de ‘misfit’ tot uitdrukking 
komt in gedragsproblemen welke samenhangen met de perceptie van de 
leerling van een overdaad of schaarste in de aanbodcomponenten ‘affectie’, 
‘informatie’ en ‘controle’. Schaarste of overdaad gelden niet voor alle drie de 
aanbodcomponenten. Dat een leerkracht een gedragsproblematische leerling 
beknot in zijn vrijheid, wordt gesteund door de relatie van de meting van de 
aanbodvariabele autonomie met de variabele ‘(Gedrags)problematisch’. Dit 
laatste komt eveneens overeen met de resultaten van Skinner & Belmont 
(1993). 
Bij nader inzien is het niet geheel onverwacht dat een overdaad aan de door 
de leerling ervaren vrijheid geen relatie heeft met gedragsproblematiek. Een 
leerkracht beperkt doorgaans een gedragsproblematische leerling in diens 
vrijheid. Het is de vraag of een leerling overdaad als zodanig kan ervaren. 
Eerder kan dat tot gevoelens van desoriëntatie leiden, waardoor de leerlingen 
afgeleid worden. Een overdaad aan vrijheidservaring vereist dus een betere 
operationalisatie.  
Opmerkelijker dan de uitkomsten met betrekking tot autonomie, is echter dat 
een gedragsproblematische leerling een overdaad aan informatie over zijn 
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leerproces kan ervaren. Immers, individuele en specifieke feedback op het 
leerproces is voor de leerkracht tijdrovend of arbeidsintensief. Hierdoor lijkt 
het onaannemelijk dat deze dat overdadig doet. Wij geven twee verklaringen. 
De eerste verklaring is dat er een samenhang is van het aanbod van 
informatie met controle c.q. het beknotten van de vrijheid. Een aanbod van 
veel informatie kan dus door de leerling ervaren worden als een overmatige 
beperking van diens vrijheid en dus als inadequate reactie op diens behoefte 
aan autonomie. Deze mogelijkheid wordt ook genoemd door Skinner & 
Belmont (1993) bij het aanstippen van de onafhankelijkheid van de 
concepten. Een tweede verklaring kan zijn dat de gedragsproblematische 
leerling de informatiestroom niet kan verwerken, waardoor de informatie als 
overdadig ervaren wordt. Ook deze verklaring is plausibel, aangezien 
gedragsproblemen gerelateerd zijn aan leerproblemen. Het gaat hierbij mede 
om de mate en kwaliteit van informatieverwerking. Een leerkracht kan dus 
een leerling overschatten, terwijl diezelfde leerling ook als 
gedragsproblematisch (door de leerkracht) ervaren wordt.  
Een overdaad aan affectie, in relatie tot gedragsproblemen, is voorstelbaar 
doordat de leerkracht het bieden van informatie en controle compenseert met 
extra affectie. Het geven van veel affectie hoeft bovendien niet extra 
arbeidsintensief te zijn voor een leerkracht, omdat de affectie vervlochten kan 
zijn in elke interactie. Extra affectie lijkt dus een efficiënt middel van de kant 
van de leerkracht, maar kan een ‘zoethouder’ zijn vanuit de perceptie van de 
leerling. Dergelijke fenomenen, als het louter geven van complimenten of het 
verlagen van de eisen, zijn eerder uitgebreid bekritiseerd door Poulie (1994). 
Het louter geven van complimenten is de doodsteek voor de motivatie (Kluger 
& DeNisi, 1996) en komt dus tot uitdrukking in gedragsproblemen. Dus een 
teveel aan affectie kan samengaan met gedragsproblemen. 
 
Causaliteit  
Wij moeten benadrukken dat causaliteit in dit onderzoek niet onderzocht is. 
Sameroff & Mackenzie (2003) wijzen in hun overzichtsartikel op de reciproke 
invloeden, waarbij de uitkomsten van de interactieprocessen op de lange 
duur in de individuen beklijven of zich uitkristalliseren tot een meer of minder 
stabiel gedragspatroon dat zichtbaar is, ongeacht de situaties of soort 
contacten. Zo zal een individu wiens behoeften niet erkend zijn in het 
verleden, mogelijk bij anderen gedrag oproepen, waarbij juist het gevoelde 
gebrek versterkt wordt. Dit valt te typeren als het Mattheüs-effect (Sameroff & 
Mackenzie, 2003): diegene die al weinig heeft, krijgt nog minder, terwijl het 
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omgekeerde het geval is voor diegene die al veel heeft. Korebrits & Van den 
Boogaard (2006, p. 324)  vermelden dergelijke gevallen in verband met de 
zwakke voorspellende waarde van een vroege diagnose: “Agressie op 
volwassen leeftijd is niet altijd het gevolg van een vroeg begin in de 
kinderleeftijd”. Sommige delinquenten laten juist een gradueel, cumulatief 
beeld zien.  
Aangezien een leerling niet als een onbeschreven blad bij een leerkracht in 
de klas komt en direct indrukken opwekt bij de leerkracht (Myers & Pianta, 
2008), kunnen het Mattheüs- en het eerder beschreven Pygmalion-effect als 
reciproke processen (Byrch & Ladd, 1998) plaatsvinden in het kader van 
behoeften en aanbod. Van de leerling kan niet verwacht worden dat deze 
zicht heeft op, en de mogelijkheden heeft om, dergelijke processen te 
doorbreken. Dit ligt anders bij een (expert)leerkracht van wie verwacht mag 
worden dat hij/zij reflecteert op het eigen functioneren binnen een context, 
waarbij intervisie en feedback tot de mogelijkheden behoren. In die zin zou 
causaliteit dus vervangen moeten worden door wisselwerking in combinatie 
met verantwoordelijkheid en mogelijkheden van de leerkracht. Skinner & 
Belmont (1993) en Thijs (2005) wijzen eveneens in hun conclusies op de 
noodzaak tot interventie om dergelijke negatieve spiralen in de omgang te 
doorbreken. 
In het onderzoek dat wij uitgevoerd hebben was geen gelegenheid voor de 
door Sameroff & Mackenzie (2003) geadviseerde, intensieve herhaalde 
metingen om het reciproke proces in kaart te brengen. Skinner & Belmont 
(1993) hebben dat enigermate benaderd door twee metingen te doen 
waarvan het surplus aan informatie schaars bleek. Wat betreft het tekort aan 
aanbod met betrekking tot de behoeften, vonden zij, overeenkomstig ons 
onderzoek, wel effecten voor de tekorten met betrekking tot de behoeften aan 
autonomie en relatie, maar niet voor het tekort aan competentie. Dit 
ontbreken van effect in hun onderzoek kan toe te schrijven te zijn aan het 
negeren van het U-vormige verband tussen het door de leerlingen 
gepercipieerde aanbod met de percepties van de leerkrachten met betrekking 
tot gedragsproblemen. Om het transactionele proces te doorgronden verdient 
het aanbeveling om op meerdere tijdstippen metingen te verrichten. In dit 
proces zouden de expertleerkrachten de eventuele negatieve spiralen in de 
omgang doorbreken of ombuigen. 
 
Autonomie 
De conclusies van Skinner & Belmont (1993) dat leerkrachten meer geneigd 
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zijn om dwingende maatregelen te nemen bij leerlingen die niet betrokken zijn 
bij schooltaken, lijkt overeen te stemmen met de gegevens in ons onderzoek. 
Wij vonden in de regressie-analyse, met opname van alle behoeften, dat 
slechts het tekort aan autonomie gerelateerd is aan gedragsproblemen. Dit 
houdt dus niet in dat de andere behoeften niet relevant hoeven te zijn. Het 
kan, zo blijkt uit de analyses met de afzonderlijke behoeften, dat in de overige 
behoeften niet voorzien wordt. Bovendien kunnen door de leerkrachten 
verkeerde accenten gelegd worden wat betreft het aanbod. Zo kan 
bijvoorbeeld een grotere behoefte aan informatie over het leerproces, door de 
leerkracht verward worden met een behoefte aan minder autonomie, 
waardoor de leerkracht abusievelijk de vrijheid van de leerling beperkt. Maar 
bovenal lijkt de unieke relatie van de behoefte aan autonomie met 
gedragsproblemen theoretisch onaannemelijk, gezien de traditie die de 
‘Rochesterpsychologen’ reeds opgebouwd hebben wat betreft de drie 
behoeften. Zo is het uitgangspunt van Deci & Ryan (2000) dat in alle drie de 
behoeften voorzien moet worden. De vervulling van de drie behoeften is 
volgens hen per definitie noodzakelijk. 
 
Samenvatting van antwoorden op onderzoeksvragen 
Op basis van bovenstaande alinea’s kunnen wij op het eerste deel van onze 
algemene onderzoeksvraag antwoorden: het ontbreken van afstemming van 
het onderwijsaanbod bij de voorziening in de behoeften van de leerling hangt 
samen met de mate van gedragsproblematiek. De leerlingen die de mate van 
controle en informatie als overdadig ervaren, worden door de leerkracht 
eerder als problematisch ervaren. Dit geldt ook voor de leerlingen die een 
tekort aan informatie en affectie ervaren. Wat betreft het tweede deel van de 
onderzoeksvraag “valt deze samenhang bij de experts ten opzichte van de 
niet-experts voor de gedragsproblematische leerling gunstiger uit?”, moeten 
we het antwoord schuldig blijven. Wel blijkt dat meer ervaring en extra 
gevolgde cursussen geen invloed hebben op de beoordeling van leerlingen 
als meer of minder gedragsproblematisch. Bovendien ervaren de 
gedragsproblematische leerlingen bij de leerkrachten die meer ervaring 
hebben en extra cursussen gevolgd hebben geen beter afgestemd aanbod. 
Dit geldt voor alle drie de soorten aanbod. 
Studie 1 lijkt ondanks genoemde bezwaren steun te geven aan het 
afstemmingsmodel, waarbij als sterk punt geldt, dat met de 
vragenlijstmethode de perceptie van de leerling van het onderwijsaanbod 
onderzocht is. Minder expliciet, maar wel passend in de 
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afstemmingsbenadering, is gevonden dat leerlingen ook teveel van ‘het 
goede’ kunnen krijgen. Het is dus terecht om te spreken van een optimaal in 
plaats van een maximaal onderwijsaanbod. Over het algemeen willen de 
gedragsproblematische leerlingen een andere dosering in het aanbod dan 
wat de leerkrachten naar eigen idee bieden. Blijkbaar is er misvatting tussen 
beide partijen over datgene dat nodig is en aangeboden wordt. Wat duidelijk 
ontbreekt in deze studie, is empirische steun voor de stelling dat bij experts 
deze misvattingen minder hevig en minder in aantal zouden moeten 
voorkomen. Wij wijten dit aan een gebrekkige operationalisatie van experts. 
Kortom: experts zouden het volgens de theorie beter moeten doen, maar om 
dit te aan te tonen moeten wij hen beter onderscheiden. 
Er blijkt dus wel een relatie te bestaan tussen aanbod, behoeften en 
gedragsproblemen maar er is geen medieërend effect van de combinatie van 
eigenschappen van de leerkracht, zoals het aantal jaren ervaring in het 
onderwijs en specifieke nascholing. Dus de vraag van Skinner & Belmont 
(1993, p 580) “it is important to understand why some teachers provide 
optimal levels of all three motivational supports and others do not” blijft 
actueel. 
Wij zullen in Studie 2, de observatiestudie, nogmaals ingaan op deze actuele, 
maar algemeen gestelde, onderzoeksvraag. Wij gebruiken dan de 
beoordeling door derden voor de aanduiding van een expertleerkracht in de 
omgang met gedragsproblemen. Wij zullen de verschillende bezwaren die 
aan dit huidige onderzoek kleven proberen te ondervangen. Daarnaast 
beantwoorden wij de vragen die dit onderzoek oproept. Deze vragen en 
bezwaren zijn zowel methodologisch-technisch als fundamenteel van aard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Expertleerkrachten in de omgang met probleemgedrag 

262 

 
 
 
6.3 Studie 2: 

Observatie van leerlingbehoeften, onderwijsaanbod en 
afstemming 

 
6.3.1 Inleiding 
 

‘When the family, and school contexts support children’s autonomy, 
develop their competence, and provide positive relations with 
others, children’s motivation (which Connell and Welborn 
conceptualize as engagement) will be positive, they will become 
fully engaged in different activities such as schoolwork.’ (Wigfield, 
Eccles & Rodriques, 1998, p. 76). 

 
In deze observatiestudie staat bovengenoemd citaat van Wigfield e.a. (1998) 
centraal naast het richtinggevende citaat van Skinner & Belmont (1993) uit 
Studie 1. Beide citaten overlappen, maar vullen elkaar ook aan en vormen de 
rationale achter de vraagstelling. Behalve dat bovenstaand citaat de relaties 
tussen de voorziening van behoeften samenvat, geeft het ook de relatie weer 
tussen de afstemming en (school- of taak)betrokkenheid. Bovendien geven 
Wigfield e.a. in dit citaat ook de bron van de opvatting dat motivatie 
overeenkomt met betrokkenheid. 
Beide citaten geven voorts aanleiding om zowel vraag en aanbod, optimale 
niveaus van afstemming door experts als de betrokkenheid van leerlingen te 
onderzoeken. Vooral het concept betrokkenheid van de leerling, dat in het 
eerste citaat expliciet ontbreekt, nemen wij in deze observatiestudie op. De 
betrokkenheid met schoolwerk noemen wij taakbetrokkenheid van de leerling. 
Deze taakbetrokkenheid hangt positief samen met het leren van de leerlingen 
(Fredricks, Blumenfield & Paris, 2004; Wang, Haertel & Walberg, 1990; 
Schonewille, Rooth & Van der Leij, 1990). 
 
Kwaliteit van de interacties 
Met observatie in de klas kan mogelijk de vinger gelegd worden op de 
kwaliteit van de interacties tussen leerkracht en leerlingen. De 
kwaliteitsbeoordeling van de interacties hoeft tussen betrokkenen niet 
overeen te komen, maar kan ook verschillen tussen betrokkenen en 
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buitenstaanders, zoals observatoren. In het onderzoek van Skinner & 
Belmont (1993) bleek dat de perceptie van de leerkracht van datgene dat de 
leerkracht aanbood slechts zwak overeenkwam met hoe de leerlingen dit 
aanbod percipieerden. Het is mogelijk dat bij gedragsproblematische 
leerlingen de perceptie van het aanbod extremer gekleurd is en dat deze 
‘realistischer’ moet worden. Het is echter ook mogelijk dat de perceptie van 
de leerkracht van diens eigen gedrag eveneens niet overeen komt met de 
perceptie daarvan door anderen. Als illustratie van verschillen in perceptie 
van het eigen gedrag bij leerkrachten verwijzen Jack, Shores, Denny, Gunter, 
Debriere & Depape (1996) naar een onderzoek van Rosén, Taylor, O’Leary & 
Sanderson (1990). De leerkrachten gaven bij zelfrapportage hoofdzakelijk 
aan dat zij bij gepast leer- en sociaalgedrag hoofdzakelijk complimentjes 
gaven, positief fysiek contact maakten en bij ongepast leerlinggedrag 
voornamelijk discrete reprimandes gaven. Bij de ‘time sampling’-observatie 
van deze leerkrachten bleek echter dat de meest voorkomende reacties van 
leerkrachten op positief en negatief leerlinggedrag bestonden uit neutrale 
reacties zoals het geven van instructies, verschaffen van feiten en 
beantwoording van vragen. 
Thijs (2005) vond in zijn studie dat leerkrachten bij observatie, meer 
interacties hebben met kleuters met wie zij een minder goede relatie hebben. 
Zij hebben echter minder positieve interacties met deze kleuters. De 
leerkrachten gaven bij de zelfrapportage aan dat zij meer steunende 
aandacht gaven aan kinderen die sociaal geremd zijn en dat zij minder 
steunend waren bij kinderen met wie zij een meer conflictueuze relatie 
hadden. Bij observatie van deze leerkrachten bleek echter dat leerkrachten 
minder aandacht gaven aan de geremde kinderen dan aan de overreactieve 
kinderen. 
Voor een studie waarbij expliciet de vertekening van de oordelen van 
leerkrachten van leerlinggedrag onderzocht is, verwijzen wij naar Ter Laak, 
Van Beemen-Bosma & Chorus (1979). Zij vonden dat leerkrachten 
gedragsproblematische leerlingen significant onderscheiden van niet- 
gedragsproblematische leerlingen bij de beoordeling op sociabiliteit. Bij ‘time 
sampling’-observatie bleken de gedragsproblematische leerlingen en niet-
gedragsproblematische leerlingen niet te verschillen op dezelfde dimensie. 
Voor handelbaarheid en werkhouding bleken de verschillen tussen de twee 
soorten leerlingen, zowel bij beoordeling door de leerkracht als bij observatie 
van leerlinggedrag, wel significant. De onderzoekers menen dat de 
verschillen tussen observatie en oordeel door de leerkracht mogelijk te wijten 
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is aan een te grofmazig observatie-instrument. 
Het blijkt dus dat perceptie van eigen gedrag en het werkelijke gedrag niet 
overeen hoeven te komen. Het lijkt bij gedragsproblematiek van belang om te 
weten waarop de percepties en de onvermijdelijke vertekening gebaseerd 
zijn. Hiervoor is het noodzakelijk om gedrag en interactie te observeren, 
waardoor het mogelijk is om aangrijpingspunten te vinden voor 
gedragsverandering, waarmee ook de percepties kunnen veranderen. 
 
Kwaliteit van de afstemming door de leerkracht 
Wij gaan ervan uit dat in het reguliere basisonderwijs de behoeftevoorziening 
met betrekking tot alle drie de behoeften grotendeels door dezelfde leerkracht 
geschiedt. Dit contact biedt voordelen door de frequentie, intensiteit en duur 
ervan. De leerkracht heeft daardoor de gelegenheid om de, in eerdere 
ontwikkelingsfasen opgelopen tekorten bij de voorziening in de behoeften, te 
compenseren (McMahon,1994). Maar dit contact kan ook nadelig werken 
omdat mogelijke verschillen tussen de leerlingen in gedrag ook sterker 
kunnen worden (Skinner & Belmont, 1993). In dit (slechte) geval zouden 
leerlingen met sterkere behoeften aan affectie, autonomie en competentie 
juist minder van hun gading krijgen, waardoor mogelijk de behoeften weer 
sterker worden, waarop weer minder aanbod volgt. 
Dat sommige leerlingen meer profiteren van het aanbod, kan uiteraard het 
gevolg zijn van verschillen in cognitieve capaciteit, zoals intelligentie, en 
eerdere stimulering daarvan in de voorafgaande jaren. Echter, gegeven deze 
factoren, zouden bij een expertleerkracht de Mattheüs-effecten niet 
voorkomen. Dit houdt in, dat ongeacht de meer of minder problematische 
voorgeschiedenis van een leerling, de expert een adequaat en optimaal 
aanbod met betrekking tot de ‘big three’ verzorgd. 
 
Gedrag en perceptie 
Hoewel het voor de hand ligt om zowel de gedragingen als de percepties 
ervan te bestuderen, zullen wij in deze studie de percepties niet onderzoeken. 
De reden voor deze beperking is van praktische aard. De vragenlijst uit 
Studie 1 was ten tijde van de observaties in de constructiefase. Het nadeel 
dat bij observatieonderzoek de percepties van de leerling en leerkracht niet 
expliciet meegenomen worden, lijkt bovendien minder belangrijk doordat de 
emoties van de leerling en leerkracht volgens Baumeister & Leary (1995) 
direct voortvloeien uit het mislukken of slagen in de behoefte tot ‘belonging’. 
Wij nemen aan dat gevoelens en reacties ook (maar misschien minder 
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duidelijk dan het gedrag dat ten grondslag ligt aan de behoefte tot ‘belonging’) 
observeerbaar zijn voor het al dan niet slagen van de tegemoetkoming aan 
autonomie en competentie. 
Met de aannames van Baumeister & Leary suggereren zij dat de 
operationalisaties van (de ‘misfit’ van) het aanbod en de behoeften ‘relatief 
eenvoudig’ te realiseren en dus valide zijn. In het dagelijkse leerling- een 
leerkrachtgedrag zijn de drie componenten binnen elke gedragseenheid vaak 
met elkaar verweven. Dit betekent dat variërende affectieve, informatieve en 
controlerende componenten schuilen in het leerkracht- en leerlinggedrag. Het 
scoren van dit gedrag en dus het onderzoek naar de relationele aspecten, 
vereist een nauwkeurige registratie van de gedragingen door middel van 
systematische observatie25. Deze systematische observatie heeft als 
voordelen: de ‘face validity’, het rechtstreeks en ‘real time’ aspect van de 
methode, de situatie-effecten en patronen en tenslotte de rijke data. Deze 
methodekenmerken kunnen wij samenvatten met de termen flexibiliteit, 
veelzijdigheid en werkelijkheidsgetrouwheid. De eerste twee aspecten 
contrasteren enigermate met de reeds genoemde statisch-globale kenmerken 
van de vragenlijstonderzoeken naar de wederzijdse perceptie van leerkracht 
en leerlingen. Observatie heeft de dynamische en de veelzijdige 
mogelijkheden, die rechtdoen aan de interactie tussen minimaal twee 
subjecten. 
 
Doel van het onderzoek, onderzoeksvraag en hypothesen 
Doel van het onderzoek is steun te vinden voor de combinatie van 
veronderstellingen die de twee citaten bevatten. Namelijk in die van Wigfield 
e.a.(1998) wat betreft het aanbod met betrekking tot de behoeften en het 
effect op schooltaken, en in die van Skinner & Belmont (1993) met de 
veronderstelling dat het expertleerkrachten zijn die een optimaal aanbod 
kunnen creëren. 
 
