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Samenvatting

In dit proefschrift staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Hoe definiëren 
leerkrachten gedragsproblemen en hoe gaan leerkrachten met 
gedragsproblemen om en waarin verschillen expertleerkrachten van niet-
expertleerkrachten wat betreft de definiëring en omgang? 
Het onderzoek in deze these is interdisciplinair wat betreft de raakvlakken met 
orthopedagogiek, pedagogiek, onderwijskunde en psychologie. Bovendien 
proberen wij met een passende onderzoeksstrategie een brug te slaan tussen 
theoretische kennis en praktijkkennis.  
Experts kunnen ons zowel praktische als theoretische informatie leveren, 
waardoor inzicht in de omgang met gedragsproblemen vergroot wordt. Echter, 
De termen �gedragsproblemen� of �probleemgedrag� zijn niet eenduidig. 
Hierdoor is het domein van de expertleerkracht evenmin nauwkeurig te 
omgrenzen. Dit compliceert zowel de bepaling van een expert als de bepaling 
van �adequate omgang�. 
In de eerste drie hoofdstukken bepalen wij onze positie ten opzichte van 
verschillende benaderingen, theorieën, definities en strategieën. In de drie 
hoofdstukken daarna doen wij zes empirische (deel)studies, waarbij de 
algemene onderzoeksvraag opgedeeld is in afzonderlijke onderzoeksvragen.
In Hoofdstuk 7 kijken wij terug op onze ambities en reflecteren op de doelen 
van dit onderzoek.  

Hoofdstuk 1: Expositie 
In Hoofdstuk 1, de Expositie, geven wij een selectie van excerpten van 
interviews met drie practici uit het onderwijs. Het betreft twee leerkrachten en 
een interimdirecteur uit het onderwijs.  
Aan de twee leerkrachten hebben wij gevraagd naar gedragsproblemen en 
hun omgang daarmee. Zij geven voorbeelden van situaties met leerlingen, die 
als problematisch beleefd zijn. Deze beleving is gekoppeld aan gevoelens van 
handelingsverlegenheid en incompetentie. Aan de interim directeur vroegen 
wij naar het onderscheid tussen goede en slechte leerkrachten in de omgang 
met gedragsproblemen. De interviews dragen bij tot de vorming van ideeën 
over expertleerkrachten: de kern van dit proefschrift. Daarnaast komen de 
subjectieve, relatieve en relationele aspecten van gedragsproblemen en de 
term �afstemming� tussen de onderwijsbehoeften van de leerling en het 
onderwijsaanbod ter sprake. 
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Hoofdstuk 2: Maatschappelijke relevantie en theoretisch kader 
In Hoofdstuk 2 worden het maatschappelijk belang, de definities, de keuzen 
voor het paradigma en het theoretisch kader met betrekking tot de termen 
�omgang� en �probleemgedrag� toegelicht. Bij het maatschappelijk belang gaan 
wij, naast de doelstellingen van inclusief onderwijs, in op de verbetering van 
vaardigheid van leerkrachten. Wij proberen de kloof tussen onderwijspraktijk 
en theorie te overbruggen. Kennis die ontstaan is en zich bewezen heeft in de 
praktijk, zou makkelijker inzetbaar zijn in de praktijk. Voorwaarde is dan wel, 
dat deze kennis wordt vergeleken met wetenschappelijke theorieën. 
Systematisch verkregen praktijkkennis zou zo meer eco-valide zijn, waardoor 
de implementatiekansen van de daarop gebaseerde interventies vergroot 
worden.
Wij behandelen de vele opvattingen over gedragsproblemen en de definiëring 
daarvan. Het fenomeen zelf en de veel gebruikte termen zijn van diverse 
kanten belicht. De pluriformiteit in het gebruik van de termen hebben wij 
zichtbaar gemaakt door praktische en theoretische definities voor 
gedragsproblematiek onder de loep te nemen. Zowel in de praktijk als in de 
theorie lijkt de term voor probleemgedrag een speelbal van belangen en 
oriëntaties. Politiek-economische belangen en theoretische veronderstellingen 
gaan schuil achter de termen waarmee gedragsproblemen worden 
aangeduid. 
