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Samenvatting 
De overgrote meerderheid van de leerkrachten geeft aan dat het niet gemakkelijk is om in de 

reguliere klas te werken met leerlingen die probleemgedrag laten zien, met name wanneer het gaat 

om externaliserend gedrag. Het voorkomen en verminderen van probleemgedrag hangt in 

belangrijke mate af van het professionele handelen van de leerkracht. Ondanks dat er vrij veel 

beschreven is over effectief omgaan met probleemgedrag, blijkt dat de transfer van deze kennis door 

leerkrachten naar toepassing in verschillende situaties in de praktijk nog onvoldoende gemaakt 

wordt. Meer inzicht in de opvattingen en het handelen van leerkrachten die als goede 

praktijkvoorbeelden beschouwd worden is daarom van belang, naast inzicht in de overdraagbaarheid 

van de succesfactoren van deze good practices aan andere (student) leerkrachten. Met dit onderzoek 

beogen wij bij te dragen aan deze twee doelen. Het onderzoek bestaat uit twee deelstudies. In 

deelstudie 1 zijn elf leerkrachten uit het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geselecteerd, die 

door hun schoolleiders als goede voorbeelden van pedagogisch handelen zijn aangemerkt. Via video 

observaties, interviews, logboeken en woordwebben van de leerlingen is hun pedagogisch handelen 

gedetailleerd in beeld gebracht. Samen met deze leerkrachten zijn uit de data de factoren 

geanalyseerd die kenmerkend zijn voor deze goede voorbeelden. Deze zijn verwerkt in een digitale 

leeromgeving voor leerkrachten en studenten. Deze leeromgeving bestaat uit videofragmenten, 

inzichten uit de literatuur, reflecties op het handelen met behulp van een reflectiemodel (STARR), 

typeringen van de leerkrachten door hun leerlingen, tools en leestips. De zelfdeterminatietheorie is 

hierbij als onderliggend kader gebruikt. 

 

In deelstudie 2 is de digitale leeromgeving benut voor professionaliseringsactiviteiten in acht scholen 

en in twee opleidingen. Op basis van de literatuur is een lijst opgesteld van kenmerken van effectieve 

professionalisering. Deze kenmerken zijn gebruikt als richtlijnen voor de scholen en opleiders voor 

een invulling van het professionaliseringsprogramma, passend bij de behoeften van de (student) 

leerkrachten en bij de doelstellingen van de school of opleiding. De leeractiviteiten zijn gemonitord 

en achteraf is een vragenlijst afgenomen  en hebben focusgroep interviews plaatsgevonden. Hiermee 

zijn de bruikbaarheid van - en waardering voor- de digitale leeromgeving, de eigen 

professionaliserings-activiteiten en de overdraagbaarheid van de goede voorbeelden geëvalueerd. 

Hieruit blijkt dat de aanpak tussen scholen en opleidingen zeer verschillend is geweest zowel wat 

betreft de aanpak als de intensiteit waarmee er gewerkt is met de leeromgeving. Belangrijke 

voorwaarden zijn gebleken: inbedding in het curriculum of in de schoolontwikkelingsplannen, 

voldoende ruimte om echt samen met de leeromgeving aan de slag te gaan, een goede introductie 

van de leeromgeving en de doelen waarvoor deze gebruikt kan worden. Samen leren in een sfeer van 

veiligheid en vertrouwen waarin de leeromgeving gebruikt wordt als input voor reflectieve dialoog 

gericht op het eigen handelen blijkt het meest waardevol voor de overdracht van succesfactoren uit 

de leeromgeving op het eigen handelen.   

 

Op basis van de feedback verkregen via de vragenlijst en focusgroep interviews is de leeromgeving 

doorontwikkeld. De belangrijkste aanpassingen zijn de toevoeging van een menu met linkjes naar de 

inhoud voor meer overzicht, de toevoeging van meer materiaal gericht op het ‘omgaan met’ 

uitdagend gedrag naast het ‘voorkomen van’ uitdagend gedrag, een prominentere plaats voor de 

STARR reflecties en een strengere selectie van de filmfragmenten. Deze aanpassingen zijn besproken 

en geëvalueerd met een groep stakeholders in een afsluitende bijeenkomst. Zij zien een duidelijke 

verbetering en op basis van hun feedback is de leeromgeving definitief gemaakt.  
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1. Aanleiding  
De wet op Passend onderwijs, ingevoerd in 2014, beschrijft dat iedere leerling recht heeft op een 

passende plek in het onderwijs, indien mogelijk binnen een reguliere school. De overgrote 

meerderheid van de leerkrachten geeft echter aan dat het niet gemakkelijk is om met leerlingen met 

een gedragsprobleem in de reguliere klas te werken, met name wanneer het gaat om leerlingen die 

externaliserend probleemgedrag laten zien (Van Grinsven & Van der Woud, 2016; Hofstetter & 

Bijstra, 2014). Ook internationaal zien we blijvende aandacht voor het reguleren van het gedrag van 

leerlingen in de professionalisering van leerkrachten in vrijwel iedere school (Kennedy, 2016). Het 

voorkomen van -en omgaan met- probleemgedrag is dus een grote uitdaging voor veel leerkrachten. 

We kiezen daarom in dit onderzoek voor de term ‘uitdagend gedrag’. Het voorkomen en 

verminderen van uitdagend gedrag hangt in belangrijke mate af van het professionele handelen van 

de leerkracht. Hier is veel kennis over beschikbaar. De zelfdeterminatie theorie beschrijft de drie 

psychologische basisbehoeften van de leerlingen die vervuld moeten zijn om gemotiveerd, 

taakgericht gedrag te zien: de behoefte aan autonomie, sociale verbondenheid en een gevoel van 

competentie (Ryan & Deci, 2000a; 2000b; 2008; Wang & Eccles, 2012). Van de leerkracht vraagt dit 

het bieden van keuzevrijheid, een positieve houding en affectie naar de leerlingen en het 

communiceren van duidelijke doelen, verwachtingen en afspraken (bijv. Van den Bergh & Ros, 2015; 

Ros, Castelijns, van Loon & Verbeeck, 2014; Simonsen et al., 2012). Het is daarnaast bijvoorbeeld 

bekend dat leerkrachten gewenst gedrag bevorderen als zij hun leerlingen duidelijk maken welk 

gedrag zij verwachten en hen leren hoe ze dat gedrag kunnen laten zien (Lemov, 2010; Marzano, 

Frontier & Livingston, 2011). Duidelijk is ook dat evaluatie en reflectie op het eigen handelen van 

groot belang is om te kunnen omgaan met de uiteenlopende vormen van uitdagend gedrag van 

leerlingen (Smeets et al, 2015; Joosten, Verwoerdt & Smeets, 2014). De meeste leerkrachten zijn wel 

bekend met deze theorieën en bevindingen, maar zij moeten de vertaalslag maken van de algemene 

kennis uit een publicatie naar de betekenis voor het eigen handelen in de eigen specifieke context. 

Voor veel leerkrachten is deze stap niet eenvoudig. Uit onderzoek blijkt dat leerkrachten (in 

opleiding) vaak wel in staat zijn om onderzoeksliteratuur op een juiste manier te interpreteren, maar 

dat ze vooral moeite hebben met de vertaalslag naar de praktijk (Van Ingen, McHatton & Vomvoridi-

Ivanovic 2016). 

 

Er is dus relatief veel onderzoek gedaan naar het effectief omgaan met uitdagend gedrag. Ook is 

duidelijk dat leerkrachten ondersteuning nodig hebben voor het in de praktijk brengen van dit 

gewenste professionele handelen in verschillende situaties in hun praktijk. Dit project richtte zich 

daarom op meer inzicht in good practices en op de overdraagbaarheid van goede praktijken aan 

andere leerkrachten in professionaliseringsactiviteiten. Reviewstudies over professionalisering van 

leerkrachten tonen de effectiviteit van bepaalde elementen in professionaliseringsinterventies aan, 

zoals actief leren met behulp van authentieke taken, samenhang met andere professionaliserings-

activiteiten in de school, de duur van de activiteiten en het leren met collega’s collega’s (Maandag, 

Helms-Lorenz, Lugthart, Verkade & Van Veen, 2017; Van Veen, Zwart, Meirink & Verloop, 2010). Het 

is daarnaast in iedere professionalisering voorwaardelijk dat professionaliseringsactiviteiten 

voortbouwen op het handelen, de opvattingen en de dilemma’s van leerkrachten in de praktijk waar 

de professionalisering plaatsvindt en op hun manieren van leren (Opfer & Pedder, 2011; Van den 

Bergh, Ros & Beijaard, 2014; Noonan, 2018). Er is nog weinig bekend over de rol die goede 

voorbeelden van andere leerkrachten hierin kunnen spelen. 
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Aanleiding van dit onderzoek is een vraag van het samenwerkingsverband De Meierij voor passend 

onderwijs. De urgente  professionaliseringsvraag rondom het omgaan met uitdagend gedrag speelt 

landelijk en dus ook binnen de scholen van het samenwerkingsverband De Meierij PO. Er worden bij 

het samenwerkingsverband veel extra ondersteuningsaanvragen ingediend gericht op het omgaan 

met uitdagend gedrag. Het samenwerkingsverband staat voor de uitdaging om de basis- en extra 

ondersteuning in de reguliere scholen op dit vlak verder te ontwikkelen. Wanneer preventieve 

interventies versterkt kunnen worden in de reguliere scholen, kunnen verwijzingen naar zwaardere 

vormen van ondersteuning worden voorkomen. Zij willen daarom in beeld krijgen wat werkt om 

optimaal aan te sluiten bij onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen die 

gedragsproblematiek laten zien en hoe zij hun leerkrachten hierbij beter kunnen ondersteunen. De 

grote besturen van het samenwerkingsverband werken samen met de instituten van Fontys Educatie 

in het Partnerschap Opleiden in de School en in het KennisNetwerk Passend Onderwijs. 

Professionalisering en samen onderzoeken zijn belangrijke thema’s in deze samenwerking. De 

docenten van de master Educational Needs en de pabo’s zien dat studenten in toenemende mate 

behoefte hebben aan onderwijs over omgaan met uitdagend gedrag. Fontys OSO en Fontys HKE 

willen daarom meer inzicht ontwikkelen in deze problematiek, liefst in nauwe samenwerking met de 

onderwijspraktijk zelf. In dit onderzoek is daarom is samenwerking onderzoek gedaan naar good 

practices in het regulier basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs en naar de overdraagbaarheid 

van deze goede voorbeelden middels professionalisering binnen de scholen en in opleidingen.  

 

2 Theoretisch kader 
In de literatuur over interventies gericht op gedrag en leren wordt vaak gebruik gemaakt van een 

indeling waarin meerdere niveaus van afstemming worden onderscheiden, het ‘Response to 

Intervention model’ (Jimerson, Burns, & Van der Heyden, 2015) Het ‘Three Tiered Model’ is een 

afgeleid model hiervan dat onder andere gebruikt wordt om de interventies van de de schoolbrede 

gedragsaanpak ‘Positive behavior support’ te duiden (zie bijvoorbeeld Freeman et al., 2016). De 

Onderwijsraad (2010) adviseert Nederlandse scholen om gebruik te maken van een gelaagd model 

van afstemming voor leerlingen met gedragsproblemen. In het figuur hieronder zijn de drie niveaus 

van afstemming voor het aanbieden van interventies  weergegeven in een continuüm van 

ondersteuning: basis, intensief en zeer intensieve aanpak.  

 

 

 

 
Gemiddeld heeft 80 tot 90% van de leerlingen voldoende aan een preventieve basisaanpak gericht 

op de hele groep. In dit onderzoek gaat het om de basisondersteuning gedrag een aanpak gericht op 

een positief pedagogisch klimaat, waarin de fundamentele psychologische basisbehoeften van alle 
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leerlingen zoveel mogelijk vervuld worden (Ryan & Deci, 2000). Hierdoor werken leerkrachten aan de 

intrinsieke motivatie van leerlingen en daarmee aan gemotiveerd, taakgericht gedrag. Met deze 

aanpak wordt uitdagend gedrag zoveel mogelijk voorkomen. Daarnaast is er een groep van 

gemiddeld 5 tot 10% van de leerlingen die een intensievere aanpak nodig heeft; het omgaan met 

uitdagend gedrag. Hierbij gaat het om interventies die de leerkracht in samenwerking met de intern 

begeleider of gedragsspecialist zelf kan uitvoeren. Tot slot is er een heel klein percentage van de 

leerlingen die een zeer intensieve aanpak nodig heeft, 1 tot 5%, waarbij samenwerking met 

gedragsdeskundigen en/of ketenpartners noodzakelijk is. In dit onderzoek richten wij ons op de 

basisondersteuning en de intensieve ondersteuning, ofwel het voorkomen van uitdagend gedrag en 

het omgaan met uitdagend gedrag. We gaan hieronder eerst in op het voorkomen van uitdagend 

gedrag. 

 

2.1 Het voorkomen van uitdagend gedrag: de zelfdeterminatietheorie 

Om uitdagend gedrag te voorkomen is het realiseren van een positief pedagogisch klimaat waarin 

leerlingen gemotiveerd en taakgericht gedrag laten zien van belang. Een veel gehanteerde theorie 

voor het bevorderen van de (intrinsieke) motivatie van leerlingen is de zelfdeterminatietheorie, in 

het Engels Self Determination Theory (SDT). De Amerikaanse psychologen Richard Ryan en Edward 

Deci zijn de grondleggers van deze theorie, die stamt uit de 80-iger jaren. De meeste Nederlandse 

leerkrachten kennen de theorie door het werk over adaptief onderwijs van Stevens (1994). De SDT 

wordt in uiteenlopende domeinen en bij verschillende doelgroepen toegepast. Interventies die 

gebaseerd zijn op de SDT blijken een groot effect te hebben op de motivatie van leerlingen (Lazowski 

& Hulleman, 2016). De SDT maakt onderscheid tussen verschillende vormen van intrinsieke en 

extrinsieke motivatie. Een leerling is intrinsiek gemotiveerd als hij leert omdat hij daadwerkelijk 

geïnteresseerd is en echt iets wil weten of kunnen. Dan is de leerling benieuwd naar wat er gaat 

komen en heeft plezier in de leeractiviteit. Bij intrinsieke motivatie vindt zelfregulatie of zelfsturing 

heel bewust plaats, wat leidt tot leren van hoge kwaliteit (Ryan & Deci, 2000; Vansteenkiste, Ryan & 

Deci, 2008). Bij vormen van meer extrinsieke motivatie leren leerlingen onder druk van externe 

factoren, bijvoorbeeld omdat het moet, van de leerkracht of van ouders. Het is mogelijk dat 

leerlingen via deze weg tot intrinsieke motivatie komen, wanneer externe motivatie geïnternaliseerd 

wordt waardoor een leerling zichzelf weet te motiveren. Voor het stimuleren van taakgericht gedrag, 

en dus het voorkomen van uitdagend gedrag, is het bevorderen van intrinsieke motivatie belangrijk. 

Hiervoor moeten volgens de SDT de drie psychologische basisbehoeftes van leerlingen vervuld zijn: 

autonomie, competentie en relatie, ook wel sociale verbondenheid genoemd (Ryan & Deci, 2000a; 

2000b; 2008). Van de leerkracht vraagt het vervullen van deze basisbehoeften om autonomie-

ondersteuning, bijvoorbeeld het bieden van keuzevrijheid en het ondersteunen bij het maken van 

keuzes. Het vraagt om het opbouwen van een positieve relatie met elke leerling door te werken met 

hen vanuit een positieve houding en het tonen van affectie. Voor het vergroten van het gevoel van 

competentie is het bieden van structuur erg belangrijk, bijvoorbeeld door het communiceren van 

duidelijke doelen, verwachtingen en afspraken (bijv. Simonsen et al., 2012; Van den Bergh & Ros, 

2015). Het zorgen voor een veilig en positief pedagogisch klimaat, waarbij aandacht is voor de 

basisbehoeften en heldere gedragsverwachtingen zijn, voorkomt uitdagend gedrag. Het is 

bijvoorbeeld aangetoond dat een conflictueuze leerkracht-leerlingrelatie voorspellend is voor 

uitdagend gedrag bij leerlingen (Silver, Measelle, Armstrong, & Essex,  , 2005; O’Connor, Collins, & 

Supplee, 2012; Pianta & Stuhlman, 2004). Andersom is uitdagend gedrag van leerlingen één van de 

sterkste voorspellers voor conflictueuze leerkracht-leerlingrelaties (Jerome, Hamra & Pianta, 2009). 
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Uit een vergelijking van de percepties van de mate waarin de basisbehoeften vervuld worden door 

een grote groep leerlingen, concluderen Vansteenkiste en collega’s (2013) dat leerlingen die een 

hoge mate van autonomie ondersteuning ervaren en weten wat er van hen verwacht wordt het 

minste probleemgedrag laten zien.  

 

De drie psychologische basisbehoeften zijn in meer detail uitgewerkt door verschillende 

onderzoekers. Zo maken Stroet, Opdenakker en Minnaert (2013; 2015) onderscheid tussen 

verschillende subaspecten van de drie psychologische basisbehoeften. Op basis van dit werk komen 

Bakx, van Houtert, Brand en Hornstra (2019) tot een uitwerking van de subaspecten per 

psychologische basisbehoefte, gekoppeld aan wat een leerkracht kan doen om de leerling te 

ondersteunen. Zij beschrijven bijvoorbeeld ‘keuzevrijheid’ als een subaspect van autonomie. Hierbij 

krijgt de leerling keuzes, ervaart ruimte voor eigen initiatieven en krijgt kansen om zelf beslissingen 

te nemen. De leerkracht kan dit ondersteunen door het bieden van echte keuzes (bijvoorbeeld in 

type taken, inhouden of groepssamenstelling), het ondersteunen en goedkeuren van eigen 

initiatieven en beslissingen van leerlingen en door ondersteuning van leerlingen om hun eigen keuzes 

te maken. Dit codeerschema is gebruikt als kader voor de leeromgeving gericht op het voorkomen 

van uitdagend gedrag (zie bijlage 1).  

 

Het creëren van een goed pedagogisch klimaat waarin de psychologische basisbehoeften van de 

leerlingen zoveel mogelijk worden vervuld werkt preventief voor de hele groep. Met preventieve 

maatregelen zijn over het algemeen op een eenvoudige wijze goede resultaten te behalen. Bij een 

kleine groep leerlingen die uitdagend gedrag vertoont is deze preventieve aanpak niet voldoende. 

 

2.2 Omgaan met uitdagend gedrag 

Voor de gemiddeld 5 tot 10% leerlingen die een intensievere aanpak nodig heeft wordt er meer 

gevraagd, zowel van de leerkracht als van de school. Een belangrijke eerste stap is het inzichtelijk 

maken van waarom de leerling uitdagend gedrag laat zien, zodat op basis van dit inzicht conclusies 

kunnen worden getrokken over hoe te reageren (Crone & Horner, 2016). Hiervoor kan een 

gedragsfuntieanalyse gebruikt worden. Deze aanpak gaat ervan uit dat gedrag bepaald wordt door 

wat er aan het gedrag vooraf gaat en wat er direct op het gedrag volgt. In een gedragsfunctieanalyse 

wordt het gedrag in interactie met de omgeving geanalyseerd, dus er wordt nauwkeurig beschreven 

wat eraan vooraf gaat en wat er op volgt. Na analyse van de relaties in deze beschrijvingen, kunnen 

interventies gekozen worden om het gedrag te veranderen. Meestal kan door het aanbrengen van 

veranderingen in de antecedenten en consequenties van het gedrag invloed worden uitgeoefend op 

het gedrag zelf. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat een leerling met het uitdagende gedrag regelmatig 

weet te bereiken dat hij zijn werk niet hoeft te maken, omdat hij apart gezet wordt, kan er een 

andere consequentie gekozen worden. Dan verliest het gedrag de functie om werk te vermijden. 

