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7 Algemene conclusie en discussie 

In deze these is geprobeerd een brug te slaan tussen de kennis die bij 
praktijkwerkers vergaard is en theoretische kennis. Hierdoor zou de 
implementeerbaarheid van de resultaten vergroot worden en ten dienste 
staan van inclusief onderwijs. Het onderzoek heeft parallellen met het 
onderzoek van Brophy (1996), maar verschilt ondermeer doordat Brophy het 
denken van de leerkrachten over de omgang met gedragsproblemen 
onderzocht, terwijl wij ons focussen op de directe omgang daarmee. In ons 
onderzoek is, analoog aan zijn onderzoek, aan twee kanten gewerkt. Aan de 
ene kant is inductief kennis bij praktijkwerkers verzameld wat betreft de eisen 
waaraan experts in de omgang met gedragsproblemen moeten voldoen. Op 
basis daarvan hebben wij experts gekozen. Aan de andere kant zijn op 
theoretische gronden hypothesen opgesteld waaraan de gekozen experts 
zouden moeten voldoen.  
Allereerst moeten wij constateren dat het slaan van de brug mislukt is. De 
brug is op zijn minst wankel. Van �mislukt� kunnen wij spreken, omdat de 
expertleerkrachten in de omgang met gedragsproblemen niet of nauwelijks 
handelen in overeenstemming met de hypothesen op basis van de 
afstemmingstheorie of afstemmingsbenadering. Een door de praktijk 
aangewezen expert lijkt niet op de expert die op theoretische gronden 
aangewezen wordt. Ook blijkt nog steeds dat �gedragsproblemen� niet een 
theoretisch construct is, maar eerder een maatschappelijk oordeel (zie 
Korebrits in Starink, 2009) en dus een concept (Hox, 1990). Dus ook hier 
staat de maatschappelijke definitie tegenover de wetenschappelijke definitie. 
Al eerder vond Brophy dat de praktische interventies nauwelijks raakvlakken 
hebben met wetenschappelijk onderzochte interventies. Kortom, de 
opvattingen in de praktijk stemmen nauwelijks overeen met die van de 
theorie. Omdat de experts gedeeltelijk wel handelen volgens de hypothesen 
die afgeleid kunnen worden uit de aanbodbenadering, spreken wij van een 
wankele brug.  

Indien wij de metafoor van het slaan van bruggen uitwerken, kunnen wij het 
(gebrek aan) eco-validiteit verder analyseren aan de hand van de volgende 
vragen. Is de verbinding tussen beide weerszijden te zwak? Dit houdt in dat 
de onderzoeksstrategie om beide kennisbronnen met elkaar te verbinden 
mogelijk niet adequaat is. Zijn één of beide brugkanten te zwak? Dit houdt in 
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dat wij kijken naar de kwaliteit van de beider bronnen van kennis. Wat kunnen 
we doen met de huidige constructie? Dit gaat over de vraag, welk praktisch 
nut een of beide soorten kennis kan leveren. Een brug te ver? Deze laatste 
vraag richt zich op de beleidsmatige voorwaarden voor onderzoek. Bij het 
behandelen van deze vier vragen wordt dus teruggekeken op de gevolgde 
onderzoekstrategie, de theorie en de aanbevelingen voor de praktijk of beleid.  

