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Voorwoord 
 

 

 Sinds een aantal jaren begeleid ik zorgleerlingen op de ICT academie van het Nova College in 

Beverwijk. Mijn levenslange omgang met een zwaar autistische broer en het feit dat ik makkelijk een 

band opbouw met zorgleerlingen maakten van mij al snel een ‘ervaringsdeskundige’.  Ik heb in de 

afgelopen jaren echter wel gemerkt dat het voor docenten, mijzelf incluis (ondanks ervaring en 

kennis), niet altijd even makkelijk is om deze doelgroep goed te bedienen. Ik heb dan ook de 

mogelijkheid om in het kader van het LD-traject onderzoek te doen naar hoe hierin een verbeterslag 

gemaakt kan worden, met beide handen aangegrepen. Tijdens het eerste jaar van de opleiding 

kristalliseerde deze handelingsverlegenheid mede dankzij mijn studiebegeleider Trudi Moerkamp uit 

tot een onderzoek naar de relatie tussen taakperceptie, houding tegenover zorgleerlingen en 

professionalisering van docenten. Aan de gesprekken met Trudi en haar literatuursuggesties heb ik 

veel gehad. 

 Voor mijn opdrachtgever, Het Nova College, is dit een relevant onderzoek in het kader van de 

invoering van passend onderwijs. Ik ben dan ook erg blij met de positieve respons van zowel het 

management (raad van bestuur, opleidingsdirecteur en opleidingsmanager) als de werkgroep 

Passend Onderwijs op mijn onderzoeksthema. Ook mijn directe collega’s reageerden positief. Heel 

plezierig was ook de feedback van Tina van der Steen, de ambulant begeleidster met wie ik al jaren 

samenwerk en Luit Dijk, coördinator zorg. 

 Ik heb het afgelopen jaar met veel plezier aan dit onderzoek gewerkt en was aangenaam 

verrast door de grote respons op mijn enquête en de inspirerende gesprekken naar aanleiding ervan. 

Ik heb goede hoop dat ook de interventie op basis van dit onderzoek kan rekenen op de steun van 

mijn collega’s, die zich over het algemeen zeer betrokken tonen bij zorgleerlingen.  

 Een schok was het onverwachte overlijden van collega Henk Dolleman, die had toegezegd te 

zullen helpen bij de statistische verwerking van de enquêteresultaten. Erg goed kende ik hem niet, 

maar juist dit soort persoonlijke gebeurtenissen maakt me duidelijk dat iedereen ‘special needs’ 

heeft. Ik vond uiteindelijk iemand die deze behoeften begreep en wil dan ook de statisticus Roel 

Steendijk van de universiteit Nijmegen van harte bedanken voor zijn ondersteuning, zowel op 

vaktechnisch, didactisch en pedagogisch vlak. Hij heeft me heel wat wijzer gemaakt op het gebied 

van de statistiek. 

 Last but not least: dank aan het thuis- en vriendenfront. Volgend jaar mag het een onsje 

minder zijn, is me al gezegd. We zullen zien. Ik wil in ieder geval hierbij iedereen bedanken voor 

zijn/haar betrokkenheid bij mijn onderzoek. 
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Samenvatting 
 

 De uiteindelijke doelstelling van het onderzoek is het doen van een voorstel voor een 

scholingsinterventie voor docenten, die onderwijs aan zorgleerlingen kan stimuleren. Uitgangspunt is 

de uit onderzoek naar voren gekomen gedachte dat de taakopvatting van de docent, als aspect van 

de professionele identiteit, het gedrag tegenover zorgleerlingen bepaalt. Een docent kan in zijn 

lespraktijk de nadruk leggen op kennisoverdracht, op leervaardigheden of op de persoonlijke 

ontwikkeling van de docent. Het idee is dat een scholingsinterventie die hiermee rekening bepalend 

is voor het feitelijk gedrag van docenten als het gaat om passend onderwijs. 