Voorbeelden van het veranderen van antecedenten zijn het aanpassen van de instructie of het 

veranderen van de klassenindeling. Het kan ook nodig zijn dat er een interventie nodig is op het 

gedrag zelf, bijvoorbeeld het aanleren van specifiek gedrag als bijvoorbeeld het om hulp vragen op 

het moment dat het (samen) werken niet lukt. Deze aanpak blijkt effectief om op veel gebieden het 

dagelijks functioneren en welzijn van mensen te verbeteren en ook om gedragsproblemen te 

verminderen (Forster, Sundell, Morris, Karlberg & Melin, 2012; Matson, Bernavidez, Compton, 

Paclawskyj & Baglio, 1996). Voor professionals zijn de strategieën en interventies beschreven in 
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verschillende goed onderbouwde praktijkboeken (onder andere Mitchell, 2015; De Vries en De Vries, 

2016).  

 

Bij de gedragsfunctieanalyse wordt gekeken naar het waarneembare gedrag van de leerling. Zweers 

(2018) toont echter aan dat leerkrachtfactoren ook een grote rol spelen bij het omgaan met 

uitdagend gedrag. Bij het maken van de keuze om leerlingen met uitdagend gedrag in het reguliere 

onderwijs te houden met ondersteuning of te verwijzen naar het speciaal onderwijs blijken 

leerkrachtfactoren een grotere rol te spelen dan leerlingfactoren. Hierbij gaat het om 

leerkrachtfactoren als hun attitude ten aanzien van inclusief onderwijs en de ervaren self-efficacy. De 

eigen gedachten, beleving en opvattingen en emoties van de leerkracht in relatie tot de leerling die 

uitdagend gedrag laat zien zijn dus van belang. Het 5G-schema schema (gebeurtenis – gedachten – 

gevoelens –gedrag – gevolg) is een middel om hier meer zicht op te krijgen. De gedachten en 

gevoelens in relatie tot het handelen van de leerkracht worden geëxpliciteerd. Vervolgens wordt de 

leerkracht gevraagd zich in het perspectief van de leerling te verplaatsen en om dat te relateren aan 

het eigen perspectief.  

 

Het is bekend dat er grote verschillen zijn tussen leerkrachten in hun vaardigheid in het omgaan met 

gedragsproblematiek (Buttner, Pijl, Bijstra, & Van den Bosch, 2015). In Nederland, en ook 

internationaal, zien we blijvende aandacht voor het reguleren van het gedrag van leerlingen in de 

professionalisering van leerkrachten in vrijwel iedere school (Kennedy, 2016). Onderzoek naar 

professionalisering laat echter voornamelijk teleurstellende resultaten zien; vaak blijken 

professionaliseringsactiviteiten niet effectief om het handelen in de klas daadwerkelijk te veranderen 

(Opfer & Pedder, 2011). Om de kans te vergroten dat professionaliseringsactiviteiten resulteren in 

professionele ontwikkeling moet bij het ontwerpen van deze activiteiten dan ook aan verschillende 

condities worden voldaan. Deze condities zullen in de volgende paragraaf worden beschreven. 

 

2.3 Effectieve professionalisering 

In diverse nationale en internationale (review) studies zijn de effectieve factoren van 

professionalisering voor leerkrachten in kaart gebracht (bijvoorbeeld van Veen et al., 2013; Jochems, 

Sloep & Vermeulen, 2013; Kennedy, 2016; Maandag et al., 2017; Thurlings & den Brok, 2018). 

Overeenkomende resultaten uit de reviewstudies omvatten onder andere de volgende principes: 

• De inhoud van de professionalisering wordt direct gekoppeld aan de eigen praktijk. 

• De inhoud van de professionalisering is gericht op het leren door leerlingen. 

• Leerkrachten leren actief. 

• Leerkrachten leren op een onderzoekende manier, waarbij zij reflecteren op hun eigen 

handelen. 

• Er wordt samen geleerd met collega’s. 

• De doelen van de professionalisering zijn helder en worden besproken. Leerkrachten 

ervaren eigenaarschap over de leerdoelen 

• De professionalisering is intensief en van voldoende omvang. 

• De professionalisering wordt ingebed in de routines / structuur van de school. 

 

Bovenstaande factoren zijn niet op zichzelf staand (Kennedy, 2016). Het positieve effect van de ene 

factor kan teniet worden gedaan door andere factoren. Leerkrachten hebben zelf persoonlijke 

voorkeuren voor wat ze willen leren, hoe ze dat willen leren en met wie zij graag leren. Noonan 
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(2018) laat bijvoorbeeld zien dat de identiteit van een leerkracht van invloed is op hun affiniteit voor 

verschillende manieren van leren. Voor de meeste leerkrachten lijkt het echter van belang om direct 

aan te sluiten bij de problemen waar zij tegenaan lopen in hun dagelijkse praktijk (Knapp, 2003). Uit 

onderzoek naar de professionaliseringsactiviteiten van het onderwijzend personeel in het primair 

onderwijs blijkt dat ruim twee derde van de leerkrachten heeft deelgenomen aan vormen van 

professionalisering waarbij kennisoverdracht centraal staat, tegenover een kwart dat koos voor 

vormen van leren die gericht zijn op persoonlijke betekenisverlening (Kools, Van den Berg & 

Scheeren, 2018). De belangrijkste motivatie die leerkrachten hierbij aangaven is de mogelijkheid tot 

directe verbetering van de dagelijkse praktijk, terwijl vormen van professionalisering die gericht zijn 

op diepere betekenisverlening als meer effectief worden ervaren (Kools, Van den Berg & Scheeren, 

2018).  

 
Het gebruik van videofragmenten van klassensituaties voor professionalisering kan leiden tot 

positieve effecten op kritische reflectie op opvattingen en de kwaliteit van interacties (Fukkink, 

Trienekens, & Kramer, 2011; Van Es & Sherin, 2010). Het analyseren en bespreken van 

filmfragmenten met collega’s geeft leerkrachten de kans om in de praktijk van een ander mee te 

kijken en het faciliteert een verkenning van dezelfde situatie vanuit verschillende perspectieven 

(Little, 2002). Er is een verschil tussen het bekijken van filmfragmenten van jezelf of van anderen. 

Kritische reflectie op eigen filmfragmenten kan negatief beïnvloed worden door kennis van de eigen 

context en van zichzelf en door mechanismen van zelfverdediging (Fiske, 1995). In dit onderzoek is 

gebruik gemaakt van filmfragmenten van leerkrachten die een goed voorbeeld zijn op gebied van het 

voorkomen van -en omgaan met- uitdagend gedrag. Kelchtermans, Ballet, Peeters, Piot & Verckens 

(2008) schrijven dat het observeren van praktijkvoorbeelden verschillende effecten teweeg kan 

brengen, uiteenlopend van het opdoen van inspiratie tot grondige wijzigingen in de les- en 

schoolpraktijk. Deze diversiteit in reacties hangt onder meer samen met de kwaliteit van de 

getoonde praktijkvoorbeelden. Er kan een impact zijn op iemands handelen, variërend van 

oppervlakkig gebruik van een voorbeeld tot een vertaling ervan naar de eigen specifieke context. 

Naast de impact op het handelen is er de impact op iemands denken. Deze kan variëren van 

bevestiging van de eigen opvattingen tot het nadenken over hoe je collega’s ook mee kunt nemen in 

de ontwikkeling. Tot slot kan het gebeuren dat het praktijkvoorbeeld onmiddellijk verworpen wordt, 

wanneer leerkrachten zich absoluut niet herkennen in het getoonde voorbeeld. Het observeren van 

praktijkvoorbeelden kan dus verschillende reacties teweeg brengen. Er is echter pas sprake van een 

professionele ontwikkeling als een concrete actie samengaat met een verandering van de 

persoonlijke opvattingen van de betrokkenen (Kelchtermans et al., 2008; Tondeur, van Braak, Voogt, 

Pareja Roblin & Fisser, 2013). In dit project wordt dit gestimuleerd door te kiezen voor typerende 

praktijkvoorbeelden, waarbij de leerkracht uitgedaagd wordt tot reflectie en het maken van de 

koppeling naar het eigen handelen, onder andere via reflectievragen.  

 

2.4 Onderzoeksvragen  

Het onderzoek bestond uit twee deelonderzoeken, gericht op het beantwoorden van de volgende 

onderzoeksvragen: 

1. Wat zijn kenmerkende elementen in het handelen van leerkrachten die succesvol zijn in het 

werken met leerlingen met uitdagend gedrag?  

2a. Wat zijn effectieve manieren om binnen een schoolteam van en met elkaar te leren van good 

practices wat betreft uitdagend gedrag?  
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2b. Op welke manier kunnen good practices benut worden in de opleiding van (student) 

leerkrachten?  

 
Deelstudie 1 richtte zich op het beantwoorden van onderzoeksvraag 1. De kenmerkende elementen 

zijn geïdentificeerd en vervolgens samen met de leerkrachten in beeld gebracht en verwerkt in een 

digitale leeromgeving. Deelstudie 2 richtte zich op het beantwoorden van onderzoeksvragen 2 a en 

2b, waarbij de overdraagbaarheid van de succesfactoren middels de digitale leeromgeving 

onderzocht is.  

 

3 Onderzoeksopzet 
3.1 Deelstudie 1.  

De data voor deelstudie 1 zijn verzameld in twee fasen; eerst bij iedere leerkracht apart in hun klas 

en vervolgens tijdens de ‘ontwikkeldag’ op een Fontys locatie met de onderzoekers en leerkrachten 

samen.  

 

Deelnemers  

• Elf leerkrachten (allemaal vrouwelijk) van elf verschillende scholen: 9 PO, 1 SBO en 1 SO (voorheen 

cluster 4), die door hun schoolleider zijn aangemerkt als zeer succesvol in het voorkomen van –en 

omgaan met- uitdagend gedrag.  

• De leerlingen van de geselecteerde leerkrachten.  

 

Dataverzameling 

Handelen: filmobservaties 

Iedere leerkracht is in de periode mei-juni 2018 twee dagdelen gefilmd in de klas. Er zijn hiervoor 

afspraken gemaakt voor dagdelen waarop in ieder geval het volgende te observeren was: 

 Instructieles - de hele klas of een redelijk grote subgroep daarvan (bijv. rekenen, taal) 

 Samenwerken - in kleine groepjes (bijv. thematisch werken, wereldoriëntatie)   

 Vrijere situatie - bijvoorbeeld aan een creatief vak of gym 

 

STARR reflectie op kritische momenten 

Na afloop van het eerste of tweede filmmoment is iedere leerkracht gevraagd drie situaties te 

beschrijven waarin een leerling uitdagend gedrag vertoonde, of waarin dit dreigde te gaan gebeuren. 

De leerkracht is gevraagd de situatie, haar taak, haar acties, het resultaat hiervan en haar reflectie op 

de situatie te beschrijven (STARR). Dit mochten situaties zijn die net zijn voorgekomen, of al van 

langer geleden. Het doel was inzicht in wat de leerkracht doet in situaties die lastig zijn of lastig 

kunnen worden. Hiervoor is een formulier gegeven (bijlage 2). De eerste STARR reflectie is samen 

met een onderzoeker ingevuld. Daarna heeft de leerkracht nog twee situaties op dezelfde manier 

uitgewerkt en opgestuurd naar de onderzoekers. Tijdens de ontwikkeldag hebben de leerkrachten de 

STARRS kritisch met elkaar besproken en aangevuld om impliciete opvattingen en nuances in het 

handelen expliciet te maken. Vervolgens zijn de reflecties door de onderzoekers geanonimiseerd en 

bewerkt voor publicatie in de leeromgeving. 

 

Woordweb leerlingen  
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Tijdens een van de filmmomenten zijn de leerlingen gevraagd om in een woordweb op te schrijven 

wat zij fijn vinden aan hun juf (Bakx, 2015, zie bijlage 3). Zij werkten hierbij alleen en mochten zoveel 

opschrijven als zij wilden. Daarna is door de onderzoeker gevraagd aan de leerlingen om hun 

antwoorden mondeling toe te lichten als zij dit wilden. De leerkracht zat daarbij met de rug naar de 

groep gekeerd. 

 

Vragenlijst: portret leerkrachten 

De leerkrachten is tijdens de ontwikkeldag gevraagd om de volgende vragen schriftelijk te 

beantwoorden 

1a Wat is je achtergrond/ opleiding met betrekking tot gedragsproblemen?  

1b Sinds hoelang en waarom heeft het je interesse?  

2 Wat vind jij belangrijk bij om  uitdagend gedrag te voorkomen? 

3 Wat vind jij belangrijk om te doen als er toch sprake is van gedragsproblemen/uitdagend gedrag? 

4 Wat vind je zelf typerend voor jou als leerkracht, als het gaat om leerlingen met 

gedragsproblemen?  

5 Hoe typeren leerlingen jou (zie de woordwebben)? Kun je dat verklaren?  

Er is van iedere leerkracht  een foto gemaakt om in de leeromgeving bij hun portret te plaatsen. 

 

Procedure  
Via de directeur van het samenwerkingsverband en de bestuurders die onder dit 

samenwerkingsverband vallen zijn schoolleiders gevraagd naar goede voorbeelden: leerkrachten die 

op een positieve manier met leerlingen en groepen leerlingen werken, waarmee andere leerkrachten 

grote problemen ervaren. Deze vraag leverde in korte tijd twaalf namen van leerkrachten op, die 

allemaal bereid waren om mee te werken aan het onderzoek. Eén leerkracht is later uitgevallen, 

omdat ze de extra tijdsinvestering die het onderzoek van haar vroeg op dat moment niet kon 

opbrengen.  

 

Met de elf leerkrachten zijn voor de zomer 2018 twee afspraken gepland voor filmopnames in de 

klas. Er is een informatiebrief voor ouders verstrekt, met het verzoek deze vooraf te delen met 

ouders via de voor de school gebruikelijke manier (bijlage 4). 

Voorafgaand aan de eerste opname is gevraagd welke leerlingen regelmatig uitdagend gedrag laten 

zien, of dat doen wanneer er bijvoorbeeld een invaller is. Deze leerlingen zijn op een plattegrond 

aangemerkt, zodat we interacties met hen zeker zouden vastleggen.  

 

Tijdens een van de filmmomenten hebben de leerlingen woordwebben ingevuld. Na afloop van een 

van de filmmomenten is de eerste STARR beschrijving gemaakt, door de leerkracht en de 

onderzoeker samen. De leerkracht is gevraagd nog twee beschrijvingen te maken en deze naar de 

onderzoeker op te sturen.  

 

Na deze eerste fase van dataverzameling is door de onderzoekers een selectie gemaakt van 

filmfragmenten die typerend zijn voor de subcategorieën van de psychologische basisbehoeften 

volgens de SDT. In september 2018 is vervolgens de ‘ontwikkeldag’ gepland; een werkbijeenkomst 

waarin de onderzoekers en leerkrachten samenwerkten aan selectie, ontwikkeling en uitbreiding van 

de data die gebruikt konden worden als ingrediënten van de digitale leeromgeving. Vooraf is de 

leerkrachten gevraagd het analysekader (zie bijlage 1) te bestuderen. Het is besproken en verder 
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verduidelijkt tijdens de ontwikkeldag. De onderzoekers presenteerden hiervoor de eerste analyses 

van de filmbeelden per subcategorie van het analysekader. Aan de leerkrachten is gevraagd of zij dit 

fragment een goed voorbeeld vonden en zo ja, om een toelichting te geven op de keuzes die zij in de 

betreffende situaties hebben gemaakt. Deze toelichting is later gebruikt als introductietekst bij de 

videofragmenten. Ook is de leerkrachten gevraagd om met elkaar in gesprek te gaan over de 

woordwebben en de STARRS en deze aan te vullen. De portretten en portretfoto’s zijn gemaakt. 

Tenslotte is de procedure voor het vragen van toestemming voor publicatie van de filmfragmenten 

aan de ouders besproken (zie bijlage 5).  Alle leerkrachten hebben het boek ‘Wat echt werkt. 27 

evidence based strategieën voor het onderwijs’ van Mitchell als dank voor de inzet ontvangen. 

Daarnaast is hun tijdsinvestering vergoed aan de school uit de subsidiegelden.  

 

Na afloop van de ontwikkeldag zijn alle data bewerkt tot ingrediënten voor de digitale leeromgeving. 

Voor de definitieve selectie van filmfragmenten is via de leerkrachten toestemming gevraagd aan de 

ouders voor publicatie. Omdat het filmmateriaal is waarop zowel de leerkracht als de leerlingen 

herkenbaar in beeld zijn en omdat het project over goede voorbeelden gaat, is voornamelijk gekozen 

voor fragmenten waarop geen incidenten te zien zijn. Bij het vragen van toestemming zijn de 

richtlijnen van de AVG zorgvuldig gevolgd (bijlage 6). Helaas is geen toestemming verkregen van de 

ouders van de leerlingen in de scholen voor speciaal onderwijs. Ook voor de meeste fragmenten 

waarop incidenten met leerlingen zichtbaar waren, is door de ouders geen toestemming gegeven 

voor gebruik op een openbare website.   

 

Analyses  
Het analysekader, gebaseerd op Bakx, van Houtert, Brand en Hornstra (2019), is samen met de 

leerkrachten doorontwikkeld in een taal die voor de leerkrachten begrijpelijk en herkenbaar is. Met 

dit analysekader zijn de verschillende filmpjes, STARRS en uitkomsten van de woordwebben 

ingedeeld in de drie hoofdcategorieën (de psychologische basisbehoeften) en de bijbehorende 

subcategorieën. Het kader is uitgeprobeerd door verschillende beoordelaars en vervolgens 

bijgesteld. Tijdens de ontwikkeldag is getest of het analysekader begrijpelijk is voor de leerkrachten 

en ook dit heeft tot enkele kleine aanpassingen geleid. Het definitieve analysekader is beschreven in 

zie bijlage 1. 

De notities in de woordwebben van de leerlingen zijn geclusterd, geteld en op basis van de inhoud 

weergegeven in het analysekader. De labels zijn besproken in de onderzoeksgroep met vier 

onderzoekers tot hier overeenstemming over is verkregen. 

 

3.2 Deelstudie 2  

Met deze deelstudie beantwoorden we onderzoeksvraag 2a en b. In scholen en opleidingen hebben 

groepen leerkrachten / docenten zelf een professionaliseringsplan geschreven en zijn aan de slag 

gegaan met de leeromgeving.   

 

Deelnemers 

 De teams van acht scholen, ieder met een begeleider van de school zelf  

 Zes docenten en hun studenten van de pabo in de minor gedrag  

 Drie docenten en hun studenten van de master Educational Needs in de module GSEO3 

(Gedrag: Sociaal Emotionele Competentieontwikkeling: afstemmen op de groep)  
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Instrumenten  
Format professionaliseringsplan en monitoring 

Er is een format voor een professionaliseringsplan gemaakt voor de scholen en eentje voor de 

opleidingen. In dit format is door de kartrekker/begeleider beschreven wie er meedoen aan de 

professionalisering, wat de doelen zijn en welke activiteiten ondernomen worden met de 

leeromgeving en welke aanvullende activiteiten (wie, wat, wanneer en met welk gewenst 

(tussen)resultaat. In de formats wordt tevens aangegeven hoe in het plan de principes van effectieve 

professionalisering gerealiseerd worden (zie bijlage 7). De uitvoering van dit plan is gemonitord door 

de onderzoekers in twee telefonische gesprekken en geëvalueerd in een eindgesprek. Tijdens deze 

gesprekken wordt ook feedback op de leeromgeving verzameld (zie bijlage 8).  