De onderzoeksvraag luidt: 

                                            
25 De holistische (niet-specifieke) observaties in de klassen van Brophy & McCaslin 
(1992) dienden oorspronkelijk en hoofdzakelijk als validatiecriterium voor de 
beoordeling van de leerkrachten als experts door de schoolhoofden. In de loop van 
hun onderzoek dienden de metingen met beide methoden als noodzakelijke 
voorwaarden voor het benoemen van een expert. Zij onderzochten niet specifiek hoe 
de leerkrachten omgingen met gedragsproblemen maar wat zij vermelden hoe zij er 
mee omgingen. 
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Zijn bij de expertleerkrachten de leerlingactiviteiten gunstiger verdeeld 
en komen de expertleerkrachten beter tegemoet aan de drie 
behoeften van leerlingen? 

  
Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden hebben wij observaties gedaan 
in acht klassen met twee soorten leerkrachten met elk twee soorten 
leerlingen. De leerkrachten zijn onderscheiden in vier experts en vier niet-
experts. De twee soorten leerlingen zijn een willekeurige gekozen leerling 
(WGL) en een gedragsproblematische leerling (GPL). Wij meten behalve het 
aanbod van de leerkracht, de behoeften van de leerlingen en de afstemming 
ook de taakbesteding van de leerlingen. Het onderscheid tussen aanbod en 
afstemming komt overeen met dat van Royer (2005):  “the universal level of 
intervention” omvat de interventies aan iedere leerling in de zin van algemeen 
geldende school- en klasregels en algemene omgang. “The specific level of 
intervention” zijn de ‘tailored and individualistic interventions”.  
Op basis van de onderzoeksvragen hebben wij zeven hypothesen opgesteld, 
die wij hierna toelichten. 
 
 
 
Hypothese 1: 

Bij een expertleerkracht is het verschil in de verdeling van de 
leerlingactiviteiten tussen GPL en WGL (verhoudingsgewijs) minder 
groot dan bij de niet-expert. 

 
Deze eerste hypothese betreft de algemene taakbesteding van de leerlingen. 
Het betreft leerlingactiviteiten die meer of minder gunstig zijn voor het leren. 
Bij een willekeurig gekozen leerling (WGL) ligt deze verdeling van activiteiten 
gunstiger dan bij een gedragsproblematische leerling (GPL). Echter, bij een 
expert zou het verschil minder sterk moeten zijn en zouden bij hen beide 
soorten leerlingen hun activiteiten bijna even gunstig verdelen. De 
leerlingactiviteiten zijn onder te verdelen in drie categorieën: ‘time on task’; 
activiteiten om aan het werk te komen; alle andere activiteiten die niet tot de 
eerste twee behoren. Bij de niet-expert is de verwachting dat de GPL minder 
(dan de WGL) tijd besteed aan ‘time on task’ en meer aan activiteiten om aan 
het werk te komen en bovendien meer tijd besteedt aan activiteiten die niet tot 
de twee eerder genoemde behoren. 
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De volgende vier hypothesen hebben betrekking op de kwaliteit van het 
aanbod van de leerkracht en bevatten grotendeels twee schijnbaar 
conflicterende paradigma’s: de transactionele benadering tegenover de 
school- of aanbodbenadering (zie Hoofdstuk 2). In het eerste geval gaat het 
om specifieke interactie-effecten, waarbij het aanbod afhankelijk is van de 
behoefte van de leerling (op een bepaald moment) en in het tweede geval 
betreft het hoofdeffecten, waarbij het alleen gaat om het aanbod ongeacht 
(het moment en) de behoefte van de leerling. 
 
Hypothese 2: 

Bij de experts zullen de verschillen in afstemming wat betreft de mate 
van affectie26 c.q. vriendelijkheid tussen de gedragsproblematische 
leerlingen (GPL) en willekeurig gekozen leerlingen (WGL) kleiner zijn 
dan bij de niet-experts. 

 
Deze tweede hypothese betreft de afstemming van het aanbod van affectie 
op de behoefte aan relatie. Het gaat hier om een interactie-hypothese. Echter, 
dat bij de experts de verschillen in afstemming tussen de GPL en de WGL 
kleiner zouden zijn dan bij de niet-experts, hoeft dit nog niet te betekenen dat 
de experts vriendelijker zijn naar de hele groep of naar subgroepjes. Daarom 
toetsen we dat als derde hypothese: 
 
Hypothese 3: 

Experts zijn vriendelijker in de klas dan niet-experts. 
 
Deze hypothese is eerder afgeleid uit het (leerkracht- of school)aanbod 
paradigma en niet zozeer uit de afstemmingstheorie of 
afstemmingsbenadering. In Figuur 6.2 staat onder andere: “heeft plezier in de 
omgang met de leerlingen” en “toont warmte en affectie”. Experts laten dit 
soort gedrag dus meer zien dan niet-experts, maar zij hoeven dit gedrag niet 
noodzakelijkerwijs naar de gedragsproblematische leerlingen te tonen. In de 
afstemmingsbenadering hangt de adequaatheid van de mate van 
vriendelijkheid af van de behoeften van de gedragsproblematische leerling. 

                                            
26 In Hoofdstuk 2 hebben wij beschreven dat de mate van affectie twee polen heeft 
namelijk vriendelijkheid en vijandigheid. Wij volstaan daarom ook wel eens met het 
noemen van een van de polen. een analoge redenering geldt voor de mate van 
autonomie: de polen daarvan zijn controle en vrijheid. 
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Hypothese 4: 

De afstemming op de behoefte aan autonomie zou voor beide soorten 
leerlingen even goed moeten zijn, terwijl die bij de niet-expert beter zou 
moeten zijn bij de WGL dan bij de GPL. 

 
Deze vierde hypothese is weer een interactie-hypothese en betreft de 
afstemming op de behoefte aan autonomie: experts hebben een dusdanige 
afstemming op de behoefte aan autonomie door middel van een bepaalde 
mate van controle bij de GPL, dat deze afstemming nauwelijks verschilt van 
de afstemming op de behoefte van de WGL. Een expert zou, afhankelijk van 
de behoefte van de leerling, meer of minder controlerend zijn. 
 
Hypothese 5: 

Experts zijn minder controlerend in de klas dan niet-experts. 
 
Deze vijfde hypothese past eerder in de aanbod- of schoolbenadering dan in 
de afstemmingsbenadering. Binnen de aanbodbenadering geldt dat een 
expert over het algemeen minder autoritair is en meer autoriteit. Dit houdt in 
dat een expert, ongeacht de behoeften van de specifieke leerlingen, minder 
controlerend is dan een niet-expert. 
 
Hypothese 6: 

Experts zijn in vergelijking met de niet-experts specifieker bij het bieden 
van informatie, ongeacht de soort leerling. 

 
De experts maken geen onderscheid in specificiteit bij het bieden van 
informatie tussen beide soorten leerlingen. De niet-experts doen dat wel, 
waarbij deze specifieker is bij de WGL dan bij de GPL. Wij veronderstellen 
dat de expert vakinhoudelijk zeer vaardig is in de cognitieve vakken, waarbij 
deze zeer specifieke informatie kan bieden in plaats van globale. Het gaat 
dan om informatie om de leerlingen te helpen bij het bereiken van leerdoelen. 
Specifiek kan ook inhouden dat een leerkracht de leerling helpt abstraheren 
zoals het wijzen op, of het vragen naar, wetmatigheden. De leerling wordt dus 
eerder aangesproken op taakniveau en minder op meta-taakniveau. Dit geldt 
ook voor de volgende en zevende hypothese. De zevende hypothese gaat 
over de verhouding in het geven van positieve en negatieve feedback. 
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Hypothese 7: 
Experts leggen meer nadruk op de goede resultaten en doen dat niet 
meer of minder bij de GPL dan bij de WGL. De niet-expert legt meer de 
nadruk op de fouten en doet dat meer bij de GPL. 
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6.3.2  Methode 
Om het interactionele c.q. relationele aspect van gedragsproblemen te 
onderzoeken kiezen we voor systematische observatie van de relatie tussen 
leerkracht en twee leerlingen uit diens klas. Dit drietal noemen wij ook wel 
een cluster. Voor deze observatie hebben wij een observatie-instrument 
geconstrueerd. Naast de reeds genoemde voordelen van 
observatieonderzoek sommen wij de volgende nadelen op die wij zoveel 
mogelijk proberen te ondervangen: (a) verhoogde kans op uitval bij de 
steekproeftrekking, (b) moeilijk, (c) duur en tijdrovend, (d) reactiviteit (e) de 
beperkte vergelijkbaarheid van de resultaten (Boerman, 1998). Een deel van 
de maatregelen om deze nadelen te ondervangen worden beschreven als 
onderdeel van de werving van de steekproef. De overige maatregelen volgen 
daarna. 
 
De steekproef 
In deze paragrafen wordt de werving van de te observeren personen en de 
uitkomst daarvan behandeld. Bovendien wordt beschreven hoe het 
onderscheid bepaald wordt tussen experts en niet-experts en 
gedragsproblematische en niet-gedragsproblematische leerlingen. 
Wij hebben oorspronkelijk tien clusters geworven27. Het betreft de 
(combinatie-)groepen vijf t/m zeven. De clusters zijn op twee wijzen 
geworven, die wij respectievelijk de getrapte en de netwerk selectiemethode 
noemen. Bij de getrapte methode worden eerst de scholen geselecteerd, 
waarna binnen de scholen de leerkracht geselecteerd wordt. Bij de netwerk 
selectiemethode worden de leerkrachten direct geworven op basis van 
informatie en adviezen van derden die deskundig zijn op het gebied van 
onderwijs in het regulier basisonderwijs. Tot deze laatste methode hebben wij 
onze toevlucht moeten nemen omdat de getrapte selectiemethode 
onvoldoende respons gaf. Deze lage respons is grotendeels te wijten aan de 
werkdruk binnen de school in combinatie met de gecompliceerdheid van de 
onderzoeksprocedure. Met de getrapte selectiemethode zijn vijf clusters 
geworven, waarvan vier clusters met bruikbare observaties. De overige vijf 
leerkrachten, waarvan er vier met bruikbare observaties, zijn geworven met 
de netwerkmethode. 
 

                                            
27 Het videomateriaal van twee clusters bleek door technische mankementen in de 
apparatuur niet bruikbaar. Het betrof één cluster geworven met de getrapte methode 
en één cluster uit de netwerkmethode.  
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Wij zullen eerst de algemene richtlijnen aangeven voor de wijzen waarop wij 
een steekproef getrokken hebben, daarna gaan wij dieper in op de getrapte 
methode, gevolgd door de netwerkmethode. Bij zowel de getrapte als de 
netwerkmethode hebben wij ons zoveel mogelijk gehouden aan een aantal 
richtlijnen die overeenstemmen met het expertparadigma (zie Hoofdstuk 3) en 
met de richtlijnen voor de keuze van ‘cases’ voor kwalitatief onderzoek 
(Swanborn, 1994). Wij streven hierbij naar een maximale variantie tussen de 
leerkrachten op basis van relevant geachte kenmerken. Bij de bepaling van 
deze relevantie hebben wij informatie verzameld bij de Inspectie van het 
Onderwijs, bij inspecteurs van het speciaal onderwijs en bij interne 
begeleiders (zie Hoofdstuk 4). Het expertparadigma vereist namelijk dat 
personen die thuis zijn in het domein de expert aanwijzen, waardoor het ook 
voor de hand ligt om de selectie te plegen op basis van de expertise van de 
genoemde bronnen. Dit stemt grotendeels overeen met het advies dat 
Swanborn (1994) geeft om velddeskundigen als een van de mogelijke 
bronnen te raadplegen, wanneer het gaat om de bepaling van de relevantie 
voor de keuze van de cases, in dit geval de expertleerkrachten. 
 
De getrapte selectiemethode met twee stappen 
De getrapte selectiemethode bestaat uit twee stappen: de eerste stap bestaat 
uit de selectie en onderscheiding van scholen op basis van beoordeling door 
de Inspectie. Bij de tweede stap gaat het om de selectie van leerkrachten op 
basis van de beoordeling door interne begeleiders. 
Stap 1: uit het Integraal schooltoezicht basisonderwijs 1998 bestand (IST-
1998 bestand) (Inspectie, 1999) met gegevens van 650 reguliere 
basisscholen (openbaar en bijzonder) die in 1998 beoordeeld zijn op de 
kwaliteit van onderwijs door de Inspectie, hebben wij 65 laag scorende en de 
36 hoog scorende scholen (op hieronder geformuleerde criteria), telefonisch 
en schriftelijk benaderd. Deze scholen moesten om organisatorische redenen 
binnen een reisafstand van anderhalf uur van Amsterdam liggen. De indeling 
van hoog en laag scorende scholen is gemaakt op basis van de 
percentielscores van een totaalscore op 35 indicatoren. Een laagscorende 
school is een school onder het 10de percentiel (88) van een totaalscore en 
een hoogscorende school is een school boven het 95ste percentiel (116). De 
reden voor de verschillende grootten in percentielklassen voor laag en 
hoogscorende scholen is de verwachting dat er minder laagscorende scholen 
zouden toezeggen om mee te doen aan het onderzoek. Deze scholen 
hebben het waarschijnlijk drukker en hebben meer problemen dan de 
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hoogscorende scholen. 
De totaalscore is de score (gem. = 9.16, sd. = 10.41) van 35 door ons 
geselecteerde indicatoren uit het IST-1998 bestand (Inspectie, 1999). De 35 
indicatoren bevatten 24 indicatoren voor het onderwijsleerproces 
(bijvoorbeeld: “De leerlingen tonen een grote mate van betrokkenheid” en “de 
leraren gaan regelmatig na of leerlingen de leerstof en de opdrachten 
begrijpen”). Het betreft onder meer twee indicatoren die gaan over de 
leeropbrengst. Een ervan luidt “Het percentage zittenblijvers is beperkt”. De 
andere negen indicatoren betreffen de condities van de school. Een daarvan 
is: “de school participeert actief binnen het samenwerkingsverband WSNS en 
andere netwerken in de regio”. De selectie van indicatoren uit het totale 
bestand is gemaakt op basis van inhoud van de indicatoren. Wij wilden vooral 
scholen kiezen met betrekking tot de mate waarin de school tegemoet komt 
aan de speciale behoeften28 van de leerlingen en de kwaliteit van het 
pedagogisch klimaat. Alle indicatoren hebben de scoremogelijkheid 1 t/m 4 
waarbij score 1 de laagste kwaliteit aangeeft. Hoe hoger de totaalscore29 des 
te meer lijkt de school te voldoen aan de eisen die inhoudelijk zo groot 
mogelijk overeenstemmen met de tegemoetkoming aan de drie behoeften. 
Van de 103 scholen die in eerste instantie telefonisch (met gebruikmaking 
van een wervingsprotocol) en daarna schriftelijk benaderd zijn, zegden 
slechts vijf hun medewerking toe. Dit ondanks een geboden financiële 
tegemoetkoming. De redenen voor afwijzing betroffen hoofdzakelijk 
personeelstekort, meestal in combinatie met het perspectief van de extra 
belasting van het onderzoek voor de school, de interne begeleider, 
leerkrachten en leerlingen. 
Stap 2: binnen de scholen die toezegden om mee te werken, is gekozen 
tussen twee leerkrachten uit de groepen vijf t/m zeven, van wie de interne 
begeleider toestemming kreeg om de Profielvragenlijst over hen in te vullen 
en die bereid waren om mee te werken aan observatie in hun klas. Op basis 
van de scores op de Profielvragenlijst is per koppel van leerkrachten slechts 
één leerkracht gekozen voor de observatiestudie. De reden voor de keuze 

                                            
28 De indicatoren in het totale IST-bestand zijn geconstrueerd op basis van domeinen 
die experts, beleidsmakers en inspecteurs als belangrijk voor het onderwijs aanduiden. 
De constructie is dus voor zover bekend niet gebaseerd op de 
afstemmingsbenadering. (Van der Grift, 2000).  
29 Voor de ontbrekende waarden is bij het maken van de somscore het gemiddelde 
geïmputeerd. Zonder imputatie is de Cronbachs’ alpha over de 36 gekozen items .90. 
Een heldere factorstructuur op basis van de drie aanbodcomponenten is niet 
gevonden. 
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van één leerkracht in plaats van de te prefereren keuze voor beiden, heeft te 
maken met de beperking van de belasting voor de school. Voor observatie is 
op de laagscorende school gekozen voor de leerkracht die lager scoorde dan 
de collega-leerkracht. Voor de hoogscorende school is gekozen voor de 
hoger scorende leerkracht. De lager scorende leerkracht die gekozen is, 
noemen we de niet-expert en de hoger scorende leerkracht is de expert. Van 
deze laatste categorie is het aantal jaren ervaring in het basisonderwijs meer 
dan vier jaar. 
De Profielvragenlijst staat uitgebreid beschreven in Hoofdstuk 4. De items 
vormen een index  voor de mate waarin een leerkracht een expert genoemd 
wordt door de interne begeleider. De score op de Profielvragenlijst is de 
totaalscore (na omscoring van negatief geformuleerde indicatoren) op 
indicatoren zoals het negatief geformuleerde item: ‘Deze leerkracht gebruikt 
de woorden ‘Jij weer of jij ook altijd’. Het antwoordformat is een lijnstuk met 
twee extremen ‘nooit - altijd’ waartussen de interne begeleider een streepje 
kan plaatsen. 
 
De netwerk selectiemethode 
Omdat bij de bovengenoemde selectiemethode zeer weinig respondenten 
toezegden, hebben wij aanvullend een methode gebruikt die wij de 
netwerkselectiemethode noemen. Aan personen die thuis zijn in het domein 
van expertise hebben wij gevraagd naar leerkrachten die als zeer goed en 
minder goed bekend staan in de omgang met gedragsproblemen. Deze 
personen hadden zelf een aanzienlijke onderwijservaring in het regulier 
basisonderwijs, in combinatie met werk bij een onderwijsbegeleidingsdienst, 
of waren leerkracht in het regulier basisonderwijs in combinatie met de laatste 
fase van de studie orthopedagogie. De netwerkmethode komt, ondanks het 
ad hoc karakter, in deze studie overeen met de hiervoor genoemde richtlijnen 
en de gebruikelijke methode om experts te kiezen bij ‘ill-defined problem 
solving’. 
Op basis van dit netwerk zijn vier leerkrachten geselecteerd. Twee van de 
vier leerkrachten behoren tot eenzelfde school, onderscheiden in een zeer 
goede leerkracht en, in vergelijking daarmee, een minder goede leerkracht in 
de omgang met gedragsproblemen. Op twee andere scholen is van elke 
school naar het oordeel van het netwerk de zeer goede leerkracht of de 
minder goede leerkracht gekozen. De zeer goede leerkrachten noemen wij de 
expertleerkrachten, de minder goede leerkrachten noemen wij de niet-
experts. 
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Op basis van de twee selectiemethoden en vanwege uitval door technische 
problemen, bestaat de steekproef uit in totaal acht leerkrachten die op zeven 
verschillende scholen werken. Deze acht leerkrachten zijn voorafgaand aan 
de observaties verdeeld in vier experts en vier niet-experts. De uiteindelijke 
respons voor zowel hoog als laagscorende leerkrachten viel dus laag uit. 
Voor deze zelfselectie op basis van belasting en opbrengst voor de scholen, 
is het binnen de gestelde periode en budget niet gelukt tegenmaatregelen te 
treffen. De generalisering van de resultaten naar de populatie van 
leerkrachten en leerlingen in de bovenbouw van het regulier basisonderwijs is 
dus vooralsnog beperkt. Deze studie heeft dus een sterk exploratief karakter. 
 
De keuze van de leerlingen 
Bij elke leerkracht zijn voor observatie twee leerlingen gekozen. Elk paar 
leerlingen bestaat uit een willekeurige leerling (WGL) en een bijzondere 
leerling (GPL). Deze laatste leerling is een leerling die in de perceptie van de 
interne begeleider of die van de leerkracht van het vorige leerjaar opviel door 
gedrag dat storend is voor zichzelf, andere kinderen en/of de leerkracht. De 
reden voor de keuze voor het voorafgaande jaar ligt in de in Hoofdstuk 2 
beschreven paradox die besloten ligt in de uitspraak: ‘Een expert in de 
omgang met gedragsproblemen’. Per definitie gaat een expertleerkracht 
anders en beter om met de gedragingen van leerlingen. Dit zou het geval, 
moeten zijn ongeacht de problematische gedragingen die er mogelijk waren 
bij andere leerkrachten in voorafgaande leerjaren. 
De functie van de willekeurig gekozen leerling is de bepaling van de 
standaard of context. Indien bijvoorbeeld in objectieve zin de omstandigheden 
of de populatie van de leerlingen problematisch zijn, binnen een school of 
klas, zou dat ook moeten gelden voor de willekeurig gekozen leerling. Het 
gedrag van (en de reacties van de leerkracht naar) de WGL wordt dus 
vergeleken met het gedrag van (en de reacties van de leerkracht naar) de 
GPL. 
Alle leerlingen in de klas kregen een brief voor thuis mee waarin het 
observatieonderzoek aangekondigd werd. Gevraagd werd om te reageren als 
er bezwaren waren tegen de opnamen. Dit was slechts bij één leerling het 
geval. Deze leerling was overigens geen kandidaat voor observatie. 
 
Video- en audio-opnamen 
Gedragingen in de klas kunnen onderscheiden worden in visueel of auditief 
gedrag. Deze worden respectievelijk geregistreerd met video- en 
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audioapparatuur. De leerkracht, de als problematisch aangewezen leerling 
(GPL) en een willekeurige gekozen leerling (WGL) werden, met uitzondering 
van pauzes, continue met camera’s opgenomen. De willekeurig gekozen 
leerling is in strikte zin niet willekeurig gekozen omdat deze binnen hetzelfde 
camerabereik moest vallen als de GPL. Het is niet onmogelijk dat een 
leerkracht bij het samenstellen van de zitplaatsen van de leerlingen juist de 
rustige en meest geconcentreerde leerlingen rond de GPL geplaatst heeft. De 
auditieve gedragingen zijn opgenomen met drie zendermicrofoons: één voor 
de leerkracht en twee voor elk van de geobserveerde doelleerlingen. 
 