Onderzoekstrategie 
De verwachting in ons onderzoek was dat de verbinding tussen theorie en 
praktijk gelegd kon worden door de experts. Het grootste probleem om 
experts te benoemen blijkt, het vaststellen van het domein van expertise. 
Zoals wij in Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3 al beschreven, is het domein van 
expertise �ill-defined�, omdat het gedrag van leerlingen en het oordeel 
daarover varieert per situatie. Het expertparadigma geeft dan als suggestie 
om derden, thuis in het domein van expertise, de experts aan te laten wijzen. 
Echter, dit domein van expertise is �ill-defined�, waardoor ook deze methode 
niet foutloos kan zijn. Bovendien, aangenomen dat vaardigheid in de omgang 
met gedragsproblemen normaal verdeeld is, zoeken wij naar de zeldzame 
gevallen in de (positieve) staart van de (�onbekende�) verdeling. 
Op twee wijzen hebben wij het domein van expertise bepaald: enerzijds door 
praktijkwerkers c.q. intern begeleiders en deskundigen daarover te bevragen 
en anderzijds door theorieën te analyseren. Praktijkkennis en theoretische 
kennis zijn aan elkaar getoetst doordat de met praktijkkennis gekozen experts 
zouden moeten voldoen aan de eisen die gesteld worden op basis van de 
theorie.
Bij de toepassing van de praktijkkennis om experts te kiezen, stonden wij voor 
een aantal onvermijdelijke keuzen. De keuze voor de aanwijzing van experts 
door derden is noodzakelijk geweest, omdat er geen algemeen geldige 
rangordening in expertise voorhanden is. Bij schakers is dat met de ELO-
rating wel het geval, maar de �ranking� bij tennissen blijkt al lastiger. Derden 
moeten volgens het expertparadigma zicht hebben op de expertise van de 
leerkrachten. De interne begeleiders zijn daarom het meest geschikt: zij zijn 
zelf leerkracht, zien de dagelijkse praktijk door lesbezoek en overleggen met 
de leerkrachten. Bovendien coördineren zij de speciale zorg voor leerlingen.  
De keuze voor de interne begeleiders heeft echter ook een keerzijde. Wij 
hebben op basis van uitspraken van interne begeleiders de Profielvragenlijst 
geconstrueerd. Met deze criteria moesten de interne begeleiders de experts 
kiezen. Het is denkbaar dat zij desondanks andere criteria hebben laten 
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prevaleren. Mogelijk zijn dit meer algemene vaardigheden of eigenschappen 
zoals klassenmanagement of vriendelijkheid. Deze vertekening ligt op de loer 
omdat beoordelaar en beoordeelde onvermijdelijk bekenden van elkaar zijn. 
De beoordeling kan dus ook hun onderlinge verstandhouding weerspiegelen.  
In Hoofdstuk 5 en Studie 1 van Hoofdstuk 6 hebben wij ook experts gekozen 
op basis van ervaring en het aantal gevolgde cursussen. Deze keuze is 
legitiem op basis van de rijke traditie in expertonderzoek: Een expert oefent 
vaak, langdurige en bewust (zie Hoofdstuk 3). Wij vonden echter geen steun 
voor deze criteria in ons onderzoek (zie Hoofdstuk 6, Studie 1). Dit gebrek 
aan steun blijkt ook uit meer recente onderzoeken (zie Myers & Pianta, 2008 
en Hamre, Pianta, Downer & Mashburn, 2008). Ervaring en gevolgde 
cursussen blijken nauwelijks effect te hebben op de omgang met 
gedragsproblemen. De attitude van de leerkrachten blijkt volgens deze 
auteurs en Oudenhoven & Petersen (1996) wel van belang. Wij hebben bij de 
selectie van experts geen rekening gehouden met hun attitude. Het lijkt dus 
aan te bevelen om de adviezen hieromtrent binnen het expertparadigma 
nogmaals te toetsen of op een andere wijze te operationaliseren. Wij zijn hier 
eerder op ingegaan bij de vignetstudie in Hoofdstuk 5 en Studie 1 van 
Hoofdstuk 6.  

