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Vraag 

Vanuit welke perspectieven op identiteit kunnen docenten op VO-scholen met elkaar in 
gesprek gaan over hun identiteit en waarden, en welke opbrengsten heeft een dergelijk 
gesprek voor die docenten? 

 

Kort antwoord 

Er zijn verschillende perspectieven op identiteit aan de hand waarvan docenten met 
elkaar in gesprek kunnen gaan over wat zij belangrijk vinden. Het rolperspectief bekijkt 
de identiteit van docenten vanuit de gedachte dat iedere docent meerdere rollen heeft. 
Het micro/macroperspectief benadert identiteit vanuit twee niveaus waarbij het van 
belang is dat beide niveaus in evenwicht zijn. Vanuit het spanningenperspectief is het 
mogelijk om identiteit te bekijken aan de hand van spanningen of lastige situaties waar 
veel leraren mee worstelen. Het carrièreperspectief vertrekt vanuit de loopbaan van 
docenten en plaatst de ontwikkeling van identiteit in de tijd. De opbrengst is bij alle 
perspectieven vergelijkbaar: bewustwording van je eigen professionele identiteit, de 
mogelijkheid om samen de identiteit van de school vorm te geven, en hogere 
werktevredenheid.  

Toelichting antwoord 

Er zijn verschillende perspectieven op identiteit aan de hand waarvan docenten met 
elkaar in gesprek kunnen gaan over wat zij belangrijk vinden. Hieronder geven we een 
omschrijving van identiteit en daarna beschrijven we een aantal perspectieven op 
identiteit. Tot slot gaan we in op de opbrengsten die van een gesprek over identiteit 
kunnen worden verwacht.  

Wat is identiteit?  

Identiteit, en identiteit van docenten, is een breed begrip dat op veel manieren kan worden 
omschreven. Kortgezegd is identiteit het antwoord op de vraag “Wie ben ik?”. Identiteit 
van docenten is dan het antwoord op de vraag: “Wie ben ik als docent?”. Het antwoord op 
deze vraag betreft twee deelconcepten: de persoonlijke identiteit (iemands’ waarden, 
normen, biografie) en de professionele identiteit (iemands’ visie op de schoolcontext, 
vakinhoud, leerdoelen, wijze van beroepsuitoefening). Identiteit is in bepaalde mate stabiel 
(je verandert immers niet iedere dag) en tegelijkertijd ook dynamisch (je blijft niet altijd 
exact dezelfde) (Beijaard & Meijer, 2017; Beijaard, 2009; Burke & Stets, 2009). In de 
verdere tekst kijken we met name naar de professionele identiteit van docenten. 

 



 
 

 

Perspectieven op professionele identiteit  

Er zijn veel mogelijkheden voor docenten om met elkaar in gesprek te gaan over hun 
professionele identiteit. Hieronder worden een aantal perspectieven besproken, gebaseerd 
op onderzoekspublicaties die direct ook concrete handreikingen bieden.  

1) Rolperspectief 

Het rolperspectief bekijkt de identiteit van docenten vanuit de gedachte dat iedere 
docent meerdere rollen heeft. In iedere rol is een docent net even anders dan in een 
andere rol, hetgeen leidt tot verschillende rolidentiteiten (Burke & Stets, 2009). Zo 
heeft een docent mogelijk rollen als vakinhoudelijk expert, sectievoorzitter, mentor, 
lid van de MR, lid van het bovenbouwteam, curriculumontwikkelaar, coördinator van 
internationale excursies etc. Hoe al die rolidentiteiten zich tot elkaar verhouden, 
verschilt per docent.  

Een vraag om vanuit dit perspectief met elkaar in gesprek te gaan over identiteit is: 
Welke rollen heb jij, wat vind je daarin belangrijk en hoe verhouden de verschillende 
rolidentiteiten zich tot elkaar? (Burke & Stets, 2009) 

2) Micro/macroperspectief 

Het micro/macroperspectief benadert identiteit vanuit twee niveaus. Het microniveau 
bekijkt identiteit van docenten in specifieke situaties. “Wat doet de docent en vooral 
hoe geeft deze betekenis aan situatie X?” Daaruit komt de identiteit op microniveau 
naar voren. Het macroniveau benadert identiteit wat globaler: “Wat vind een docent 
in het algemeen belangrijk in situaties zoals X?” Uit onderzoek blijkt dat het voor het 
welzijn van docenten belangrijk is dat het micro- en macroniveau met elkaar in 
balans zijn: dat wat je als docent belangrijk vindt in een specifieke situatie, zou 
overeen moeten komen met wat je in het algemeen ook belangrijk vindt (Burke & 
Stets, 2009; Van der Want, Den Brok, Beijaard, Brekelmans, Claessens, & Pennings, 
2015).  