Opstelling van de apparatuur 
Het gedrag van de leerkrachten en de twee doelleerlingen zijn tegelijkertijd 
opgenomen met twee camera’s (zie Figuur 6.3), die samen met de ontvanger 
van de zendermicrofoontjes gekoppeld zijn aan een mengpaneel waarin een 
tijdschrijver verwerkt is. Hierdoor staan de beelden met overeenkomstige 
tijdcode-aanduiding op videoband, waardoor deze synchroon afspeelbaar en 
dus tegelijkertijd zichtbaar zijn op één gesplitst beeldscherm. De beelden van 
de leerkracht staan op de ene helft van het beeldscherm, terwijl de twee 
doelleerlingen op de andere helft te zien zijn. De tijdcode staat midden-onder 
in beeld. 
Twee personen bedienden, zichtbaar voor de leerlingen en leerkracht, elk 
een camera op een statief, waarbij één camera hoofdzakelijk de leerkracht in 
beeld hield (zie Figuur 6.3). De andere camera hield hoofdzakelijk de twee 
leerlingen in beeld, waarbij de camera ook de hele klas tussentijds opnam om 
te voorkomen dat alleen de bedoelde kinderen zich geobserveerd waanden. 
Als de doelleerlingen in de camera keken, gaf de onderzoeker de opdracht de 
camera’s langzaam af te laten zwenken. De onderzoeker bediende zelf het 
mengpaneel in de gang en kon eenzijdig contact maken met de 
cameramensen. 
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Figuur 6.3: Opname-apparatuur en opstelling in een klas 
 

 
Procedure, reactiviteit, standaardisatie en duur van de 
opnamen 
Het onderzoek is naar de leerkracht en de leerlingen voorgesteld als de 
observatie van de leerkracht en de klas, waarbij gezegd is: “wij doen vanuit 
de Universiteit van Amsterdam een onderzoek naar hoe de leerkracht aan 
jullie lesgeeft en hoe jullie leren”. 
Ter voorkoming van reactiviteit (de proefpersonen vertonen ander gedrag 
omdat zij weten dat er geobserveerd wordt) kregen een aantal willekeurige 
andere leerlingen, die geen deel uitmaakten van de observaties, 
dummymicrofoons gedurende de observatie. De reden voor het dragen van 
de microfoons is aan de klas uitgelegd met een tekst zoals: “de microfoons 

gang

Bord
leerkracht

Meng-

paneel

onderzoeker

gedragsproblematischwillekeurig

ram
e n

gang

Bord
leerkracht

Meng-

paneel

onderzoeker

gedragsproblematischwillekeurig

ram
e n



Expertleerkrachten in de omgang met probleemgedrag 

 277 

dienen om het verspreide geluid zuiver op te nemen. Zo’n hengel met een 
microfoon, zoals jullie wel eens op TV gezien hebben, is voor ons niet 
bruikbaar”. 
Met het reeds genoemde afzwenken van de camera en een lange 
opnameduur wilden we, ook ter voorkoming van reactiviteit, de leerlingen 
laten wennen aan de aanwezigheid van de camera’s en diegene die deze 
bedienden. Deze cameramensen mochten niet reageren op het mogelijk 
contact zoeken van de leerlingen. Aan het eind van de observatieregistratie is 
afzonderlijk en discreet aan de leerkracht en aan willekeurige leerlingen 
gevraagd of de leerkracht of de leerlingen zich anders gedroegen dan 
gewoonlijk. Dat bleek nauwelijks het geval en bovendien alleen bij het begin 
van de opnamen, zodat reactiviteit lijkt mee te vallen. 
Per cluster is minimaal een uur materiaal verzameld, voorafgaand aan en 
tijdens een door de onderzoeker geïnitieerde wisseling van lesonderdeel. 
Deze wisseling is de onderbreking van het gebruikelijke en door de leerkracht 
geplande onderwijs doordat de leerkracht alle leerlingen een vragenlijstje30 
laat invullen. De docent geeft hierbij uitleg en vult tegelijkertijd met de 
leerlingen een leerlinglijst met gegevens in.  
Ook het gedrag vlak voor, tijdens en kort na de lesonderdeel-wisseling lijkt 
van belang omdat er een organisatie- en taakwisseling voor de leerkracht en 
leerlingen plaatsvindt. Daarin zullen ‘bijzondere’ leerlingen zich waarschijnlijk 
ook bijzonder gedragen. De activiteiten tijdens het gestructureerde deel zelf 
zijn voor ons minder van belang en zijn niet gecodeerd. De door de 
onderzoeker geïnitieerde wisseling van lesonderdeel dient als een vorm van 
standaardisatie, waaraan het bij observatie in de natuurlijke setting vaak 
ontbreekt. Een andere maatregel ter standaardisatie is de keuze voor 
opnamen in de ochtend, hetgeen met zich meebrengt dat er in alle groepen 
lesgegeven is in de traditionele leervakken zoals taal en rekenen. Waar dit 
niet kon, is gevraagd om het middagrooster zodanig om te zetten dat toch in 
de traditionele vakken lesgegeven werd. 
 
Codering van de opnamen 
De ruwe video-opnamen met dubbel beeld, stemgeluid van de leerkracht en 
de doelleerlingen, met de gelijke tijdsaanduiding, zijn allereerst ingedeeld op 
tijdsintervallen (‘time sampling’) en op gebeurtenissen (‘event sampling’). 

                                            
30 De vragenlijst was een voorloper van Leerlingvragenlijst-Onderwijsbehoeften uit 
Studie 1 van dit hoofdstuk. 
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Daartoe zijn overeenkomstig deze indeling twee databestanden gemaakt. Bij 
‘time sampling’ zijn voor de acht clusters per cluster ongeveer 15 minuten 
achter elkaar de intervallen van 4 seconden gecodeerd. Deze periode van 15 
minuten is teruggerekend vanaf twee en een halve minuut in de periode 
waarin de leerlingen de vragenlijstjes invulden. Hierbij zijn de gedragingen 
van de leerkracht en de twee leerlingen gecodeerd op de in de volgende 
paragraaf beschreven variabelen. De score op een bepaalde 
gedragsvariabele is bepaald voor het gedrag dat het meest dominant is 
binnen een interval. Het doel van ‘time sampling’ is vooral de bepaling van de 
proportie tijd dat de twee soorten leerlingen al dan niet (zelfstandig) aan hun 
taak bezig zijn zonder direct contact met de leerkracht. De ‘time sampling’ is 
daarnaast ook geschikt voor de bepaling van de mate van vriendelijkheid en 
controle van de leerkracht, ongeacht de gerichtheid op de 
gedragsproblematische leerling. Voor het bieden van informatie met 
betrekking tot de behoefte aan competentie, hebben wij geen ‘time sampling’ 
gegevens verzameld. Wij hebben wel ‘event sampling’ gegevens verzameld. 
Omdat het leerkrachtgedrag bij het bieden van informatie wel op één of beide 
doelleerlingen gericht is, valt dit gedrag per definitie onder ‘event sampling’. 
Bij ‘event sampling’ zijn wij gericht op (pogingen tot) contact tussen de 
leerkracht en de twee leerlingen. De (verschillen in) kwaliteit van de relatie 
tussen de twee leerlingen met de leerkracht komt op deze wijze zo zuiver 
mogelijk in beeld. Om de verschillen binnen de leerkrachten wat betreft de 
behoeften en aanbod tussen de WGL en de GPL te bepalen, selecteren wij 
van de ‘events’ die gebeurtenissen waarbij het contact wèl gelukt is. 
Contacten van de leerkracht met beide leerlingen tegelijkertijd en met 
groepjes waarin de leerlingen zitten, sluiten wij dus uit bij de ‘event sampling’-
analyses. 
Samenvattend: de ‘time sampling’ gegevens dienen dus om de ‘overall’-
gedragingen te bepalen zonder direct contact tussen de actoren, terwijl wij bij 
‘event sampling’ geïnteresseerd zijn in de specifieke interacties tussen de 
leerkracht met elk van de twee leerlingen. 
 
Codering van taakbetrokkenheid en behoeften van de leerling 
en aanbod en afstemming door de leerkracht 
Aan de gedragingen van de drie actoren zijn waarden toegekend en dus 
gecodeerd tot een aantal variabelen. Het protocol daarvoor noemen wij het 
coderingsschema welk na een pilotstudie (De Haas, 2000) ontwikkeld en 
aangepast is. Zo bleek uit genoemde studie dat enkele variabelen niet 
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bruikbaar waren of dat categorieën te fijnmazig of juist te grofmazig waren of 
dat bepaalde soort gedragingen nauwelijks voorkwamen. Bovendien ontbrak 
in genoemde studies de codering van de concepten ‘Behoefte aan 
competentie’ en het aanbod in deze. Het uiteindelijke coderingsschema, zoals 
gebruikt in deze studie, is eerder toegepast door Van Horn (2001) op een 
deel van de data. De betrouwbaarheidsgegevens van de observatie- en van 
de vragenlijstmetingen31 zijn eveneens gebruikt in analyses van de studie van 
Van Ede (2008). 
Het door ons gehanteerde coderingsschema is hoog inferentieel (Gotman & 
Bakeman, 1996). Dit schema heeft, in vergelijking tot een laag inferentieel 
coderingsschema, een uitgebreide omschrijving van de schaalpunten en 
vraagt een meer intensieve training van de codeurs. Wij behandelen eerst de 
observatiecategorieën van de taakbetrokkenheid van de leerling en 
vervolgens de codering van het gedrag waarvan aangenomen wordt dat dit 
voortkomt uit behoefte aan relatie. Daarna beschrijven wij de codering van 
het aanbod met betrekking tot affectie. Op basis van de codering van deze 
behoefte en het aanbod is vervolgens de mate van afstemming bepaald en 
gecodeerd. Op een soortgelijke wijze wordt de behoefte aan autonomie, het 
aanbod daarop en de afstemming daarvan beschreven. Ten slotte volgt de 
behoefte aan competentie en het aanbod van informatie. 
 
De taakbetrokkenheid van de leerling 
Wij onderscheiden eerst vier soorten leerlingactiviteiten die verwijzen naar 
taakbetrokkenheid. Deze vier soorten delen wij vervolgens op in drie 
categorieën. De vier categorieën nummeren en behandelen wij van hoog 
naar laag. 
 
Categorie 4: Taakgericht gedrag 
Wanneer een leerling taakgericht is (‘time on task’) én zich bezig houdt met 
de (academische) vakken (taal, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en 
dergelijke), is de kans op effectieve leertijd het grootst. Luisteren naar uitleg 
van de leerkracht over hoe een werkblad moet worden ingevuld, overleg en 
uitleg over het werk (eventueel met andere leerlingen) en zelfstandig aan de 
taak werken, behoren tot taakgerichte bezigheden. 
 

                                            
31 Van Ede (2008) gebruikte een vragenlijst die een voorloper was van de 
Leerlingvragenlijst-Onderwijsbehoeften. 
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Categorie 3: Organiseren 
Een leerling kan ook bezig zijn met het organiseren van zijn werk om daarna 
aan de taak te werken. De kans dat een leerling tot leren komt is dus in 
vergelijking tot de vorige categorie (‘Taakgericht gedrag’) minder groot. De 
leerling is dus niet bezig met een academisch vak (en het hoeft daar op dat 
moment ook niet mee bezig te zijn), maar treft voorbereidingen of luistert naar 
organisatorische aanwijzingen van de leerkracht om aan de taak te werken. 
Het gaat hier om klassikaal wachten tijdens de leswisselingen, uitdelen van 
schriften, het slijpen van een potlood (mits noodzakelijk). Dit is echter geen 
‘time on task’ maar voorwaarde-scheppende activiteit. Ondanks dat deze 
categorie onafhankelijk gecodeerd is van Categorie 2 ‘Wachten’ die hierna 
behandeld wordt, zijn bij de analyses Categorie 3 ‘Organiseren’ en Categorie 
2 samengevoegd tot een gezamenlijke middencategorie. 
 
Categorie 2: Wachten 
Wachten ontstaat omdat de leerling de taak (gedeeltelijk) niet begrijpt of dat 
hulp en leermiddelen ontbreken. De leerling wacht op hulp om verder te 
kunnen met taakgericht gedrag of om verder te kunnen met organiseren. Het 
wachten is observeerbaar, doordat de leerling aan de leerkracht probeert te 
laten zien dat hij/zij niet verder kan. Bijvoorbeeld door zijn vinger op te steken. 
De Categorie 2 ‘Wachten’ is bij analyses samengevoegd met Categorie 3 
‘Organiseren’ tot de gezamenlijke middencategorie. Beiden betreffen namelijk 
activiteiten van leerlingen waarbij zij doen wat zij behoren te doen, maar zij 
zijn niet taakgericht. De samenvoeging van Categorie 2 en Categorie 3 
noemen wij ‘Wachten of Organiseren’. Bij de volgende categorie ‘Ongewenst 
gedrag’  doen de leerlingen niet wat zij behoren te doen. 
 
Categorie 1: Ongewenst gedrag 
Bij alle overige bezigheden die niet in de hogere categorieën vallen is de kans 
tot leren het kleinst. De leerling is dan niet met schooltaken bezig, treft 
daarvoor geen voorbereidingen of vraagt geen hulp waardoor hij/zij verder 
kan. Dit is zichtbaar bij kletsen over andere dingen dan werk, dagdromen, 
kijken of luisteren naar iemand die een berisping krijgt, naar het toilet gaan, 
‘rommelen’ etc. Bij al deze activiteiten is de taakbetrokkenheid het kleinst. Wij 
noemen deze categorie ‘Ongewenst Gedrag’. 
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Behoefte, aanbod en afstemming op ‘relatie’ 
Wij behandelen eerst de operationalisatie van de behoefte aan relatie op 
basis van de mate van affectie c.q. vriendelijkheid die de leerling laat zien. 
Vervolgens beschrijven wij de operationalisatie van het aanbod bij de 
voorziening in die behoefte. Dit is de mate van affectie of vriendelijkheid van 
de leerkracht. Daarna beschrijven wij de operationalisatie van de afstemming 
wat betreft het aanbod en behoefte aan relatie. 
 
Affectie van de leerling 
Wij nemen aan dat de behoefte aan relatie zichtbaar is in de mate van 
affectiviteit in de gedragingen van de leerling. Wij kunnen het gedrag van een 
leerling scoren op een schaal met negen scoremogelijkheden c.q. 
schaalpuntaanduidingen. De as loopt van -4 (extreem vijandig gedrag) via 0 
(neutraal gedrag) naar +4 (extreem vriendelijk gedrag). Zo heeft score -4 
bijvoorbeeld de omschrijving: dingen stukmaken/ slaan/ schoppen/ duwen/ 
trekken/ afpakken/ schelden/ bijten/ krabben/ schreeuwen/ gillen/ spugen/ 
smijten. De ‘/’ staat hierbij voor ‘en/of’. De score +2 bijvoorbeeld, is door ons 
omschreven als: lange verhalen vertellen/ aankijken/ grote ogen/ schouders 
naar achteren/ gebarend vertellen/ levendig/ lachen. Bij enkele schaalpunten 
staat geen omschrijving. Deze scoremogelijkheid wordt gebruikt bij gedrag 
dat ligt tussen de wel omschreven scores. Dit geldt niet alleen voor affectie 
maar voor alle behoefte- en aanbodvariabelen. 
 
Affectie van de leerkracht 
Wij nemen aan dat het aanbod met betrekking tot ‘relatie’ zichtbaar is in de 
mate van affectieve gedragingen van de leerkracht. De scoremogelijkheden 
lijken voor een groot deel op die van de affectieschaal voor de leerling. Zo is 
score -4 omschreven als knijpen/ schreeuwen/ gillen/ abrupt trekken en/of 
duwen/ slaan. Score +2 heeft bijvoorbeeld als omschrijving: knipogen, duim 
omhoog/ eigen fouten toegeven/ hand op schouder. 
 
Afstemming op de behoefte aan relatie 
De afstemming in affectie van de leerkracht en de leerling in de interacties 
tussen beiden wordt door ons geoperationaliseerd met een ordinale schaal. 
Dit doen wij op de volgende wijze. Allereerst zijn de leerlinggegevens wat 
betreft affectie gehercodeerd tot twee nominale categorieën. Affectie van de 
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leerling naar de leerkracht wordt categorie ‘ 0
 ’, indien leerling-affectie in de 
oorspronkelijke schaal de waarden bevat die lager dan nul zijn. De categorie 
‘ 0� ’ bestaat uit de hercodering van de oorspronkelijke gecodeerde 
leerlingaffectie scores, indien deze waarden groter of gelijk aan nul zijn. Ten 
tweede zijn voor de affectie van de leerkracht richting de leerling twee 
overeenkomstige categorieën gemaakt. Ten derde zijn in een 2 x 2 matrix de 
twee nieuwe categorieën voor de leerling en de leerkracht in de marginalen 
geplaatst, waardoor er vier cellen of categorieën normatief te rangordenen 
zijn voor de mate van afstemming (zie Figuur 6.4). 
Bij de benoeming van de matrixcategorieën zijn eerst de extreme cellen 
benoemd: ‘erg slecht’ en ‘goed’ als kenmerk voor de kwaliteit van het aanbod 
zijn daarbij het meest duidelijk. Bij ‘erg slecht’ is reeds sprake van een 
negatieve spiraal of conflict: de leerkracht komt niet tegemoet aan de 
behoefte aan relatie. Bij de matrixcategorie ‘goed’ lijkt de behoefte aan 
affectie c.q. relatie adequaat vervuld te zijn. Voor de benoeming van de 
overige twee matrixcategorieën gelden de volgende argumenten. Gezien de 
grote verantwoordelijkheid van de leerkracht voor het juiste aanbod lijkt de 
kans op de verslechtering van de relatie het grootst als de leerkracht 
negatieve affectie biedt, terwijl de leerling positief of neutraal is. Aangezien 
deze kans bij vergelijking tussen de twee matrixcategorieën het grootst lijkt, 
noemen wij deze matrixcategorie ‘slecht’. De aldus enig overgebleven cel 
krijgt de matrixcategorie-aanduiding ‘matig’. De vier matrixcategorieën krijgen 
een oplopend rangnummer van 1 tot en met 4, waarbij het hoogste 
rangnummer de beste (kans op) afstemming in de relatie aangeeft. 
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Figuur 6.4:  Afstemmingscategorieën op basis van affectie van de leerling 
en de leerkracht 
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De door ons gekozen afstemmingsmaten zijn geen gemeengoed. Over het 
algemeen wordt in observatieonderzoek eerder gekozen voor een ‘misfit’-
maat die gebaseerd is op het verschil tussen het (geaggregeerde) 
gemiddelde over de ‘events’ of intervallen (van 4 seconden) van het aanbod 
en het gemiddelde over de ‘events’ van de behoefte. Wij bepalen echter de 
‘(mis)fit’ per ‘event’ (op basis van het aanbod en de behoefte) en bepalen 
daarna het gemiddelde van alle (mis)fits. 
Wij laten aan de hand van een eenvoudig voorbeeld zien dat de eerste wijze 
van bepalen van ‘misfit’ niet adequaat is. Stel dat het leerlinggedrag gescoord 
is op de behoefte aan affectie op 4 achtereenvolgende tijdstippen met de 
respectievelijke scores -4, 2, 3, 4. Het gemiddelde daarvan is 5/4 = 1.25. Stel 
dat op dezelfde tijdstippen ook het leerkrachtgedrag naar deze leerling 
gescoord is op de mate van affectie met -4, 2 ,3, 4. Het gemiddelde hiervan is 
ook 5/4 = 1.25. Beide gemiddelden (en spreiding) zijn dus gelijk. Echter, elk 
van beide gemiddelden kunnen op een groot aantal andere wijzen 
samengesteld zijn. Zo kan met hetzelfde gemiddelde en dezelfde volgorde in 
het (gedrags)patroon van de leerling, de leerkracht hetzelfde gemiddelde 
vertonen maar dan in een totaal andere volgorde bijvoorbeeld 4, 2 ,3, -4. In dit 
laatste geval en op het laatste tijdstip heeft de leerkracht een zeer vijandelijk 
gedrag naar een zeer vriendelijke leerling. Bij keuze voor het gemiddelde van 
elk gedrag van de afzonderlijke actoren gaat de betekenis van event-
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specifieke interactie verloren. 
Op een dergelijke wijze kunnen wij ook aantonen dat (co)varianties tussen 
behoeften en aanbod geen geschikte maten zijn voor het bepalen van 
afstemming. Een afstemmingsmaat op basis van een combinatie van beide 
gemiddelden en covarianties is arbitrair en ambivalent en daarom ongeschikt. 
Een dergelijke redenering ligt ook ten grondslag aan de keuzen voor de 
hierna te behandelen afstemmingsmaten die daarom allen gebaseerd zijn op 
event-specifieke interacties. Aan deze soort interacties wordt door ons een 
waardering gegeven en een score toegekend. 
 
Behoefte aan, en aanbod op, en afstemming op autonomie 
Wij behandelen eerst de operationalisatie van de behoefte aan autonomie op 
basis van de mate van afhankelijkheid c.q. autonomie die de leerling laat zien. 
Vervolgens beschrijven wij de operationalisatie van het aanbod bij de 
voorziening in die behoefte. Dit is de mate van controle c.q. vrijheid die de 
leerkracht biedt. Daarna beschrijven wij de operationalisatie van de 
afstemming wat betreft het aanbod en behoefte aan autonomie. 
 