Wij beschrijven drie soorten theoretische oriëntaties of benaderingen met 
betrekking tot gedragsproblemen. Bij de dispositionele of kindkenmerken- 
benadering is onderzoek en interventie voornamelijk gericht op (verandering 
van) het gedrag of eigenschappen van de leerling. Bij de 
schoolkenmerkenbenadering is het onderzoek voornamelijk gericht op wat 
goede scholen of wat effectief onderwijs kenmerkt. Gedragsproblemen zijn 
problemen van het onderwijs. Bij de door ons gekozen interactionele 
benadering gaat het om de interactie tussen behoeften van de leerling en (de 
afstemming van) het onderwijsaanbod. Gedragsproblemen zijn een 
afspiegeling van de interactie tussen leerkracht en leerling. Vooral in deze 
laatste benadering is probleemgedrag een subjectief, relatief en relationeel 
fenomeen.  
Binnen de interactionele benadering kiezen wij voor een combinatie van drie 
theorieën: de conflicttheorie, de interpersoonlijke persoonlijkheidstheorie, en 
de afstemmingstheorie. Deze drie theorieën doen expliciet uitspraken over de 
subjectieve, relationele en relatieve aspecten binnen het domein van 
onderzoek. Wij tonen aan dat de drie theorieën toepasbaar zijn op het domein 
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van dit huidige onderzoek: (expert)leerkrachten en hun omgang met 
probleemgedrag. 

Hoofdstuk 3: Strategisch methodologische verantwoording 
De vraag voor dit hoofdstuk is: welke strategie is het meest geschikt voor het 
beantwoorden van de algemene onderzoeksvraag, gegeven de volgende 
richtlijnen? 
1) de keuze voor de poging tot overbrugging van de kloof tussen theorie en 
praktijk; 2) de status van de a priori kennis met betrekking tot (de omgang 
met) gedragsproblemen; 3) de keuze voor de interactionele benadering; 4) de 
richtlijnen en criteria ter bepaling van de experts. 
Wij onderscheiden de term �strategie� van de term �aanpak�. De eerste term 
omvat (de volgorde in) alle specifieke methoden per deelstudie. De specifieke 
methoden zijn de aanpakken. 
Wij bepalen onze positie ten aanzien van enkele klassieke tegenstellingen 
binnen de methodologie. Wij verleggen in de loop van dit proefschrift de 
nadruk van kwalitatief naar kwantitatief onderzoek en van �data-driven� naar 
�theory-driven�.  
In Hoofdstuk 3 beschrijven wij ook het zogenaamde expertparadigma. Dit 
paradigma geeft methodologische richtlijnen voor, en stelt eisen aan 
adequaat expertonderzoek. Deze eisen kunnen wij samenvatten met twee 
criteria: het externe en het interne criterium. Het externe criterium verwijst 
naar de indirecte indicatoren die gebruikt worden om een expert te kiezen. 
Anderen die thuis zijn in hetzelfde domein wijzen de expert aan. Het interne 
criterium is de bepaling van de expert door middel van de uitvoering van 
gestandaardiseerde taken betreffende een nauw omschreven domein. Het 
zeer goed of minder goed uitvoeren van de taken is dan de zogenaamde 
directe indicator voor expertbenoeming. 

Hoofdstuk 4: Criteria van vakgenoten voor het aanwijzen van een 
expertleerkracht 
In twee studies hebben wij onderzoek gedaan naar sociale indicatoren c.q. 
extern criterium om een expertleerkracht te benoemen. Wij hebben 
onderzocht wat de kenmerken zijn van een expertleerkracht in de omgang 
met probleemgedrag volgens de interne begeleiders.  
In Studie 1 hebben wij met de zogenaamde �concept mapping� procedure drie 
groepen interne begeleiders groepsgewijs gevraagd naar activiteiten van een 
expertleerkracht in de omgang met verschillende gedragsproblemen. De 
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interne begeleiders hebben deze activiteiten vervolgens individueel 
gesorteerd op zelf gekozen indelingscriteria en gescoord op de mate van 
belang voor de benoeming van een expert.  
De gegevens wijzen op het concept van 1) de reflectieve leerkracht die 
bekwaam is in communicatie met 2) de leerling zelf, 3) de groep, 4) de 
ouders, collega�s en deskundigen. Deze communicatie staat ten dienste van 
het verzamelen van informatie en het bieden en mobiliseren van hulp ten 
behoeve van de gedragsproblematische leerling.  
Op basis van deze indeling hebben wij de Profielvragenlijst samengesteld, 
waarmee wij in Hoofdstuk 5 de vaardige leerkrachten onderscheiden van 
minder vaardige. In Hoofdstuk 6 gebruiken wij dit instrument ondermeer om 
experts en niet-experts aan te wijzen. 