Dilemma bij operationalisering 
Met de eis om een verbinding tussen theorie en praktijk tot stand te brengen, 
staan wij voor een dilemma: de operationalisatie met de constructmethode 
veronderstelt een (relatief sterke) theorie (Oosterveld & Vorst, 1998), terwijl 
de praktijk �vertegenwoordigd� wordt met operationalisaties op basis van de 
rationele of inductieve methode. Bij de rationele methode bepalen 
praktijkdeskundigen het domein dat gemeten moet worden. De 
operationalisaties op basis van deze methode zijn respectievelijk de 
aanwijzing door derden met behulp van de Profielvragenlijst, het Inspectie-
instrument en de netwerkselectiemethode. De operationalisatie van de 
behoeften en het aanbod zijn gedaan met de constructmethode op basis van 
de theorie. Oosterveld (1996) geeft aan, dat de constructmethode over het 
algemeen de betere methode op basis van psychometrische gegevens.  
Het is dus mogelijk dat de �rationele� operationalisaties minder goed voldoen 
dan de �theoretische�. Daarmee is de keuze voor experts relatief minder 
betrouwbaar of valide, vergeleken met de operationalisaties van de behoeften 
en taakgerichtheid van de leerlingen en de operationalisaties van het 
onderwijsaanbod.  
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De relatie tussen twee (of meer) variabelen wordt beïnvloed (geattenueerd) 
door de (on)betrouwbaarheid van beide operationalisaties. Daarom kan de 
inductieve c.q. rationeel-, of praktijkgestuurde operationalisatie 
verantwoordelijk zijn voor de lage of ontbrekende relaties, zoals verwoord in 
de hypothesen. Als wij de experts onjuist of op verkeerde gronden benoemd 
hebben, dan kunnen wij niet stellen dat óf de theorie óf de praktijk, of beiden, 
niet voldoen.  
De onderzoeksstrategie om praktijkkennis aan theoretische kennis te 
koppelen vertoont dus mogelijk haken en ogen. Daarom doen wij de volgende 
aanbevelingen voor vervolgonderzoek. De op inductieve wijze ontwikkelde 
Profielvragenlijst zou herhaaldelijk aangepast en getoetst moeten worden met 
psychometrische criteria die ook vereist zijn voor de operationalisaties op 
basis van de constructmethode. Dit houdt in dat de Profielvragenlijst 
gevalideerd moet worden om de experts te onderscheiden. Dit is mogelijk 
door de Profielscores te vergelijken met andere instrumenten, zoals het 
(globale) observatie instrument Classroom Assessment Scoring System (La 
Paro, Pianta & Stuhlman, 2004). Deze mogelijkheid tot validering geldt 
uiteraard ook voor het door ons gebruikte (specifieke) observatie-instrument. 
Deze vorm van triangulatie zal een duidelijker beeld geven van de kwaliteit 
van de keuze van experts en dus ook van de koppeling van praktijkkennis met 
theoretische kennis. 

Kwaliteit van de bronnen van de kennis 
Als wij constateren dat de brug wankel is tussen de twee bronnen van kennis, 
dan kunnen wij ook vraagtekens plaatsen bij de veronderstelde kwaliteit van 
beide bronnen. 
Aan de praktijkzijde kunnen bijvoorbeeld de criteria om een expert te 
benoemen, al dan niet in overeenstemming zijn met bevindingen uit eerder 
onderzoek. Bij de bepaling van de criteria om een expert te benoemen (in 
Hoofdstuk 4) valt op dat de interne begeleiders juist wel �houdingsaspecten� 
en �communicatie� naast reflectie noemen. Vooral de eerste twee 
eigenschappen hebben aantoonbaar effect op de leerkracht-leerling relatie 
(Myers & Pianta, 2008 en Hamre e.a., 2008). Als wij deze aspecten moeten 
kwalificeren binnen de door ons onderscheiden benaderingen, dan lijkt 
�houdingsaspecten� maar ook �communicatie� eerder bij de aanbod- of 
schoolkenmerkenbenadering te passen (zie bijvoorbeeld Oudenhoven & 
Petersen, 1996), dan bij de afstemmingsbenadering. Bij onze 
steekproefbepaling in Studie 2 van Hoofdstuk 6, hebben wij mede het 
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Inspectie-instrument gebruikt om de scholen te onderscheiden. Dit instrument 
valt dus ook grotendeels onder de noemer schoolkenmerken. De praktische 
bron van kennis weerspiegelt dus voornamelijk de aanbodbenadering en niet 
zozeer de afstemmingsbenadering. 
Bij de theoretische bron van kennis hebben wij gekozen voor het 
afstemmingsmodel, welke mogelijk niet adequaat is voor de verklaring van de 
verschillen in omgang met gedragsproblemen. Een betere afstemming zou 
samenhangen met minder (hevige) gedragsproblemen. Wij hebben het 
interactionele aspect van gedragsproblemen onderzocht in Hoofdstuk 6 en 
vonden eerder steun voor de aanbodbenadering dan voor de 
�afstemmingsbenadering�. Dat neemt echter niet weg dat beide benaderingen 
het kunnen afleggen tegen bijvoorbeeld de kindkenmerkenbenadering al dan 
niet gecombineerd met de aanbodbenadering. Zo bestaat er een rijke traditie 
in onderzoek (zie Myers & Painta, 2008) om de kindkenmerken te typeren. Dit 
is bijvoorbeeld gedaan met de CBCL (Hofstra, 2000 en Hartman, 2000) of met 
de Teacher Reported Problems for Students (Rescorla e.a., 2007). 
Nog afgezien of de verschillende benaderingen mogelijk onvergelijkbaar zijn, 
rijst de vraag of de afstemmingsbenadering een adequate theorie is. De term 
�adequaat� kan in dit geval op drie wijzen opgevat worden.  
De eerste opvatting van �adequaat� is dat de afstemmingstheorie afgemeten 
wordt aan de mogelijkheid om toetsbare hypothesen af te leiden. Dat bleek 
zonder meer het geval, ongeacht het feit dat de in Hoofdstuk 6 afgeleide 
hypotheses met betrekking tot de betere afstemming door experts niet 
gesteund dan wel weerlegd werden. Omdat op basis van de 
afstemmingstheorie scherpe hypothesen afgeleid kunnen worden is eerder 
sprake van een goede dan van een slechte theorie.  
De tweede opvatting van �adequaat� is de opvatting dat de theorie goed is in 
de zin van het geven van verklaringen of het doen van voor spellingen. De 
Groot stelt (1961, p. 21): �als ik niets weet kan ik niet voorspellen en als ik niet 
kan voorspellen weet ik niets.� In ons geval hebben wij niet kunnen verklaren 
of experts een betere afstemming hebben met hun leerlingen dan de niet-
experts. Wat dat betreft doet de aanbodbenadering het in ons onderzoek 
beter.
De derde opvatting van �adequaat� verwijst naar de vraag in welke mate de 
theorie praktisch relevante aanwijzingen biedt. In die zin blijkt de 
afstemmingbenadering minder te voldoen, omdat de (op praktijk-criteria 
aangewezen) experts niet beter waren dan de niet-experts in de afstemming 
met gedragsproblematische leerlingen ten opzichte van niet-
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gedragsproblematische leerlingen. Cruciaal voor de empirische steun in ons 
onderzoek naar afstemming blijkt ook hier weer de benoeming van experts. 
Dit houdt in dat niet zozeer de theorie of de praktijkkennis minder adequaat is, 
maar dat het gebrek aan empirisch steun het gevolg is van onvermijdelijke 
keuzes binnen de onderzoekstrategie. 