Autonomie van de leerling 
De behoefte aan autonomie van de leerling kent, evenals de behoefte aan 
affectie, een ordinale schaal die loopt van -4 tot +4 met negen schaalpunten. 
Voor de leerling zijn de polen: ‘extreme afhankelijkheid’ en ‘extreme 
autonomie’. De eerste pool met score -4 is beschreven als: afhankelijke 
houding/ geen eigen mening/ veel bevestiging vragen/ vragen naar de 
bekende weg/ leerling heeft totaal geen zicht op eigen keuzen. Extreme 
autonomie staat omschreven als: voet bij stuk houden/ eigenwijs/ rebellie/ 
nee ik doe c.q. wil het niet/ niet doen wat de meester of juf zegt. 
 
Controle door de leerkracht 
Voor controle door de leerkracht is de ordinale 9-puntsschaal met de polen 
‘extreme controle’ (score –4) en ‘extreme vrijheid’ (score +4) gebruikt. Score -
4 is beschreven als: verbieden/ compleet afdwingen/ geen alternatieven 
bieden/ voet bij stuk houden. De score +4 heeft als omschrijving: volledig 
vrijlaten binnen de regels van de school of klas. De score 0 omvat ‘sorry’/ ‘wat 
zeg je?’/ luisteren/ beurten geven aan leerlingen tijdens de les/ reageren op 
vinger opsteken. 
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Afstemming op de behoefte aan autonomie 
Voor de bepaling van de mate van afstemming op de behoefte aan autonomie 
gebruiken we, analoog aan de afstemmingsmaat voor affectie, een matrix met 
op de ene dimensie de autonomie aspecten in het gedrag van de leerling en 
op de andere dimensie de controlerende aspecten in het gedrag van de 
leerkracht. De matrix verschilt van die van afstemming van affectie met name 
in de toekenning van andere celscores en in het aantal cellen, waardoor een 
andere analysetechniek mogelijk is. 
De argumenten voor de constructie van deze matrix en de invulling daarvan, 
zijn normatief maar ook technisch-praktisch van aard. Na inspectie van de 
bestanden ter bepaling van het aantal cellen en celscores, bleken de 
combinaties van de waarden op de behoefte aan autonomie van de leerling 
en controle door de leerkracht, zijnde -4; -3; -2 met respectievelijk +4; +3 en 
+2 zeer weinig voor te komen. Bijvoorbeeld: score -2 bij de leerkracht kwam 
in combinatie met de score van de leerling +2 nauwelijks voor. Bovendien 
komen de meest extreme waarden namelijk -4 en +4, ongeacht de 
combinatie, ook zeer zelden voor. Daardoor verliezen de oorspronkelijk 
extremen van deze variabelen in dit onderzoek hun negatieve connotatie of 
interpretatie. Deze interpretatie is samen te vatten met het bijwoord ‘te’. 
Daarmee rekening houdend, kunnen we op basis van onderstaande 
combinaties van scores per ‘event’ de mate van afstemming op autonomie 
bepalen. Bij de toekenning van de waarden is uitgegaan van het perspectief 
op toenemende onafhankelijkheid c.q. zelfstandigheid of zelfregulatie van de 
leerling als pedagogische norm (Brophy, 1996b). 
In Figuur 6.5 staan de door ons toegekende waarden. In deze matrix betekent 
de lage celscore een lage mate van afstemming. Als beide marginalen van 
deze matrix score 1�	  hebben (dus leerkracht heeft score 1�	  én de 
leerling heeft score 1�	 ), dan kennen we de desbetreffende cel waarde 1 
toe. Deze cel wordt dus gekenmerkt door afhankelijk gedrag van een leerling 
(score 1�	 ) en sterke controle (score 1�	 ) door de leerkracht. De celscore 
1, als matrixcategorie op afstemming die hier door ons gegeven is, geeft aan 
dat het aanbod van de leerkracht zeer slecht afgestemd is op de behoefte, in 
combinatie met de kans op zelfstandigheid (c.q. ontwikkeling). De leerkracht 
houdt de leerling in dit geval op hetzelfde niveau van afhankelijkheid. De cel 
waaraan bijvoorbeeld score 4 gegeven is, wordt gekenmerkt door de 
combinatie van de score 1� van de leerkracht met de score 1�	 van de 
leerling. Hierbij overvraagt de leerkracht de leerling. Omdat in dit geval de 
kans enigermate hoger zal zijn dat een leerling zelfstandiger wordt, kennen 
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wij deze cel waarde 4 toe. In de cel met celscore 9 als matrixcategorie geeft 
de leerkracht een adequaat aanbod met een hoge kans tot groei in 
zelfstandigheid. De voorwaarden om tot de precieze scoring op afstemming 
te komen worden hierna vermeld. Het meetniveau is strikt genomen ordinaal, 
maar door het groot aantal categorieën is intervalniveau een goede 
benadering. Dit vergemakkelijkt tevens de berekening en interpretatie van de 
verschillende effectgroottes. 
 
Figuur 6.5:  Afstemmingsscores op basis van autonomie van de leerling 
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Aan de beslissingen tot toekenning van de celscores, als de mate van 
afstemming, liggen de volgende richtlijnen en besluiten ten grondslag: 

a) De ontwikkeling tot een grotere mate van zelfstandigheid komt tot 
uitdrukking in een celscore waarbij de leerkracht in zijn gedrag de lat 
voor zelfstandig mogen handelen naast-hoger legt voor de leerling. 
Bij de laagste score op autonomie van de leerling (-1) is het beste 
aanbod van controle van de leerkracht score 0. Waar niet een naast-
hogere score gegeven kan worden door de leerkracht, kan weliswaar 
een hoge celscore gegeven worden, maar niet de maximale celscore. 
Dit is de consequentie van het plafond in de range van scores. 

b) De leerlingen die het meest moeten groeien in zelfstandigheid 
(autonomie van de leerling is score -1) krijgen bij aanbod onder 
voorwaarde a een hogere score. Dus de score van controle van de 
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leerkracht met 1 als naast-hogere score op autonomie van de leerling 
met 0 krijgt een lagere celscore dan het voorbeeld genoemd in 
criterium a. 

c) Een naast-lager aanbod wordt met een lagere celscore gescoord als 
de leerlingscore lager is. 

d) Een niet naast-hoger aanbod wordt met een lagere celscore 
gescoord als de leerlingscore lager is. 

e) Een niet-naast lager aanbod geldt als een zeer lage celscore. 
 
Aanbod met betrekking tot de behoefte aan competentie 
Hoewel het de intentie was de behoefte aan competentie te meten met 
betrekking tot de mate (wel of niet vragen van informatie) en soort van 
informatie (globaal of specifiek), kwamen deze gedragingen bij de 
doelleerlingen per cluster zeer schaars voor. De combinatie van behoefte en 
aanbod zou in principe ook hier een maat voor afstemming kunnen 
opleveren. Deze combinatie bleek echter nog zeldzamer. Verantwoorde 
analyses met betrekking tot zowel behoefte aan competentie als afstemming 
daarop waren daarom niet mogelijk.32 In dit onderzoek kon dus een 
soortgelijke matrix, zoals samengesteld voor de eerder beschreven 
afstemmingsmaten, niet geconstrueerd worden. 
Analyses met betrekking tot aanbod bleken daarentegen wel mogelijk. Om 
deze reden richten wij ons alleen op de aanbodzijde met betrekking tot de 
behoefte aan competentie. Dit aanbod is echter bepaald als het aanbod aan 
de twee doelleerlingen en niet als aanbod aan de klas. Zoals we eerder 
beschreven, konden wij het aanbod aan de klas wel bepalen voor de mate 
van vriendelijkheid en de mate van controle. 
 
Informatie bieden door de leerkracht 
Bij informatie bieden gaat het om twee aspecten: 1) ‘helderheid’ bij het 
presenteren van de leerstof (Blatchford e.a., 1994 en Scheerens & Creemers, 
1999) en 2) de juiste verhouding van positieve feedback, ten opzichte van 
negatieve feedback of geen feedback (Deci & Ryan, 2000) 
Ad 1) ‘Helderheid’ zien wij als de specificiteit van de informatie aan de leerling 
over de academische taak. Daarbij gaat het niet zozeer om de kwantiteit, als 
wel om de kwaliteit van de informatie. Bij kwaliteit stellen wij ‘specifiek’ 
                                            
32 Een andere mogelijkheid om een afstemmingsmaat te bepalen is observatie van het 
concrete schrijf- en rekenwerk van de leerling en observatie van de leerkracht reacties 
daarop. Dit bleek ethisch en technisch op grote bezwaren te stuiten. 



Expertleerkrachten in de omgang met probleemgedrag 

288 

tegenover ‘globaal’. Bij ‘globaal’ zijn de specifieke aspecten van een 
onderwerp niet meer te onderscheiden, terwijl dat bij specifiek dus wel het 
geval is. Voorbeelden van globale opmerkingen zijn ‘goed zo’, of nog 
globaler: ‘je doet het goed’, tot in extremo: ‘je bent goed’. Dit soort ‘metatask’ 
opmerkingen zijn zelden effectief voor de taakbetrokkenheid van leerlingen of 
het bevorderen van leren. Hoe specifieker de informatie van de leerkracht, 
wat betreft de te verrichten en verrichtte taken van de leerling, des te 
zuiverder beeld krijgt de leerling van het verschil tussen bereikt en te bereiken 
niveau van competentie. 
Bij specificiteit gaat het niet om de kwantiteit. Kluger & DeNisi (1996) 
vermelden namelijk dat het gevaar bestaat dat de taakmotivatie afhankelijk 
wordt van de hoeveelheid feedback. Dit houdt in dat voortdurend feedback 
gegeven moet worden, omdat zonder deze de taakmotivatie afneemt of 
verdwijnt. Voor een leerkracht is dit onmogelijk, gezien diens tijd- en 
aandachtverdeling over alle leerlingen. Voor ons lijkt dus een gemiddelde 
score in specificiteit als operationalisatie van de kwaliteit van de feedback 
afdoende en niet zozeer het absolute aantal keren dat de leerkracht feedback 
geeft. Het gaat ons dus eerder om gekwantificeerde kwaliteit dan om de 
kwantiteit van het bieden van informatie. 
De specificiteit in het bieden van houvast door de leerkracht kan gescoord 
worden met een negenpuntsschaal die loopt van van –4 (zeer globaal) tot +4 
(zeer specifiek). De score –4 wordt omschreven als zijnde een globale 
opmerking, globale vraag of globale uitleg over academische vakken. Score 4 
bestaat onder andere uit specifieke opmerkingen, specifieke vragen en uitleg 
over academische vakken. Wij noemen de variabele ‘Specificiteit’. 
Ad 2) Bij negatieve feedback (aanwijzen van fouten) zal het gevoel van 
competentie bedreigd worden, waardoor het subject afhaakt om de 
bedreiging op te heffen. Bij positieve feedback (bevestiging van het goede 
antwoord) is de aanleiding tot zelfbescherming er niet en is de aandacht 
gericht op de taak. Wij hebben ons beperkt tot de verhouding van positieve 
feedback ten opzichte van negatieve feedback. De gedragingen van 
leerkrachten worden gescoord op een negenpuntsschaal die loopt van –4 
(louter en alleen de fouten aanwijzen of kritiek leveren op werk) tot +4 (louter 
en alleen de goede verrichtingen aanwijzen of specifieke taakgerichte 
complimenten geven). Bij score 0 (neutraal ) geeft de leerkracht geen oordeel 
en/of geeft de goede resultaten evenveel nadruk als de fouten. Wij noemen 
deze variabele ‘Feedback’. 
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Betrouwbaarheid en validiteit van de gecodeerde gegevens 
Van de twee soorten databestanden is alleen het bestand met de ‘events’ 
door twee codeurs gescoord. Binnen deze ‘events’ zijn de gedragingen van 
de drie actoren gescoord op de vraag- en aanbodvariabelen. Wij behandelen 
de training van de codeurs en de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Deze is 
bepaald bij het merendeel van de leerkrachten. 
 
Training van de codeurs 
Om de gegevens eenduidig te kunnen coderen en de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te kunnen bepalen, zijn de codeurs op de 
volgende wijze getraind en geïnstrueerd. Zowel de onderzoeker als de 
hoofdcodeurs en de tweede codeur zijn nauw betrokken geweest bij de 
samenstelling, en dus operationalisering, van de categorieën. De 
hoofdcodeur heeft alle time- en ‘event sampling’ gegevens gecodeerd, terwijl 
de tweede codeur minimaal 20% van de ‘events’ van zes leerkrachten 
gecodeerd heeft. Voor het uitproberen van de categorieën en afstemmen van 
de codeurs is grotendeels het eerste kwartier van de opnamen gebruikt. Na 
oefening en overleg zijn pas bij een hoge mate van 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid de overige ‘events’ beoordeeld. De 
uiteindelijke betrouwbaarheidsgegevens staan vermeld bij de beschrijving van 
de drie behoeftevariabelen en de vier aanbodvariabelen (waarbij ‘informatie 
bieden’ onderverdeeld is in twee soorten variabelen). 
Ondanks dat beide codeurs meenden op de hoogte te zijn wie de 
expertleerkrachten waren, kregen zij daarover geen bevestiging door de 
onderzoeker. Dit gold, waar mogelijk, ook voor het onderscheid tussen de 
gedragsproblematische leerling en niet-gedragsproblematische leerling. 
Behalve voor de betrouwbaarheidsanalyses zijn in de analyses alleen de 
gegevens van de hoofdcodeur gebruikt. Voor een adequate training van 
nieuwe codeurs voor de overige gegevens ontbraken de beschikbare tijd en 
middelen. Zo is bijvoorbeeld de variabele ‘Taakbetrokkenheid van de leerling’ 
alleen door de hoofdcodeur gescoord. Bij elk van de datasets is er sprake van 
ontbrekende waarden op basis van onduidelijkheden bij observatie. Voor 
deze ‘missings’ is geen imputatie verricht. 
 
Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid c.q. 
interbeoordelaarsovereenstemming is bepaald over ongeveer 20% van de 
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gegevens van zes leerkrachten33 met elk twee leerlingen op de ‘event 
sampling’ gegevens. De beoordeelde data betreffen de drie 
(leerkracht)aanbod- en de twee (leerling)behoefteconstructen. De behoefte 
aan informatie wordt in de verdere analyses niet gebruikt. Van de overige 
twee behoefteconstructen blijken dus alleen de behoefte aan autonomie en 
de behoefte aan relatie geschikt voor het bepalen van de afstemmingsmaten. 
Voor de bepaling van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is voor de 
ordinale data Spearman’s rangcorrelatie gebruikt. Deze resultaten staan in 
Tabel 6.8. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is bepaald over ongeveer 
20% van de gegevens van zes leerkrachten. Voor de overige drie 
leerkrachten en variabelen die hierna genoemd worden, is aangenomen dat 
deze betrouwbaarheid niet noemenswaard zal verschillen. Voor de overige 
variabelen die minder relevant lijken voor de vervulling van de behoeften door 
de leerkracht, is de interbeoordelaarsovereenstemming niet bepaald. Dit 
betreft hoofdzakelijk variabelen die dienen om de data te organiseren. 
 
Tabel 6.8: Overeenstemming tussen beoordelaars voor de leerkracht- 

en leerlingvariabelen bij de ‘events’ 

Soort variabele Soort maat 
Oordeel 

Overeenstemming 
Aantal gecodeerde 

waarnemingen 
Ordinaal Spearman Rho   

    
Affectie leerkracht 

 
 .781 Goed 337 

Affectie leerling 
 

 .724 Voldoende 337 

Autonomie leerkracht 
 

 .833 
 

Goed 337 

Autonomie leerling 
 

 .655 Voldoende 337 

Specificiteit (leerkracht) 
 

 .794 Voldoende 78 

Feedback (leerkracht) 
 

 .529 Matig 64 

 

                                            
33 Van de overige drie leerkrachten en leerlingen zijn de gegevens niet gecodeerd. 
Training van een nieuwe codeur voor deze gegevens stuitte op praktische en niet 
zozeer onderzoekstechnische bezwaren. 
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Validiteit 
Voor de analyses, ten behoeve van de validiteit in het kader van het 
nomologisch netwerk, zijn de (Spearman)correlaties (rs) met ‘pairwise 
deletion’ berekend tussen de gecodeerde leerkrachtvariabelen onderling en 
de leerling variabelen onderling voor de ‘events’ dataset. De correlatiematrix 
in Tabel 6.9 van de leerkrachtvariabelen maakt duidelijk dat de diverse 
constructen, gegeven de relatief hoge interbeoordelaarsovereenstemming, 
duidelijk te onderscheiden zijn. De hoogste (negatieve) correlatie is die van 
specificiteit met autonomie (rs = -.56). Deze correlatie is aannemelijk omdat 
als een leerkracht specifiek is in zijn commentaar naar de leerling, deze ook 
relatief veel controle zal uitoefenen c.q. minder vrijheid zal bieden. De lage 
correlatie tussen ‘Affectie’ en de mate van ‘Specificiteit’ is om de volgende 
reden aannemelijk. Als een leerkracht specifieke informatie biedt, zal deze 
geconcentreerd zijn op het onderwerp en dus neutrale affectie bieden. 
Bovendien zal de spreiding in affectie in dergelijke gevallen gering zijn, 
waardoor covarianties ook laag zullen uitvallen. Een dergelijke redenering lijkt 
eveneens van toepassing op de correlatie tussen ‘Controle’ en ‘Affectie’. 
 
Tabel 6.9: Correlaties tussen aanbodvariabelen van de leerkracht 

Affectie Specificiteit Feedback 
      
 Specificiteit  .03   
      
 Feedback  .21** -.22 **  
      
 Controle   .07* -.56** .16* 

**  Correlaties significant bij p < .01 (2-zijdig). 
*  Correlaties significant bij p < .05 >.01 (2-zijdig). 
Controle N �900; Specificiteit N �230; Feedback N �180. 
 
De correlatie (rs) tussen de twee leerlingvariabelen, ‘Affectie’ en ‘Autonomie’, 
is laag en niet significant (rs = .04). Dit wijst, gegeven de relatief hoge 
interbeoordelaar overeenstemming, op duidelijk te onderscheiden 
constructen. Het aantal waarnemingen voor ‘Affectie’ en ‘Autonomie’ is 
ongeveer 1250. 
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6.3.3 Resultaten 
De resultaten van de toetsing van de hypothesen betreffen hoofdzakelijk het 
onderscheid tussen expert en niet-expert met betrekking tot de mate van 
aanbod en afstemming op de behoeften van de twee soorten leerlingen en de 
taakbetrokkenheid van de leerlingen. Bij de behandeling van de hypotheses 
wordt aangegeven met welk soort gegevens gewerkt is (de ‘time sampling’, of 
de ‘event sampling’ gegevens). 
Bij de analyse en interpretatie van de gegevens is rekening gehouden met 
vier soorten afhankelijkheid van de gegevens: 
1) De gedragingen van de WGL, de GPL en de leerkracht in dezelfde klas 

zijn niet onafhankelijk van elkaar. Gedrieën maken zij deel uit van 
dezelfde context. Daarom worden de gegevens geanalyseerd en 
gepresenteerd per leerkracht met elk twee leerlingen. 

2) De gedragingen binnen de genoemde actoren zijn afhankelijk. Om 
deze reden zijn de resultaten bepaald binnen de actoren. 

3) De leerkracht heeft, gegeven de opnametijd, een beperkte hoeveelheid 
tijd die hij/zij kan wijden aan de leerlingen en bovendien verdeelt hij/zij 
zijn tijd niet willekeurig. De proporties van de gedragingen krijgen 
daarom de nadruk. Ook de leerling heeft binnen de opnametijd een 
bepaalde verdeling van activiteiten. Ook hier gaat het hoofdzakelijk om 
de proporties of afgeleiden daarvan, zoals de natuurlijke logaritme van 
de oddsratio’s van de verdeling van de activiteiten. 

4) De gedragingen van de leerlingen (en van de leerkrachten) zijn ‘all 
inclusive’ en ‘mutual exclusive’ gecodeerd, waardoor een bepaald soort 
gedrag, als het niet in een categorie geclassificeerd is, 
noodzakelijkerwijs in een van de overige categorieën valt. De data zijn 
met andere woorden compositioneel. Bij het bepalen van de effecten is 
rekening gehouden met deze zogenaamde ipsativiteit. Dit is mede 
gedaan door de reeds genoemde oddsratio’s te berekenen. 

 
Met het meetniveau, de eerder beschreven genestheid c.q. afhankelijkheid 
van de gegevens, en het relatief geringe aantal van acht clusters (met elk 
twee leerlingen), is een enigszins afwijkende toetsingsprocedure vereist. Dit 
houdt in dat de verschillen tussen experts en niet-experts getoetst worden 
met een procedure die sterke parallellen vertoont met de (kwantitatieve) 
meta-analyse en de multiniveau analyse met twee niveaus. Daartoe vatten wij 
de resultaten van de analyses van de gegevens binnen een cluster op als 
een afzonderlijk studie. Binnen een cluster is het aantal observatie eenheden 
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groot. Het aantal clusters is daarentegen klein (N = 8). Daarom is het 
informatiever om analoog aan meta-analyses de effectgrootte per leerkracht 
c.q. studie te bepalen. Vervolgens gebruiken we deze 8 effectgroottes in een 
gezamenlijke analyse. Dat houdt in dat eerst binnen elke studie het verschil 
berekend wordt in afstemming en aanbod, onderscheiden naar de twee 
soorten leerlingen. Vervolgens wordt over de studies of clusters het verschil 
berekend tussen de experts en niet-experts met betrekking tot de verschillen 
in afstemming en aanbod. De gegevens worden dus uiteindelijk geanalyseerd 
op geaggregeerd clusterniveau. Wij zullen deze procedures hierna 
beschrijven. 
 