In Studie 2 volgen wij grotendeels de aanbevelingen van Studie 1. De 
onderzoeksvraag is: komt de structuur van de profielvragenlijst overeen met 
de vier of vijf domeinen van leerkrachtactiviteiten en welke domeinen vinden 
de interne begeleiders het belangrijkst?  
Interne begeleiders (N=170) sorteerden 36 items naar de mate van belang 
voor de omgang met gedragsproblemen. Deze sortering is gedaan met 
behulp van een sjabloon dat bekend staat als de Q-sort.  
De resultaten duiden op een indeling in vier clusters: 1) het directe contact 
met de gedragsproblematische leerling, waarbij de leerkracht zich afwachtend 
en observerend opstelt. 2) het directe contact met de gedragsproblematische 
leerling, waarbij de leerkracht richtinggevend is in zijn of haar activiteiten. 3) 
activiteiten van een leerkracht, gericht op derden, zoals ouders (verzorgers) 
en professionals ten dienste van de gedragsproblematische leerling. 4) 
reflectie over het eigen handelen van de leerkracht in situaties, al dan niet in 
aanwezigheid met anderen zoals de groep, collega�s, ouders en deskundigen.  

Hoofdstuk 5: Reacties van leerkrachten op scenario�s met gedragingen van 
leerlingen 
In dit hoofdstuk onderzoeken wij de oordelen van leerkrachten over 
problematische gedragingen van leerlingen. Hierbij staan de subjectieve en 
relatieve aspecten van gedragsproblemen centraal. Het betreft twee typen 
onderzoeksvragen: 1) Welke soort gedragingen van leerlingen worden door 
de leerkracht als problematisch opgevat, en gaat hun capaciteiten te boven 
en in hoeverre brengt dit handelingsverlegenheid teweeg en welke groep-, 
klassen-, school- en leerkrachteigenschappen -waaronder diens expertise- 
hangen met deze opvattingen en gevoelens samen? 2) Welke soort 
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gedragingen wegen voor de leerkrachten het zwaarst bij de beoordeling van 
gedrag als zijnde problematisch en hangt deze weging samen met de 
expertise van de leerkracht?  
Om de vragen van het eerste type te kunnen beantwoorden worden 
hoofdzakelijk met het zogenaamde vignetdesign de reacties van leerkrachten 
op aan hen voorgelegde scenario�s geanalyseerd. Daarin wordt vooral de 
invloed van leerlinggedrag, leerkrachtvaardigheid en klas- en 
schoolkenmerken op �handelingsverlegenheid� bepaald.  
De meerniveau analyses geven inzicht in de beoordeling van leerkrachten 
van gedragsproblemen. Deze analyses maken het mogelijk de beoordeling te 
onderscheiden in het beoordelingsniveau en het beoordelingsproces. Deze 
vallen beiden onder het analytisch oordeel van de leerkracht en betreffen 
hoofdzakelijk de eerste onderzoeksvraag.  
Bij het analytisch oordeel bleken van de acht aspecten in de 
leerlinggedragingen zeven het niveau van handelingsverlegenheid te 
beïnvloeden. Van deze zeven soorten leerlinggedragingen blijkt 
ongeconcentreerdheid het meest van invloed, daarna -in rangordening- 
egoïstisch gedrag, onevenwichtig gedrag, gemakzuchtig gedrag, ongeremd 
gedrag, bazig gedrag, onbehouwen gedrag. Bij het achtste aspect, heeft 
zwaartillend gedrag ten opzichte van onverschilligheid, een wisselend effect.  
Naast de zeven genoemde leerlingkenmerken, is het aantal cursussen dat 
een leerkracht gevolgd heeft van invloed op het beoordelingsniveau. Hoe 
meer cursussen een leerkracht gevolgd heeft (ten behoeve van leerlingen die 
speciale zorg nodig hebben), des te minder brengt het leerlinggedrag 
handelingsverlegenheid teweeg. Deze relatie geldt eveneens, maar in 
mindere mate, voor het aantal jaren werkervaring in het regulier 
basisonderwijs. Verder blijkt geen van de contextkenmerken, zoals de grootte 
van de klas of het aantal gewogen leerlingen, van invloed op 
handelingsverlegenheid.  
Het beoordelingsproces van de leerkrachten is verschillend voor 
onevenwichtig en zwaartillend leerlinggedrag. De leerkracht- en 
contextvariabelen konden deze verschillen in beoordelingsproces niet 
verklaren.  