 

Vragenlijst 

Om de werkwijze tijdens de professionalisering en de bruikbaarheid van de verschillende onderdelen 

van de digitale leeromgeving hiervoor te evalueren is een vragenlijst afgenomen. Deze vragenlijst 

bevatte vragen over de respondent zelf (welke rol en hoe intensief er met de leeromgeving is 

gewerkt), twee open vragen over de gekozen werkwijze in de professionalisering en wat daarin het 

meest en het minst waardevol was, 17 gesloten vragen over het gebruik van en de waardering voor 

de verschillende onderdelen van de leeromgeving en tot slot een open vraag over feedback ter 

verbetering van de leeromgeving (zie bijlage 9). De leerkrachten / studenten die deelnamen aan een 

focusgroep interview vulden de vragenlijst in aan het begin van dit gesprek. De anderen vulden de 

vragenlijst digitaal in. 

 
Focusgroep interviews  
In iedere school is een focusgroep interview gehouden met minimaal vijf leerkrachten. In de 

opleidingen zijn er drie focusgroep interviews gehouden in de minor en in de module van de master 

EN. Het doel van het onderzoek bij de focusgroepen was het beantwoorden van de vragen: 

 Hoe kunnen (student)leerkrachten leren van goede voorbeelden op het gebied van het 

voorkomen van en omgaan met uitdagend gedrag? 

 Op welke manier draagt de leeromgeving bij aan het leren van goede voorbeelden? 

Na het ondertekenen van het toestemmingsformulier om het gesprek op te nemen is per onderdeel 

van de leeromgeving gevraagd of zij ermee hebben gewerkt in de leeromgeving en zo ja, hoe. Wat zij 

er in hun eigen praktijk mee hebben gedaan en hoe waardevol zij dit vonden voor de bewustwording 

of ontwikkeling van hun opvattingen, houding en/of hun handelen. Zie voor de complete procedure 

en vragen bijlage 10.  

 

Procedure  

Tijdens de ontwikkeling van de leeromgeving zijn er, via de directeur van het samenwerkingsverband, 

scholen benaderd die behoefte hebben aan professionalisering op het gebied van uitdagend gedrag. 

In een gesprek met de directeur en intern begeleider of gedragsspecialist van de betrokken scholen is 

besproken hoe de leeromgeving benut kan worden voor professionaliseringsactiviteiten. Er is 

gezamenlijk een plan opgesteld, aansluitend bij de situatie en mogelijkheden in de school. Hetzelfde 

proces vond plaats in de opleidingen. Vanaf januari 2019 gingen deze scholen / groepen zelf aan de 

slag met de gekozen professionaliseringsactiviteiten. Er is tussentijds tweemaal telefonisch contact 

geweest met de onderzoekers om de voortgang te monitoren. In de periode mei – juni 2019 vond in 

iedere school / groep een evaluatie plaats met behulp van de vragenlijst en focusgroep interviews. 
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De resultaten van de vragenlijst en de focusgroep interviews zijn gebruikt voor de doorontwikkeling 

van de leeromgeving. De aanpassingen zijn gepresenteerd en geëvalueerd met een groep 

stakeholders: betrokkenen van deelstudie 1, 2 en klankbordgroep in een afsluitende bijeenkomst. 

 

 

Analyses  
De beschrijvingen van de kenmerken van de betrokken personen, het plan van aanpak en de mate 

waarin het plan is uitgevoerd zoals bedoeld en knelpunten zijn per school / groep in tabellen 

weergeven, zodat vergelijkingen gemakkelijk gemaakt kunnen worden.  

De data van de vragenlijst zijn opgenomen in SPSS. Op basis van het gebruik van de leeromgeving is 

onderscheid gemaakt tussen de groep respondenten die de leeromgeving voldoende intensief heeft 

gebruikt om de leeromgeving goed te evalueren en de groep respondenten die de leeromgeving 

onvoldoende intensief heeft gebruikt om deze op bruikbaarheid en waarde te beoordelen. De 

resultaten van de eerste groep zijn meegenomen in de analyses. Er zijn beschrijvende statistieken 

berekend voor de gesloten vragen (min., max., gem. en sd.). De antwoorden op de open vragen zijn 

samengevat en gecategoriseerd op de principes voor effectieve professionalisering.  

De resultaten van de focusgroep interviews zijn verwerkt door de leerervaringen van de school / 

groep samen te vatten. Hierbij is een treffend citaat weergegeven. De feedback op de leeromgeving 

is verwerkt tot een lijst van punten die verbeterd zijn. 

 

4 Resultaten 
4.1 Deelstudie 1 

Leerkrachten 

Kenmerkend voor de voorbeeldleerkrachten is dat zij in de eerste plaats heel sterk zijn in de relatie 

die zij met hun leerlingen opbouwen. Zij zijn begripvol en tonen oprechte interesse in de leerlingen, 

bijvoorbeeld door het voeren van korte gesprekjes als de leerlingen binnen komen. Hun positieve 

grondhouding en de manier waarop zij naar al hun leerlingen kijken zijn kenmerkend voor deze 

leerkrachten. Zij zien uitdagend gedrag niet als een kenmerk van een leerling, maar als een manier 

van communiceren. Ze kijken op een open en aandachtige manier naar gedrag, om te kunnen 

begrijpen wat een leerling met het gedrag duidelijk wil maken. Dit doen zij vanuit de intentie om nog 

beter af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling. Een leerkracht geeft 

bijvoorbeeld aan: “Een eerste stap is het kind te zien in de verschillende situaties en zo het gedrag te 

leren lezen”.  Een ander verwoordt het zo: “Ik probeer er achter te komen wat de onderliggende 

reden van het gedrag is, zodat ik de leerling echt kan helpen”. 

 

Leerlingen 

In totaal hebben 265 leerlingen een woordweb over hun leerkracht ingevuld. Dit leverde in totaal 

1160 notities op. De meest genoteerde kwaliteiten van de leerkrachten waren: ‘Ze is aardig / lief’ 

(n=187, 16%), ‘Ze is grappig, maakt grapjes’ (n= 145, 13%) en ‘Ze helpt goed / is behulpzaam’ (n= 133, 

11%). Voor het totaaloverzicht, geordend in het SDT analysekader, zie tabel 1.  

 

Hoofd- en subaspect Uitspraken leerlingen N % 

Autonomie 

Keuzevrijheid 
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Relevantie 
 

  
Niet-directief 

 

  
Competentie 

Duidelijkheid Ze praat duidelijk, geeft duidelijk aan wat we 

moeten doen  10 1%  
Ze zorgt dat het stil is 11 1% 

Voorspelbaarheid Ze is niet te streng 10 1%  
Ze is streng als het nodig is, sterk 29 3% 

Begeleiding bij leerproces Ze helpt goed, is behulpzaam 133 11%  
Ze geeft goede instructie 103 9%  
Ze kan goed lesgeven, uitleggen 43 4%  
Ze geeft leuke, fijne lessen 23 2%  
Ze heeft veel, goede ideeën 13 1% 

Aanmoediging Ze geeft complimenten 23 2% 

Verbondenheid 

Oprechte interesse Ze luistert goed 22 2%  
Ze kent me persoonlijk, weet wat ik moeilijk 
vind  6 1%  
Ze is altijd positief 18 2% 

Warmte en empathie Ze is aardig, lief  187 16% 

 Ze is vrolijk, zorgt voor vrolijkheid 36 3%  
Ze is gezellig 14 1%  
Ze is knuffelig, ze verwent ons 6 1% 

Begripvol gedrag en acceptatie Ze is grappig, maakt grapjes 145 13%  
Ze lost problemen goed op  45 4%  
Ze wordt niet snel boos 35 3%  
Ze begrijpt me, respecteert me 19 2%  
Ze gaat goed om met pesten 11 1% 

 Ze houdt rekening met mij 15 1%  
Ze behandelt iedereen gelijk 1 0% 

Beschikbaarheid en vertrouwen Ze komt voor me op, regelt alles voor ons, 

zorgzaam 12 1%  
Ze is er altijd, heeft altijd tijd voor mij, 

geduldig 12 1%  
Ze heeft aandacht voor iedereen, voor mij 20 2%  
Ze is betrouwbaar, te vertrouwen, zichzelf, 

eerlijk 22 2% 

Overig Ze doet leuke dingen (spelletjes e.d.), beloont 

ons  61 5% 

 Ze kan goed voorlezen, verhalen vertellen 21 2%  
Ze is perfect, mooi, draagt leuke kleren 17 1%  
We mogen veel buitenspelen 4 0%  
Ze geeft leuk gymles, is actief, sportief 8 1%  
Ze kan goed knutselen 9 1%  
Ze is slim 13 1% 
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 Ze kan goed kletsen  3 0% 

Totaal 
 

1160 100% 

Tabel 1. Notities geordend in het SDT kader 

 
 
Beschrijving leeromgeving 
De digitale leeromgeving is een onderdeel van de publiek toegankelijke website van Fontys 

Hogescholen (https://fontys.nl/passend-leren-omgaan-met-uitdagend-gedrag/). In de digitale 

leeromgeving zijn de volgende onderdelen opgenomen: 

 Toelichting op de zelfdeterminatietheorie, met per basisbehoefte een weblecture, een 

verdere concretisering in subaspecten en een checklist omhet eigen handelen, of dat van een 

collega, te beschrijven; 

 Per subaspect van iedere basisbehoefte is de praktijk in beeld gebracht met verschillende 

videofragmenten waarop een voorbeeldleerkracht aan het werk is in de klas, met daarbij een 

aantal reflectievragen; 

 Bij iedere basisbehoefte drie STARR beschrijvingen van dilemma’s door de voorbeeld 

leerkrachten;  

 De portretten van de leerkrachten; 

 Tools, leestips en informatie over effectiever professionalisering inclusief de formats voor  

een professionaliseringsplan. 

 

We illustreren de inhoud van de leeromgeving met betrekking tot de basisbehoefte autonomie. Na 

een korte toelichting op deze basisbehoefte, staan er drie deelaspecten van autonomie: 

keuzevrijheid, relevantie en niet-directief taalgebruik. Daarnaast is er de subcategorie ‘uitdagend 

gedrag en autonomie’. Bij ieder deelaspect staat een concretisering. Bij keuzevrijheid is dat 

bijvoorbeeld:  

Bij het bieden van keuzevrijheid kun je denken aan de volgende mogelijkheden: 

 Je biedt keuzes aan, zodat leerlingen vanuit hun eigen interesses kunnen werken: 

 Inhoudelijke keuzes; welke thema’s, leerdoelen, omvang van het werk; 

 Aanpak; werkvormen, materialen, wel of niet samenwerken; 

 Product; vorm, wijze van presenteren; 

 Tempo; hoeveelheid tijd. 

 Je stimuleert leerlingen om zelf met ideeën te komen, om eigen oplossingswijzen uit te 

proberen of om nieuwe wegen te bewandelen.  

 Je vraagt eerst aan leerlingen hoe zij een taak, een moeilijkheid of een conflict willen 

aanpakken/oplossen voordat je zelf met een suggestie komt. 

 

Dan volgt ‘Praktijk in beeld’. Hier kun je klikken op twee filmfragmenten, waaronder een fragment 

van juf Lieke waarin te zien is dat de leerlingen tijdens een gymles eerst verdeeld in drie groepen. 

Binnen deze groepen mogen de leerlingen vervolgens zelf twee subteams maken. Ze benoemt wat ze 

ziet tijdens dit proces, gericht op bewustwording van het eigen gedrag. Ze bespreekt met de 

leerlingen het verschil in zelfstandigheid bij het maken van teams tussen de start van het schooljaar 

en een half jaar later. Met haar opbouwende feedback en complimenten geeft ze de leerlingen 

vertrouwen en voelen zij zich trots op zichzelf. 

 

https://fontys.nl/passend-leren-omgaan-met-uitdagend-gedrag/
https://fontys.nl/passend-leren-omgaan-met-uitdagend-gedrag/
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Onder de filmfragmenten staat het onderdeel ‘Aan de slag’. Dit bevat reflectievragen, bijvoorbeeld: 

 Op welke manier biedt de leerkracht hier keuzevrijheid aan de leerlingen?  

 Wat vind je hiervan?  

 Hoe bied jij je leerlingen keuzevrijheid? 

 Hoe kan het bieden van keuzevrijheid helpen om uitdagend gedrag te voorkomen? 

 Hoe zou jij jouw leerlingen nog meer keuzevrijheid kunnen bieden? Wat ga je het eerst 

uitproberen? 

 

Bij de subcategorie ‘uitdagend gedrag en autonomie’ staan de dilemma’s die de leerkrachten hebben 

beschreven volgens de STARR methodiek. Bij autonomie is een voorbeeld ‘STARR Machtsstrijd 

voorkomen’, waarin de leerkracht beschrijft hoe zij is omgegaan met een leerling die regelmatig een 

machtsstrijd aanging met de leerkracht (zie kader). 

Situatie 

Een leerling deed regelmatig niet wat ik zei. Ik probeerde naar mijn idee van alles, maar niets 

hielp. Op een dag werd ik zo boos op hem dat ik tegen hem ging schreeuwen.  

Taak 

Ik vond van mezelf dat ik er boven moest staan. Schreeuwen is een teken van machteloosheid. Ik 

ben de professional, dus ik moet iets veranderen en niet het kind. Ik probeerde hem de baas te 

zijn, maar dat lukte niet. Ik wilde het op een andere manier gaan oplossen. Ik moet het knopje bij 

hem vinden waarbij ik wel goed met hem om kan gaan. 

Actie 

Ik besloot om hem beperkt keuzes te gaan geven. Als hij niet luisterde, gaf ik hem twee keuzes: of 

je maakt het nu óf je maakt het in de pauze/na schooltijd. Nadat ik hem die keuze gaf, liep ik weg, 

erop vertrouwend dat hij voor één van de twee opties zou kiezen. Ik deed dit in nauw overleg met 

zijn vader, die deze aanpak steunde.  

Ik benaderde hem ook positiever. Elke keer als hij iets goed deed, dan gaf ik hem een compliment. 

Ik deed dat sinds dat moment veel bewuster. Ik koos er ook bewust voor waarover ik wel met hem 

de strijd aanging en waarover niet.  

Resultaat 

Ik bouwde een band met hem, doordat ik rustig bleef en wegliep als ik hem voor een keuze had 

gesteld. Ik gaf hem daarmee het vertrouwen dat hij zelf de juiste keuze kon maken en daardoor 

was er geen strijd nodig. Hij lachte veel vaker. Ik voelde dat de band beter werd, door de positieve 

aandacht.  

Reflectie 

Ik denk dat het vooral de duidelijkheid en de rust waren die de ommekeer brachten. Consequent 

zijn is daarbij belangrijk: als je zegt dat je iets gaat doen, dan moet je dat ook doen. Zijn gedrag 

kwam voort uit een behoefte aan aandacht: hij had liever een negatieve reactie dan helemaal 

geen reactie. Ik was in zijn patroon gestapt, hij was dat gewend en ik wist niet wat me overkwam. 

Hij heeft door mijn andere aanpak echt geleerd dat het ook anders kan.   

Voor mij was het echt een eyeopener: ik kan uitdagend gedrag zelf veranderen. Kinderen zijn niet 

altijd zelf bij machte om hun gedrag te veranderen, ik als professional moet hen hierbij helpen. 
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Deze aanpak is op dezelfde wijze uitgewerkt voor de andere subaspecten van autonomie en voor (de 

subaspecten van) verbondenheid en competentie. Zie de leeromgeving: https://fontys.nl/passend-

leren-omgaan-met-uitdagend-gedrag/ De bruikbaarheid van deze leeromgeving voor het overdragen 

van de good practices wat betreft uitdagend gedrag is onderzocht in deelstudie 2. 

 

4.2 Deelstudie 2 

Professionaliseringsplannen en uitvoering in de scholen en opleidingen 

De scholen en opleidingen hebben zelf een professionaliseringsplan geschreven. In de scholen was 

dit gekoppeld aan de eigen doelen voor schoolontwikkeling en individuele wensen van leerkrachten. 

In de opleidingen maakte het werken met de leeromgeving onderdeel uit van de leerdoelen voor 

studenten binnen het curriculum. Het overzicht van kenmerken van effectieve professionalisering 

diende voor de scholen als leidraad. De uitvoering van de plannen is gemonitord. Tabel 2 geeft een 

overzicht van de betrokkenen, doelen, de werkwijze en de ervaren knelpunten in de uitvoering van 

de professionaliseringsplannen.  

https://fontys.nl/passend-leren-omgaan-met-uitdagend-gedrag/
https://fontys.nl/passend-leren-omgaan-met-uitdagend-gedrag/
https://fontys.nl/passend-leren-omgaan-met-uitdagend-gedrag/
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School / 
opleiding 

Betrokkenen Kartrekker Doelen  Werkwijze Knelpunten in de uitvoering 

School 1 Vijf 
leerkrachten 
en de 
directeur  

Gedragsspecia
list / 
leerkracht / 
trekker 
bovenschools
e werkgroep 
gedrag 
De kartrekker 
was een van 
de elf goede 
voorbeelden 
uit deelstudie 
1. 

1. Concrete invulling 
geven aan het 
Schoolveiligheidsplan 
(de kapstok voor het  
pedagogisch 
handelen)  
2. De Kwaliteitskaart 
‘Pedagogisch Klimaat’ 
implementeren  

De groep is 5 a 6 keer bij elkaar geweest. Er 
zijn drie tweetallen gemaakt. 
- Samen de thema’s uit de leeromgeving 
bespreken. 
- Iedere deelnemer pakt een belangrijk thema 
voor zijn groep en gaat er mee aan de slag. 
Collega komt observeren, samen leren van de 
observaties. 
- Iedere deelnemer maakt een eigen STARR 
reflectie en bespreekt aan de hand van een 
groepsbezoek zijn/haar STARR.  
- Samen de bevindingen bespreken en aan de 
slag met de adviezen en aangereikte 
interventies. 
Aanvullende leeractiviteiten: literatuur lezen, 
kennis en ervaringen met elkaar delen. 

Het plan liep, maar niet zo snel als 
gewenst. Het is nog onvoldoende 
gelukt om de visie samen aan te 
scherpen. Volgend jaar wordt dit 
verder opgepakt. 
 
Video gebruiken is een goed idee als 
dit lukt. Vaak lukt toch iets niet, 
dingen gaan niet door of duren langer. 
Organisatorisch blijkt het uitvoeren 
van een professionaliseringsplan 
lastig. 
 

School 2 Vijf 
leerkrachten 
uit de 
bovenbouw.  
 

De intern 
begeleidster 

Bevorderen van 
motivatie van 
leerlingen.  

Subdoelen voor 
leerkrachten:  
- Kennis van de 
basisvoorwaarden om 
intrinsieke motivatie 
te ontwikkelen.  
- opbrengstgericht 
werken aan gedrag 
n.a.v. van eigen 
casuïstiek. 

Aan de hand van concrete casuïstiek werd een 
basisbehoefte centraal gezet en besproken in 
collegiale consultatie. 

5 werkbijeenkomsten van 1,5 uur.  
Bijeenkomst 1 : Het bekijken en kennis maken 
met de leeromgeving en het maken van een 
planning.   
Bijeenkomst 2, 3 en 4 : Intervisie 
Bijeenkomst 5 : Evaluatie van de 
professionalisering. 

In de intervisie is met elkaar gewerkt in de 
leeromgeving, waarbij de inhoud steeds  

Het plan is niet helemaal uitgevoerd 
zoals bedacht. Bij het werken met 
eigen casuïstiek gaven de filmpjes te 
weinig aanknopingspunten voor de 
complexe problematiek die 
leerkrachten ervaarden in hun eigen 
groep. Hierdoor werd de motivatie om 
met de leeromgeving te werken 
minder. Leerkrachten hebben niet met 
de STARRS gewerkt en de tools niet 
gebruikt.  
Bij complexe casuïstiek is er te weinig 
diepgang in de leeromgeving voor 
ervaren leerkrachten. Het is een 
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vertaald werd naar een passende aanpak bij 
de casus. 

goede omgeving voor startende 
leerkrachten of studenten.  