Twee berekeningsprocedures voor de effectgrootte 
Wij voeren twee opeenvolgende berekeningsprocedures uit om de 
effectgroottes voor de verschillende niveau’s te bepalen. 
Stap 1) In de eerste procedure worden de nominale of ordinale gegevens 
gebruikt om de oddsratio’s of de natuurlijke logaritme daarvan (Wickens, 
1989) te berekenen. Bij deze parameter Bc van Wickens is, ter correctie voor 
bias, .5 aan de frequenties in de cellen toegevoegd. Daardoor is het ook 
mogelijk categorieën op te nemen waarin geen waarnemingen voorkomen. 
Wij laten de subscript-aanduiding ‘c’ weg en vervangen deze door de 
beginletter van de betreffende variabele. De toevoegingen aan de subscripten 
worden verder per onderwerp uitgelegd. Om een vuistregel voor effectgrootte 
bij de B’s te kunnen bepalen, hebben wij de natuurlijke logaritme van de 
waarden voor de vuistregels van de oddsratio genomen. De vuistregels van 
Cohen voor de oddsratio’s zijn: 1.50 = klein, 2.50 =  medium en 4.30 =  groot. 
De natuurlijke logaritmen daarvan zijn respectievelijk .34, .92 en 1.45. Bij een 
omgekeerd verband hebben deze effecten een negatief teken. 
Stap 2) De uitkomsten binnen elk cluster, uitgedrukt in de B’s, kunnen 
opgevat worden als nieuwe interval variabelen, welke dienen als input voor 
de tweede procedure. Deze procedure levert de uiteindelijke effectgroottes 
(d) die getoetst worden. Effectgrootte d heeft als vuistregel voor de absolute 
waarden voor de verschillende effectgroottes: .20 is een klein, .50 is een 
middelmatig en .80 is een groot effect (Cohen, 1988). Afhankelijk van de 
berekeningswijze moet daaraan een negatief teken toegevoegd worden. 
Deze d is uitgedrukt in standaarddeviaties en is berekend door het verschil 
van de gemiddelden van de B‘s tussen de experts en niet-experts te delen 
door het gemiddelde van de standaarddeviaties van de B‘s. De verschillen 
tussen de experts en niet-experts zijn ten slotte getoetst met Wilcoxon-Mann 
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Whitney-toets (met N = 8, eenzijdig, �  = .05). Ook de subscripten die 
toegevoegd worden aan ‘d’ worden per onderdeel uitgelegd. 
Samenvattend: op basis van de categorieën van de nominale en ordinale 
variabelen worden de B’s berekend binnen de leerkrachten (stap 1) De 
uitkomsten hiervan zullen verschillen tussen de leerkrachten. Deze 
uitkomsten vormen een nieuwe variabele (op intervalniveau). Vervolgens zou 
de spreiding in deze variabele, op basis van de gestelde hypothesen, 
verklaard moeten worden door de variabele ‘Expert’ (stap 2). 
Bij de toetsing van de eerste hypothese met betrekking tot de 
taakbetrokkenheid, werken wij deze als voorbeeld voor de twee 
berekeningsprocedures volledig uit. Een dergelijke procedure geldt ook voor 
de analyses van de overige variabelen, ongeacht of het de ‘time sampling’ of 
‘event sampling’ data betreft. Als hier van afgeweken wordt, is dit vermeld. 
Als alternatief voor de te prefereren discriminantanalyses hebben wij per 
variabele de experts vergeleken en gebruik gemaakt van nonparametrische 
toetsen. Dit omdat wij op geaggregeerd niveau niet het gewenste aantal van 
20 clusters per variabele halen (Stevens, 1996). 
 
6.3.3.1 Taakbetrokkenheid van de leerling 
Wij toetsen in deze paragraaf Hypothese 1: bij een expertleerkracht is het 
verschil in leeractiviteiten tussen GPL en WGL (verhoudingsgewijs) minder 
groot dan bij de niet-expert. 
Bij de niet-expert is de verwachting dat de GPL relatief minder (dan de WGL) 
taakgerichte activiteit laat zien en minder activiteiten verricht zoals wachten of 
organiseren en relatief meer actief is in de vorm van ongewenst gedrag. 
Voor de toetsing van Hypothese 1 zijn met de ‘time sampling’ gegevens de 
verschillen in verdeling van de activiteiten van de twee soorten leerlingen 
bepaald. De gegevens met betrekking tot de verschillen in leerlingactiviteiten 
tussen de leerlingen per leerkracht, onderscheiden naar expert en niet-expert, 
staan vermeld in Tabel 6.10. 
De kolommen vier tot en met zes in Tabel 6.10 bevatten de percentages van 
het totaal van de intervallen per soort leerling per leerkracht. Dus per rij is de 
sommatie daarvan 100%. In de zevende kolom staan het totaal aantal 
intervallen per soort leerling per leerkracht. De percentages van het aantal 
waarnemingen (van elke 4 seconden) laten zien dat bij bijna alle leerkrachten, 
behalve bij leerkracht 6 en 8, het percentage bij de WGL in de categorie 1, 
‘Ongewenst gedrag’, lager is dan bij de GPL. De omgekeerde tendens geldt 
voor Categorie 3, ‘Taakgericht gedrag’, waarbij behalve bij leerkracht 5 en 8, 
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de WGL een hoger percentage heeft dan de GPL. Voor de Categorie 2, 
‘Wachten of Organiseren’, zijn de verschillen in percentages intervallen 
tussen de WGL en de GPL per leerkracht wisselend hoger en lager. Over het 
algemeen lijkt de WGL zijn activiteit meer te richten op de leertaken en is 
minder bezig met ongewenst gedrag. 
De niet vermelde, maar wel terug te rekenen afzonderlijke frequenties, zijn 
gebruikt om de Bk’s te berekenen. De Bk wordt per leerkracht berekend en 
bestaat uit de deling van twee kruisproducten (subscript ‘k’). De afzonderlijke 
termen van deze kruisproducten zijn de frequenties van twee categorieën 
(bijvoorbeeld Categorie 1, ‘Ongewenst gedrag’ en Categorie 2, ‘Wachten of 
Organiseren’ die verwijzen naar het subscript k1-2, onderscheiden voor de 
WGL en GPL. 
Wij spitsen het voorbeeld verder toe op de berekening van Bk1-2 bij leerkracht 
1. Een van de kruisproducten van de oddsratio1-2 bij leerkracht 1 bestaat uit 
het product van de frequenties van intervallen van de GPL in Categorie 1 
(23% in Categorie 1, ‘Ongewenst gedrag’ van 417 tijdsintervallen = 96) met 
die van de WGL in Categorie 2, ‘Wachten of Organiseren’ (23.1% van 394 = 
91). Dit kruisproduct wordt gedeeld door het tweede kruisproduct: het product 
van de frequenties van intervallen van de GPL in Categorie 2 (= 120) met die 
van de WGL in Categorie 1 (= 62). Dus de oddsratio1-2 met de twee 
categorieën van de drie leerlingactiviteiten bij leerkracht 1 is (96*91)/(120*62). 
De natuurlijke logaritme hiervan en dus de schatting van is .16 (Bk1-2 = .16). 
Met de drie categorieën van leerlingactiviteit kunnen wij naast Bk1-2 ook Bk2-3 
berekenen (Wickens, 1989). Het betreft hier dezelfde soort berekening, maar 
dan met Categorie 2, ‘Wachten of Organiseren’ en Categorie 3, ‘Taakgericht 
gedrag’. De schattingen van de twee parameters Bk1-2 en Bk2-3 staan vermeld 
in Tabel 6.10 in de kolommen acht tot en met tien, onderscheiden per (soort) 
leerkracht. 
Bij een waarde van Bk1-2 = 0, is er geen verschil in verhouding van 
leerlingactiviteit. Waarden hoger dan 0 geven aan dat met deze 
berekeningswijze de leerlingactiviteit voor de WGL gunstiger verdeeld is over 
Categorie 1 en Categorie 2 dan voor de GPL. Bij waarden Bk1-2 onder de 0 is 
dat andersom. 
Het gemiddelde over de Bk1-2 bij de experts is, overeenkomstig de 
verwachting, relatief laag en is volgens de vuistregels van Cohen een zeer 
klein effect (gem. = .31, sd. = .70, N = 4). De WGL en de GPL verschillen dus 
verhoudingsgewijs gemiddeld nauwelijks in hun tijdsbesteding aan ‘Wachten 
of Organiseren’ en ‘Ongewenst gedrag’. Bij de niet-experts is het gemiddelde 
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van Bk1-2, overeenkomstig de verwachting, relatief hoog met een groot effect 
(gem. = 1.49, sd. = .91, N = 4). Dit houdt in dat bij hen de GPL, in vergelijking 
met de WGL, verhoudingsgewijs aanzienlijk meer tijd besteedt aan 
‘Ongewenst gedrag’ dan aan ‘Wachten of Organiseren’. 
Omdat de Bk1-2’s van de leerkrachten op te vatten zijn als waarden voor een 
nieuwe variabele op het niveau van de leerkrachten, kunnen we dk1-2 
beschouwen als het effect van verschil tussen de experts en niet-experts. De 
verschillen tussen de twee soorten leerkrachten voor het gemiddelde van de 
Bk1-2 is volgens deze laatste vuistregel een groot effect (dk1-2 =  [.31 - 
1.49]/[(.70 + .91)/2)] = -.1.46). Dit overall effect is, met eenzijdige en 
nonparametrische toetsing, significant (z = -2.02, p < .02, N = 8) en kan 
beschouwd worden als een ‘crosslevel’-interactie. Dus overeenkomstig de 
verwachting, zijn bij de experts de verschillen in de verdeling van de 
activiteiten tussen de WGL en de GPL over de categorieën ‘Wachten of 
Organiseren’ en ‘Ongewenst gedrag’ minder sterk dan bij de niet-experts. Ten 
opzichte van de willekeurig gekozen leerling besteedt de als 
gedragsproblematisch aangewezen leerling bij de niet-experts meer tijd aan 
ongewenst gedrag. Bij de experts is dit nauwelijks het geval 34. 
De resultaten voor de Bk2-3’s van de leerkrachten staan vermeld in de laatste 
kolom van Tabel 6.10. De Bk2-3 is zo berekend, dat een negatieve waarde 
betekent dat de GPL zijn activiteiten gunstiger verdeelt over Categorie 3, 
‘Taakgericht gedrag’ ten opzichte van Categorie 2 ‘Wachten of Organiseren’ 
dan de WGL. Daarentegen, een positieve waarde van bijvoorbeeld Bk2-3  = .46 
bij leerkracht 1 duidt op een gunstiger verdeling van de activiteiten voor de 
WGL. Deze leerling vertoont bij leerkracht 1 (verhoudingsgewijs) meer (tijd 
aan) ‘Taakgericht gedrag’, dan aan ‘Wachten of Organiseren’ in vergelijking 
met de GPL. 
 
 

                                            
34 Bij toetsing ten opzichte van nul verschilt het gemiddelde van de Bk1-2 volgens 
verwachting bij de experts niet van nul (t = 1.08, df = 3 ,p > .18). Bij de niet-expert is 
dat, overeenkomstig de verwachting, wel het geval (t = 2.61, df  = 3, p < .04). 
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Tabel 6.10:  De proporties van leerlingactiviteiten voor de taakbetrokkenheid van de 
GPL en de WGL, bij experts en niet-experts en de LN-oddsratio’s (Bk). 

Expert/ 
niet- 

expert 

Leer-
kracht 

 
 
 
 

nr 

Soort 
Leer-
ling 

Categorie  
1 

‘On-
gewenst’ 

 
 

% 

Categorie 
2 

‘Wachten 
of 

Organi-
seren’ 

% 

Categorie 
3 

‘Taak-
gericht’ 

 
 

% 

 
#  

Tijds- 
inter 

vallen 
 

n 

 
LN 

Odds 
ratio 
1-2 

 
Bk1-2 

 
LN 

Odds 
ratio 
2-3 

 
Bk2-3 

         
  GPL 23.0 28.8 48.2 417   
 1      .16 .46 
  WGL 15.7 23.1 61.2 394   
         
  GPL 38.2 10.6 51.3 199   
 3      1.27 .45 
  WGL 10.4 10.4 79.2 173   

Exp         
  GPL 2.8 32.0 65.2 178   
 6      -.42 .37 
  WGL 3.3 24.5 72.3 184   
         
  GPL 5.2 9.0 85.8 211   
 8      .24 -1.31 
  WGL 11.3 25.0 63.7 212   
         
  GPL 17.7 34.2 48.1 339   
 2      1.39 .07 
  WGL 4.9 38.0 57.1 326   
         
  GPL 11.0 13.6 75.4 236   
 4      2.47 .09 

Niet-  WGL 1.0 14.0 85.0 207   
Exp         

  GPL 19.6 17.9 62.5 357   
 5      1.80 -.91 
  WGL 7.0 38.7 54.3 357   
         
  GPL 27.9 22.6 49.5 394   
 7      .29 .69 
  WGL 14.6 15.9 69.6 391   
         
GPL = gedragsproblematische leerling ; WGL = willekeurig gekozen leerling; Exp = expert; 

Niet-exp = niet-expert; % = percentage van rijtotaal; # = aantal tijdsintervallen. 
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Tegengesteld aan de verwachting is dat het gemiddelde van de niet-experts 
van Bk2-3 (gem. = -.02, sd. = .67)35 enigszins lager is dan bij de experts (gem. 
= -.01, sd. = .87). Het verschil, uitgedrukt in effectgrootte, dk2-3 = -.01, is 
volgens de vuistregels van Cohen zeer klein en bij nonparametrische 
eenzijdige toetsing niet significant (z = -.29, p > .38). De verdeling van de 
activiteiten van de twee soorten leerlingen op ‘Taakgericht gedrag’ en 
‘Wachten of Organiseren’ is bij de experts niet gunstiger dan bij de niet-
experts. 
Ter uitsluiting van enkele alternatieve verklaringen hebben wij in plaats van 
een onderscheid tussen expert en niet-expert, dezelfde soort analyses 
uitgevoerd (met N = 8) voor variabelen ‘Sekse van de leerkracht‘ en 
‘Selectieprocedure’. Deze laatste variabele heeft twee categorieën: de 
getrapte en de netwerk selectieprocedure. De twee variabelen bleken bij 
tweezijdige toetsing met een 05.��  en niet gecorrigeerd voor het aantal 
exploratieve analyses, niet significant voor de variabelen Bk1-2 en Bk2-3. 
Gegeven de resultaten van deze controles en de eerder beschreven 
verschillen tussen experts en niet-experts, mogen wij aannemen dat het 
onderscheid tussen experts en niet-experts in de omgang met 
gedragsproblemen deels empirisch gesteund wordt. Het lijkt erop dat de 
experts de gedragsproblematische leerlingen niet zozeer tot meer taakgericht 
gedrag krijgen, maar dat deze leerlingen bij hen minder ongewenst gedrag 
vertonen. 
De veronderstelling dat expertleerkrachten minder gedragsproblemen hebben 
in de vorm van ongewenst leerlinggedrag lijkt redelijk gesteund. De 
hypotheses, dat zij beter afstemmen of hoger aanbod bieden met betrekking 
tot de ‘big three’, worden in de volgende alinea’s behandeld. 

                                            
35 Bij toetsing ten opzichte van nul verschilt het gemiddelde van de Bk2-3, 
overeenkomstig verwachting, bij de experts niet van nul (t = .17, df = 3, p > .43). 
Echter, bij de niet-experts is dit, in tegenstelling tot de verwachting, ook niet het geval 
(t = .42, df  = 3, p > .35). 
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6.3.3.2 Afstemming en aanbod van affectie 
Wij toetsen in deze paragrafen de twee hypotheses wat betreft de 
afstemming op de behoefte aan affectie en het aanbod van affectie aan de 
klas. Het betreft respectievelijk Hypothese 2 en Hypothese 3. 
Hypothese 2 luidt: bij de experts zullen de verschillen in afstemming tussen 
de GPL en de WGL kleiner zijn dan bij de niet-experts. 
 
Met de ‘event sampling’ gegevens onderzoeken wij de interacties en de 
kwaliteit wat betreft de ‘fit’ of afstemming van affectie tussen de leerkrachten 
en respectievelijk de GPL en de WGL. De gegevens van het aanbod van 
affectie van leerkrachten en de behoefte aan affectie van de leerlingen met 
eenzelfde tijdscode, zijn gebruikt om de mate van ‘misfit’ te bepalen tussen 
behoeften en aanbod met betrekking tot affectie, zoals samengevat in Figuur 
6.4. Hoewel met de vier ordinale categorieën als afhankelijke variabele, 
ordinale regressie-analyses voor elk van de leerkrachten op de 
afstemmingscategorieën het meest adequaat lijken, voldoet het grootste deel 
van de gegevens niet aan de noodzakelijke aanname voor ‘parallel slopes’. 
Wij hebben daarom de gegevens op een wijze geanalyseerd waarbij deze 
aanname niet noodzakelijk is, terwijl wel rekening gehouden is met het 
ordinale karakter van de categorieën. Dit houdt in dat bij de berekening van 
de natuurlijke logaritme van de oddsratio’s (Ba’s, waarbij subscript a verwijst 
naar affectie) telkens alleen de naast-hogere categorie gebruikt is. Dus eerst 
(stap 1) worden de Ba1-2, Ba2-3 en de Ba3-4 per leerkracht berekend. Deze 
geven aan hoe verschillend de leerkrachten omgaan met de GPL en WGL. 
Daarna worden deze uitkomsten gebruikt als waarden binnen de nieuwe 
variabele(n). Voor deze nieuwe variabele worden (in stap 2) de da’s met 
bijpassende subscripten berekend. Dit is de uiteindelijke maat voor 
effectgrootte voor het verschil tussen experts en niet-experts op afstemming 
voor affectie. Deze effecten worden op dezelfde wijze getoetst als bij de 
leerlingactiviteiten. 
De hypothese, dat bij de experts de verschillen in afstemming op affectie 
tussen GPL en WGL kleiner zullen zijn dan bij de niet-experts, kan nader 
gespecificeerd worden. Deze luidt: de (gemiddelde) waarden van de 
variabelen Ba1-2, Ba2-3 en Ba3-4 zullen bij de experts ongeveer nul zijn, terwijl bij 
de niet-experts deze variabelen hoger dan nul zijn. 
In Tabel 6.11 staan de gegevens vermeld voor de afstemming van de 
leerkrachten met de twee soorten leerlingen, onderscheiden voor de experts 
en niet-experts. Doordat voor de ongebiasde schatter .5 aan de frequenties in 



Expertleerkrachten in de omgang met probleemgedrag 

300 

de cellen toegevoegd is, is het mogelijk categorieën op te nemen waarin geen 
waarnemingen voorkomen. Dit is het geval bij de gegevens van leerkracht 8. 
Bij deze expert vallen de relatief hoge waarden voor de Bas’  op. Het 
percentage van de GPL (10.5%) voor de Categorie 1 ‘Erg Slecht’, 
contrasteert sterk met die van de WGL in dezelfde categorie (0%). Het 
omgekeerde is het geval voor Categorie 2, ‘Slecht’. Dus de ‘fit’ wat betreft de 
verhouding ‘Erg Slecht’ ten opzichte van ‘Slecht’ valt voor de 
gedragsproblematische leerling ten opzichte van de willekeurig gekozen 
leerling bij deze expertleerkracht het meest nadelig uit. 
Bij de overall analyse over deze categorieën is, in tegenstelling tot de 
verwachting, het gemiddelde van Ba1-2 van de experts hoger dan nul (gem. = 
1.48, sd. = 1.88, N = 4). Dit effect kan worden uitgedrukt als verschil ten 
opzichte van nul, dus (zie subscript ‘0’ en ‘expert’) als d0,expert = .79. Dit is een 
groot effect, tegengesteld aan de verwachting en valt bovendien ten nadele 
van de gedragsproblematische leerling uit. Ook tegengesteld aan de 
verwachting is, dat de niet-experts op dezelfde variabele juist dichter bij nul 
scoren (gem. =  -.57, sd. = 1) met een effectgrootte d0,niet-expert = -.57. Dit is 
een middelmatig effect ten gunste van de gedragsproblematische leerling. 
De effectgrootte, dexpert,niet-expert = 1.43, als verschil tussen de experts en niet-
experts, is volgens de vuistregel van Cohen weliswaar groot, maar 
tegengesteld aan de verwachting en daarom bij eenzijdige toetsing niet 
significant (z =  -1.74, p > .93, N = 8). Dus de experts hebben in vergelijking 
met de niet-experts met de gedragsproblematische leerlingen een relatief 
slechtere afstemming dan met de willekeurig gekozen leerling wat betreft de 
categorieën ‘Erg Slecht’ en ‘Slecht’. De niet-experts lijken, op deze niveau’s 
van afstemming op de behoefte aan affectie, juist een relatief betere 
afstemming te hebben met de gedragsproblematische leerling. 
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Tabel 6.11: Afstemmingscategorieën bij ‘Affectie’. De Ba’s zijn onderscheiden naar 
experts en niet-experts. 