Praktisch nut 
In ons onderzoek hebben wij geprobeerd door middel van een koppeling van 
theoretische en praktische kennis de implementeerbaarheid van de resultaten 
te vergroten. Op basis van de resultaten kunnen wij geen richtlijnen geven, 
waarvan leerkrachten direct profijt hebben. Op een indirecte wijze kan, met de 
door ons ontwikkelde instrumenten, de expertise van leerkrachten wel 
verbeterd worden. De Instrumenten kunnen dienen als hulp bij reflectie 
(Korthagen, 1999; Schön, 1987; Berliner, 2001), waardoor gewoontes 
doorbroken kunnen worden (Parker, 1997). 
Omdat wij geen uitspraken kunnen doen welke bron van kennis het meest 
legitiem is, zouden voor praktijkwerkers beide bronnen en de daarvan 
afgeleide instrumenten kunnen dienen voor reflectie met betrekking tot de 
omgang met gedragsproblemen. Zo zouden de �concept maps�, zoals deze 
geproduceerd zijn door groepen interne begeleiders (zie Hoofdstuk 4), tijdens 
intervisiegesprekken vergeleken kunnen worden met het eigen handelen van 
de leerkracht. Uiteraard kunnen leerkrachten of teams hun eigen Q-sorts 
maken (zie Hoofdstuk 4) van de uitspraken van de interne begeleiders en 
deze eventueel aanvullen met ontbrekende uitspraken. Ook de door ons 
ingevulde matrices ter bepaling van de meest adequate actie-reacties op drie 
behoeften (zie Hoofdstuk 6), lenen zich voor discussie en reflectie op eigen 
opvattingen en handelen. Dit instrument, als hulpmiddel bij reflectie, lijkt 
vooral relevant omdat de meest natuurlijke reacties op leerlinggedrag niet de 
juiste reacties hoeven te zijn. Zo is de-escalatie bij vijandig leerlinggedrag nog 
lang geen gemeengoed. Ditzelfde geldt voor specifieke feedback die dient om 
de kloof tussen het huidige prestatieniveau en het bedoelde niveau te 
overbruggen.  
Het meeste nut zouden (voorzichtige) experimenten in combinatie met 
reflectie en evaluatie kunnen hebben. Welke mix van de theoretisch 
onderscheiden soorten aanbod heeft een bepaalde leerling nodig? In dat 
geval worden overtuigingen over “wat werkt?” van de leerkracht getoetst aan 
de effecten die het bij de gedragsproblematische leerling teweeg brengt 
(Hattie, 2005). Ook deze effecten vragen om beoordeling: is het gedrag 
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behalve minder hinderlijk, ook meer taakgericht (zie Hoofdstuk 6) en verbetert 
de leerprestatie? Voor evaluatie van leerlinggedrag en eigen 
onderwijsaanbod, en zicht op de behoeften van de leerling, kan ook de 
Leerlingvragenlijst-Onderwijsbehoeften (zie Hoofdstuk 6) dienen. Deze 
vragenlijst geeft aan hoe de leerlingen het onderwijsaanbod ervaren.  
Ook observaties van de leerkracht met behulp van het door ons ontwikkelde 
observatie-instrument kunnen vergeleken worden met datgene dat de 
leerkracht zegt aan te bieden (zie Hoofdstuk 6). Het is bekend (zoals 
beschreven in Hoofdstuk 6) dat hier vaak discrepanties tussen bestaan. Deze 
lenen zich voor reflectie en eventuele aanpassing van leerkrachtgedrag 
(Hattie, 2005; Myers & Pianta, 2008). In de volgende alinea�s beschrijven wij 
enige uitkomsten van reflectie van leerkrachten bij terugkoppeling van de 
opnamen uit Hoofdstuk 6.  