School 3  Bij studiedag: 
hele team  
Bij leerplein 
3/4: 
leerkrachten 
die hierbij 
betrokken 
zijn (9 
personen) 
Bij individuele 
traject: 1 
persoon.  
 

Coach /  
stagebegeleid 
ster  
 
 

Het op een passende 
wijze omgaan met 
uitdagend gedrag op 
leerplein. Afstemmen 
van de manier van 
aanspreken van 
leerlingen.  
 

Studiedag: de subaspecten van de 
leeromgeving op kaartjes gezet. Leerkrachten 
met elkaar in gesprek laten gaan over wat ze 
onder begrippen verstaan en waar het bij 
hoort. Filmpjes bekeken en kijken welk begrip 
daar bij hoort. Daarbij ook koppeling met 
eigen casus: vanuit welke invalshoek zou je 
daar mee om kunnen gaan. 
Leerplein 3/4: meer kennis over 
basisbehoeften, intervisie gekoppeld aan 
eigen beelden.  
Individuele traject: insteek op hoe 
verbondenheid vergroot kan worden. 

De kartrekker had gehoopt dat de 
leerkrachten meer met de 
leeromgeving zouden werken tussen 
de bijeenkomsten en dat is niet 
gebeurd, voornamelijk door een 
gebrek aan tijd.  

 

School 4 Hele team Gedragsspecia
list / 
leerkracht / 
vertrouwensp
ersoon  
in afstemming 
met de ib-er 
en 
schoolleider 
Kartrekker 
was een van 
de elf goede 
voorbeelden. 

Meer aandacht voor 
de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van 
leerlingen.   

Tijdens teamvergaderingen is er twee keer 
aandacht aan  de leeromgeving besteed.  
Eerste keer: koppeling van de basisbehoeften 
aan de inhoud van de eerdere studiedag. Met 
elkaar in gesprek over de basisbehoeften en 
verwezen naar de site om zelf te bekijken.  
Tweede keer: Verdieping in basisbehoeften.  
Leerkrachten konden kiezen voor de 
basisbehoefte waarvan ze dachten dat ze het 
meest konden leren. Aan de hand van de 
checklists gekeken waar verdieping mogelijk 
was, hier een filmpje bij gezocht, bekeken en 
besproken. 

Het plan is uitgevoerd zoals bedoeld. 
Het tijdsaspect is wel een belangrijk 
knelpunt gebleken, het werken met de 
leeromgeving moet ingebed zijn in 
reeds gepland overleg op school. Nu 
kwam het er later in het schooljaar bij 
en daardoor was er weinig tijd voor.  
 
Volgend jaar zijn er meer 
mogelijkheden om er mee aan de slag 
te gaan, omdat we het dan van te 
voren in kunnen plannen.   

School 5 Zes leden van 
het 
Kennisteam 
SEO.  

Coördinator 
van het 
kennisteam 
SEO, in 

Het kennisteam SEO 
wil zich oriënteren op 
de bruikbaarheid van 
de leeromgeving bij 

1. Kennisteam SEO heeft 
gebruiksmogelijkheden van de leeromgeving 
voor SEO verkend.  
2. Leden van het kennisteam SEO selecteren 

Het plan is uitgevoerd zoals bedoeld. 

De grote hoeveelheid filmpjes en het 
toch vrij lang moeten zoeken om de 
leeromgeving goed te kunnen 
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afstemming 
met de 
adjunct 
directeur  

het ontwikkelen van 
het Pedagogisch 
Perspectief in een 
doorlopende leerlijn 
op school.  
 

bruikbare aspecten, voor het eigen 
pedagogisch perspectief en experimenteren 
hiermee in de eigen groep.   
4. Kennisteam SEO reflecteert op inhoud van 
dit project en doet verslag en eventuele 
aanbevelingen richting directie/ib en later 
team waarbij de leeromgeving het 
uitgangspunt is.  

gebruiken werkten soms 
belemmerend.  

School 6 Tien 
leerkrachten 
uit 
verschillende 
groepen 

Gedragsspecia
list in 
samenwerking 
met de IB-er / 
coördinator 
passend 
onderwijs 
 

De co-teachers 
vaardiger maken in 
het handelingsgericht 
werken rondom 
gedrag en met 
gerichtere vragen 
laten komen op het 
gebied van gedrag bij 
de gedragsexpert  

Twee bijeenkomsten: 
1. Workshop met introductie van de 
leeromgeving. Uitleg over uitdagend gedrag. 
Aan de hand van eigen casus nagaan wat 
leeromgeving kan betekenen om plan op te 
stellen  
2. Plannen geëvalueerd.  
Tussen bijeenkomsten door konden co-
teachers zelf met leeromgeving aan de slag. 
Tussen de bijeenkomst in gingen co-teachers 
zelf aan de slag.  

Het plan is grotendeels uitgevoerd 
zoals bedoeld. Belemmerend werkten 
de verwachtingen die de leeromgeving 
opriep (omgaan met uitdagend 
gedrag). Deze zijn niet waargemaakt, 
omdat er nauwelijks voorbeelden 
waren van uitdagend gedrag. De 
leeromgeving is meer gericht op het 
creëren van een positief pedagogisch 
klimaat. Binnen deze school is hier al 
veel aandacht voor omdat er gewerkt 
wordt met de klimaatschaal. Ook 
heeft iedereen de cursus ‘goed 
gedaan’ gevolgd. 

School 7 6 teamleden 
die deel 
uitmaken van 
het 
expertisetea
m sociale 
competenties
.  
 

Directeur 
 

Het expertiseteam 
sociale competenties 
wil met elkaar de 
bruikbaarheid van de 
leeromgeving 
evalueren en daarover 
van elkaar leren. Zij 
willen onderzoeken of 
deze leeromgeving 
geschikt is intervisie 

Aan de hand van eigen casuïstiek zijn 
leerkrachten aan de slag gegaan met de 
leeromgeving:  

Bekijken van de leeromgeving 
Reflecteren op de voorbeelden en op ons 
eigen gedrag 
Brainstormen over nieuwe ideeën, 
uitproberen en  ervaringen opdoen. 

Het plan is grotendeels uitgevoerd 
zoals bedoeld. Concrete 
praktijkopdrachten in de 
leeromgeving zouden helpend zijn.   
 

De leerlingen in de videobeelden en 
STARR beschrijvingen zijn 
gedragsmatig goed te hanteren: in de 
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met elkaar over 
uitdagend gedrag.   

praktijk zijn gedragsproblematieken 
ernstiger.  

School 8 Het hele 
team  
 

Directeur in 
samenwerking 
met IB-er / 
kwaliteits-
coördinator 
 

Komen tot één 
pedagogische aanpak 
en één taal met de 
SDT als uitgangspunt. 
Koppeling met leerling 
gegevens vanuit ZIEN 
om tot concreet 
aanbod te komen op 
groeps- en individueel 
niveau, vanuit analyse 
van leerlinggegevens. 

a. Teamvergadering uitleg leeromgeving en 
koppeling met ZIEN.  

b. In groepsbespreking bij bespreking van 
leerlingen met uitdagend gedrag kijken naar 
de leeromgeving om te komen tot éénduidige 
benadering.  
c. Bespreking in de Units om te komen tot een 
éénduidige aanpak bij leerlingen met 
uitdagend gedrag.  

De IB’er constateert dat de omgeving 
een goede basis is voor algemene 
scholing. Het doel waarvoor ze het op 
school wilden gebruiken: leerlingen in 
de extra ondersteuning en leerlingen 
met uitdagend gedrag is niet gehaald. 
Daarvoor biedt de leeromgeving 
onvoldoende ondersteunend 
materiaal. 
 

Pabo: 
minor 
gedrag 

Zes docenten 
van Fontys 
Hogeschool 
Kind en 
Educatie 
 
 

Kerndocent, 
verantwoorde
lijk voor de 
minor 

Studenten leren van 
goede 
praktijkvoorbeelden, 
zodat zij beter 
voorbereid zijn op het 
voorkomen van en 
omgaan met 
uitdagend gedrag in 
hun praktijk.  

Er zijn plenaire bijeenkomsten met studenten 
van de 5 locaties. Studenten lopen daarnaast 
in groepjes stage op S(B)O, met regelmatig 
intervisie o.l.v. een docent van de betreffende 
regio. 
 
Tijdens de eerste plenaire bijeenkomst wordt 
de leeromgeving geïntroduceerd en de drie 
basisbehoeften behandeld. De studenten 
vullen voor alle drie de basisbehoeften de 
checklist in. Zij laten de leerlingen uit hun 
stageklas een woordweb invullen over wat zij 
een fijne leerkracht vinden.  
Tijdens de intervisie gaan de studenten in 
kleine groepen aan de slag op basis van hun 
leervragen, waarbij zij de leeromgeving als 
casusmateriaal gebruiken, naast eigen 
beelden.  
 

Bij de start was de kartrekker ziek. 
Hierdoor is de leeromgeving niet 
geïntroduceerd, maar moesten de 
studenten deze zelf bekijken. 
Studenten konden hun weg niet goed 
vinden in de leeromgeving. Dit vond 
plaats tijdens de oriëntatie op de 
gehele minor, waarvan de inhoud en 
omvang overweldigend was voor veel 
studenten.  
Halverwege de minor hebben 
studenten de drie checklists ingevuld 
en op basis hiervan eigen leerdoelen 
gesteld. In de leeromgeving is gezocht 
naar een voorbeeld van wie ze 
dachten iets te kunnen leren. De 
koppeling naar beeldbegeleiding op 
basis van eigen beelden moest 
gemaakt worden in de 
intervisiegroepjes. De manier waarop 
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en de tijd die hieraan besteed werd 
was in ieder groepje anders en in veel 
groepjes beperkt wegens het 
overladen programma.  

Master 
EN  

Docenten en 
studenten 
van module 
GSEO3 in 
Nijmegen, 
Den Bosch en 
Utrecht 
 

Twee 
moduledocent
en (één in 
Utrecht en 
Den Bosch, 
één in 
Utrecht) 

Nijmegen / Den Bosch: 
Studenten reflecteren 
op de aangeboden 
informatie met 
betrekking tot de 
basisbehoeften, 
toetsen dit aan eigen 
praktijken en nemen 
hierin positie.  
Utrecht: 
Bewust worden van 
eigen houding m.b.t. 
uitdagend gedrag; van 
de wijze in eigen 
handelen en wat 
daarin verbeterd kan 
worden  
en van de wijze 
waarop er omgegaan 
wordt met pesten i.r.t 
eigen ervaringen en 
opvattingen met dit 
thema. 

Nijmegen / Den Bosch: 
Docent OSO reikt de leeromgeving aan, 
stimuleert en motiveert de studenten tot 
deelname.    
Enkele opvattingen vanuit de leeromgeving in 
relatie tot de items relatie, verbinding en 
autonomie worden aan de groep voorgelegd. 
Studenten reflecteren hierop.  
Utrecht: 
Bijeenkomst 1: kennismaking met de 
leeromgeving. Bekijken van portretten en zelf 
eentje maken. Invullen checklists en 
geattendeerd op kritisch reflexief gesprek.  
Bijeenkomst 2: bespreking basisbehoeften 
competentie, autonomie en verbondenheid.  
Keuze om lijsten van portal in te vullen, of 9- 
cellenmatrix. Filmpje kijken naar aspect wat 
aandachtspunt is voor jou. Plan maken wat je 
aan zou kunnen pakken.  
Bijeenkomst 3: terugkoppeling Bijeenkomst 4: 
bespreking STARRS rondom pesten.  
 

Zowel Nijmegen als Utrecht:  
De vindbaarheid van de verschillende 
onderdelen. Het vele doorklikken. 
De verwachtingen die niet 
overeenkwamen. Het is teveel gericht 
op pedagogisch klimaat; weinig zicht 
op moeilijk gedrag.  
Idee dat het geschikter zou zijn voor 
PABO en niet zozeer voor een Master.  

 
 

Tabel 2. Overzicht van de betrokkenen, doelen, werkwijze  en knelpunten in de uitvoering van de professionaliseringsplannen. 
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Vragenlijst 

In totaal hebben 53 respondenten de vragenlijst ingevuld. Van hen hebben 26 respondenten 

aangegeven dat zij de leeromgeving voldoende intensief hebben gebruikt om hem goed te kunnen 

evalueren. Van hen waren er 14 leerkracht, 2 student in de Master EN, 7 student in de minor gedrag 

en 3 student in de hoofdfase van de pabo.  

De waardering van de leeromgeving als geheel is beoordeeld op een schaal van 1 (nauwelijks) tot 5 

(zeer). 

Leeromgeving algemeen Minimum Maximum Gemiddelde SD 

 Gemakkelijk te gebruiken 2 5 3.31 .93 

 Aantrekkelijk 2 5 3.12 .91 

 Overzichtelijk 2 5 3.31 .88 

 Interessant 2 5 3.65 .89 

Van meerwaarde 1 5 3.50 1.18 

Tabel 3. Waardering van de leeromgeving als geheel. 

 

Het gebruik van de verschillende onderdelen is beoordeeld op een schaal van 1 (niet) tot 5 (vaak). 

Gebruik Minimum Maximum Gemiddelde SD 

Portretten 1 3 2.12 .77 

Filmfragmenten  1 5 3.23 1.31 

STARRS  1 5 2.50 1.27 

Toelichting op theorie  1 5 2.96 1.04 

informatie professionalisering  1 5 2.27 1.28 

Tool en checklists  1 5 2.65 1.26 

Tabel 4. Gebruik van de verschillende onderdelen van de leeromgeving. 

 

De waardering van verschillende onderdelen is beoordeeld op een schaal van 1 (nauwelijks) tot 5 

(zeer). 

Waardevol Minimum Maximum Gemiddelde SD 

Portretten  1 4 2.42 .95 

Filmfragmenten  1 5 3.15 1.29 

STARRS 1 5 3.04 1.28 

Toelichting op theorie  1 5 3.50 1.18 

informatie professionalisering  1 5 2.65 1.36 

Tool en checklists  1 5 3.15 1.46 

Tabel 5. Waardering van de verschillende onderdelen van de leeromgeving. 

In de antwoorden op de open vragen naar de manier van werken werd de aanpak zoals beschreven 

in tabel 2 herkend. Enkele uitspraken waren aanvullend hierop. Bijvoorbeeld de antwoorden van 
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twee pabostudenten die aangaven dat zij de checklists uit de leeromgeving gebruikten als 

onderzoeksinstrumenten in hun praktijkonderzoek in hun opleidingsschool. Een leerkracht gaf aan 

dat zij de omschrijvingen per filmpje heeft bekeken samen met haar collega’s en heeft gelet op 

herkenningen met leerlingen in de klas. De geopperde interventies hebben zij vervolgens toegepast 

bij de leerlingen bij wie ze vonden dat deze daar bij gebaat zou zijn. 

Op de vraag wat het meest waardevol was in de professionalisering werden de resultaten uit de 

kwantitatieve gegevens bevestigd. De gesprekken met collega’s en bewustwording van het eigen 

handelen werd hierbij meerdere malen genoemd, evenals het zelf maken van reflecties volgens de 

STARR methodiek. Op de vraag wat als minst waardevol is ervaren en op de vraag om 

verbetersuggesties kwamen de knelpunten zoals weergegeven tijdens de eindgesprekken van de 

monitoring terug: tijdgebrek, een goede zoekfunctie ontbreekt, er zijn te weinig filmpjes waarop 

uitdagend gedrag zichtbaar is. De gerichtheid op het voorkomen van uitdagend gedrag kwam niet 

overeen met de verwachting van een aantal respondenten dat er meer inhoud zou zijn gericht op het 

omgaan met uitdagend gedrag. Zie voor de compleet overzicht van de antwoorden op de open 

vragen bijlage 11.  

 

Focusgroepen 

In totaal zijn er zeven focusgroep interviews geweest in de scholen. Eén school kon niet deelnemen 

aan het focusgroep interviews wegens organisatorische problemen. Van deze school is de kartrekker 

telefonisch geïnterviewd over haar indruk van de leerervaringen van de deelnemers. Bij de minor 

gedrag van de pabo zijn studenten in hun intervisiegroepje bevraagd in drie focusgroep interviews. In 

de master EN zijn in twee lesplaatsen focusgroep interviews gehouden. In één lesplaats zijn alleen 

vragenlijsten afgenomen, omdat de studenten daar veelal niet werkzaam waren in het PO en 

daardoor buiten de bijeenkomsten weinig met de leeromgeving hebben gewerkt. In tabel 6 zijn per 

school en opleidingsonderdeel de leerervaringen die benoemd werden samengevat en geïllustreerd 

met een citaat.  
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School / 
Oplei-
ding 

Samenvatting 

 

Typerende citaten 

School 1 Het team is erg enthousiast, vooral over de filmpjes en het zelf maken en bespreken 
van STARRS.  
 
De filmpjes zijn veel gebruikt tijdens bijeenkomsten, eerst zonder toelichting bekeken. 
Na de bespreking gekeken wat er in de toelichting stond. De toelichting klopte goed 
met de beelden en met wat wij daar sterk in vonden. Door het bespreken van de 
filmpjes komen we erachter wat ze zelf anders doen. Door het met elkaar hierover te 
hebben, gingen we dingen uitproberen en ervaar je dat dingen beter gaan.  

Het werken met STARRS geeft inzicht in hoe je zelf handelt en vooral diepgang aan de 
dialoog. Door deze systematische beschrijving en bespreking van situaties verval je 
niet snel in het geven van tips en adviezen aan elkaar, maar ga je eerst veel meer de 
diepte in. Voorbeeld van een leerkracht die er niet bij was, maar echt tot een inzicht 
kwam. Ze hadden het over gedrag negeren. Ze zei dat ze dat nooit zou doen. Door het 
erover te hebben samen, ging ze het eens uitproberen. Ze kwam echt tot het inzicht 
dat het soms juist wel effectief kan zijn om gedrag te negeren. 

In het groepje voelde iedereen zich echt veilig, daarom is er enkele keren gefilmd en 
daarom durfde iedereen ook eigen casussen in te brengen.  

“Je ziet ook kleine dingen die je zelf anders doet. 
Bijvoorbeeld het benaderen van leerlingen, ik zag 
leerkrachten in de filmpjes zeggen: ‘Goh, ik zie dat…’ en 
dan een vraag stellen en dan komt het gesprek ook wel 
met kinderen. Ik zag dat ik dit zelf ook anders kan doen. 
[En heb je dat geprobeerd?]  
Ja, ik was ook zo’n juf die gedrag vaak vooral lastig vond 
en natuurlijk, daar zit een oorzaak onder, maar nu kijk ik 
wel eerder, he, ik zie gedrag veranderen en dan is het 
meteen het gesprek aangaan: ‘He, ik zie dit bij je, vertel, 
hoe komt het?’ Er kwam vandaag een kind boos binnen. Ik 
dacht he, jij bent altijd vrolijk. Ik zei: ik zie dat je niet zo blij 
kijkt vandaag. Nou, tranen met tuiten en een heel verhaal, 
maar de rest van de dag is zo’n kind wel opgelucht en als ik 
dat niet gezien had vanochtend, god weet wat voor een 
gedrag je dan zou zien.  
[Je zei kleine dingen, dit vind ik echt een heel groot ding.] 
Ja, maar het voelt klein, want je merkt dus dat er door een 
kleine verandering iets groots kan gebeuren.” 