De tweede onderzoeksvraag betreft de rangordening en weging van 
leerlinggedrag als zijnde problematisch. Deze weging noemen wij het 
holistische oordeel van de leerkrachten. Hiertoe is aan elk van de 
leerkrachten gevraagd naar het belang van verschillende 
(leerlinggedrags)dimensies voor het benoemen van een leerling als zijnde 
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problematisch. Zij kregen de mogelijkheid om 100 eenheden te verdelen over 
de acht leerlinggedragsdimensies.  
De leerkrachten vinden, volgens de beschrijvende gegevens, 
geconcentreerdheid het meest belangrijk, terwijl of een leerling voorkomend 
(of onbehouwen) is het minst belangrijk gevonden wordt.  
Zowel bij het analytisch als bij het holistisch oordelen vonden wij in de 
steekproef van 61 leerkrachten geen verschillen tussen de hoog en laag 
beoordeelde leerkrachten. De resultaten van het analytisch oordeel en het 
holistisch oordeel convergeren grotendeels: leerkrachten lijken hoofdzakelijk 
te letten op de voortgang van het leerproces. De aspecten in het gedrag die 
meer sociaal georiënteerd zijn, blijken relatief minder van belang bij de 
benoeming van gedrag als problematisch en blijken relatief minder 
handelingsverlegenheid op te roepen.  
Wij zijn tot een nieuwe en conditionele definitie van probleemgedrag 
gekomen, waarbij de conditie geldt dat leerkrachten streven naar 
leerprestatieverbetering van zoveel mogelijk leerlingen. Onder deze conditie 
hangt de mate waarin leerkrachten gedrag van een leerling als problematisch 
beschouwen af van de hoeveelheid leerlingen voor wie dit streven gehinderd 
wordt. Daarbij letten zij op de mate van bewerkelijkheid om dit streven alsnog 
te kunnen bewerkstelligen. 

Hoofdstuk 6: Expertleerkrachten in de omgang met probleem gedrag. 
Dit hoofdstuk bestaat uit twee studies die als doel hebben: inzicht te 
verschaffen 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?  
De koppeling van de termen �expertleerkrachten�, �afstemming� en 
�gedragsproblemen�, maakt dat in dit hoofdstuk eerder dan in vorige 
hoofdstukken sprake is van theoriegestuurd onderzoek. De termen �vraag� en 
�aanbod� worden in de Zelfbepalingtheorie gespecificeerd met de 
psychologische behoeften van de leerling en het onderwijsaanbod. De drie 
psychologische behoeften van de leerling zijn de behoefte aan competentie, 
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de behoefte aan relatie en de behoefte aan autonomie. Het 
corresponderende aanbod bestaat uit het bieden van informatie, het bieden 
van genegenheid of affectie en het bieden van vrijheid. 
De koppeling tussen de behoeften en onderwijsaanbod is de mate van 
afstemming. Dit impliceert dat het onderwijsaanbod zowel goed als slecht 
afgestemd kan zijn op de behoeften van de leerling. In het laatste geval 
ontstaan gedragsproblemen of verergeren deze.  
Uitgangspunt op basis van deze theorie is de bewering: een expertleerkracht 
stemt zijn of haar gedrag of onderwijsaanbod zodanig af op de behoeften van 
leerlingen, dat gedragsproblemen bij hem of haar niet voorkomen. 
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 
(N=700), waarin zij de leerkracht (N=36) (groep 6, 7 en 8) al dan niet te kort 
vinden schieten in de vervulling van de drie behoeften. Een leerling kan hierbij 
een tekort of een overdaad ervaren. 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. 
 De analyses zijn gedaan met multiniveau analyses. Wij vonden geen steun 
voor Hypothese 1 die luidt: leerlingen worden door expertleerkrachten 
gemiddeld lager als gedragsproblematisch beoordeeld dan niet-experts.  
 Voor Hypothese 2: 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, vonden wij gedeeltelijk steun. In 
het bijzonder wat betreft de behoefte aan autonomie willen 
gedragsproblematische leerlingen meer autonomie (minder controle). Ook de 
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. 
 Deze drie effecten zijn echter, zoals veronderstelt in Hypothese 3, niet 
minder sterk bij de experts. 