Expert 
/niet- 
expert  

Leer-
kracht 

 
 
 

nr 

Soort 
Leer-
ling 

1 
Erg 

Slecht 
 
 

% 

2 
Slecht 

 
 
 

% 

3 
Matig 

 
 
 

% 

4 
Goed 

 
 
 

% 

# 
inter-
ac-
ties 

 
n 

 
LN-

Odds 
Ratio 
1-2 
Ba1-2 

 
LN-

Odds 
Ratio 
2-3 
Ba2-3 

 
LN-

Odds 
Ratio 
3-4 
Ba3-4 

           
           
  GPL 6.1 12.1 31.8 50 66    
 1       .97 -.93 1.61 
  WGL 0 8.7 8.7 82.6 23    
           
           
  GPL 1.9 0 3.7 94 54    
 3       .97 -3.21 -.69 
  WGL 4.2 29.2 4.2 62.5 24    

Exp           
           
  GPL 2.6 3.3 3.9 90.1 152    
 6       -.20 1.44 -.27 
  WGL 0 0 4.8 95.2 42    
           
           
  GPL 10.5 0 42.1 47.4 57    
 8       4.17 -5.50 3.10 
  WGL 0 14.3 0 85.7 14    
           
           
  GPL 4.3 40 10 45.7 70    
 2       -1.51 -.86 1.24 
  WGL 15.4 30.8 0 53.8 13    
           
           
  GPL 3.1 10.9 14.0 72.1 129    
 4       -.07 -1.34 2.04 
  WGL 0 5 0 95 20    

Niet-           
Exp           

  GPL 7.5 17.2 7.5 67.7 93    
 5       -1.30 2.09 -1.24 
  WGL 9.5 4.8 23.8 61.9 21    
           
           
  GPL 5.6 16.9 16.9 60.6 71    
 7       .59 .34 .66 
  WGL 0 7.1 10.7 82.1 28    
           
           

GPL = gedragsproblematische leerling; WGL = willekeurig gekozen leerling; Exp = expert;  
Niet-exp = niet-expert; % = percentage van rijtotaal; # = aantal interacties. 
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Bij de overall analyse wat betreft de categorieën ‘Slecht’ en ‘Matig’ met de 
variabele Ba2-3 is, eveneens in tegenstelling tot de verwachting, het 
gemiddelde van Ba2-3 bij de experts (gem. =  -2.05, sd.  =  2.98, N = 4) lager 
dan nul. Dit effect kan worden uitgedrukt ten opzichte van nul als d0,experts =  -
.69. Dit is een groot effect, tegengesteld aan de verwachting, waarbij de 
experts, anders dan bij de lagere categorieën, een relatief betere ‘fit’ hebben 
met de gedragsproblematische leerling dan met de willekeurig gekozen 
leerling wat betreft de categorieën ‘Slecht’ en ‘Matig’. Ook tegengesteld aan 
de verwachting is, dat de niet-experts op dezelfde variabele gemiddeld 
dichter bij nul scoren (gem. =  -.06, sd.  = 1.53) met een effectgrootte d0,niet-

experts =  -.04. Dit is een zeer klein effect. De niet-experts hebben dus niet een 
ongelijke afstemming met beide soorten leerlingen voor de reeds genoemde 
categorieën. 
De effectgrootte dexpert,nietexpert = .94 als verschil tussen de experts en niet-
experts is volgens de vuistregel van Cohen groot en tegengesteld aan de 
verwachting en bij eenzijdige toetsing dus niet significant (z =  -1.16, p > .88, 
N = 8). Samengevat: de experts en niet-experts verschillen van elkaar wat 
betreft de ‘fit’ voor de categorieën ‘Slecht’ en ‘Matig’, waarbij de fit bij de 
experts gunstiger uitvalt voor de gedragsproblematische leerling. Bij de niet-
experts is dat onderscheid in ‘fit’ er niet. 
 
Bij de overall analyse van de variabele Ba3-4 is, eveneens in tegenstelling tot 
de verwachting, het gemiddelde van Ba3-4 van de experts hoger dan nul (gem. 
= .93, sd. = 1.75, N = 4). Dit effect kan worden uitgedrukt ten opzichte van nul 
in d0,experts = .53. Dit is een middelmatig effect, waarbij de experts dus een 
relatief betere ‘fit’ hebben met de willekeurig gekozen leerling dan met de 
gedragsproblematische leerling wat betreft de categorieën ‘Matig’ en ‘Goed’. 
Ook tegengesteld aan de verwachting is dat de niet-experts op dezelfde 
variabele Ba3-4 gemiddeld wat dichter bij nul scoren (gem. = .68, sd. = 1.40) 
met een middelmatig groot effect, d0,niet-experts = .49. Maar ook de niet-experts 
hebben een betere afstemming op de ‘Behoefte aan relatie’ met de 
willekeurig gekozen leerling. 
De effectgrootte dexpert,niet-expert = -.16 als verschil tussen de experts en niet-
experts is volgens de vuistregel van Cohen klein en gezien de richting van 
toetsing dus niet significant (z = -.29, p > .61, N = 8). De experts verschillen 
dus niet van de niet-experts bij hun ongelijke ‘fit’ (ten opzichte de willekeurig 
gekozen leerling en de gedragsproblematische leerling) wat betreft de 
afstemmingscategorieën ‘Matig’ en ‘Goed’. Deze afstemming pakt voor de 
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twee categorieën bij beide soorten leerkrachten gunstiger uit voor de 
willekeurig gekozen leerling. 
 
We kunnen de effecten voor alle vier de categorieën van afstemming op de 
behoefte aan relatie als volgt samenvatten. Over het algemeen hebben de 
niet-experts, in vergelijking tot de experts, een meer gelijkmatige afstemming 
met de gedragsproblematische leerling in vergelijking met de willekeurig 
gekozen leerling. Bij de experts is daarentegen een wisselend patroon te 
zien, waarbij het opvallend is dat deze een relatief slechte afstemming 
hebben op de laagste afstemmingsniveau’s van affectie. Deze effecten zijn 
niet in overeenstemming met de gestelde hypothese wat betreft de 
afstemming op de behoefte aan affectie. 
 
Aanbod van affectie 
In de vorige alinea’s zijn de specifieke interacties tussen de actoren 
behandeld met de focus op de behoefte aan relatie en het aanbod van 
affectie. In de volgende alinea’s gaan wij in op het bieden van affectie van de 
leerkracht ongeacht de interactie met de gedragsproblematische leerling. 
Kortom: is een expertleerkracht naar de klas vriendelijker in het contact? 
Hiervoor hebben wij de ‘time sampling’ gegevens gebruikt. Hierbij is het 
gedrag van de leerkracht gescoord op het aanbod van affectie naar de 
leerlingen, uitgezonderd het directe contact met de GPL. Het betreft dus wel 
het contact met de WGL, en/of het groepje waar deze deel van uitmaakt en/of 
de klas zelf. 
Wij onderzoeken met de ‘time sampling’ gegevens vervolgens Hypothese 3: 
experts zijn vriendelijker in de klas. 
Wij doen ook hier de analyses op de ‘meta-analytische’ of geaggregeerde 
wijze, waarbij de tijdseenheden voor de variabele ‘Affectie van de leerkracht’ 
in de genoemde tijdsperiode gescoord is van –4 t/m +4, met de aanname van 
interval-meetniveau. Binnen elke leerkracht is het gemiddelde van ‘Affectie’ 
gemeten (stap 1) en kan als waarde voor een nieuwe variabele tussen de 
leerkrachten opgevat worden. Deze nieuwe variabele is gebruikt om de 
verschillen tussen experts en niet-experts te toetsen (stap 2). 
De experts bieden gemiddeld een hogere mate van affectie (gem. = .09, sd. = 
.08) dan de niet-experts (gem. = -.08, sd. = .11) en vertonen daarin 
nauwelijks meer spreiding dan de niet-experts. De effectgrootte dexpert-niet-expert 
= 1.68 is volgens de vuistregels van Cohen groot. Deze verschillen met als 
data de acht gemiddelden per leerkracht blijkt significant (z = -2.05, p < .02, N 
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= 8).  Wij toetsten eenzijdige met � = .05 met de Mann-Whitney toets. Het 
blijkt dus dat, gegeven de opnameperiode, een expert naar de klas meer 
affectie biedt en dus vriendelijker is voor de leerlingen, terwijl dat niet zo hoeft 
te zijn voor de gedragsproblematische leerling. 
 
6.3.3.3 Afstemming en aanbod van controle 
Wij toetsen twee hypotheses betreffende de afstemming van het aanbod van 
controle op de behoefte aan autonomie en het aanbod van controle in het 
algemeen. Het betreft respectievelijk Hypothese 4 en Hypothese 5. 
Hypothese 4 luidt: experts hebben een dusdanige afstemming op de behoefte 
aan autonomie van de gedragsproblematische leerling dat deze nauwelijks 
verschilt van de afstemming met die van de willekeurige leerling. Bij de niet-
experts is dit verschil groter, waarbij de afstemming bij de 
gedragsproblematische leerling lager is dan die bij de willekeurig gekozen 
leerling.
In Tabel 6.12 staan de gegevens vermeld van de mate van afstemming wat 
betreft de behoefte aan autonomie van de twee soorten leerlingen en het 
aanbod van controle door de leerkracht, onderscheiden naar expert en niet-
expert. Omdat we de meting van afstemming op intervalniveau beschouwen, 
kunnen wij de gemiddelden per leerkracht per soort leerling berekenen. Per 
leerkracht is daarmee ook het (gestandaardiseerde) verschil (d) tussen deze 
twee leerlingen te bepalen. De hypothese met het zinsdeel “nauwelijks
verschilt” geeft vervolgens aanleiding om de absolute waarde van deze 
verschillen (|d|) te bepalen. 
Uit de gemiddelden op de variabele ‘Afstemming’ (op de behoefte aan 
autonomie) blijkt dat bij de experts leerkracht 1 en leerkracht 8 een lagere 
afstemming hebben met de gedragsproblematische leerling dan met de 
willekeurige leerling. Bij de overige twee experts is dat andersom. Bij de niet-
experts hebben de leerkrachten op één na een slechtere afstemming met de 
gedragsproblematische leerling. Deze ene niet-expert heeft een enigszins 
betere afstemming met de gedragsproblematische leerling dan met de 
willekeurige leerling. 
In tegenstelling tot de verwachting blijkt het gemiddelde van |d| van de 
experts (gem. = .77, sd. = .20, N = 4) hoger te zijn dan die van de niet-experts 
(gem. = .43, sd. = .60, N = 4). Indien we het effect bij beiden soorten 
leerkrachten uitdrukken als verschil ten opzichte van nul, dan is bij de experts 
sprake van een extreem groot effect namelijk  d0-experts  = 3.85. Bij de niet-
experts is de waarde minder hoog, maar desondanks is er ook sprake van 
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een groot effect d0-niet-experts = .71. Het verschil tussen beide soorten 
leerkrachten is bij rechtseenzijdige en nonparametrische toetsing dus niet 
significant (z = -1.16, p > .88, N = 8). De experts hebben dus met de 
gedragsproblematische leerling niet een soortgelijke afstemming als met de 
willekeurige leerling. Dat lijkt bij de niet-experts wel wat meer het geval. Wij 
vinden geen steun voor de hypothese wat betreft de afstemming op de 
behoefte aan autonomie en het aanbod van controle door de leerkracht. 
Daarnaast hebben de experts (gem. = 3.75, sd. = .23) geen betere 
afstemming met de GPL dan dat de niet-experts (gem. = 3.95, sd.= .84) dat 
hebben. De effectgrootte (dexpert,niet-expert|gpl = -.37) is middelmatig groot ten 
gunste van de niet-experts, maar bij rechtseenzijdige toetsing niet significant 
(z = -.86, p > .60). Dit geldt ook voor de vergelijking van de afstemming met 
de WGL: de experts (gem. = 3.97, sd. = .94) scoren gemiddeld niet hoger dan 
de niet-experts (gem. = 4.37, sd. = .84). De effectgrootte (dexpert,niet-expert|wgl = -
.47) is middelmatig groot ten gunste van de niet-experts en bij 
rechtseenzijdige toetsing met de nonparametrische toets dus niet significant 
(z = -.29, p > .62). 
Wij kunnen concluderen dat de experts in vergelijking met de niet-experts 
geen betere afstemming hebben met betrekking tot de behoefte aan 
autonomie van beide soorten leerlingen. Bovendien is, ook in tegenstelling tot 
de verwachting, het verschil in afstemming tussen de twee soorten leerlingen 
bij de experts groter dan bij de niet-experts. 
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Tabel 6.12: Afstemming van leerkracht op de behoefte aan autonomie voor de 
GPL en de WGL bij experts en niet-experts. 

Expert/ 
niet- 

expert  

Leer-
kracht 

nr. 

Soort 
leerling 

 N Gem. Sd. |d| 

        
  GPL  73 3.38 1.31  
 1      |-.76| 
  WGL  23 4.70 2.18  
        
        
  GPL  54 4.37 1.57  
 3      |.98| 
  WGL  24 3.08 1.06  

Exp        
        
  GPL  159 3.94 1.83  
 6      |.50| 
  WGL  50 3.24 .98  
        
        
  GPL  57 3.44 1.30  
 8      |-.85| 
  WGL  14 4.86 2.03  
        
        
  GPL  73 4.55 1.85  
 2      |-.18| 
  WGL  13 4.85 1.52  
        
        
  GPL  135 4.09 2.01  
 4      |-.01| 
  WGL  20 4.10 1.62  

Niet-        
Exp        

  GPL  96 2.73 .96  
 5      |-1.34| 
  WGL  21 4.48 1.66  
        
        
  GPL  74 4.43 1.50  
 7      |.22| 
  WGL  26 4.08 1.65  
        
        

GPL = gedragsproblematische leerling; WGL = willekeurig gekozen leerling; 
Exp = expertleerkracht; Niet-exp = niet-expertleerkracht; N = aantal interacties; 
d = (gem. gpl – gem. wgl) /((sd. gpl + sd.wgl)/2)  
IdI = absolute waarde van d 
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Hypothese 5 luidt: experts zijn minder controlerend in de klas dan niet-
experts. 
Voor de analyse hiervan hebben wij, analoog aan de hypothese bij het bieden 
van affectie, alleen de ‘time sampling’ gegevens gebruikt per leerkracht en 
alleen die intervallen geselecteerd waarbij de leerkracht zich niet exclusief 
richt op de GPL. 
Wij doen de analyses weer op de ‘meta-analytische’ wijze waarbij de 
tijdseenheden voor de variabele ‘Controle van de leerkracht’ in de genoemde 
tijdsperiode gescoord zijn van –4 t/m +4, met de aanname van interval-
meetniveau. Per leerkracht is het gemiddelde van ‘Controle’ berekend (stap 
1). De uitkomsten daarvan (acht gemiddelden) vormen de waarden van een 
nieuwe variabele. Met deze nieuwe variabele worden de verschillen tussen 
experts en niet-experts bepaald (stap 2). 
De experts zijn over het algemeen gemiddeld minder controlerend (gem. = -
.96, sd. = .45) dan de niet-experts (gem. = -1.15, sd. = .42). Het overall 
verschil in effectgrootte tussen de experts en niet-experts is dexpert-niet-expert = 
.44. Dit is volgens de vuistregels van Cohen een middelmatig groot effect. Dit 
effect blijkt niet significant (z = -.29, p > .37, N = 8). Dit is eenzijdig getoetst 
met met �  = .05 en de Mann-Whitney toets. Hoewel dus de richting en de 
grootte van het effect overeenkomstig de verwachting zijn, kunnen wij niet 
stellen dat de experts over het algemeen minder controlerend zijn. 
 
6.3.3.4 Aanbod van informatie 
Bij het aanbod van informatie, ongeacht de behoefte van de leerling, 
onderscheiden wij het aanbod van specificiteit van informatie en de soort 
feedback. Naast de descriptieve gegevens vermelden wij de effectgroottes d, 
die wij vanwege de expliciete richting van de verwachte effecten eenzijdig 
toetsen met �  = .05. Deze toetsing doen wij met het computerprogramma 
Mplus (Muthén & Muthén, 2003), waarbij bij de bepaling van de standaardfout 
rekening gehouden wordt met de genestheid van de gegevens door de 
clustersteekproeftrekking. De toetsing gebeurt met regressie-analyses op de 
verschillende afhankelijke variabelen zoals ‘Specificiteit’ en ‘Soort feedback’ 
met als onafhankelijke variabelen ‘Experts/niet-experts’ met respectievelijk 
dummycodering 1 en 0 en ‘Soort leerling’ met als dummycodering 0 = GPL en 
1 = WGL. De interactievariabele als onafhankelijke variabele bestaat uit de 
productterm ‘Expert/niet-expert*Soort leerling’. Bij verdere deel- of posthoc 
analyses doorlopen wij een dergelijke procedure, maar gebruiken dan slechts 
een subgroep (bijvoorbeeld analyses op de subgroep experts of de subgroep 
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GPL-leerlingen). Ten slotte toetsen wij exploratief het aantal keren dat meer 
of minder specifieke feedback gegeven wordt, ongeacht de kwaliteit en de 
kwaliteit ongeacht de soort leerling. Deze laatste exploratieve analyses doen 
wij met Mann-Whitney toetsen (tweezijdig) op de geaggregeerde data. 
 
De specificiteit in het aanbod van informatie: 
Wij toetsen een interactiehypothese met betrekking tot het bieden van 
specificiteit van informatie: deze hypothese 6 luidt: een expert is in 
vergelijking met de niet-expert specifieker bij het bieden van informatie 
ongeacht de soort leerling. De expert maakt daarbij geen onderscheid in 
specificiteit bij het bieden van informatie tussen beide soorten leerlingen. De 
niet-expert doet dat wel, waarbij deze specifieker is bij de WGL dan bij de 
GPL. Dit is dus een hoofdeffect voor experts in combinatie met een ordinaal 
interactie-effect (Kerlinger & Pedazur, 1973). 
In Tabel 6.13 staan de descriptieve gegevens vermeld van de afhankelijke 
variabele ‘Specificiteit’, onderscheiden voor experts en niet-experts en soort 
leerling. Het hoofdeffect voor ‘Expert/niet-expert’ is wat betreft de richting 
tegengesteld aan de verwachting. De ‘Specificiteit’ voor de niet-experts (gem. 
= 1.43, sd. = 2.10) is ongeacht de soort leerling een fractie hoger dan de 
experts (gem. = 1.41, sd. = 2.13). Dit effect is bij (rechts)eenzijdige toetsing 
dus niet significant (p > .70). 
Overeenkomstig de verwachting, blijkt dat de experts gemiddeld minder 
verschillen in ‘Specificiteit’ met betrekking tot de twee soorten leerlingen dan 
de niet-experts. Dit interactie-effect is (ongeacht de onderscheiding ordinaal-
disordinaal) significant (z = –2.14, p < .04). De uitwerking van dit interactie-
effect komt in de volgende alinea’s aan bod. 
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Tabel 6.13:  Descriptieve gegevens voor de variabele ‘Specificiteit’ bij de 
GPL en WGL door de expert en niet-expert 

Expert/niet-expert Soort leerling Gem. Sd. N 
     
 GPL 1.48 2.09 73 
Expert     
 WGL 1.04 2.42 23 
     
 GPL 1.28 2.10 110 
Niet-expert     
 WGL 2.25 2.00 20 
     
Gem. = gemiddelde; Sd. = standaarddeviatie; GPL = gedragsproblematische leerling; 
WGL = willekeurig gekozen leerling. 
 
Ter analysering van (het verwachte ordinale) interactie-effect hebben wij de 
gegevens uit Tabel 6.13 in Grafiek 1 geplaatst. Op het eerste gezicht lijkt er 
eerder sprake van een disordinaal dan van een ordinaal interactie-effect. 
 
Grafiek 1: ‘Specificiteit’ aan de GPL en WGL door de expert en niet-expert 
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Bij nadere analyse van het interactie-effect gebruiken wij effectgrootte d, 
waarbij het subscript dient om de verschillende d’s te onderscheiden. Zo staat 
bijvoorbeeld dgpl-wgl|expert voor het verschil d tussen de GPL en de WGL bij de 
expert. Het blijkt dat de experts gemiddeld meer specifiek zijn naar de GPL 
dan naar de WGL. Dit effect: dgpl-wgl|expert = .19, is klein en bij eenzijdige 
toetsing niet significant (z = .89, p > .18). Het gemiddelde van de variabele 
‘Specificiteit’ ten aanzien van de GPL ligt dus alleen op basis van de 
effectgrootte enigszins hoger dan die ten aanzien van de WGL, maar verschilt 
bij toetsing niet van nul.  
Bij de niet-experts daarentegen, is de effectgrootte dgpl-wgl|niet-expert  = -.47. Dit is 
een middelmatig groot effect. Dus overeenkomstig de verwachting, zijn de 
niet-experts naar de WGL gemiddeld meer specifiek dan naar de GPL. Dit 
effect is bij linkseenzijdige toetsing significant (z = -1.89, p < .03). 
Ter verdere analyse van het interactie-effect presenteren wij dezelfde 
gegevens uit Tabel 6.13 op een andere wijze in Grafiek 2. Daarbij staan de 
soort leerlingen op de x-as met de variabele ‘Specificiteit’ op de y-as. We 
hebben nu afzonderlijke lijnen voor de experts en niet-experts. Uit deze figuur 
blijkt dat ten aanzien van de GPL de experts gemiddeld enigszins hoger 
scoren op de variabele ‘Specificiteit’ dan de niet-experts. Dit effect (dexpert-niet-

expert|gpl  = .10) is zeer klein en bij rechtseenzijdige toetsing niet significant (z = 
.55, p > .29). Daarentegen, is het verschil tussen de expert en niet-expert in 
specificiteit ten aanzien van de WGL groter (dexpert-niet-expert|wgl = -.54). De niet-
expert is dus gemiddeld, met een middelmatig groot effect, specifieker naar 
de WGL dan dat de expert dat is. Dit effect is bij linkseenzijdige toetsing 
significant (z = -1.54, p 04.	 ). 
Deze analyses met betrekking tot de variabele ‘Specificiteit’ samenvattend: 
wij vinden enigszins steun voor het ordinale interactie-effect. De experts 
maken minder onderscheid tussen de twee leerlingen bij het bieden van 
specifieke informatie dan de niet-expert. Echter, de expert is over het 
algemeen niet specifieker dan de niet-expert. Verder lijkt het bieden van meer 
(specifieke) informatie aan de gedragsproblematische leerling samen te gaan 
met het wat minder bieden van (specifieke) informatie aan de willekeurige 
leerling. 
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Grafiek 2: ‘Specificiteit’ bij de GPL en WGL door de expert en niet-expert 
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tweezijdige toetsing niet significant (z = .15, p > .87, N = 8). 
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Indien wij de resultaten met betrekking tot specificiteit van de informatie 
samenvatten dan onderscheiden de experts zich dus niet zozeer door de 
kwantiteit en kwaliteit van de feedback in het algemeen. De resultaten lijken 
er wel op te wijzen dat de experts minder onderscheid maken tussen de 
gedragsproblematische leerling en de willekeurig gekozen leerling. 
 