School 2 De leeromgeving is overzichtelijk en duidelijk. De opbouw aan de hand van de 
basisbehoeften is bruikbaar. Wij vinden hem vooral geschikt als basismateriaal voor 
beginnende leerkrachten en stagiaires. Bij complexe casuïstiek of voor ervaren 
leerkrachten is er te weinig diepgang in de leeromgeving. De leeromgeving biedt te 
weinig aan doelgerichte interventies.  

 

‘De drie principes waarop het gebaseerd is, is wel een goed 
uitgangspunt. Al ben je alleen maar nieuwsgierig, hoe kan 
ik het anders doen met het kind’.  
 
‘Ik ben een ervaren leerkracht, die gedragsproblemen 
ervaart bij een leerling, waarbij ik te weinig kon met deze 
beelden’. 

School 3 De zelfdeterminatietheorie met de basisbehoeften daarbij en de filmpjes, maakten dat 
leerkrachten goed met elkaar in gesprek gingen over de theorie en de daaruit 
voortkomende aanpak.  

(geen focusgroep interview gehouden) 
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School 4 Het kader van de zelfdeterminatie met de basisbehoeften, indicatoren met checklist 
was voor het team erg waardevol. De filmpjes zijn volgens de leerkrachten divers en 
zetten ook aan het denken over andere aspecten dan de basisbehoeften. Een 
leerkracht noemt dat ze zich weer bewust was van het belang van een goede 
voorbereiding van een les om daarmee gedragsproblemen te voorkomen.  
De leeromgeving is beoordeeld als goed bruikbaar voor iedereen. De leerkrachten 
zouden graag ook eigen beelden bespreken, maar dat is er nu nog niet van gekomen. 
Volgend jaar is dat wel het plan. Ze geven aan dat het belangrijk is om dit goed in te 
plannen in het jaarrooster. 
  

‘Door de checklist ga je echt weer bedenken wat voor jou 
een aandachtspunt kan zijn.’   

School 5 De leerkrachten vonden het fijn dat er een eenduidig kader is voor alle leden in het 
kennisteam; hierdoor gaan ze dezelfde taal spreken en met dezelfde basisbehoeften 
en kenmerken aan de slag. De zelfdeterminatietheorie is beoordeeld als een goed 
kader. De leerkrachten vinden de psychologische basisbehoeften met indicatoren 
daarbij een overzichtelijk en goed raamwerk bieden.  

‘Het experimenteren met de leeromgeving roept bij mij de 

onderzoeksvraag op om de visie op het Pedagogisch 

Perspectief op onze school nader te definiëren en te 

vertalen naar het pedagogisch handelen van alle 

leerkrachten’  

School 6 Het met elkaar in gesprek gaan over filmpjes vonden de leerkrachten het meest 
waardevol, vooral wanneer er praktische zaken speelden. 

‘Het is een bewustwording dat je de tools in kan zetten. 
Het was fijn om daar bewuster mee aan de slag te gaan.’ 

School 7 De leerkrachten zijn met elkaar gaan reflecteren op de mogelijkheden met de 
omgeving, ieder heeft daarvan concrete doelen afgeleid voor in de klas.  
Het reflecteren met elkaar op de omgeving vonden ze heel waardevol.  
Ze geven aan dat de STARRs prettige voorbeelden zijn om met elkaar over in gesprek 
te gaan.  
Ook zijn ze positief over het model van de zelfdeterminatietheorie.  
 
 

‘Ik vond de STARRS prettig om te lezen. Dit gaf mij een 
handreiking hoe ik planmatig om kan gaan met uitdagend 
gedrag’ 
 ‘Een of twee leerlingen met uitdagend gedrag is wel te 
doen. Het gaat vaak om de reacties hierop in de groep, 
wat het voor een leerkracht complex maakt. Uitdagend 
gedrag gaat niet alleen over één leerling, maar over de 
effecten daarvan op de hele groep’.  

School 8 Vooral in Unit 1 en 3 zijn er interventies ingezet op groepsniveau of op individueel 
niveau. Het doel is om te komen tot éénduidige aanpak bij leerlingen met 'uitdagend 
gedrag'. De basisbehoeften van de Zelfdeterminatie-theorie geven volgens de 
leerkrachten een goede opbouw en de checklijsten werken goed. Hierdoor wordt er in 

‘De opbouw en de basis is goed: de drie pijlers sluiten aan 
bij de opvattingen van de interne begeleider en de visie 
van school’. 
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unitoverleg sterker vanuit dezelfde kaders groepsbesprekingen gevoerd. De 
leerkrachten vinden het fijn om per pijler kenmerken en beelden te kunnen 
selecteren. Dat geeft een goed overzicht. De opbouw is hierin ook logisch en goed 
navolgbaar. Ze vinden het een goede omgeving voor nascholing of startende 
leerkrachten. De checklists zijn prettig en bruikbaar. 

Pabo 
minor 
gedrag 

Tijdens de focusgroep interviews blijkt dat de studenten niet of nauwelijks met de 
leeromgeving hebben gewerkt buiten de plenaire bijeenkomsten. De interviewers 
hebben de leeromgeving daarom ter plekke doorgelopen, toegelicht en gevraagd naar 
reacties van de studenten. Alle studenten zien de waarde van de leeromgeving na een 
korte toelichting. Als het werken met de leeromgeving niet echt is ingebed in een 
opleidingsonderdeel dan bekijken de studenten het echter niet. Een student zegt 
hierover: ‘Het was mooi geweest als we tijdens de minorlessen steeds 1 casus hadden 
gepakt. Hee, hoe zou jij dat doen? En nu was het, kijk maar op de site. Je kreeg 
anderhalf uur om zelf een site te bekijken, maar niet alleen deze site, maar ook nog 10 
met vragenlijsten die je voor jezelf moest invullen en die moest je echt doen. Dan heeft 
dat op dat moment voor mij prioriteit gehad. Daardoor heb ik deze site steeds laten 
liggen, wat achteraf denk ik heel jammer is. Ik denk dat als je met de hele groep 
telkens een kwartiertje voor was gaan zitten, dat het dan veel meer effect had gehad 
en dan prikkelt je het ook en kun je er veel sneller ook mee doorgaan. De kerndocent 
heeft zoveel aanbod aan materialen en pfd-jes en dingen op de portal, en uitgeprinte 
vragenlijsten… het zijn allemaal hulpmiddelen, maar zoveel hulpmiddelen, het is te veel 
keuzevrijheid.’ 

‘Ik heb een keer een hele rits van die filmpjes bekeken, en 
per onderdeel, bijvoorbeeld keuzevrijheid schreef ik dan 
op: wat doe ik daaraan en wat zou ik daar aan willen 
doen? Dat heb ik gedaan om voor mezelf in kaart te 
brengen: wie ben ik nu, wat doe ik nu en waar zou ik naar 
toe willen?  
[En heeft het je geholpen?]  
Het hielp wel om dat per stukje te doen, maar ik ging dan 
niet alle 6 de filmpjes kijken, want daar heb ik geen geduld 
voor. Ik ben van huppakee, aanpakken.’ 
 
‘Nou, ik heb wel naar de drie basisbehoeften gekeken, 
maar niet al die bijlagen. Ik moet zeggen dat wat ik net zo 
zag, voor het eerst, bij het filmpje en wat er onder stond. Ik 
wist niet dat er zoveel bij zat. Dat is ons ook niet verteld.  
[Nu hebben jullie er net even naar gekeken, dus nu weet je 
dat. Heb je dan een idee wat je ermee zou kunnen?]  
Dan zou ik sowieso wel naar die checklists en zo gaan 
kijken.’ 

Master 
EN 

Zowel in Nijmegen als in Utrecht geven studenten aan dat het hen weer even alert 
maakt op de wijze waarop ze basisbehoeften vorm kan geven.  Het meest enthousiast 
zijn de studenten over de filmpjes, om daarover met elkaar in gesprek te gaan. De 
checklists worden handig gevonden, omdat deze bruikbaar zijn om in korte tijd in 
kaart brengen hoe het zit bij een leerkracht. Op basis daarvan kan je in gesprek met 
elkaar over waar een aandachtspunt ligt.  

‘het is wel fijn als je samen naar een filmpje kijkt en het er 

samen over te hebben. Dan wissel je uit hoe en waarom je 

iets doet’  
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Aanpassingen aan de leeromgeving 

Op basis van de informatie uit de monitoringgesprekken, de vragenlijst en de focusgroep interviews 

is alle feedback op de leeromgeving verzameld en is bekeken hoe de leeromgeving verbeterd kon 

worden. De volgende aanpassingen zijn verwerkt:  

 Menu / inhoudsopgave opnemen waarop je kunt klikken met als doel meer overzicht te 

geven en snel ergens naartoe te kunnen. 

 De indeling ‘platter’, waardoor er minder doorgeklikt hoeft te worden om bijvoorbeeld bij de 

filmfragmenten te komen.  

 Een toelichtende tekst over de indeling van de leeromgeving. 

 Omgaan met uitdagend gedrag steviger in de leeromgeving, met aanvullend materiaal 

(bronnen, informatie en tools). 

 Een strengere selectie van filmfragmenten op basis van inhoud en kwaliteit van de 

filmfragmenten. Overal maximaal 2 goede filmfragmenten. 

 Portretten: minder prominent in beeld zetten en een leeg format met de vragen opnemen. 

 STARRS: namen weghalen en een apart link naartoe opnemen in het menu. 

 Weblecture over competentie vervangen door een andere en de bestaande weblecture 

plaatsen bij de informatie over omgaan met uitdagend gedrag  

 

Deze aanpassingen zijn verwerkt voor de afsluitende bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst is de 

aangepaste leeromgeving gepresenteerd aan vijf goede voorbeeld leerkrachten uit deelstudie 1, 

twee kartrekkers van professionalisering in deelstudie 2, twee klankbordgroepleden en twee 

docenten van de master EN. Hen is gevraagd in hoeverre zij vonden dat de aangepaste leeromgeving 

voldoet aan het doel dat we ermee hebben en welke verdere mogelijkheden voor verbetering zij nog 

zagen. Hieruit bleek dat zij enthousiast waren over de verbeteringen aan de leeromgeving. Op basis 

van deze bijeenkomst zijn nog enkele laatste aanpassingen gedaan: het toevoegen van een filmpje 

met toelichting van de mogelijkheden voor – en wijze van-  gebruik van de leeromgeving. Het 

toevoegen van reflectievragen aan de STARRS, het toevoegen van de interactiewijzer als leestip en 

nog prominenter aangeven waar de filmpjes te vinden zijn.  

 

5 Conclusie en discussie 

Conclusies 

Deelstudie 1 

De eerste deelstudie richtte zich op het beantwoorden van onderzoeksvraag 1: Wat zijn 

kenmerkende elementen in het handelen van leerkrachten die succesvol zijn in het werken met 

leerlingen met uitdagend gedrag? De kenmerkende elementen zijn vervolgens samen met de 

leerkrachten in beeld gebracht en verwerkt in een digitale leeromgeving.  

 

Leerkrachten die succesvol zijn in het werken met leerlingen met uitdagend gedrag bleken vooral  

sterk te zijn in het scheppen van een positief pedagogisch klimaat waarin uitdagend gedrag zoveel 

mogelijk voorkomen wordt. De SDT blijkt een handzaam, praktisch en goed wetenschappelijk 

onderbouwd kader voor het realiseren van een dergelijk positief pedagogisch klimaat waarin de 

intrinsieke motivatie van leerlingen wordt gestimuleerd en uitdagend gedrag wordt voorkomen. De 
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opvattingen, houding en het handelen van de succesvolle leerkrachten bleken goed te typeren met 

behulp van de psychologische basisbehoeften en de verdere uitwerking daarvan (Stroet, Opdenakker 

& Minnaert, 2013; 2015; Bakx, van Houtert, Brand & Hornstra, 2019). De In de visie en de opnames 

van de succesvolle opnames is de focus op de psychologische basisbehoefte sociale verbondenheid 

het meest zichtbaar. De leerkrachten laten in hun handelen en in hun STARR reflecties zien dat zij 

oprechte interesse en empathie tonen in leerlingen, zij zijn begripvol en accepteren elke leerlingen 

zoals hij of zij is. Hun opvattingen over uitdagend gedrag, zoals beschreven in de portretten maken 

duidelijk dat zij uitdagend gedrag niet zien als een kenmerk van een leerling, maar als een manier van 

die leerling om iets duidelijk te maken. Zij vinden dat je open en met aandacht moet kijken naar het 

gedrag om de leerling te kunnen begrijpen, zodat je hen verder kunt helpen. Leerlingen typeren de 

succesvolle leerkrachten in de eerste plaats als lief of aardig. Daarnaast wordt het maken van grapjes 

en het behulpzaam zijn genoemd als kwaliteiten van deze leerkrachten door de leerlingen. 

Voorbeelden van het handelen, de opvattingen, reflecties op dilemma’s en het perspectief van de 

leerlingen zijn, nadat hiervoor toestemming is verkregen van de ouders, opgenomen in een digitale 

leeromgeving.  

 

Deelstudie 2 

De tweede deelstudie richtte zich op het beantwoorden van de onderzoeksvragen: 2a. Wat zijn 

effectieve manieren om binnen een schoolteam van en met elkaar te leren van good practices wat 

betreft uitdagend gedrag? en 2b. Op welke manier kunnen good practices benut worden in de 

opleiding van (student) leerkrachten? De overdraagbaarheid van de succesfactoren is in scholen en 

opleidingsonderdelen onderzocht in professionaliseringstrajecten met behulp van de digitale 

leeromgeving waarvoor zij een eigen plan maakten op basis van principes voor effectieve 

professionalisering.  

 

De professionaliseringsplannen worden heel verschillende ingevuld door de scholen en opleidingen. 

Er worden professionaliseringsvormen gekozen, die meer of minder intensief zijn. Vormen waarbij de 

inhoud van de leeromgeving gebruikt wordt als input voor reflectie op het eigen handelen, 

bijvoorbeeld door het bespreken van eigen casuïstiek en/of videobeelden lijken het meest bij de 

dragen aan professionalisering van de betrokken leerkrachten. Met name de filmfragmenten en de 

STARRs blijken goed bruikbaar om reflectieve dialoog gericht op het eigen handelen op gang te 

brengen. De goede voorbeelden en het SDT kader zijn herkenbaar voor de leerkrachten en 

studenten. Het leren van goede voorbeelden wordt over het algemeen als positief ervaren. Het kader 

van de SDT wordt daarbij als zeer bruikbaar ervaren.  

Uit de evaluaties kunnen we een aantal belangrijke voorwaarden voor het succesvol kunnen leren 

van de leeromgeving afleiden. De inbedding van het werken met de leeromgeving in de bestaande 

schoolontwikkelingsplannen of doelen van het opleidingsonderdeel blijkt essentieel. Wanneer het 

‘erbij komt’ wat betreft inhoud of hoeveelheid tijdsinvestering is de kans op positieve resultaten 

kleiner. Daarnaast is een goede introductie van de leeromgeving van belang, waarbij helder word 

gemaakt voor welk doel de leeromgeving ontwikkeld is. De focus op het voorkomen van uitdagend 

gedrag door het scheppen van een positief pedagogisch klimaat, was bij een deel van de leerkrachten 

niet in lijn met hun verwachting. Hierdoor vonden zij de leeromgeving vooral geschikt voor studenten 

of startende leerkrachten en minder voor ervaren leerkrachten. In meerdere gevallen was er de 

verwachting dat er filmmateriaal van incidenten met leerlingen in de leeromgeving zou zijn 
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opgenomen, zodat de leeromgeving gebruikt zou kunnen worden wanneer er een oplossing nodig is 

voor een leerling die uitdagend gedrag vertoont. Voor dit type fragmenten is niet gekozen, deels 

vanwege ethische overwegingen en deels door het feit dat ouders geen toestemming gaven voor het 

publiceren van filmfragmenten waarin hun kind op een minder positieve manier in beeld was. Wel 

zijn er naar aanleiding van deze feedback extra handvatten opgenomen in de leeromgeving voor een 

intensievere aanpak, in de vorm van informatie, tools en leestips.  

 

Discussie 

De overgrote meerderheid van de leerkrachten geeft aan dat het niet gemakkelijk is om met 

leerlingen met uitdagend gedrag te werken (Van Grinsven & Van der Woud, 2016; Hofstetter & 

Bijstra, 2014). Nationaal en internationaal is er blijvende aandacht voor het reguleren van het gedrag 

van leerlingen in de professionalisering van leerkrachten in vrijwel iedere school (Kennedy, 2016). De 

Onderwijsraad (2010) adviseert Nederlandse scholen om gebruik te maken van een gelaagd model 

van afstemming voor leerlingen met gedragsproblemen, waarbij de verwachting is dat een goede 

basisondersteuning op gebied van gedrag preventief werkt voor de hele groep. Daarnaast is er een 

klein percentage leerlingen dat een intensievere aanpak nodig heeft. Er is veel kennis beschikbaar, 

maar het toepassen van deze kennis in de eigen klas vraagt om een vertaalslag die door leerkrachten 

niet altijd gemakkelijk te maken is (Van Ingen, McHatton & Vomvoridi-Ivanovic 2016). In dit 

onderzoek is daarom een leeromgeving ontwikkeld waarin het pedagogische handelen van 

leerkrachten die succesvol zijn in het voorkomen van - en omgaan met-  uitdagend gedrag 

gedetailleerd in beeld is gebracht. Vervolgens is gekeken hoe (student) leerkrachten in scholen en 

opleidingen leren van deze goede voorbeelden. Hierin bleken een aantal spanningsvelden te bestaan, 

die we hieronder toelichten.  

 Het eerste spanningsveld betreft de afweging tussen de leeromgeving als stimulans voor 

reflectie of als informatiebron. We hebben ervoor gekozen om de leeromgeving vooral in te richten 

als een kader voor reflectie en een uitnodiging om eigen opvattingen en het eigen handelen onder de 

loep te nemen samen met collega’s, omdat dit tot dieper leren leidt. Het leren met de leeromgeving 

op deze manier vraagt echter om een professionele cultuur waarin ook aan de psychologische 

basisbehoeften van de leerkrachten wordt voldaan. De omgevingen moet voldoende veilig zijn om 

openlijk verbeterpunten in het eigen gedrag te bespreken. Dat is niet altijd het geval in schoolteams 

en groepen studenten.  

 Daarnaast is het spanningsveld tussen een overzichtelijke en goede opbouw van de 

leeromgeving en het geven van veel informatie. Het is belangrijk dat studenten en leerkrachten op 

een kritisch, onderzoekende manier gebruik maken van bestaande kennis. Om deze reden bevat de 

leeromgeving ook een toelichting op de literatuur en mogelijkheden voor verder lezen. De 

hoeveelheid aan informatie staat soms de toegankelijkheid en overzichtelijkheid in de weg. In de 

eerste versie van de leeromgeving was gekozen voor een structuur op basis van de  

zelfdeterminatietheorie, zodat eerst door alle relevante achtergrondinformatie geklikt moest 

worden, voordat je bijvoorbeeld bij een filmfragment kwam. Een directe link naar een filmfragment 

maakt dat deze los van de theoretische inbedding bekeken kan worden. Uiteindelijk is gekozen voor 

een kortere weg, maar niet voor directe linkjes naar de filmfragmenten. 