Vanuit het micro/macroperspectief kunnen docenten aan de hand van een specifieke 
situatie het microniveau en het macroniveau bij zichzelf analyseren. Vervolgens gaan 
docenten met elkaar in gesprek hierover. 

3) Spanningenperspectief  

Vanuit het spanningenperspectief is het mogelijk om identiteit te bekijken aan de 
hand van spanningen of lastige situaties waar veel leraren mee worstelen.  
Bijvoorbeeld de relatie met leerlingen, omgaan met (minder) innovatieve collega’s, de 
balans werk-privé (Meijer, 2011; Pillen, Den Brok, & Beijaard, 2013; Van der Wal, 
Oolbekkink, Schaap & Meijer, 2018).  

Aan de hand van deze spanningen kunnen docenten aangeven in hoeverre deze 
spanningen voor hen herkenbaar zijn en kunnen ze met elkaar in gesprek over hoe ze 
met deze spanningen omgaan en wat voor gevolgen dit heeft voor hun identiteit 
(Pillen, Den Brok, & Beijaard, 2013.  

4)  Carrièreperspectief  

De identiteit van docenten verandert gedurende de carrière. In verschillende 
carrièrefasen is bijvoorbeeld werk meer/minder belangrijk voor docenten en dit heeft 
gevolgen voor hun betrokkenheid bij school, leerlingen en schoolinnovaties (Day & 



 
 

 

Gu, 2007; Meijer, De Graaf, & Meirink, 2011; Van der Want, Schellings, & Mommers, 
2018). 
 
Vanuit het carrièreperspectief kan het gesprek worden aangegaan over identiteit aan 
de hand van vragen als: Hoe heeft jouw identiteit zich gedurende je loopbaan 
ontwikkeld? Wat vond je belangrijk aan het begin van je loopbaan en wat vind je nu 
belangrijk? Welke rol speelt werk in jouw leven? (Van der Want, Schellings, & 
Mommers, 2018) 

 

Opbrengsten voor scholen & docenten 
 
De opbrengsten van een gesprek over identiteit van docenten, kunnen verschillen. Om  
de opbrengsten te vergroten is het raadzaam om regelmatig (bijv. tweemaal per  
schooljaar) gesprekken te voeren en stil te staan bij de identiteit van docenten (en van  
de school) (Van der Want, Schellings, & Mommers, 2018; Pillen, Den Brok, & Beijaard,  
2013). 

Ongeacht het gekozen perspectief, kunnen de opbrengsten van een gesprek bestaan uit: 

1. Bewustwording bij individuele docenten en docententeams met betrekking tot hun 
identiteit;  

2. Mogelijkheid om samen de identiteit van de school vorm te geven;  
3. Hogere werktevredenheid: het gesprek over identiteit kan docenten helpen hun 

identiteit verder te ontwikkelen en vorm te geven aan hun eigen profesionele 
ontwikkelling. Deze professionele identiteitsontwikkeling draagt bij aan 
werktevredenheid en welzijn van docenten (Beijaard, 2009; Van der Want et al., 
2015).  

Belangrijke voorwaarden voor het realiseren van de opbrengsten:  

1. Gesprekken vinden regelmatig plaats; 
2. Gesprekken vinden plaats in een voor docenten en schoolleiders veilige omgeving: 

iedere deelnemer aan het gesprek voelt zich vrij om over haar/zijn identiteit te 
spreken; 

3. Er is een gespreksleider die het overzicht houdt en die ervoor zorgt dat iedereen 
aan de beurt komt. De gespreksleider bewaakt ook de veilige omgeving; 

4. De gesprekken worden verbonden met een gemeenschappelijk doel: Wat is de 
uitkomst van de gesprekken en waar draagt deze uitkomst aan bij (bijv. aan 
vormgeving onderwijs/pedagogiek/didactiek, personeelsbeleid, inrichting 
schoolgebouw)? Hoe wordt de uitkomst ingezet?  
  

Conclusie 

Docenten kunnen vanuit verschillende perspectieven met elkaar in gesprek gaan over 
hun identiteit. Opbrengsten zullen leiden tot bewustwording en de mogelijkheid om 
samen de identiteit van de school vorm te geven. Ook kan het gesprek over identiteit 
docenten helpen om te groeien richting een positieve identiteit, hetgeen bevorderlijk is 
voor de werktevredenheid van docenten.  
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Meer weten? 

Over identiteit & levensbeschouwing: https://www.leraar24.nl/christelijke-identiteit-in-
de-praktijk/ 

Over de identiteit in het beroep: https://www.leraar24.nl/versterking-van-de-
beroepsidentiteit/ 

Over identiteit met betrekking tot de docent-leerlingrelatie:  
https://www.leraar24.nl/goede-relatie-tussen-leerling-en-leraar/    
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Trefwoorden 

Professionele identiteit, dialoog, identiteitsontwikkeling.  