Reflectie door leerkrachten op basis van observatieonderzoek  
Twee jaar na de observaties uit Studie 2 in Hoofdstuk 6, heeft Dashti (2003) 
zes van de tien leerkrachten met de zogenaamde �stimulus recall� methode 
geïnterviewd. Als stimuli dienden kritische fragmenten uit de video-opnamen. 
De interviews waren onderdeel van een onderzoek naar reflectie van 
leerkrachten in het kader van het aanbod op de behoefte aan relatie, 
competentie en autonomie.  
Op de vraag van de interviewer �heb je het gevoel dat je als leerkracht beter 
geworden bent in de afgelopen jaren� antwoorden sommige leerkrachten 
direct bevestigend. Twee leerkrachten namen echter uitgebreid de tijd om 
deze vraag te overdenken. Zij gaven na relatief lange periodes van stilte meer 
specifieke antwoorden die hun reflectie kenmerken. Dashti (2003, p. 54): 

Leerkracht C: Ik ben tegenwoordig veel meer ontspannen. Eerder had 
ik het idee dat al het geplande werk voor die dag ook af moest, omdat 
we anders achter dreigden te raken. Maar nu weet ik dat dit onmogelijk 
en niet realistisch is. Als we het werk niet af krijgen, leg ik me daarbij 
neer: morgen weer een dag. 

Leerkracht M: Vergeleken met hoe ik me terugzie in de fragmenten heb 
ik nu veel meer geduld. Toen hield ik de leerlingen heel kort en was 
meestal onaardig en gemeen. Ik verhief mijn stem vaak. Dat doe ik niet 
meer. Nu zeg ik veel positieve dingen tegen de leerlingen, terwijl ik toen 
veel sarcastischer was. 
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De twee leerkrachten werden blijkbaar met de �stimulus recall� geholpen bij de 
reflectie op hun werk. Het lijkt dat de leerkracht C minder werkdruk en 
controle uitoefent op de leerlingen door zelf meer de ruimte of autonomie te 
nemen. Leerkracht M herkent haar bovenmatige controle en vijandigheid van 
toen, terwijl zij nu de leerlingen op een positieve manier stimuleert.  

Het zal geen verwondering wekken dat deze leerkracht M mogelijk ten tijde 
van de observatie (zie Hoofdstuk 6, Studie 2) niet als expert aangewezen is. 
De mate waarin haar expertise toegenomen is blijkt echter uit het volgende 
interviewfragment met haar. Het betreft een schrijnend voorval dat zij later 
meemaakte en waarbij zij een bijzonder adequaat aanbod realiseerde ten 
behoeve van de desbetreffende leerling (Dashti, 2003, p. 52). 