 Een derde spanningsveld betreft het bieden van autonomie en structuur bij 

professionalisering met de leeromgeving. Tegemoetkomend aan de psychologische behoeften van de 

leerkrachten en docenten hebben we veel ruimte gegeven voor autonomie bij de keuze van 

leeractiviteiten. Dit past tevens bij de literatuur over effectiviteit van professionalisering, 
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bijvoorbeeld het belang van samenhang met andere professionaliseringsactiviteiten in de school en 

het voortbouwen op het handelen, de opvattingen en de dilemma’s van leerkrachten in de praktijk 

waar de professionalisering plaatsvindt en op hun manieren van leren (o.a. Maandag e.a., 2017; 

Opfer & Pedder, 2011). Uit de diversiteit van de professionaliseringsaanpakken in de scholen blijkt 

ook dat er binnen de scholen verschillende behoeften zijn, mede ingegeven door de fase van team- 

en schoolontwikkeling. Dit ondersteunt onze keuze om rekening te houden met deze verschillen en 

scholen niet één professionaliseringsvorm op te dringen. Een spanning hierbij is er het risico van 

vrijblijvendheid en gebrek aan prioriteit. De intrinsieke motivatie om te investeren in de 

professionalisering blijkt niet altijd bij iedereen voldoende aanwezig. Dit komt wellicht omdat de 

student of leerkracht op dat moment geen problemen ervaart op het gebied van het pedagogisch 

klimaat of gedrag. De leeromgeving richt zich met name op het voorkomen van gedragsproblemen, 

maar leerkrachten voelen de urgentie om zich hierin te ontwikkelen met name wanneer uitdagend 

gedrag zich voordoet. Ook lijkt het erop dat (student) leerkrachten soms onbewust onbekwaam zijn, 

wanneer zij uitdagend gedrag wijten aan leerlingkenmerken en zich niet bewust zijn van het feit dat 

zij veel invloed hebben op dat gedrag. Ook dan wordt de urgentie om zich te ontwikkelen op dit 

gebied niet gevoeld.  

  

Beperkingen 

Het onderzoek zoals wij dat hebben uitgevoerd binnen de betrekkelijk korte periode van 1,5 jaar kent 

een aantal beperkingen. Ten eerste is er een beperkt aantal good practices geworven uit een beperkt 

aantal scholen van het samenwerkingsverband De Meierij PO. Hierbij hebben we volledig vertrouwd 

op het oordeel van de schoolleider en is de kwaliteit van het handelen van de leerkrachten niet 

vooraf getoetst. We hebben bij deze selectie niet gekeken naar de groep waarin de leerkracht 

lesgeeft. We hebben hierdoor geen leerkrachten uit de groepen 1, 2 en 3, wat maakt dat de 

leeromgeving voor de leerkrachten die lesgeven aan het jonge kind minder herkenning zal geven.  

We zien bij de elf leerkrachten die hebben meegewerkt wel duidelijke overeenkomsten in hun  

opvattingen en in hun handelen. Voor het doel om typerende materialen te ontwikkelen voor de 

leeromgeving was onze selectie voldoende.  

 In deelstudie 2 heeft een beperkt aantal scholen meegedaan en twee opleidingsonderdelen 

op bachelor en masterniveau. Het doel was dan ook om aanpakken en ervaringen te onderzoeken. 

Omdat de leeromgevingen met name in de opleidingen minder intensief gebruikt is, was het wellicht 

beter geweest om meer docenten te betrekken. Deelstudie 2 heeft geleid tot aanpassingen in de 

leeromgeving. Deze aanpassingen worden als waardevol geëvalueerd door betrokkenen in de 

afsluitende bijeenkomst, maar er is niet mee gewerkt in de scholen en opleidingen. Met name de 

vraag of de toevoegingen op gebied van het omgaan met uitdagend gedrag (intensievere aanpak) 

bruikbaar en behulpzaam zijn voor leerkrachten vraagt om vervolgonderzoek.  

 Dit onderzoek levert geen conclusies op over de effectiviteit van de leeromgeving. Dit was 

niet mogelijk door de keuze voor de aanpak van de professionalisering bij de scholen te laten. Wel 

hebben we inzicht in de bruikbaarheid van de leeromgeving in verschillende situaties en in de 

voorwaarden die van belang zijn om leerervaringen teweeg te brengen. Hierbij hebben we 

vertrouwd op de verhalen van de deelnemende leerkrachten en hun begeleiders, er is niet 

geobserveerd of het handelen van de leerkracht daadwerkelijk veranderd is.  

  Al met al concluderen we dat we ondanks deze beperkingen en gezien de omvang en looptijd 

van het onderzoek een bruikbare leeromgeving hebben ontwikkeld, onderbouwd met een bruikbaar 

en herkenbaar theoretisch kader, die studenten en leerkrachten kan ondersteunen in hun 
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professionele ontwikkeling op het gebied van het voorkomen van uitdagend gedrag. We verwachten 

dat de inzichten die we hebben opgedaan in de voorwaarden en succesfactoren voor gebruik van de 

leeromgeving ondersteunend zijn voor scholen en opleidingen die ermee aan de slag willen gaan. 

 

Aanbevelingen 

De digitale leeromgeving is voor iedereen die zich wil professionaliseren op het gebied van het 

voorkomen van en omgaan met uitdagend  gedrag toegankelijk. De inzichten die we in dit onderzoek 

hebben opgedaan over de voorwaarden en de meest waardevolle vormen van gebruik van de 

leeromgeving zijn hierbij bruikbaar. De kern hiervan is dat de leeromgeving vooral gezien moet 

worden als input voor professionele dialoog over eigen opvattingen en handelen van de studenten of 

leerkrachten. Een duidelijke koppeling met de ondersteuningsniveaus is gewenst, waarbij helder 

gecommuniceerd wordt dat de inhoud inclusief de filmfragmenten gericht is op de 

basisondersteuning en dan er tools beschikbaar zijn voor meer intensieve ondersteuning. 

Aanbevelingen voor het gebruik van de verschillende onderdelen van de leeromgeving zijn 

opgenomen in de leeromgeving zelf.  

 In de bacheloropleiding is de leeromgeving met grotere groepen studenten bruikbaar als 

deze wordt opgenomen als integraal onderdeel van het curriculum, met een goede introductie van 

de leeromgeving en met aandacht voor verschillende mogelijkheden voor verwerking, zoals intervisie 

op basis van STARR reflecties en filmfragmenten, ook van de studenten zelf. De leeropbrengsten van 

studenten ten aanzien van het creëren van een positief pedagogisch klimaat zouden vervolgens 

getoetst kunnen worden aan de hand van het kader van de SDT. Daarnaast zou de leeromgeving voor 

individueel gebruik door studenten mogelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer zij werken aan 

beroepsproducten of een praktijkonderzoek over uitdagend gedrag of motivatie.  

 In scholen is het van belang dat er een duidelijke aanleiding is om te gaan werken met de 

leeromgeving, in relatie tot de visie en de schoolontwikkelingsdoelen, zodat de leerkrachten hier 

urgentie bij ervaren. Organisatorisch is het voorwaardelijk dat het werken met de leeromgeving 

opgenomen is in de overlegstructuur en jaarplanning, zodat hier vooraf al voldoende tijd voor is 

gereserveerd. In de scholen die meededen met het onderzoek had de kartrekker (veelal de 

gedragsspecialist of IB-er) een duidelijk functie, zowel procesmatig als inhoudelijk. Een aanbeveling is 

dan ook om iemand deze rol te geven. Wanneer van de leerkrachten zelf vervolgens een actieve en 

reflectief onderzoekende houding gevraagd wordt, waarbij steeds de verbinding met hun eigen 

praktijk gemaakt wordt, is de kans op succesvolle professionalisering het grootst.  

 De leeromgeving biedt mogelijkheden voor het werken aan leerdoelen op verschillende 

gebieden, naast het stimuleren van gewenst gedrag vanuit sociale verbondenheid, ook optimale 

leerresultaten (competentie) en eigenaarschap van leerlingen (autonomie). Hierbij kunnen 

verschillende werkvormen gekozen worden waarin gebruik gemaakt wordt van de inhouden van de 

leeromgeving en eigen casuïstiek.  

 Tot slot is het belangrijk dat er werkvormen gekozen worden die passend zijn bij de fase van 

ontwikkeling van het team (of van de studentengroep) en de veiligheid in de groep met wie de 

professionalisering vormgegeven wordt. Creëer randvoorwaarden voor een veilig klimaat voor het 

gebruik van de leeromgeving, zoals duidelijke werkafspraken en omgangsregels, zoals afspraken over 

de wijze van feedback geven. De kartrekker kan deze regels bewaken en studenten of leerkrachten 

coachen waar nodig tijdens het proces. 

 



 

35 

 

Literatuur 
Bakx, A., Van Houtert, T., Brand, M. V. D., & Hornstra, L. (2019). A comparison of high-ability pupils’ 

 views vs. regular ability pupils’ views of characteristics of good primary school 

 teachers. Educational Studies, 45(1), 35-56. 

Buttner, S., Pijl, S. J., Bijstra, J., & van den Bosch, E. (2015). Personality traits of expert teachers of 

 students with behavioural problems: a review and classification of the literature. The 

 Australian educational researcher, 42(4), 461-481. 

Crone & Horner (2016): Gedragsondersteuning in Positive Behavior Support. Strategieën voor 

 effectieve oplossingen bij gedragsproblemen in de school. Huizen: PICA  

De Vries, P. & De Vries (2016): Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs. Utrecht: 

 Perspectief Uitgevers. 

Fiske, S. T. (1995). Social cognition. In A. Tesser (Ed.), Advanced social psychology (pp. 149 - 193).  

 Boston, MA: McGraw Hill. 

Forster, M., Sundell, K., Morris, R.J., Karlberg, M. & Melin, L. (2012). A randomized controlled  trial of 

 a standardized behavior management intervention for students with externalizing behavior. 

 Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 20(3), 169-183. 

Freeman, J., Simonsen, B., McCoach, D. B., Sugai, G., Lombardi, A., & Horner, R. (2016). Relationship 

 between school-wide positive behavior interventions and supports and academic, 

 attendance, and behavior outcomes in high schools. Journal of Positive Behavior 

 Interventions, 18(1), 41-51. 

Fukkink, R. G., Trienekens, N., & Kramer, L. J. C. (2011). Video feedback in  

 education and training: putting learning in the picture. Educational Psychology Review, 23, 

 45–63. 

Hofstetter, W. & Bijstra, J.O. (2014). passend onderwijs: zijn we er klaar voor? Kind & Adolescent  

 Praktijk, 3, 132-139.  

Jerome, E. M., Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2009). Teacher-child relationships from kindergarten to 

 sixth grade: Early childhood predictors of teacher-perceived conflict and closeness. Social 

 Development, 18, 915-945.  

Jimerson, S. R., Burns, M. K., & VanDerHeyden, A. M. (Eds.). (2015). Handbook of response to 

 intervention: The science and practice of multi-tiered systems of support. Springer. 

Jochems, W., Sloep, P., & Vermeulen, M. (2013). Professionalisering van leerkrachten onderzocht. 

 Ontwerponderzoek naar effectieve vormen van professionalisering. Heerlen: Open 

 universiteit. 

Joosten, F., Verwoerdt, A. & Smeets, K. (2014). Welk gedrag mag? Een onderzoek naar de manier  

 waarop leerkrachten met probleemgedrag omgaan. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 53, 

 395 – 408.  

Kelchtermans, G., Ballet, K., Peeters, E., Piot, L. & Verckens, A. (2008). OBPWO 04.04. Goede 

 praktijkvoorbeelden als hefboom voor schoolontwikkeling. Identificatie van determinanten 

 en kritische kenmerken. Koepelrapport. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 

 Centrum voor Onderwijsbeleid en -vernieuwing. 

Kennedy, M. M. (2016). How does professional development improve teaching?. Review of 

 Educational Research, 86(4), 945-980. 

Knapp, M. S. (2003). Professional development as a policy pathway. Review  

 of Research in Education, 27, 109–157. 



 

36 

 

Kools, M., van den Berg, D., & Scheeren, J. (2018). Leren en ontwikkelen in het primair onderwijs. 

 Verkenning naar de professionele ontwikkeling van het personeel in het primair onderwijs. 

 Den Haag: Arbeidsmarktplatform PO. 

Lazowski, R. A., & Hulleman, C. S. (2016). Motivation interventions in education: A meta-analytic 

 review. Review of Educational research, 86(2), 602-640. 

Lemov, D. (2010). Teach Like a Champion: 49 Techniques that Put Students on the Path to College. 

 San Fransisco : John Wiley & Sons.  

Lubberman, J., & Pijpers, J. (2013). Effectief professionaliseren binnen onderwijsorganisaties. 

 Overzichtsnotitie. Den Haag: CAOP Research. 

Maandag, D., Helms-Lorenz, M., Lugthart, E., Verkade, A., & van Veen, K. (2017). Features of effective 

 professional development interventions in different stages of teacher’s careers: NRO report.  

 Teacher education department of the University of Groningen. 

Marzano, R. J., Frontier, T. & Livingston, D. (2011). Effective Supervision: Supporting the Art and  

 Science of Teaching. Alexandria, VA: ASCD  

Matson, J. L., Benavidez, D. A., Compton, L. S., Paclawskyj, T., & Baglio, C. (1996). Behavioral 

 treatment of autistic persons: A review of research from 1980 to the present. Research in 

 developmental disabilities, 17(6), 433-465. 

Mitchell, D. (2015). Wat echt werkt. 27 evidence based strategieën voor het onderwijs. Huizen: 

 Uitgeverij Pica.  

Noonan, J. (2018). An affinity for learning: Teacher identity and powerful professional development. 

 Journal of Teacher Education, 0022487118788838. 

O’Connor, E. E., Collins, B. A., & Supplee, L. (2012). Behavior problems in late childhood: The role of 

 early maternal attachment and teacher-child relationship trajectories. Attachment & Human 

 Development, 14, 265-288.  

Onderwijsraad (2010). Advies: De school en leerlingen met gedragsproblemen. Den Haag: 

 Onderwijsraad. 

Opfer, V. D., & Pedder, D. (2011). Conceptualizing teacher professional learning. Review of 

 Educational Research, 81(3), 376–407.  

Pianta, R. C., & Stuhlman, M. (2004). Teacher-child relationship and children’s success in the first 

 years of school. School Psychology Review, 33, 444-458.  

Ros, A. A., Castelijns, J., Loon, A. M. van & Verbeeck, K. (2014). Gemotiveerd leren en lesgeven. De 

 kracht van intrinsieke motivatie. Bussum: Coutinho. 

Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2000a). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation,  

 social development, and well being. American Psychologist, 55, 68-78. 

Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2000b). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new  

 directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67. 

Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2008). Self-determination theory and the role of basic psychological needs in  

 personality and the organization of behavior. In O.P. John, R.W. Robbins & L.A. Pervin (Eds.),  

 Handbook of personality: Theory and research, 654-678. New York: The Guilford Press. 

Silver, R. S., Measelle, J. R., Armstrong, J. M., & Essex, M. J. (2005). Trajectories of classroom 

 externalizing behavior: Contributions of child characteristics, family characteristics, and the 

 teacher-child relationship during the school transition. Journal of School Psychology, 43, 39-

 60.   

Simonsen, B., Eber, L., Black, A.C., Sugai, G., Lewandowski, H., Sims, B. & Myers, D. (2012). Illinois  

 Statewide Positive Behavioral Interventions and Supports: Evolution and Impact on Student  



 

37 

 

 Outcomes Across Years. Journal of Positive Behavior Interventions, 14(1), 5-16.  

Smeets, E., Ledoux, G., Regtvoort, A., Felix, C., & Lous, A. M. (2015). Passende competenties voor  

 passend onderwijs. Onderzoek naar competenties in het basisonderwijs. Nijmegen: ITS, 

 Radboud Universiteit 

Stevens, L. (1994). Het vakmanschap van de leerkracht. Proeve van een bijdrage aan een 

pedagogische  onderwijstheorie. In Werkhoven, W. van (Red.), Onderwijsproblemen, (pp. 93-118). 

Utrecht:  ISOR. 

Stroet, K., Opdenakker, M. C., & Minnaert, A. (2013). Effects of need supportive teaching on early 

 adolescents’ motivation and engagement: A review of the literature. Educational research 

 review, 9, 65-87. 

Stroet, K., Opdenakker, M. C., & Minnaert, A. (2015). What motivates early adolescents for school? A 

 longitudinal analysis of associations between observed teaching and motivation. 

 Contemporary Educational Psychology, 42, 129-140. 

Thurlings, M., & den Brok, P. (2017). Learning outcomes of teacher professional development 

 activities: a meta-study. Educational review, 69(5), 554-576. 

 Tondeur, J., van Braak, J., Voogt, J., Pareja Roblin, N. N., & Fisser, P. (2013). Praktijkvoorbeelden als 

 bron voor professionalisering. 4W : weten wat werkt en waarom, 2(3), 22-29. 

Grinsven, V. van & Woud, L. van der (2016). Rapportage onderzoek passend onderwijs. Utrecht: DUO  

 Onderwijsonderzoek.  

Van den Bergh, L. & Ros, A. (2015). Begeleiden van actief leren. Theorie en praktijk van zelfsturing en  

 samenwerking. Bussum: Coutinho. 

Van den Bergh, L., Ros, A. & Beijaard, D. (2013a). Teacher feedback during active learning: Current  

 practices in primary schools. British Journal of Educational Psychology, 83(2), 341-462. 

Van Es, E. A., & Sherin, M. G. (2010). The influence of video clubs on teachers' thinking and practice. 

 Journal of Mathematics Teacher Education, 13, 155–176. 

Van Ingen, S., McHatton, P. A., & Vomvoridi-Ivanovic, E. (2016). How do preservice teachers 

 understand the use of research to inform practice? Foundational knowledge for bridging the 

 gap. Action in Teacher Education, 38(2), 175-189. 

Van Veen, K., Zwart, R. & Meirink, J. (2010). Professionele ontwikkeling van leerkrachten: een 

 reviewstudie naar effectieve kenmerken van professionaliseringsinterventies van 

leerkrachten.  Leiden: ICLON. 

Vansteenkiste, M., Sierens, E., Goossens, L., Soenens, B., Dochy, F., Mouratidis, A., Aelterman, N & 

 Beyers, W. (2012). Identifying configurations of perceived teacher autonomy support and 

 structure: Associations with self-regulated learning, motivation and problem behavior. 

 Learning and instruction, 22(6), 431-439. 

Wang, M. T., & Eccles, J. S. (2012). Social support matters: Longitudinal effects of social support on 

 three dimensions of school engagement from middle to high school. Child development, 

 83(3), 877-895. 

Zweers, I. (2018). “Shape sorting” students for special education services?: A study on placement 

 choices and social-emotional and academic functioning of students with SEBD in inclusive  

 and exclusive settings. Doctoral dissertation, Utrecht University. 

 



 

38 

 

Bijlagen 
Bijlage 1  Analysekader Zelfdeterminatietheorie 

 

Het bieden van autonomie-ondersteuning 
Bij autonomie gaat het erom dat een leerling voelt dat hij zelf invloed kan uitoefenen op wat hij doet 

en dus keuzevrijheid ervaart. Ook gaat het erom dat hij dingen doet, niet om een ander te plezieren, 

of uit angst voor negatieve consequenties, maar omdat deze belangrijk zijn voor hemzelf. Dit vraagt 

van leerkrachten dat ze voortdurend afwegen hoe ze de leerlingen zelf keuzes kunnen laten maken, 

afhankelijk van wat leerlingen aankunnen en hen te ondersteunen bij het maken van deze keuzes, 

zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Leerlingen krijgen daarmee steeds meer inzicht in hun 

voorkeuren, sterke punten en ontwikkelmogelijkheden. 

Het bieden van autonomie heeft betrekking op drie aspecten: keuzevrijheid, relevantie en niet-

directief taalgebruik. 

 

Keuzevrijheid 

- De leerkracht biedt keuzes aan zodat leerlingen hun eigen interesses kunnen realiseren: 

o Inhoudelijke keuzes (welke thema’s, leerdoelen, omvang); 

o Aanpak (werkvorm, materialen, wel of niet samenwerken); 

o Product (vorm, presentatiewijze); 

o Tempo (hoeveelheid tijd).  