In Studie 2 bestuderen wij het gedrag van de twee partijen. Bij dit gedrag 
onderscheiden wij eveneens de drie behoeften van de leerling en de 
vervulling daarvan door de leerkracht. Als belangrijkste construct nemen wij 
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verder de taakbetrokkenheid van de leerling op. Daarnaast worden de experts 
aangewezen door derden. De onderzoeksvragen luiden: Zijn bij de 
expertleerkrachten de leerling-activiteiten gunstiger verdeeld (in de zin dat 
hun studenten meer taakgericht en meer aandachtig zijn dan dat zij afgeleid 
zijn) en komen de expertleerkrachten beter tegemoet aan de drie behoeften 
van leerlingen?  
De hypothesen zijn, analoog aan de interactionele benadering en de 
schoolkenmerkenbenadering, grofweg te onderscheiden in de 
“afstemmingshypothesen” tegenover “aanbodhypothesen”. In het eerste geval 
doelen wij vooral op de verschillen tussen experts en niet-experts bij het 
afstemmen van het aanbod op de behoeften van leerlingen. In het tweede 
geval gaat het om het bieden van aanbod ongeacht de behoefte van de 
leerling.  
Wij hebben observaties gedaan in acht klassen met vier expertleerkrachten 
en vier niet-experts met elk twee soorten leerlingen. Dit zijn 
gedragsproblematische leerlingen die als zodanig aangewezen zijn door de 
interne begeleider of leerkracht en willekeurig gekozen leerlingen.  
De dataverzameling bestond uit gelijktijdige observatie van leerkracht en 
leerlingen. De gedragingen zijn vastgelegd met �splitscreen� videobeelden. Bij 
de leerkracht zijn de drie soorten tegemoetkomingen gecodeerd, terwijl dat bij 
de leerlingen voor de drie behoeften en de mate van taakbesteding gedaan 
is. De �event sampling� gegevens dienen om de afstemmingshypothesen te 
toetsen, terwijl de �time sampling� gegevens hoofdzakelijk dienen voor de 
toetsing van de aanbodhypothesen. Ook de taakbesteding van beide soorten 
leerlingen is bepaald met de �time sampling� gegevens.  
Voor de afstemmingsmaten is bepaald wat het meest adequate gedrag is van 
de leerkracht bij een bepaalde gebeurtenis. “Adequaat” staat hier in relatie tot 
het pedagogische doel, namelijk de groei naar zelfstandigheid of zelfbepaling. 
De gegevens zijn geanalyseerd per cluster dat bestaat uit een leerkracht en 
de twee soorten leerlingen (een met, en een zonder probleemgedrag). De 
resultaten lijken grotendeels en beter te passen bij de aanbodbenadering dan 
bij de afstemmingstheorie. Bij de experts gedraagt gedragsproblematische 
leerling zich (relatief) beter dan bij de niet-experts. De experts zijn over het 
algemeen minder controlerend in de klas. De aanbodbenadering c.q. 
schoolkenmerkenbenadering 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 informatie c.q. feedback 
leggen de experts bovendien meer de nadruk op de goede resultaten dan dat 
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zij wijzen op fouten. Dit wijst eerder op een positief klassenklimaat bij experts 
dan dat deze op een fijnmazige wijze afstemt op de behoeften van de 
gedragsproblematische leerling. 
Het is anderzijds ook mogelijk dat de experts op basis van algemeen aanbod 
gekozen zijn en niet op basis van hun specifieke omgang met 
gedragsproblemen. Wij komen daarom tot twee rivaliserende conclusies. 1) 
Als de experts door derden gekozen zijn op basis van algemene 
vriendelijkheid en autoriteit, dan is binnen de interactionele benadering de 
keuze voor de expert niet valide. 2) Als de experts wel valide gekozen zijn, 
dan is binnen de schoolkenmerkenbenadering de expert vriendelijker en 
minder controlerend en meer autoriteit. 

In Hoofdstuk 7 kijken wij terug op onze bevindingen in relatie tot de gekozen 
benadering en theorie, de gevolgde strategie en onderzoeksvragen. 
Aangezien wij weinig steun hebben gevonden voor de verschillen tussen (de 
door de praktijk aangewezen) experts en niet-experts in de (theoretisch 
veronderstelde adequate) omgang met probleemgedrag, concluderen wij dat 
de kloof tussen praktijk en theorie nauwelijks verkleind is. Nodig is onderzoek 
naar het “lezen” van het gedrag in termen van de behoeften van de leerling en 
onderzoek naar de “uitwerking” van het aanbod van het leerkrachtgedrag op 
het gedrag van de leerling.  
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