Soort feedback in het aanbod van informatie: 
Hypothese 7 gaat over de verhouding in het geven van positieve en negatieve 
feedback en luidt: De experts leggen over het algemeen wat meer nadruk op 
de goede resultaten en doen dat niet meer of minder bij de GPL dan bij de 
WGL. De niet-experts leggen meer de nadruk op de fouten en doen dat meer 
bij de GPL. 
 
Tabel 6.14: Descriptieve gegevens voor de variabele ‘Feedback’ aan de GPL 

en WGL door de expert en niet-expert 
 Expert/niet expert Soort leerling Gem. Sd. N 
     
 GPL .70 1.31 56 
Expert     
 WGL .13 .99 15 
     
 GPL .16 1.58 89 
Niet-expert     
 WGL -.16 1.83 19 
     

Gem. = gemiddelde; Sd. = standaarddeviatie; GPL = gedragsproblematische leerling; 
WGL = willekeurig gekozen leerling. 
 
Uit de resultaten uit Tabel 6.14 blijkt dat de experts, overeenkomstig de 
verwachting, gemiddeld meer positieve feedback geven dan de niet-experts. 
Het effect, dexpert-niet-expert  = (.58 - .10)/((1.62+1.26)/2) = .33, is volgens de 
vuistregels van Cohen klein maar met eenzijdige toetsing significant (p 03.	 ). 
Verder krijgt de GPL ongeacht de soort leerkracht meer positieve feedback 
dan de WGL. Dit is eveneens een klein maar significant effect (p 03.
 ) met 
dgpl-wgl = (.37 - -.03)/((1.51+1.50)/2) = .27. In tegenstelling tot de verwachting 
is het interactie-effect niet significant (p > .17). 
Deze resultaten samenvattend: in vergelijking met de niet-experts leggen de 
experts enigszins meer nadruk op de goede resultaten dan op de fouten in 
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het werk van de leerling. Beiden soorten leerkrachten leggen bij de 
gedragsproblematische leerling wat meer de nadruk op de goede resultaten. 
 
6.3.3.5 Samenvatting, discussie en conclusie van Studie 2 
In Studie 2 zijn met observaties een aantal hypotheses getoetst welke dienen 
ter beantwoording van de onderzoeksvraag: ‘komen de expertleerkrachten 
beter tegemoet aan de drie behoeften van leerlingen en zijn bij de 
expertleerkrachten de leerlingactiviteiten met betrekking tot 
taakbetrokkenheid gunstiger verdeeld?’. Wij geven eerst een samenvatting 
van de uitkomsten met betrekking tot taakbetrokkenheid van de leerling. 
Vervolgens behandelen wij de afstemming en aanbod met betrekking tot de 
behoefte aan relatie, daarna die van de behoefte aan autonomie en ten slotte 
die met betrekking tot de behoefte aan competentie. Wij plaatsen vervolgens 
enkele methodologische kanttekeningen bij deze studie. Deze betreffen de 
kwaliteit van de operationalisaties, met name het onderscheid tussen experts 
en niet-experts. Daarna interpreteren wij de resultaten volgens twee 
redeneerlijnen. Bij de eerste redenering verklaren wij de resultaten in het 
kader van eventuele methodologische tekortkomingen. Bij tweede redenering 
stellen wij de vraag: bij welke benadering passen de resultaten het best? 
Daarbij gaat het hoofdzakelijk om de afstemmingsbenadering tegenover de 
aanbodbenadering. 
 
Betrokkenheid van de leerling bij schooltaken 
De gedragsproblematische leerlingen zijn bij de experts niet meer taakgericht 
dan bij de niet-experts. Maar deze leerlingen vertonen bij de experts in 
vergelijking tot de niet-experts wel minder ongewenst gedrag. Daar staat 
tegenover dat deze leerlingen bij de experts wel wat meer tijd besteden aan 
organisatorische zaken en wachten op hulp. Wij mogen dus concluderen dat 
het onderscheid tussen experts en niet-experts in de omgang met 
gedragsproblemen deels empirisch gesteund wordt. 
Hoewel op het eerste gezicht regressie van de taakbetrokkenheid op de 
verschillende afstemmings- en aanbodvariabelen voor de hand lijkt te liggen, 
hebben wij dat om twee redenen niet gedaan. Ten eerste is 
taakbetrokkenheid compositioneel van aard. Hiermee wordt bedoeld dat de 
drie soorten leerlingactiviteiten afhankelijk zijn. Dit geldt ook voor een groot 
deel van de onafhankelijke variabelen. Eén van de gevolgen van deze 
zogenaamde ipsativiteit is multicollineariteit en negatieve (cor)relaties bij de 
schatting van de parameters. Dit houdt in dat de effecten negatief zijn als 



Expertleerkrachten in de omgang met probleemgedrag 

314 

gevolg van de afhankelijkheid van de categorieën (Greer & Dunlap, 1997). 
Ten tweede hebben wij slechts de gegevens ter beschikking van acht clusters 
waarmee de ratio clusters ten opzichte van de te schatten parameters zeer 
ongunstig is. De parameterschattingen worden hierdoor zeer instabiel. Voor 
vervolgonderzoek zouden in ieder geval meer clusters verzameld moeten 
worden om de relatie van de afstemmingsvariabelen met de taakgerichtheid 
eenduidiger te kunnen bepalen. 
Wij gaan vanwege de beperkingen in onze studie hoofdzakelijk in op het 
onderscheid tussen experts en niet-experts en laten het impliciet 
veronderstelde verband tussen de aanbodvariabelen en taakbetrokkenheid 
(Wigfield e.a., 1998) buiten beschouwing. 
 
Afstemming en aanbod 
De resultaten tonen aan dat de experts met betrekking tot de behoefte aan 
relatie c.q. affectie geen overeenkomstige afstemming laten zien tussen de 
gedragsproblematische leerling en de willekeurige leerling. Bovendien valt op 
dat de experts het ,vooral op de laagste niveau’s van afstemming, extra slecht 
doen bij de gedragsproblematische leerling. Bij de aanbodhypothesen met 
betrekking tot affectie bleken de experts over het algemeen vriendelijker te 
zijn in de klas. 
Ten aanzien van de afstemming op de behoefte aan autonomie hebben de 
experts in vergelijking met de niet-experts geen betere afstemming met beide 
soorten leerlingen. Bovendien is, ook in tegenstelling tot de verwachting, het 
verschil in afstemming tussen de twee soorten leerlingen bij de experts groter 
dan bij de niet-experts. Echter, bij het aanbod is er een tendens in de 
resultaten te zien dat de experts (volgens de ‘time sampling’ gegevens) over 
het algemeen minder controlerend zijn in de klas. Dit houdt overigens niet in 
dat de experts zich ‘laissez faire’ of ‘lax’ gedragen. Geen enkele leerkracht 
heeft een score gekregen die met deze extreme pool van controle c.q. vrijheid 
correspondeert. 
De experts maken minder onderscheid tussen de twee soorten leerlingen bij 
het aanbod van specifieke informatie dan de niet-experts. De niet-experts zijn 
ten aanzien van de twee soorten leerlingen meer specifiek dan de experts, 
maar dat komt omdat de niet-experts de willekeurige leerling meer 
specifiekere informatie bieden dan dat de experts dat doen. Verder lijkt bij de 
experts het relatief meer bieden van (specifieke) informatie aan de 
gedragsproblematische leerling, samen te gaan met het wat minder bieden 
van (specifieke) informatie aan de willekeurige leerling. 
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Uit de aanvullende analyses blijkt niet dat de experts naar de hele klas 
specifieker zijn. Zij lijken ook niet vaker informatie te bieden. Wij vonden 
weliswaar een groot effect, maar dat is desondanks niet significant. 
Bij het aanbod van de soort feedback, positief of negatief, leggen beide 
soorten leerkrachten bij de gedragsproblematisch leerlingen, in vergelijking 
met willekeurige leerlingen, wat meer nadruk op de goede resultaten in hun 
werk dan op de fouten. De experts leggen over het algemeen bij beide 
soorten leerlingen meer de nadruk op de goede resultaten dan de niet-
experts. 
Samenvattend: een expert stemt niet zozeer af, maar is in het algemeen 
vriendelijker en minder controlerend en maakt minder onderscheid tussen 
leerlingen bij het bieden van specifieke informatie bovendien legt hij/zij bij 
feedback wat meer de nadruk op de goede resultaten. 
Voordat wij deze bevindingen theoretisch interpreteren gaan wij eerst in op 
mogelijke methodologische tekortkomingen in het onderzoek. Want de 
resultaten kunnen daardoor vertekend zijn. Deze tekortkomingen komen aan 
bod in de volgende alinea’s. Dit is de eerste redeneerlijn voor de interpretatie 
van de resultaten. Daarna volgt de tweede redeneerlijn: in welke benadering 
passen de resultaten het best, in de afstemming- of de aanbodbenadering? 
 
Methodologische kanttekeningen 
Om de bevindingen op waarde te kunnen schatten, onderwerpen wij de 
gevolgde methode en operationalisaties aan kritiek. Wij gaan eerst in op de 
operationalisatie van het onderscheid tussen expert en niet-expert. Vooral de 
wijze waarop wij het onderscheid gebaseerd hebben, is cruciaal voor de 
aannemelijkheid van alternatieve verklaringen voor de bevindingen. 
Vervolgens behandelen wij de kwaliteit van de operationalisaties van de 
constructen die betrekking hebben op de afstemming van het aanbod op de 
drie behoeften en het aanbod, ongeacht de drie behoeften. Daarna plaatsen 
wij kanttekeningen bij de bepaling van het onderscheid tussen de 
gedragsproblematische leerlingen en de niet-gedragsproblematische 
leerlingen. Ten slotte gaan wij in op de beperkingen van de gevolgde 
methode met betrekking tot eventuele causale gevolgtrekkingen. 
 
Onderscheid tussen experts en niet-experts 
Het is mogelijk dat de resultaten vertekend zijn door de wijze waarop wij de 
experts geworven hebben. Er zaten haken en ogen aan de werving en de 
grootte van de steekproef, maar ook aan het onderscheiden van experts en 
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niet-experts. 
Het aantal clusters in de steekproef is klein, waardoor het 
onderscheidingsvermogen tussen de experts en niet-experts op de 
verschillende variabelen laag is. Het aantal waarnemingen binnen de clusters 
is relatief groot, maar dit kan dat onderscheid niet vergroten. Een groter 
aantal clusters in de steekproef zou dus wenselijk geweest zijn (Van Peet, 
Van den Wittenboer & Hox, 2005; Hox, 1995 ; Snijders & Bosker, 2004). De 
gebrekkige power is echter niet de enige oorzaak voor het ontbreken van de 
steun aan de hypothesen. Immers, de effecten zijn niet alleen klein, maar ook 
bij twee soorten behoeften tegengesteld aan de verwachte richting. Dit geldt 
voor de afstemming op de behoefte aan relatie en op de behoefte aan 
controle. Bij het aanbod met betrekking tot de kwaliteit van de feedback is dit 
minder het geval. Het lijkt er daarom op dat wij a priori de experts niet 
duidelijk onderscheiden hebben van de niet-experts. Op dit mogelijk 
gebrekkige onderscheid tussen beide soorten leerkrachten, lijken in dit 
onderzoek minimaal drie mechanismen van invloed: 1) beperkte spreiding 
(‘restriction of range’), 2) regressie naar het midden (‘regression to the mean’) 
en 3) het ‘halo effect’. 
Ad 1: beperkte spreiding of ‘restriction of range’ is een mogelijke oorzaak voor 
de vervaging van het onderscheid tussen experts en niet-experts. Aangezien 
in het onderzoek om medewerking is gevraagd van de interne begeleider en 
twee leerkrachten kan het zijn dat alleen die scholen meededen waarvan 
hoofdzakelijk de betere leerkrachten hun medewerking gaven. Dus ook van 
de populatie van mindere scholen doen die scholen mee waarbinnen een 
zodanig teamverband bestaat dat deze scholen niet meer tot de slechtsten 
behoren maar tot de beteren van de slechtsten. 
Gegeven de kwaliteit van de school heeft mogelijk een soortgelijk proces 
plaatsgevonden bij de bepaling van het verschil in vaardigheid tussen de 
twee leerkrachten. Mogelijk hebben ook binnen deze scholen voornamelijk de 
relatief betere leerkrachten toegezegd. Het onderscheid in vaardigheid tussen 
de leerkrachten binnen een school is daarmee dan vervaagd. 
Dus de ‘restriction of range’ door zelfselectie is mogelijk, zowel bij de werving 
van de scholen, als bij de werving van de leerkrachten. Door de onderzoeker 
dezes is uit ethische en privacy overwegingen niet expliciet gevraagd naar de 
mindere leerkrachten. Wij hebben voor de beoordeling met de 
Profielvragenlijst wel toestemming gevraagd van alle partijen. Brophy (1996) 
en Brophy & McCaslin (1992) hebben in hun onderzoek vooraf beslist om de 
minder goede leerkrachten niet te kiezen. Dit deden zij om de slechtere 
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leerkrachten te ontzien vanwege hun drukke werkzaamheden. Zowel in hun 
als ons onderzoek zullen of kunnen de gekozen leerkrachten dus eerder deel 
uit maken van een homogene, dan van een heterogene steekproef. Dit effect 
kan nog versterkt zijn door regressie naar het midden, dat hierna behandeld 
wordt. 
Ad 2: regressie naar het midden kan ook de oorzaak zijn voor vervaging van 
het onderscheid tussen de beide soorten leerkrachten. Wij hebben drie 
soorten instrumenten gebruikt om onze observatie-eenheden te selecteren: 
het Inspectie-instrument, de Profielvragenlijst en het oordeel van derden, 
thuis in het domein. Geen van drie instrumenten kan als volledig betrouwbaar 
beschouwd worden, bovendien is geen sprake van random toewijzing aan 
condities of van random steekproef. Leerkrachten die met de ene meting als 
de betere leerkrachten gescoord zijn, scoren met een andere meting lager en 
behoren dan mogelijk tot de middelmatigen. Het omgekeerde is het geval bij 
de mindere leerkrachten die op basis van een eerste meting deze kwalificatie 
kregen. Deze kunnen op basis van een tweede meting tot de middelmatigen 
behoren. Kortom, met de niet compleet betrouwbare instrumenten, vervaagt 
het onderscheid. 
Ad 3: het derde effect is het zogenaamde ‘halo effect’. Het houdt in dat de 
aanwezigheid van een bepaalde kwaliteit van een persoon bij de waarnemer 
de indruk geeft dat andere kwaliteiten ook aanwezig zijn. In dit geval gaat het 
niet om de mate van onderscheid tussen de leerkrachten maar om de basis 
waarop het onderscheid gemaakt is. Het is mogelijk dat de experts op andere 
gronden gekozen zijn dan hun adequate omgang met de verschillende 
gedragsproblemen. De keuze van de leerkrachten door de interne begeleider 
of door derden, dan wel de zelfselectie van de twee leerkrachten kan 
vertekend zijn door de omgang tussen enerzijds de leerkrachten en 
anderzijds de beoordelaars. De leerkrachten zijn dan mogelijk eerder 
beoordeeld op globale kenmerken zoals hun vriendelijkheid, dan op hun 
vaardigheid in de omgang met gedragsproblematische leerlingen. 
Dit ‘halo effect’ is tevens een alternatieve verklaring voor de interpretatie van 
de resultaten als steun voor het aanbodmodel. Dit komt bij de theoretische 
verklaringen aan bod. Onze experts zijn over het algemeen vriendelijker in de 
klas, minder controlerend en minder onderscheidend naar de leerlingen in het 
bieden van informatie. Vooral deze vriendelijkheid lijkt een persoonskenmerk 
waarop deze leerkrachten gekozen kunnen zijn. Op basis van deze 
vriendelijkheid in de omgang in het algemeen, en mogelijk met de 
beoordelaar in het bijzonder, kan de expert gekozen zijn door de beoordelaar. 
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Kwaliteit van de afstemmingsmaten 
Naast de analyse van de kwaliteit ter bepaling van het onderscheid tussen 
experts en niet-experts, gaan wij in op de betrouwbaarheid en validiteit van de 
afstemmingsmaten en de bouwstenen daarvan. Omdat de afstemmingsmaten 
afgeleid zijn van de afzonderlijke en ‘event’gebonden behoeften- en 
aanbodscores, is de maximale betrouwbaarheid van de afstemmingsmaten 
niet hoger dan de betrouwbaarheid van de afzonderlijke variabelen. Voor het 
door ons gestelde doel is de betrouwbaarheid van de afzonderlijke variabelen 
goed. Maar mogelijk bestaat er wel twijfel over de normatief toegekende 
waarden op de afstemmingmaten. Als belangrijkste richtlijn is gekozen voor 
vergroting van de kans op groei van zelfstandigheid van de leerling. Omdat 
het normatieve waarden betreft, verdient het in de toekomst aanbeveling de 
waarden binnen de afstemmingsmatrices te toetsen aan een expertgroep. Dit 
kunnen deskundigen zijn zoals hoogleraren, universitaire hoofddocenten in 
de sociale wetenschappen en personen met een lange praktijkervaring. De 
toetsing houdt in dat, ten behoeve van de indrukvaliditeit, zij de lege matrices 
invullen, gegeven de marginalen. Vervolgens kunnen die waarden binnen 
matrices gekozen worden, waar de meeste overeenstemming over bestaat. 
Na een dergelijk validiteitsonderzoek zouden de eventueel gehercodeerde 
data opnieuw geanalyseerd kunnen worden. In principe zou zo het optimale 
aanbod opnieuw bepaald kunnen worden. Aan deze, door experts 
gelegitimeerde, normen zouden de expertleerkrachten moeten voldoen in de 
praktijk of in het onderzoek. Dit houdt in dat het design van het onderzoek 
identiek blijft, maar dat de toekenning van waarden aan de 
afstemmingsmaten sterker gesteund wordt door de mate van 
overeenstemming binnen de groep van deskundigen. 
 
Onderscheid tussen leerlingen 
Een mogelijk kritiekpunt is ook de bepaling van het onderscheid tussen de 
verschillende soorten leerlingen. De operationalisatie daarvan lijkt gelukt, 
gezien het verschillend soort gedrag dat beiden vertonen. Bij de experts zijn 
deze verschillen wat minder groot en komt de mate van ongewenst gedrag 
van de gedragsproblematische leerling meer overeen met dat van de 
willekeurige leerlingen. 
Wij hadden echter ook verwacht dat er bij de experts nauwelijks tot geen 
verschil bestaat in de (kwaliteit van de) afstemming op de leerlingbehoeften. 
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Dit volgt uit de veronderstelling dat de expertleerkracht dermate adequaat met 
beiden omgaat, waardoor geen gedragsproblemen ontstaan of dat deze 
uitdempen. 
De wijze waarop de soort leerling gekozen is bij de experts, kan mogelijk de 
zwakke en tegengestelde effecten voor de verschillen bij afstemming tussen 
experts en niet-experts verklaren. Mogelijk hebben de experts toch de leerling 
uitgekozen waarmee zij, in het jaar van de opnamen, zelf de meeste moeite 
hadden. Dit in plaats van wat de bedoeling was, namelijk de keuze van een 
leerling die in het schooljaar daarvóór ‘bijzonder’ was. Mogelijk is de 
instructie: “een leerling in het vorig leerjaar” niet duidelijk genoeg geweest. De 
onderzoeker zelf zou de leerlingen moeten onderscheiden op basis van 
beschikbare leerlingdossiers. Dit vergroot echter de belasting voor de school 
en vereist extra privacy-maatregelen, hetgeen mogelijk de respons bij de 
steekproeftrekking vertekent. 
 
Causaliteit 
Wij hebben gekozen voor een correlationeel observatieonderzoek met 
tijdstipgebonden (bi-directionele en reciproke) interacties en 
afstemmingsmaten. Zonder random toewijzing aan (experimentele) condities 
zijn causale gevolgtrekkingen riskant. Als wij dicht bij onze onderzoeksopzet 
blijven dan adviseren wij voor onderzoek naar causaliteit het volgende 
design: een longitudinaal onderzoek in combinatie met een interventie 
(McMahon, 1994), met gebruikmaking van correlationele gegevens op basis 
van sequentiële observatie. De observatie vindt dan plaats met de nulmeting 
(op tijdstip 1) tijdens een periode (bijvoorbeeld een half uur van een 
lesochtend). Vervolgens wordt een training gegeven aan de leerkracht in het 
interpreteren van de behoeften van de (gedragsproblematische) leerlingen op 
basis van de principes van de afstemmingstheorie. Daarna worden voor 
eenzelfde periode op tijdstip 2 weer de sequenties bepaald in de gedragingen 
van de leerkrachten en leerlingen. De sequenties van de omgang van de 
getrainde groep leerkrachten zouden dan kwalitatief van hoger niveau 
moeten zijn dan die van de ongetrainde groep of van een groep die alleen in 
de principes van de aanbodbenadering geïnstrueerd zijn. De 
gedragsproblemen zouden bij de getrainde leerkrachten sterker moeten 
afnemen dan bij de controle groep. De variantie in taakgericht gedrag zou 
binnen de getrainde groep bovendien moeten afnemen, en het gemiddelde 
zou moeten toenemen. 
Designs met interventies zijn eerder toegepast door Thijs (2005) en Castelijns 
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(1996) in het kader van de afstemmingsbenadering, echter zonder gebruik te 
maken van de ‘event’-specifieke afstemmingsmaten. Van den Berg (2000) 
gebruikt wel ‘event’-specifieke afstemmingsmaten, maar dan alleen voor 
‘affectie’ en ‘controle’. Training en herhaalde metingen maakten bij haar 
echter geen deel uit van het design. Doumen, Verschueren, Buyse, Germeijs, 
Luyckx & Soenens (2008) maken wel gebruik van herhaalde metingen met 
leerkrachtvragenlijsten (op drie tijdstippen binnen een jaar) om de reciproke 
relaties tussen agressief gedrag van de leerling enerzijds en leerkracht-
leerling conflicten anderzijds te bepalen. Zij gebruiken echter geen ‘event’-
specifieke afstemmingsmaten, observaties en interventies. Voor een kritische 
stellingname met betrekking tot interventies en longitudinale data zie 
McMahon (1994). 
 