- De leerkracht stimuleert leerlingen om zelf met ideeën te komen, om oplossingswijzen uit te 

proberen of om nieuwe wegen te bewandelen.  

- De leerkracht vraagt eerst aan leerlingen hoe zij een taak, een probleem of conflict willen 

aanpakken/oplossen voordat zij zelf met een suggestie komt. 

- De leerkracht helpt leerlingen om hun interesses en talenten te ontdekken.  

 

Relevantie 

- De leerkracht geeft een zinvolle en specifieke uitleg over het nut van een bepaalde taak of 

opdracht (als iets moet). 

- De leerkracht bespreekt met de leerling wat voor hem belangrijk is (leerdoelen).  

- De leerkracht controleert of leerlingen met enthousiasme aan de slag zijn en gaat met een 

leerling het gesprek aan als dit niet het geval is. 

- De leerkracht geeft de leerling inzicht in zijn ontwikkeling, zodat hij zelf (zo nodig met hulp) 

vervolgstappen kan zetten.  

 

Niet directief taalgebruik 

- De leerkracht is uitnodigend, niet directief in haar communicatie, geeft ruimte voor opties 

waar het kind zelf mee komt. 

- De leerkracht legt uit waarom ze handelt zoals ze doet. 

 

Gedragsproblemen en autonomie 

Soms treden gedragsproblemen toch op. Het expliciet bieden van een optie-keuze helpt soms om 

door een impasse te komen, als een leerling bijvoorbeeld weigert om bepaald gedrag te vertonen. 

Bijvoorbeeld: 

Je kunt kiezen: je doet het nu doen of je doet het in de pauze/na schooltijd. 
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Je mag zelf bepalen of je het op deze manier of op die manier wilt doen. 

Wat wil je zelf, wil je deze opdracht hier maken of op de gang? 

Door een keuze te geven, behoudt de leerling een deel van de regie, terwijl de uitkomst toch is dat 

hij de taak uitvoert zoals de bedoeling is. 

Verder gelden voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen vaak aparte regels. Belangrijk is dat 

voor de leerling duidelijk is waarom deze regels voor hem geldt en dat hij begrijpt waarom deze voor 

hem zelf beter is. Ook begrip van klasgenoten voor deze regels zijn belangrijk voor de positie van de 

leerling in de klas. 

 

Het bieden van structuur, bevorderen van het competentiegevoel 
Bij competentie gaat het om de ervaring van een leerling dat hij de leerdoelen kan behalen en het 

vertrouwen in eigen kunnen. Hij vertrouwt erop dat als hij iets niet direct weet of kan, hij dit zelf kan 

oplossen, eventueel met hulp. Dit vraagt van de leerkracht om na te gaan welke ondersteuning 

leerlingen nodig hebben om tot leren te komen en hen daarin zodanig te begeleiden dat ze deze 

ondersteuning steeds minder nodig hebben. Hierdoor ontwikkelen leerlingen zelfvertrouwen en een 

positief zelfbeeld. 

 

Duidelijkheid (verwachtingen aangeven) 

- De leerkracht geeft duidelijk aan wat haar verwachtingen zijn naar leerlingen toe, gericht op: 

o Agenda: wanneer vinden welke activiteiten plaats, ruimte voor keuzes; 

o Leerdoel en criteria waaraan het werk moet voldoen; 

o Procedures (tijd, wel of niet overleg, zelf dingen pakken, etc.); 

o Gedrag in specifieke situaties. 

- De leerkracht zorgt ervoor dat de taken niet te moeilijk en niet te makkelijk zijn (optimaal 

uitdagend).  

- De leerkracht geeft tussenstappen aan (stappenplan), zodat leerlingen weten welke 

tussenstappen ze kunnen doorlopen om het einddoel te bereiken. 

- De leerkracht zorgt voor duidelijke regels en structuur, tijdens de les en op andere 

momenten, zodat leerlingen weten van hen wordt verwacht.   

 

Voorspelbaarheid (consequent zijn) 

- De leerkracht houdt zich aan afspraken. 

- De leerkracht treedt consequent op bij het overtreden van afspraken. 

- De leerkracht benoemt wat hij doet en ervaart. 

 

Begeleiding bij het leerproces en feedback  

- De leerkracht geeft leerlingen BKC-feedback (bevestiging, kritiek en constructieve tips), 

zonder kant-en-klare oplossingen te bieden/antwoorden te geven, waardoor leerlingen zelf 

verder kunnen. De nadruk ligt hierbij op de vorderingen die leerlingen maken ten opzichte 

van hun eigen startpositie en wordt daarom door leerlingen als positief ervaren.  

- De leerkracht ondersteunt leerlingen in hun proces naar onafhankelijkheid (zorgt dat ze zelf 

verder kunnen, zelf spullen kunnen pakken, de juf zo weinig mogelijk nodig hebben). 

- De leerkracht ‘modelt’ gewenst gedrag. 

 

Aanmoediging 
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- De leerkracht moedigt leerlingen aan, laat zien dat zij hoge verwachtingen heeft van de 

leerlingen en gelooft dat zij de doelen zullen behalen.  

- De leerkracht geeft veel (gemeende) complimenten en uit enthousiasme over de 

vorderingen van leerlingen. 

 

Gedragsproblemen en structuur 

Soms treden gedragsproblemen toch op. Sommigen leerlingen hebben extra veel behoefte aan 

duidelijkheid en structuur. Voor hen is het niet voldoende als de leerkracht globaal aangeeft binnen 

welke kaders wordt gewerkt, zij willen dat heel precies weten. Ze vragen er voortdurend naar of zij 

zoeken de grenzen op in hun gedrag. Voor deze leerlingen is het belangrijk om precies te 

communiceren, om heel duidelijk de grenzen en de regels aan te geven, maar ook wanneer de 

leerling zelf iets mag beslissen. Soms helpt visuele ondersteuning (regels op papier, een sein wanneer 

het stil moet zijn en wanneer gepraat mag worden, de dagindeling (wanneer doen we wat) in beeld, 

deelstappen in de instructie, etc. Voor leerlingen met gedragsproblemen zijn vaak vooral 

overgangsmomenten tussen lessen en sociale situaties, zoals (ongericht) buiten spelen moeilijk, 

omdat dan minder duidelijk is wat van hen wordt verwacht. Juist bij dergelijke momenten hebben ze 

ondersteuning nodig van de leerkracht. Belangrijk hierbij is om vaste routines in te bouwen en 

voortdurend opnieuw te beoordelen welke vorm en welke mate van structuur de leerling nodig 

heeft. 

 

Zorgen voor sociale verbondenheid  
Bij sociale verbondenheid, ook wel relatie, gaat het om de behoefte van een leerling om ergens bij te 

horen en zich gewaardeerd te voelen en vertrouwen te hebben in de personen om hem heen. Het 

gaat erom dat de leerling zich geaccepteerd voelt zoals hij is, met al zijn specifieke eigenschappen en 

eigenaardigheden, en om het vermogen om anderen te waarderen en respecteren zoals zij zijn. Dit 

vraagt van de leerkracht een nieuwsgierigheid in leerlingen en de wil hen te begrijpen en daarvan te 

leren. Het vraagt daarnaast een open geest (zonder vooroordelen) en een open hart (liefdevolle 

verhouding tot zichzelf, de anderen en de situatie). Het vraagt ook flexibiliteit, zodat leerkrachten 

kunnen afwijken van de geplande activiteiten als behoeftes van leerlingen anders zijn. 

 

Oprechte interesse  

- De leerkracht luistert naar vragen en verhalen van de kinderen en laat duidelijk 

belangstelling blijken.  

- De leerkracht vraagt (door over) wat leerlingen leuk en belangrijk vinden. Neemt hen serieus 

en vraagt hen naar hun mening.  

- De leerkracht vraagt/checkt voortdurend of leerlingen goed in hun vel zitten. 

- De leerkracht laat zien dat ze rekening houdt met de voorkeuren, interesses, waarden van 

leerlingen en dat ze deze respecteert. 

 

Warmte en empathie 

- De leerkracht toont in haar houding naar de leerlingen dat ze welkom zijn bij haar, dat ze blij 

is ze te zien. 

- De leerkracht laat door mimiek, door even te gaan kijken, een aai over de bol of een praatje 

te maken, betrokkenheid, warmte en empathie zien aan de leerling. 
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- De leerkracht heeft oog voor verschillende emoties van leerlingen en gaat hier tactvol mee 

om en helpt leerlingen om te gaan met eigen emoties en van medeleerlingen. 

- De leerkracht zorgt voor groepsbinding en zorgt ervoor dat niemand buiten de groep valt. 

 

Begripvol gedrag en acceptatie 

- De leerkracht reageert positief en begripvol op alle vragen van leerlingen.  

- De leerkracht vraagt door waarom een leerling op een bepaalde manier handelt en laat zien 

dat ze hem wil begrijpen. Ze helpt het kind zichzelf te begrijpen. 

- De leerkracht accepteert alle leerlingen zoals ze zijn zonder oordeel, zonder voorwaarden. 

- De leerkracht straalt in haar houding uit ‘fouten maken mag, dat niemand perfect is’. Ze 

geeft gelegenheid om fouten te herstellen en biedt voortdurend nieuwe kansen. 

- De leerkracht bespreekt op een tactvolle manier hoe leerlingen het beste om kunnen gaan 

met extensief gedrag van een klasgenoot. 

- Bij het ‘corrigeren’ van gedrag zorgt de leerkracht ervoor dat de leerling in zijn waarde wordt 

gelaten, het begrijpt, ermee eens is en zichzelf kan herstellen, bijvoorbeeld door het gebruik 

van humor. 

 

Beschikbaarheid en vertrouwen 

- De leerkracht straalt vertrouwen uit, laat zien dat zij de leerlingen vertrouwt. Ze gaat uit van 

het positieve in elk kind en vraagt van de leerlingen dit ook naar elkaar te doen. De 

leerkracht is zelf ook te vertrouwen, doordat ze authentiek is, eerlijk is en zichzelf blootgeeft. 

- De leerkracht straalt uit dat leerlingen altijd bij haar terecht kunnen met problemen, dat zij 

achter de leerling staat en het beste met hem voor heeft. Zij bespreekt met de leerling wat 

en hoe informatie over het kind met de klas wordt gedeeld. 

- Als de leerkracht niet direct op een leerling kan reageren, zorgt ze dat de leerling weet dat ze 

nu geen tijd heeft maar er later op terug komt. Dit doet ze bij de eerste beste gelegenheid. 

 

Gedragsproblemen en sociale verbondenheid 

Soms treden gedragsproblemen toch op. Een eerste stap is altijd om proberen te begrijpen waarom 

de leerling bepaald gedrag vertoont. Bijna altijd probeert de leerling iets te vermijden of iets te 

bereiken met zijn gedrag. De (diepere) oorzaak van het gedrag is niet altijd binnen school te vinden, 

maar er is wel sprake van iets binnen de klas wat het gedrag oproept, een trigger. Inzicht in de 

aanleiding van het ongewenste gedrag, kan helpen om dit gedrag te voorkomen. 

Vaak is er bij een leerling met gedragsproblemen sprake van onvermogen om zich op een adequate 

manier uit te drukken of iets voor elkaar te krijgen. Regelmatig spelen eerdere, negatieve ervaringen 

een grote rol. Soms komen de leerkracht en leerling in een negatieve spiraal, omdat de leerling met 

zijn negatieve gedrag afwijzing oproept. Door hier boven te gaan staan, positieve aspecten in het 

gedrag van leerlingen te bekrachtigen en te bedenken (met behulp van de intern begeleider) welk 

ander gedrag van de leerkracht de leerling kan helpen, kan de leerkracht de spiraal doorbreken. De 

leerkracht geeft de leerling inzicht in het feit dat zijn gedrag ongewenste effecten heeft en laat hem 

zien met welk alternatief gedrag hij betere resultaten bereikt. Een vertrouwensbasis is daarvoor 

noodzakelijk. De leerkracht bereikt dit door de leerling voortdurend te laten merken dat zij altijd, 

onvoorwaardelijk en oprecht achter de leerling staat, voor hem klaarstaat en het beste met hem 

voor heeft, ook als hij ongewenst vertoont. Zij geeft de leerling steeds weer een nieuwe kans en 

straalt vertrouwen uit in de groeimogelijkheden van de leerling. 
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Leerlingen met gedragsproblemen hebben vooral hulp nodig in sociale situaties met medeleerlingen 

en met de leerkracht zelf. Behulpzaam daarbij is: duidelijk communiceren wat je verwacht, voordoen 

(modeling) en positief bekrachtigen van gewenst gedrag. 
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Bijlage 2 Formulier STARR beschrijvingen 

 

Naam: 
STARR  

 
We willen graag inzicht in succesfactoren van jouw handelen. Wat maakt dat jij goed kunt omgaan 
met uitdagend gedrag van leerlingen, of dit kunt voorkomen? Bedenk een situatie waarin een 
leerling uitdagend gedrag vertoonde, of waarin dit dreigde te gaan gebeuren. Reflecteer dan op jouw 
taak, jouw acties, het resultaat en geef een reflectie.  
 
De eerste keer doen we dit samen. We vragen je daarna nog 2 situaties op dezelfde manier uit te 
werken. Dit mogen situaties zijn die net zijn voorgekomen, of al van langer geleden. Het gaat er om 
dat we inzicht krijgen in wat jij doet in situaties die lastig zijn of lastig kunnen worden.   
Je kunt typen of je kunt schrijven en het formulier inscannen. Probeer zo volledig mogelijk te zijn, er 
is geen maximum aantal woorden. Stuur jouw formulieren uiterlijk op 29 juni naar degene die bij jou 
komt filmen of naar Linda van den Bergh: l.vandenbergh@fontys.nl   
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Bijlage 3 Formulier woordweb 

        Jouw voornaam ………………………. 

Juf Lieke         
Wat vind jij fijn bij deze juf? Gebruik zoveel blokjes als je wilt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Juf Lieke 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3oLqIqcPaAhWFLewKHdKsAT4QjRx6BAgAEAU&url=http://www.mamaloopt.nl/goed-bezig/&psig=AOvVaw0mowBibsvt4u7ndxZB9g4t&ust=1524123609619872
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Bijlage 4 Brief naar ouders over filmopnames 

 

Betreft: beeldopnames in de klas    

 

 

Beste ouders of verzorgers,  

 

In de groep van uw zoon of dochter zal de komende periode gefilmd worden in het kader van een 

onderzoek naar goede praktijken in het omgaan met gedrag in de klas. De leerkracht van uw kind is 

hiervoor geselecteerd. Er worden daarom beeldopnamen van haar gemaakt op twee momenten 

tussen de meivakantie en de zomervakantie. De beelden worden gebruikt om na te gaan wat nu 

precies de succesfactoren in het handelen van de leerkracht zijn. Middels deze brief willen we u op 

de hoogte brengen van deze filmopnames.  

 

Na de zomervakantie maken we samen met de leerkracht een beeldmontage van de opnamen. Deze 

beeldmontage willen we met andere (student) leerkrachten delen. Het zou kunnen dat uw kind 

herkenbaar in beeld is. We stellen u daarom eerst in de gelegenheid om de beelden te zien. Als uw 

kind in beeld is vragen we om uw toestemming voordat de beelden met derden gedeeld worden.  

Met vriendelijke groeten, 

 

Linda van den Bergh, projectleider NRO project ‘Passend omgaan met uitdagend gedrag in de klas’. 

 

 

 

Dr. Linda van den Bergh - lector 

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO)  

Postbus 90900 • 5000 GA • Tilburg 

L.vandenBergh@fontys.nl • T+316 5111 2140  

www.waarderenvandiversiteit.nl • Twitter: @OSOlectoraat 

 
 

  

mailto:L.vandenBergh@fontys.nl
http://www.waarderenvandiversiteit.nl/
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Bijlage 5 procedure verkrijgen van toestemming voor gebruik van de filmfragmenten 

 

Procedure toestemming 
 

1. Na de ontwikkeldag maken we de definitieve selectie en zetten jullie toelichting in tekst voor 

de fragmenten. 

2. Ik mail je de linkjes van de definitieve clips 

3. Kijk welke leerlingen in beeld zijn per clip. 

4. Mail alle ouders van de leerlingen die in beeld zijn de toestemmingsbrief met de linkjes. 

Stuur de linkjes van de clips waar slechts enkele leerlingen in beeld zijn alleen naar de 

betreffende ouders. Dit vergt wat uitzoekwerk. 

5. We hebben van iedere leerling minimaal 1 handtekening nodig. Een mail van een ouder 

voldoet ook, in plaats van een handtekening. Volg bij gescheiden ouders de procedure die de 

school hiervoor heeft. 

6. Handtekeningen (of e-mails) mogen digitaal of op papier ingestuurd worden. 

7. Graag alles inscannen / opslaan en opsturen naar Linda l.vandenbergh@fontys.nl  

8. 1000 maal dank! 

 

 Als je zelf een andere procedure beter vindt, bijvoorbeeld de ouders uitnodigen in de klas om 

de clips te bekijken, dan is dat natuurlijk prima. Je kent zelf de ouders en de gebruikelijke 

aanpak op school het beste. Overleg eventueel met de schoolleider. Belangrijk is dat ouders 

allemaal toestemming kunnen geven en we hier bewijs (mails of handtekeningen) voor 

kunnen opslaan voor de projectverantwoording.   

 Eventueel: als er mogelijk gevoeligheden voor sommige ouders in een bepaalde clip zijn, 

vraag deze ouders dan eerst om toestemming.  

 We hebben in de brief een reactietermijn van 1 week genoemd. Wil je ouders die niet 

reageren er vriendelijk aan herinneren? Doel is: alles binnen in oktober.  

  

mailto:l.vandenbergh@fontys.nl
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Bijlage 6 Brief toestemming publicatie filmfragmenten 

 

Toestemming publicatie video’s        

 

Beste ouder/verzorger,  

Voor de zomervakantie is er in de groep waar uw zoon of dochter toen zat gefilmd in het kader van 

een onderzoek naar goede voorbeelden in het omgaan met gedrag in de klas. De leerkracht bij wie 

uw kind toen in de groep zat, is hiervoor geselecteerd en u bent hiervan toen op de hoogte gesteld. 

De filmbeelden zijn gebruikt om na te gaan wat nu precies de succesfactoren in het handelen van de 

leerkracht zijn. Samen met de leerkracht zijn de beste fragmenten geselecteerd. Vervolgens zijn hier 

clips van gemaakt met een korte toelichting van de leerkracht op haar handelen. Deze clips willen we 

gebruiken in een digitale leeromgeving waarvan andere (student) leerkrachten kunnen leren.  

Uw kind is herkenbaar in beeld op één of meerdere clips die we willen opnemen in de digitale 

leeromgeving. We vragen daarom uw toestemming om deze beelden te mogen gebruiken. U kunt de 

clips bekijken via onderstaande linkjes naar een beveiligde Youtube omgeving. Alleen personen die 

deze linkjes hebben, kunnen de clips bekijken.  

Linkjes: invoegen 

De digitale leeromgeving gaat over goed handelen door de leerkracht en is uitsluitend bedoeld voor 

professionaliseringsdoeleinden. In de leeromgeving wordt alleen de voornaam van de leerkracht 

opgenomen, niet de namen van leerlingen of die van de school. De leeromgeving wordt onderdeel 

van de website van Fontys Hogescholen. Deze website is publiek toegankelijk. Als u hier vragen over 

heeft, kunt u contact opnemen met de projectleider, Linda van den Bergh. 

Wilt u binnen een week een reactie op deze mail sturen waarin u wel of geen toestemming geeft? 