Op de school waar ik nu werk zit een agressief kind. Er zijn drie 
volwassenen nodig om hem uit het klaslokaal te verwijderen. Het viel 
mij op dat toen zij hem vasthielden zijn gedrag alleen maar verergerde: 
hij beet, schopte en sloeg. Uit zijn dossier kon ik opmaken dat er 
mogelijk sprake was van misbruik thuis. Dus toen hij de volgende dag 
weer in een gevecht verzeild raakte, pakte ik hem juist niet beet. Ik zei: 
”okay, geef je hand en loop met me mee”. Hij gehoorzaamde en was 
niet agressief. 
Een paar dagen later kwam hij bij me langs. Hij vroeg of ik de nieuwe 
leerkracht wilde vragen om hem niet meer vast te houden en dat hij dan 
alleen haar hand zou pakken. Ik zei: “natuurlijk, want dit is blijkbaar erg 
belangrijk voor jou”. “Ja” zei hij: “ik word alleen maar woest wanneer 
iemand me aanraakt”. Dus op dat moment wist ik wat hij nodig had en 
wat wij konden bieden, waardoor hij zichzelf kon beheersen.  

In dit fragment beschrijft de leerkracht haar eigen progressie in de omgang 
met gedragsproblemen. Het laat zien dat reflectie leidt tot verbetering van 
afstemming van aanbod op behoeften. In eerste instantie ziet leerkracht M dat 
de vijandigheid en extreme controle escaleert bij deze leerling. In tweede 
instantie bedenkt zij alternatieven die de-escalerend blijken te werken. In 
derde instantie vindt zij bevestiging in het juiste aanbod doordat de leerling 
haar vraagt haar aanpak en aanbod door te geven aan andere leerkrachten. 
Ten slotte plaatst zij deze vraag en uiting van gevoelens in het kader van 
diens behoeften en zelfbeheersing. 
Wij kunnen met onze instrumenten uiteraard geen verbetering bij iedere 
leerkracht garanderen. Zij kunnen wel dienen als hulp bij reflectie, en 
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daarmee professionalisering van leerkrachten bevorderen (Korthagen, 1999; 
Hattie, 2005).  

Beleidsadviezen
Wij kunnen expertiseontwikkeling bij leerkrachten met meer zekerheid 
garanderen als de theorie grondiger getoetst wordt met experimenten en 
interventies. Deze roep om �evidence based� is onlangs luider gepropageerd 
door de Onderwijsraad en is een van de aanbevelingen in het rapport van het 
parlementair onderzoek naar de afgelopen onderwijsvernieuwingen “Tijd voor 
Onderwijs” (Dijsselbloem, 2008). Aan �evidenced based� hangt echter ook een 
prijskaartje en is een stabiel politiek beleid alleen niet voldoende. Meer 
investeren in onderwijsonderzoek door de nationale overheid is daarom 
gewenst.  
Als theoretische en praktische kennis gekoppeld worden, en op basis daarvan 
expertise bevorderd wordt, zullen in het geval van gedragsproblemen, de 
kosten op langere termijn terugverdiend worden. Als illustratie daarvoor 
noemen wij onder meer het sociologisch onderzoek van McLeod & Kaiser 
(2004). Uit hun longitudinale onderzoek naar kleuters tot en met studenten, 
blijkt dat gedragsproblemen op jonge leeftijd (ongeacht allerlei risico 
achtergrondvariabelen) doorwerken in hun latere schoolsucces, ongeacht hun 
gedrag bij vervolgmetingen.  
Dit soort uitgestelde gevolgen vraagt om vroegtijdige en adequate 
interventies. Voor adequate interventies is �evidence� noodzakelijk welke 
verkregen moet worden met de juiste instrumenten. Alle door ons ontwikkelde 
instrumenten zijn in eerdere �pilots� uitgeprobeerd, maar vragen om verfijning 
en verbetering. De inspanning en tijd, die dit soort onderzoek alleen al vraagt, 
noopt tot een grotere en gerichtere inzet van de overheid terzake van 
programmering en financiering van onderzoek. 
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