Theoretische verklaring: aanbodbenadering versus 
afstemmingsbenadering 
Bij de methodologische kanttekeningen hebben wij de eerste redeneerlijn 
gevolgd, waarbij wij beweerden dat de uitkomsten mogelijk samenhangen 
met feilen in methode om de experts te onderscheiden van niet-experts. Bij 
de tweede redeneerlijn stellen wij de vraag: binnen welke benadering passen 
resultaten het best?  
De gevonden resultaten lijken grotendeels en beter te passen binnen de 
aanbodbenadering dan bij de afstemmingstheorie. Bij de experts gedraagt de 
gedragsproblematische leerling zich (relatief) beter dan bij de niet-experts (De 
leerling is minder met niet-schoolse zaken bezig). Dit kan verklaard worden 
doordat de experts eerder autoriteit dan autoritair zijn (zie Figuur 6.2). Zij zijn 
immers volgens de ‘time sampling’ gegevens minder controlerend. Mogelijk is 
hun autoriteit verstrekkender en meer situatieoverstijgend dan de afstemming 
die blijkt uit de afzonderlijke contacten met de geobserveerde doelleerlingen. 
Dit laatste geldt in het bijzonder voor de contacten met de 
gedragsproblematische leerlingen. De aanbodbenadering c.q. 
schoolkenmerkenvisie lijkt ook van toepassing bij de aanbodhypothesen met 
betrekking tot affectie. De experts zijn over het algemeen vriendelijker in de 
klas. Bij het geven van feedback leggen de experts bovendien meer de 
nadruk op de goede resultaten dan dat zij wijzen op fouten. 
Het school- en leerklimaat lijkt dus gunstiger te zijn bij de experts. Dit 
schoolklimaat zou ook het algemeen welbevinden van de 
gedragsproblematische leerling kunnen bevorderen, waardoor deze minder 
onwenselijk gedrag vertoont. Het gaat hier blijkbaar niet om de ‘event’-
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specifieke interacties van de leerkracht met de leerling, maar om de algehele 
sfeer waarin de leerling zich veilig voelt en de mogelijkheid heeft tot 
exploreren. De leerkracht lijkt dus voor de leerlingen op deze leeftijd eerder 
een sfeer- of groepsklimaatbepaler (zie ook Davis, 2006). 
Steun voor de invloed van het algemene klassenklimaat is ook gevonden in 
het onderzoek van Buyse, Verschueren, Doumen, Van Damme & Maes 
(2008) bij leerkrachten in kleuterklassen. Zij onderscheiden het algemene 
(emotionele) klassenklimaat  van de kwaliteit van de dyadische leerkracht-
kind relatie, zoals ervaren door de leerkracht. Een dergelijk onderscheid 
maken zij ook voor algemeen klassenmanagement en leerlingspecifieke 
gedragscontrole. De geobserveerde hoge kwaliteit van klassenklimaat bleek 
bij leerlingen met gedragsproblemen de door de leerkracht ervaren nabijheid 
in de relatie te verhogen en de conflicten te verminderen. De geobserveerde 
kwaliteit van klassenmanagement bleek niet van invloed. De auteurs 
gebruiken voor dit laatste ontbrekende effect een redenering die 
overeenkomsten vertoont met onze uitgangspunten: goede klassenmanagers 
ervaren het leerlinggedrag niet als problematisch, omdat zij de vaardigheid 
hebben om er goed mee om te gaan. 
In het positieve klimaat gaan de leerlingen goed met elkaar om, worden 
fouten geaccepteerd en is er ruimte voor exploratie. In die zin lijkt het te gaan 
om de ‘school context’ in het citaat van Wigfield, e.a. (1998, p. 76): ‘when the 
family, and school context support children’s autonomy, develop their 
competence, and provide positive relations with others, children’s motivation 
will be positive, they will become fully engaged in different activities such as 
schoolwork.’ De ‘positive relations’ in dit citaat verwijzen dus niet naar de 
exclusieve relatie met de leerkracht. De leerkracht is ‘slechts’ 
relatiebevorderend. 
Dit laatste past echter maar deels bij de bevindingen van Baumeister & Leary 
(1995) met betrekking tot het bieden van affectie. Die behoeftevoorziening 
wordt volgens hen door een beperkt aantal personen geboden (en ook niet 
slechts door één persoon). Wij gebruiken het woord ‘deels’ omdat het volgens 
de auteurs gaat om relevante anderen en niet zozeer om klasgenoten of 
peers. Dit laatste is ook in overeenstemming met het onderzoek van Wentzel 
(2003), die vond dat gepercipieerde steun en affectie van leerkrachten 
gerelateerd is aan prosociaal en verantwoordelijk gedrag van adolescenten. 
Dit gedrag heeft in de klassensituatie alleen een relatie met het door de 
leerlingen gepercipieerde gedrag van de leerkracht en niet met dat van de 
ouders of de leeftijdsgenoten.  
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Het lijkt er dus niet op dat leerlingen alleen in hun behoefte aan relatie 
voorzien worden door klasgenoten. De affectie van de leerkracht blijft relevant 
voor de leerlingen in de zin dat deze een positief klimaat bevordert. Vooral 
gedragsproblematische leerlingen zijn mogelijk gevoelig voor de algemene 
sfeer in de klas in plaats van dat zij gevoelig zijn voor specifieke contacten 
met de leerkracht, zoals gevonden door Buyse e.a. (2008). 
Mogelijk komen de verschillen in sfeer ook tot uitdrukking bij het bieden van 
informatie. Experts maken wat betreft de kwaliteit van informatie minder 
onderscheid tussen de verschillende leerlingen. De niet-experts geven de 
gedragsproblematische leerling ten opzichte van andere leerlingen kwalitatief 
minder informatie dan de andere leerlingen. Het kan zijn dat juist de 
verschillen in behandeling gepercipieerd worden door de leerlingen, waardoor 
het leerklimaat ook het sociale klimaat beïnvloedt. De richting van deze 
beïnvloeding nodigt uit tot toekomstig onderzoek. 
 
Kindkenmerkenbenadering en de relatie tussen gedrag en 
behoeften 
In het verlengde van de tweede redeneerlijn is het ook mogelijk dat de 
resultaten beter passen binnen de kindkenmerkenbenadering. Wij hebben 
echter geen diagnostische leerlinggegevens beschikbaar. De redeneerlijn die 
hierna volgt is daarom tentatief. 
In de afstemmingsbenadering zijn wij ervan uitgegaan dat leerlingen een 
specifieke dosering nodig hebben omdat hun behoeften verschillen. Als dat 
laatste niet het geval blijkt te zijn, is dan de specifieke dosering wel nodig? 
Dit roept de vraag op of de resultaten in dit onderzoek beter te interpreteren 
zijn met de kindkenmerken- of dispositionele benadering. In deze benadering 
wordt ervan uitgegaan dat de gedragsproblemen de uitdrukking zijn van een 
min of meer gestabiliseerd probleem binnen het kind. Volgens deze 
alternatieve verklaring nodigt de gedragsproblematische leerling niet uit tot 
een betere afstemming (Myers & Pianta, 2008) en roept het patroon van 
interacteren van de leerling telkens dezelfde reacties op. In overeenstemming 
met deze kindkenmerkenbenadering vonden Brendgen, Wanner, Vitaro, 
Bukowski & Tremblay (2006) dat risicoleerlingen (volgens henzelf en hun 
klasgenoten) over de jaren heen vijandig behandeld worden door 
verschillende leerkrachten. 
Het is dus mogelijk dat de leerkrachten in ons onderzoek met stabiele 
leerlingeigenschappen geconfronteerd werden. Bij de experts kwamen deze 
minder tot uitdrukking in (probleem)gedrag. De experts in ons onderzoek 
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zouden dan niet zozeer beter met gedragsproblemen omgaan. Zij hebben 
mogelijk leerlingen in de klas die minder gedragsproblematisch zijn. Dit is een 
alternatieve verklaring waarmee de kindkenmerkenbenadering getypeerd 
wordt. Deze alternatieve verklaring hebben wij niet kunnen uitsluiten en 
vraagt een meer diagnostisch georiënteerd onderzoek op basis van de 
dossiers van de leerlingen.  
Diagnostisch onderzoek naar het verband tussen gedrag en de drie soorten 
behoeften van leerlingen is nog niet gedaan: welke specifieke behoeften 
liggen ten grondslag aan het probleemgedrag? Heeft een specifieke leerling 
meer behoefte aan competentie, affectie of vrijheid? Of is bij deze specifieke 
leerling alleen extra aanbod met betrekking tot competentie voldoende en 
werkt extra affectie averechts? Kortom, het lezen en interpreteren van het 
leerlinggedrag in het kader van de drie soorten behoeften en de effectiviteit 
van het soort aanbod vereist diepgaand onderzoek.  
Eén van de aanzetten daartoe is door ons gedaan in het eerste deel van dit 
hoofdstuk. Wij hebben de leerling zelf laten aangeven wat hun specifieke 
behoeften zijn 
Het bepalen van die behoeften zou ook kunnen plaatsvinden met aanpassing 
van bestaande instrumenten. Zo wordt het schoolwelbevinden bijvoorbeeld 
gemeten met één van de subschalen van de Schoolvragenlijst van Vorst 
(2004). De competentie wordt bijvoorbeeld gemeten met de 
Competentiebelevingsschaal voor kinderen (Veerman, Straathof, Treffers, 
Van den Bergh & Ten Brink, 2004). Toch vereisen deze vragenlijsten 
aanpassing, omdat deze niet binnen het theoretisch kader van de 
afstemmingsstrategie vallen, of niet toepasbaar zijn voor de door ons 
bedoelde leeftijdscategorieën. 
 
Antwoord op de onderzoeksvragen 
Wat is het antwoord op onze onderzoeksvragen indien wij de 
methodologische kritiek minder aannemelijk achten of minder zwaar laten 
wegen? Bij de expertleerkrachten zijn, ten opzichte van de niet-experts, de 
activiteiten van de gedragsproblematische leerlingen gunstiger verdeeld 
omdat deze minder storend gedrag vertonen. Echter, deze leerlingen zijn niet 
taakgerichter maar vertonen minder ongewenst gedrag. De 
expertleerkrachten komen beter tegemoet aan de drie behoeften zonder dat 
het om een fijnmazige afstemming gaat. Zij scheppen wel een positief 
klassenklimaat door hun vriendelijkheid en autoriteit. Wij hebben daarmee 
enigszins steun kunnen vinden voor de combinatie van veronderstellingen 
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van Wigfield e.a. (1998) over het aanbod op de behoeften en het effect op 
schooltaken. Dit geldt ook voor de veronderstelling van Skinner & Belmont 
(1993) dat het expertleerkrachten zijn die een optimaal aanbod kunnen 
creëren. Voor verschillen in kwaliteit in het bieden van informatie is geen 
steun gevonden. De onderzoeksvragen en de citaten suggereren een causale 
relatie tussen het aanbod, de afstemming op de behoeften van de leerlingen 
en de taakbetrokkenheid van de leerlingen. Indirect is dit door ons wel 
onderzocht doordat niet-betrokkenheid overeenkomt met gedragsproblemen. 
Dit hebben wij niet direct onderzocht en doen dan ook de suggestie voor 
vervolgonderzoek. 
Samenvattend komen wij op basis van de twee redeneringen tot twee 
rivaliserende conclusies: De eerste luidt: als de experts door derden gekozen 
zijn op basis van algemene vriendelijkheid en autoriteit, dan is binnen de 
transactionele benadering de keuze voor de expert niet valide. De tweede 
luidt: als de experts wel valide gekozen zijn, dan is binnen de
schoolkenmerkenbenadering de expert vriendelijker, minder controlerend en 
meer autoriteit. 
 
 
6.4 Samenvatting en discussie bij de interactionele aspecten 

van gedragsproblemen 
 
In deze paragraaf behandelen wij de bevindingen met betrekking tot 
gedragsproblemen als uitdrukking van een relationeel of interactioneel 
probleem. Binnen deze opvatting staat de afstemming van het 
leerkrachtaanbod op de drie behoeften centraal. Een betere afstemming zou 
tot minder gedragsproblemen lijden en tot meer taakgericht gedrag. Een 
expert in de omgang met gedragsproblemen zou dus ook beter moeten 
afstemmen op de drie behoeften van de leerlingen. In de volgende alinea’s 
zullen wij ingaan op de vraag of betere afstemming of een hoger/intensiever 
aanbod ook onder optimaal aanbod valt. Daarbij integreren wij de conclusies 
van Studie 1 en Studie 2. 
 
Optimaal aanbod 
Indien we de vraag naar het optimale aanbod nader beschouwen op basis 
van de gevonden resultaten, moet een betere afstemming dan opnieuw 
gedefinieerd worden? Betekent ‘beter’ gewoon ‘meer’ of ‘vaker’ ongeacht de 
behoefte van de leerling? ‘Vaker’, ongeacht de kwaliteit, lijkt niet 
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gedragsbevorderend. De leerling kan veel contacten hebben met de 
leerkracht, maar dat hoeft niet positief te zijn. Zo kunnen de contacten met 
betrekking tot affectie negatief zijn. De controle kan sterk zijn. De 
aanwijzingen kunnen globaal van aard zijn. Ook hier lijkt het niet om het ‘if’ te 
gaan maar om het ‘what’. ‘Meer’ in de zin van zo hoog mogelijke affectie en 
zo min mogelijke controle hebben wij niet kunnen toetsen bij de 
observatiestudie, aangezien de leerkrachten in geen van de extreme polen 
van het aanbod terecht kwamen. Wij zagen geen gedrag dat lijkt op ‘laissez 
faire’ of extreme controle dan wel vijandig gedrag in de zin van ‘verbal abuse’ 
of de tegenpool daarvan: overmatige affectie. 
Dit ontbreken van extremen geldt ook voor de kwaliteit van de informatie of 
feedback als voorziening in de behoefte aan competentie. Hattie & Timperley 
(2007) tonen met meta-analyses aan dat specifieke feedback over het 
verschil tussen het gehaalde en gestelde niveau, tot betere motivatie en 
prestaties leidt. Echter, te gedetailleerde feedback leidt tot overvoering en 
afleiding van het gestelde doel. Deze gedetailleerde feedback kwam in ons 
onderzoek niet voor. Wij vonden nauwelijks verschillen tussen de soorten 
leerkrachten, hetgeen niet hoeft te betekenen dat meer specifiek minder goed 
is. Ook bij het wijzen op fouten of goede resultaten kwamen de leerkrachten 
niet in de extremen terecht. 
Bij alle drie de behoeften lijkt het dus optimaal om weliswaar aan de positieve 
zijde van het aanbod te zitten, maar niet in de extreme variant daarvan. Deze 
range noemen wij kortweg positieve kwaliteit. Een goede docent is dus een 
doseerder in positieve kwaliteit, en daarbij gaat het niet om de frequentie. 
De volgende vraag die in dit kader oprijst is: moet een leerkracht bij 
gedragsproblematische leerlingen juist extra vriendelijk, of nog minder 
controlerend zijn dan wel extra informatie bieden? Met andere woorden: welk 
aanbod van de leerkracht binnen de range van positieve kwaliteit komt 
tegemoet aan de behoeften van de gedragsproblematische leerling? Het 
onderzoek van Buyse e.a. (2008) geeft in ieder geval aan dat juist 
gedragsproblematische leerlingen meer profiteren van emotionele steun in 
algemene zin. Zij vonden geen steun voor hun hypothese dat leerlingen met 
externaliserend probleemgedrag gebaat zijn bij gedragscontrole in de zin van 
klassenmanagement. 
De vragenlijststudie uit Studie 1 geeft gedeeltelijk een antwoord op de vraag 
wat het optimale aanbod is. In deze studie is gevonden dat de 
gedragsproblematische leerlingen ook teveel of te weinig van ‘het goede’ 
kunnen ervaren. Zij willen minder controle, minder informatie en minder 
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affectie, maar van dit laatste ook weer niet teveel. Echter, is datgene wat de 
gedragsproblematische leerling aangeeft legitiem? Het gaat er immers om dat 
de leerling betrokken raakt bij schooltaken en taakgericht gedrag laat zien. 
Een combinatie van vragenlijstonderzoek bij leerlingen met 
observatieonderzoek naar behoeften, in relatie tot geobserveerd aanbod en 
taakgerichtheid kan daar antwoord op geven. 
Bij vragenlijst- en observatieonderzoek zijn aannamen noodzakelijk. Met 
vragenlijsten meten wij de perceptie van de actoren en veronderstellen wij 
overeenkomstig gedrag in de werkelijkheid. Bij observatieonderzoek meten 
wij het werkelijke gedrag, maar veronderstellen wij de perceptie van de 
actoren. Het pleidooi voor vervolgonderzoek, als combinatie van beiden, toont 
dan mogelijk hoe de verschillen liggen in de behoeften, gemeten middels 
zelfrapportage, in vergelijking met geobserveerd gedrag en gepercipieerd 
aanbod in vergelijking met geobserveerd aanbod. De nieuwe 
onderzoeksvraag zou dan moeten luiden: welk proces en welk 
(geobserveerd) aanbod van de leerkracht leidt tot (geobserveerde) 
vermindering van gedragsproblemen, betere taakgerichtheid en meer 
tevredenheid (zelfrapportage) bij de leerlingen? 
 
Mix van behoeften, aanbod en afstemming 
In zowel Studie 1 als Studie 2 is de mix van behoeften en mix in aanbod niet 
onderzocht. Deci (2001) vermeldt dat een leerling zich pas competent voelt 
als deze ook een bepaalde mate van controle op zijn leerproces heeft 
ervaren. Wat betreft de mix van affectie en competentie, is door Howes & 
Smith (1995) bij voorschoolse leerlingen enige steun gevonden voor de 
hypothese dat een goede relatie met de leerling de cognitieve prestaties en 
ontwikkeling bevordert. 
Wij hebben alleen de afstemming onderzocht tussen elk van de behoeften en 
het op theoretische gronden corresponderende aanbod. Bijvoorbeeld de 
behoefte aan relatie, met affectie als corresponderend aanbod. Wij hebben 
niet onderzocht wat het effect is van het bieden van affectie op de behoefte 
aan autonomie of competentie. Dit geldt voor alle behoeften en niet-
corresponderend aanbod. Tevens is ook niet onderzocht of er bepaalde 
combinaties van verschillende behoeften bestaan, waaraan met een 
bepaalde combinatie van aanbod tegemoet gekomen kan worden. In dat 
geval is de expertleerkracht als docent niet alleen een doseerder maar een 
soort ‘alchemist’ in onderwijsaanbod. Zo zal de bereidwilligheid van een 
leerkracht om een leerling te helpen als deze leerproblemen heeft, het gevoel 
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van ‘belonging’ bij de leerling versterken (Nichols, 2006). Dus niet alleen 
vriendelijkheid van de leerkracht bevorderd dit gevoel. Een dergelijke variant 
van aanbod hebben wij niet onderzocht.  
Op de algemene onderzoeksvraag van dit hoofdstuk: ‘Hangt het ontbreken 
van afstemming van het onderwijsaanbod op de behoeften van de leerling 
positief samen met de mate van gedragsproblematiek’ moeten wij 
ontkennend antwoorden. Op het tweede deel van de onderzoeksvraag: ‘Valt 
deze samenhang bij de experts ten opzichte van de niet-experts voor de 
gedragsproblematische leerling gunstiger uit’ moeten wij ook ontkennend 
antwoorden. Beide ontkenningen zijn mogelijk te wijten aan methodologische 
tekortkomingen of zijn in tegenspraak met de Zelfbepalingtheorie. 
Voor het onderscheid tussen experts en niet-experts moeten wij ons daarom 
scharen onder de onderzoekers die bedoeld worden in het citaat van 
Fergusson (1998, p. 251) ‘social scientists are unable to indentify and 
measure most of the characteristics that make one teacher more effective 
than another’ (in Borman & Kimball, 2005, p. 5). Deze laatstgenoemde 
auteurs stellen de algemene definitie en bepaling van ‘teacher quality’ ter 
discussie op grond van hun onderzoek. Zij doen een voorstel om kwaliteit te 
definiëren en te meten als de mate van reductie van prestatieverschillen, 
gegeven de verschillen in ouderlijk inkomen. De auteurs geven hiermee aan 
dat ‘teacher quality’-definitie duidelijker gerelateerd moet zijn aan uitkomsten 
van het werk van de docent in de klas. Ondanks dat Hattie (2003) wel bewijs 
voor construct en criterium validiteit geleverd heeft met betrekking tot een 
instrument dat experts kan onderscheiden van ervaren en beginnende 
leerkrachten, gaat het in zijn onderzoek niet om de omgang met 
gedragsproblemen. Indien wij de redenering van Borman & Kimball in het 
kader van ons onderzoek volgen, dan zouden wij ook de uitkomsten van 
leerkrachtactiviteiten moeten kiezen. Bovendien zouden wij ‘reductie’ van 
gedragsproblemen eenduidig moeten bepalen. Kortom dit vereist stappen om 
te komen van ‘ill-defined’ (‘tasks’) tot ‘well-defined’ (‘tasks’). Kiezen wij voor 
reductie van ‘onwenselijk gedrag’ en toename van ‘taakgericht’ gedrag dan 
blijft het desondanks de vraag waardoor dat veroorzaakt wordt. 
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