U kunt hiervoor ook het onderstaande strookje printen en invullen. 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!  

Met vriendelijke groet, 

Naam leerkracht 

Linda van den Bergh, projectleider NRO project ‘Passend omgaan met uitdagend gedrag in de klas’. 

L.vandenBergh@fontys.nl  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van ……………………………………..  

dat de geselecteerde videofragmenten, te zien via de toegevoegde linkjes, wel / niet gebruikt mogen 

worden door Fontys Hogescholen in de digitale leeromgeving ‘Passend leren omgaan met uitdagend 

gedrag’.  

Datum:     .............................................................................. 

Naam ouder/verzorger:   .............................................................................. 

Handtekening ouder/verzorger: .............................................................................. 

mailto:L.vandenBergh@fontys.nl
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Bijlage 7 Format professionaliseringsplan 

 

Format Professionaliseringsplan 

Beter leren omgaan met uitdagend gedrag 

 

Coördinator  

 

Deelnemende leerkrachten 

 

Doelen  

 

Leeractiviteiten  

Gebruik van de leeromgeving: 

 

Aanvullende leeractiviteiten: 

 

Planning 

Wie                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat                        Wanneer                  Gewenst (tussen)resultaat 
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Effectieve principes voor professionalisering 

Principes 

Hoe wordt hierin voorzien in het plan? 

Voldaan? 

De inhoud van de professionalisering wordt direct gekoppeld aan het handelen in 

hun eigen klas (bespreken van eigen handelen, oefenen in de eigen groep). 

 

 

Leerkrachten worden gestimuleerd om actief te zijn tijdens en tussen de 

bijeenkomsten. 

 

 

Leerkrachten worden gestimuleerd te reflecteren op hun eigen opvattingen en 

handelen. 

 

 

Er wordt samen geleerd met collega’s. 

 

 

 

Leerkrachten formuleren hun eigen leerdoelen en bespreken deze. 

 

 

 

De professionalisering sluit aan bij de behoeften van de leerkrachten. 

 

 

 

De professionalisering is intensief en van voldoende omvang. 

 

 

 

De professionalisering wordt ingebed in de routines van de school (bijv. gepland 

tijdens structurele overlegmomenten, met ondersteuning die beschikbaar blijft.) 
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Bijlage 8 Leidraad en verslaglegging monitoring 

Leidraad en verslaglegging monitoring 
 
School / opleidingsonderdeel: 
Begeleider / docent:  
Beschrijf op basis van het plan en de monitoringsgesprekken of en hoe de effectieve principes 
concreet vorm krijgen. 

Monitoring 1 Datum 

Hoe loopt het?  
Loopt er iets anders dan 
gepland? 
 
 

 

 
 
 

Hoe gaat het werken 
met de leeromgeving?  
Zijn er verbeterpunten?  

 
 
 
 

Monitoring 2 Datum 

Hoe loopt het?  
Loopt er iets anders dan 
gepland? 
 
 

 
 
 
 

Hoe gaat het werken 
met de leeromgeving?  
Zijn er verbeterpunten?  

 
 
 
 

Eindmonitoring Datum 

Hoe kijk je terug op het 
professionaliseringtraject 
/ deel van de opleiding? 
 
 
 

 

Wat vond je de waarde 
van het leren van goede 
voorbeelden? 
 
 
 

 

Wat was de waarde van 
de leeromgeving in jullie 
traject? 
 
 
 

 

Wat zou je andere 
scholen aanraden om 
zeker wel te doen? En 
wat niet? 
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Bijlage 9 Vragenlijst 

 
Leeromgeving Passend Leren Omgaan met Uitdagend Gedrag 
Vragenlijst digitaal 
 
Ik heb met deze leeromgeving gewerkt als: 

 Leerkracht  

 Student master EN  

 Student in de minor gedrag 

 Student aan de pabo  
 
Alleen als iemand leerkracht of student master EN antwoordt:  
Hoeveel jaren ervaring in het onderwijs heb je?  (open vraag) 
 
Welke omschrijving klopt het beste voor jou? 

0 Ik heb de leeromgeving niet bekeken. 

1 Ik heb de leeromgeving bekeken, maar nog niet gebruikt. 

2 Ik ben van plan om de leeromgeving te gaan gebruiken als ik het nodig heb 

3 Ik heb de leeromgeving bekeken en ben me bewust geworden van hoe ik denk of handel. 

4 Ik wil op basis van de leeromgeving mijn handelen op enkele punten gaan aanpassen. 

5 Ik heb op basis van de leeromgeving mijn handelen op een aantal punten aangepast. 

6 Op basis van de leeromgeving heb ik samen met collega’s een nieuwe aanpak ontwikkeld 
voor het voorkomen van uitdagend gedrag. 

7 Ik gebruik de leeromgeving samen met collega’s om onze nieuwe aanpak op het gebied van 
het voorkomen van uitdagend gedrag te implementeren en evalueren.  

 
 

Op welke manieren heb je met de leeromgeving gewerkt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat vond je het meest waardevol in de gekozen werkwijze? En wat het minst waardevol? 
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  1  
niet / 
nauwelijks 

2 3 4 5  
vaak /  
zeer 

Leeromgeving algemeen 

 Gemakkelijk te gebruiken      

 Aantrekkelijk      

 Overzichtelijk      

 Interessant      

 Van meerwaarde      

Portretten 

 Gebruikt      

 Waardevol      

Filmfragmenten 

 Gebruikt      

 Waardevol      

STARRS 

 Gebruikt      

 Waardevol      

Toelichting op theorie 

 Gebruikt      

 Waardevol      

Professionalisering 

 Gebruikt      

 Waardevol      

Tool en checklists 

 Gebruikt      

 Waardevol      

 
Wat ik de ontwikkelaars mee wil geven om de leeromgeving verder te verbeteren: 
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Bijlage 10 Procedure en gespreksleidraad focusgroep interviews 

 

Passend leren omgaan met uitdagend gedrag in de klas: Benutten van good practices. 
 
Procedure Focusgroepen 

 We interviewen groepen van vijf (student)leerkrachten. 

 Docenten van de opleiding sluiten niet aan.  

 De begeleiders in de scholen luisteren vooral als zij aansluiten. 

 Zet de leeromgeving open op je laptop of scherm. 

Het doel van het onderzoek bij de focusgroepen is antwoord op de vragen: 

 Hoe kunnen (student)leerkrachten leren van goede voorbeelden op gebied van gedrag? 

 Op welke manier draagt de leeromgeving bij aan het leren van goede voorbeelden? 

 
1. Toelichting 
Jullie hebben gewerkt met de leeromgeving ‘Passend leren omgaan met uitdagend gedrag in de klas’. 
Deze leeromgeving is ontwikkeld om leerkrachten te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling 
op het gebied van het voorkomen van – en omgaan met-  uitdagend gedrag van leerlingen.  
We hebben de leeromgeving gemaakt samen met twaalf leerkrachten die zelf een goed voorbeeld 
zijn op dit gebied. Nu willen we graag weten of het leren van goede voorbeelden een goede manier is 
om professionele ontwikkeling te stimuleren, en zo ja, hoe dan precies. Daarnaast willen we weten 
welke delen van de leeromgeving hiervoor geschikt zijn en welke minder.  
Eerst vragen we jullie om ieder je eigen mening op te schrijven in een vragenlijst. Daarna gaan we 
hierover met elkaar in gesprek. Ik neem het gesprek op om de uitkomsten goed uit te kunnen werken 
voor het onderzoek. Dit gebeurt anoniem, geen enkele uitspraak is straks te herleiden naar jou als 
persoon. Als je hiermee akkoord gaat, dan vragen we je het toestemmingsformulier te 
ondertekenen.  
 
2. Ondertekenen toestemming  
(Als iemand niet wil tekenen, kan hij/zij niet deelnemen aan het interview) 
 
3. Invullen vragenlijst 
Ieder vult voor zichzelf de vragenlijst in (5-10 minuten) 
 
4. Interview 
We bespreken nu eerst per onderdeel van de leeromgeving of en hoe jullie hiermee gewerkt hebben, 
of jullie er in je eigen praktijk iets mee gedaan hebben en hoe waardevol jullie dit vonden. Vervolgens 
stel ik nog een aantal vragen over het werken met de leeromgeving als geheel. 
 
Neem het gesprek op, maak notities per vraag, vat de antwoorden samen en vraag of je dit correct 
begrepen hebt. 
 
Interviewleidraad  
Laat per onderdeel zien wat je bedoelt in de leeromgeving. Neem het gesprek op, maak notities per 
vraag in dit document, vat de antwoorden samen en vraag na of je dit correct begrepen hebt. 
 
1. Toelichtingen op theorie 
(op de SDT en de verschillende onderdelen, weblectures bij de drie basisbehoeften) 
1) Hebben jullie hiermee gewerkt? Zo ja, hoe? 
2) Wat hebben jullie er in je eigen praktijk mee gedaan? 
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3) Hoe waardevol vonden jullie dit voor de bewustwording of ontwikkeling van je opvattingen, 
houding en/of je handelen? 
4) Is de zelfdeterminatietheorie een goed kader voor het omgaan met uitdagend gedrag? 
 
2. Portretten van de goede voorbeelden 
1) Hebben jullie hiermee gewerkt in de leeromgeving? Zo ja, hoe? 
2) Wat hebben jullie er in je eigen praktijk mee gedaan? 
3) Hoe waardevol vonden jullie dit voor de bewustwording of ontwikkeling van je opvattingen, 
houding en/of je handelen? 
 
3. Filmfragmenten: praktijk in beeld 
1) Hebben jullie hiermee gewerkt? Zo ja, hoe? 
2) Wat hebben jullie er in je eigen praktijk mee gedaan? 
3) Hoe waardevol vonden jullie dit voor de bewustwording of ontwikkeling van je opvattingen, 
houding en/of je handelen? 
 
4. Dilemma’s beschreven (STARRS bij uitdagend gedrag) 
1) Hebben jullie hiermee gewerkt? Zo ja, hoe? 
2) Wat hebben jullie er in je eigen praktijk mee gedaan? 
3) Hoe waardevol vonden jullie dit voor de bewustwording of ontwikkeling van je opvattingen, 
houding en/of je handelen? 
 
5. Professionalisering in de school  
1) Hebben jullie hiermee gewerkt? Zo ja, hoe? 
2) Wat hebben jullie er in je eigen praktijk mee gedaan? 
3) Hoe waardevol vonden jullie dit voor de bewustwording of ontwikkeling van je opvattingen, 
houding en/of je handelen? 
 
6. Tools en checklists 
1) Hebben jullie hiermee gewerkt? Zo ja, hoe? 
2) Wat hebben jullie er in je eigen praktijk mee gedaan? 
3) Hoe waardevol vonden jullie dit voor de bewustwording of ontwikkeling van je opvattingen, 
houding en/of je handelen? 
 
7. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om van deze leeromgeving te kunnen leren?  
 
8. Zijn er dingen die jullie belangrijk vinden die we nog niet besproken hebben?  
(Individuele opmerkingen of aanvullingen mogen op de vragenlijst geschreven worden.)  
 
Hartelijk dank voor jullie medewerking! 
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Bijlage 11 Antwoorden open vragen vragenlijst 

Manier van werken 
 Beeldmateriaal/eigen handelen vergeleken 

 Bekeken en besproken 

 checklists ingevuld, filmpjes bekeken, verhalen en tips gelezen. 

 De omschrijvingen per filmpje bekeken en gelet op herkenningen met leerlingen in de klas. 
De geopperde interventies toegepast bij de leerling bij wie we vonden dat deze daar bij 
gebaat zou zijn. 

 Filmpjes gekeken om een beeld te krijgen over de verschillende basisbehoeften. 

 Gelezen, filmpjes bekeken kijken wat toepasbaar is in de groep 

 Ik ben een eigen voorbeeld en heb collega's mogen meenemen in het verhaal.  Filmpjes laten 
zien, vooraf gevraagd 'wat zie je? Wat is helpend bij uitdagend gedrag?' en dan toelichting 
pas uitleggen. 

 Ik ben me voor mijn afstuderen aan het verdiepen in de basisbehoeften verbondenheid, 
autonomie en competentie en de ZDT. Ik geef les in een (op dit moment negatieve) groep 5 
en wil mijn eigen handelen hierin verbeteren.  Ik richt me hierbij vooral op het gebied van 
verbondenheid. De leeromgeving helpt me zowel op theoretisch (ZDT vanuit Ryan en Deci) 
als praktisch gebied (bijv. de checklist) om inzicht te krijgen in mijn eigen handelen. 

 Ik heb de informatie op de leeromgeving gelezen en vanuit daar gekozen welke informatie 
relevant was voor mij. 

 Ik heb de leeromgeving bekeken en me gerealiseerd dat autonomie op verschillende 
manieren kan worden ingezet. 

 Ik heb de leeromgeving doorgelezen en de documenten doorgenomen. Samen met mijn 
collega's hebben we gekeken wat we waardevol vinden, wat voor ons bruikbaar is en wat we 
minder bruikbaar vonden. Daarnaast heb ik de omgeving met de LIO-studenten op school 
bekeken en met hen gesproken over de waarde/bruikbaarheid van de omgeving. 

 Ik heb de site bekeken. Hierbij heb ik de  films en bijbehorende vragen beantwoord. 

 Ik heb gekeken en de punten gelezen die ik van toepassing vond voor mezelf. 

 Ik heb hem gebruikt om mijn collega's bewuster te maken van hun handelen op het gebied 
van relatie, competentie en autonomie. 

 Ik heb met de omgeving gewerkt als IB'er en gekeken hoe ik de omgeving voor mijn collega's 
(leerkrachten) zinvol in kan zetten. 

 Ik heb mijzelf verdiept in de voorbeelden die op de site staan. 

 Ik heb theorie van de portal gehaald 

 intervisie met medestudenten 

 Intervisie, gesprekken met collega’s , verdieping op de inhoud van een goed pedagogisch 
klimaat 

 Materialen bekeken om plannen bij te stellen. 

 samen met collega's gesprek gehad over de gegevens van de leeromgeving, filmpjes bekeken 
en gedrag geprobeerd in concrete stappen in een plan weggeschreven 

 Samenwerking, wekelijks overleg, dagelijks overleg, tijdens de werkblokken overleg. 

 Tijdens intervisie met medestudenten. 

 Tijdens intervisie, als item op een studiedag, tijdens individuele beeldbegeleiding 

 We hebben in een intervisie op stage naar beelden van elkaar gekeken. Vervolgens hebben 
we CAR gebruikt om elkaars handelen te evalueren. 

 
Meest waardevol in de manier van werken 

 Bewustwording van eigen handelen. Veel doe ik al, maar zet in niet altijd bewust in. 

 Dagelijks overleg 
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 Dat de informatie duidelijk omschreven was en dat deze verduidelijkt werd d.m.v. een 
filmpje 

 Dat er wordt gekeken naar het belang van het kind en het voorkomen van uitdagend gedrag. 

 Dat je gericht leert kijken naar je eigen handelen 

 De checklists 

 De concreet geboden handvatten die in te zetten zijn. 

 De filmpjes als toevoeging op het verhaal. 

 De filmpjes uit de praktijk zijn helder en duidelijk.  Het vinden van interventies op basis van 
'moeilijk gedrag' is heel lastig. Ik mis een soort van inhoudsopgave/navigatie, zodat we 
effectiever kunnen zoeken. 

 De korte uitleg voor de film vond ik erg duidelijk. De vragenlijst maakt je aan het denken. 

 De laagdrempeligheid 

 De praktische tips en de goed onderbouwde en duidelijke checklist. 

 Echte beelden gekoppeld aan theorie vinden. 

 gesprekken over de leeromgeving. 

 Gesprekken voeren en de Starr formulieren invullen 

 Good practice voorbeelden 

 Het bewust worden van het feit aan welke aspecten je werkt van CAR. 

 Het gesprek dat ik met mijn collega's heb gehad over uitdagend gedrag waar ik mee te 
maken krijg. 

 HGW 

 Je ziet (herkenbare) situaties en krijgt voorbeelden te zien hoe je hierop zou kunnen 
handelen 

 Mooi om te zien hoe de leerkrachten bewust zijn van hun aanpak 

 Samen delen van ervaringen. 

 Waar ik persoonlijk heel veel aan gehad heb is het STARR formulier 
 
Minst waardevol in de manier van werken 

 De filmpjes waren basaal en het ging meer over voorblijven van bepaald gedrag dan over het 
moment dat je denkt En nu..?   Geen handige zoekfunctie. 

 De films waren soms niet duidelijk door de kwaliteit ervan 

 De omslachtige weg om bij goede interventies te komen. Eigenlijk moet je eerst alle filmpjes 
gekeken hebben om te ontdekken wat bij jouw hulpvraag zou kunnen passen. Dat kost 
zoveel tijd dat collega's zijn afgehaakt. 

 De portretten. 

 Door tijdsdruk heb ik niet voldoende tijd om de filmpjes te bekijken die passen bij een 
basisbehoefte. 

 Er zat niet veel vernieuwing in qua interventies. Een voordeel kan de concreetheid zijn met 
aansprekende voorbeelden. 

 Filmpjes: het is moeilijk om de kern te filmen.. 

 Sommige filmpjes geven niet weer wat ze weer moeten geven. 

 Veel zaken waren voor mij vanzelfsprekend 

 Weinig echt externaliserend gedrag. 
 
Verbetersuggesties voor de leeromgeving 

 Betere zoekfunctie /  meer overzicht (5 keer genoemd).   

 Meer tools die je meteen kunt inzetten 

 Materialen toevoegen van (bewezen effectieve) interventies. Voorbeelden van 'extremere' 
situaties mbt gedrag. 
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 Buiten de 'oplossingen' ook de oorzaak van het bezoeken van de omgeving. Welk gedrag zie 
je bij een kind of loop je tegenaan en welke interventies zijn dan passend. 

 De doorgaande lijn van peuters naar groep 8 met aandacht op de rijke leeromgeving van 
groep 3/4 en 5/6. Daarbij de balans te vinden tussen rijke leeromgeving en leerresultaten 
met name cito-uitslagen en wat je daarmee doet. 

 Een duidelijke navigatie/inhoudsopgave om sneller te komen tot onderbouwing/interventies 
passend bij je eigen hulpvraag. 

 Geen opmerking op het moment, prima hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in mijn eigen 
handelen en dat te verbeteren. 

 Ik heb de checklist pas later ontdekt en had die graag eerder gezien omdat deze wel handig 
kan zijn. Deze enquête invullen had ook als voorbereiding op deze bijeenkomst gemogen. 
Dan hadden we meteen kunnen starten. 

 Ik vind dat de filmpjes alleen meerwaarde hebben als het ook echt good practice is. Soms zijn 
de filmpjes pedagogisch niet sterk en dan doet het afbreuk aan de leeromgeving. 

 Ik vind het waardevol dat er een site is voor probleemgedrag in de klas. Het is ook zinvol dat 
er vragenlijsten beschikbaar zijn, als handvatten en ter bewustwording. Maar uiteindelijk 
gaat het om de interventies die je als school of als docent toepast. 

 Ik vond de filmpjes niet altijd bij de gekoppelde onderwerpen of items passen. 

 Ik zie mogelijkheden om dit ook uit te breiden naar peuters en voorbeelden voor de BSO. 
Omdat wij werken op een kindcentrum, werken we nauw samen met de opvang en geeft dit 
mogelijkheden tot samen professionaliseren. 

 Misschien gesprekken met de kinderen wat ze fijn/vervelend vinden en hoe de leerkracht 
daar bij helpt 

 Tip: meer verwijzingen naar literatuur, ben op zoek naar een bovenliggende visie 

 Toegankelijker maken voor een groter publiek. Als ik de opleiding niet zou volgen, had in hier 
niet over geweten. 

 