 Uit literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat de taakopvatting van een docent van 

invloed is op de manier waarop hij reageert op een onderwijsvernieuwing, i.c. passend onderwijs: de  

taakopvatting is gerelateerd aan de attitude van de docent, de normen die de hij hanteert en de 

gepercipieerde gedragscontrole. Deze op hun beurt hebben invloed op de intentionele 

veranderingsbereidheid van een docent. De intentionele veranderingsbereidheid en de feitelijke 

gedragscontrole samen bepalen het uiteindelijke gedrag van de docent. De feitelijke 

gedragscontrole, is dan ook de gedachte, zou bevorderd kunnen worden door een 

scholingsinterventie die uitgaat van de taakopvatting van de docent. 

 In het huidige onderzoek is nagegaan in hoeverre het idee dat taakopvatting en intentionele 

veranderingsbereidheid gerelateerd zijn,  opgaat voor de docenten van de Unit Techniek van het 

Nova College. Voor deze docenten is gekozen, omdat op basis van onderzoek in het voortgezet 

onderwijs verwacht kon worden dat zij vooral kennisoverdracht belangrijk vinden. Hiertoe is een 

enquête gehouden die de taakopvatting, de houding tegenover ‘zorgleerlingen’ en de relatie tussen 

beide in kaart brengt. Daarnaast is aan een aantal docenten gevraagd wat volgens hen nodig is op 

het gebied van professionalisering om zorgleerlingen zodanig te begeleiden dat zij zich kunnen 

ontwikkelen als beroepsbeoefenaar. 

 De veronderstelling dat docenten van de Unit Techniek meer waarde hechten aan 

kennisoverdracht dan aan leervaardigheden en persoonlijke ontwikkeling wordt in dit onderzoek niet 

bevestigd. Er is geen significante relatie gevonden tussen de taakopvatting die de nadruk legt op 

kennisoverdracht of leervaardigheden en een positieve houding jegens zorgleerlingen. Die relatie is 

er wel bij de taakopvatting die de nadruk legt op persoonlijke ontwikkeling. Ten slotte is er ook een 

relatie tussen gepercipieerde controle en houding jegens zorgleerlingen. 

Uit de gesprekken kwam naar voren dat docenten weinig heil zien in algemene verplichte cursussen 

en vooral behoefte hebben aan begeleiding op individueel niveau en op teamniveau voor problemen 

met zorgleerlingen waar ze in hun dagelijkse praktijk tegen aanlopen. 
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Summary 
 

 The ultimate objective of this research is to make a proposal for a teacher training 

intervention that stimulates tailored education. The starting point is the research-based idea that a 

teacher’s task perception, as an aspect of his professional identity, determines his behavior towards 

pupils with special needs. A teacher may emphasis knowledge transfer, learning skills or the personal 

development of the pupil. The idea is that a training intervention that takes this into account can 

have a positive effect on the actual teacher behavior towards students. 

 A literature review has revealed that a teacher’s task perception influences the way in which 

he responds to an educational innovation, i.c. tailored education: task perception is related to the 

attitude of the teacher, the standards he uses and perceived behavioral control. These in turn affect 

the teacher’s intentional willingness to change. The intentional willingness to change and actual 

behavioral control together determine the actual behavior towards the pupils. The actual behavioral 

control, is the hypothesis, could be promoted by a training intervention that is based on a teacher’s 

task perception. 

 In the current study the extent to which the idea that task perception and willingness to 

change are related holds true for the teachers of the Unit of Technology Nova College is investigated. 

These teachers were selected because, based on research in secondary education, it could be 

expected that they especially focus on knowledge transfer. 

A survey was held to map the task perception, the attitude towards pupils and the relationship 

between these two.  

In addition a number of teachers were asked what they needed in the area of professional education 

to counsel students so that they can develop as a professional. 

 The assumption that teachers of the Technique Department attach more value to knowledge 

transfer than to learning skills and personal development is not confirmed in this study. 

No significant relationship was found between the task perception that emphasizes knowledge 

transfer or learning skills and positive attitudes towards pupils with special needs. That relationship 

does exist between the task perception that emphasizes personal development. Finally, there is also 

a relationship between perceived control and attitudes towards pupils with special needs. 

The interviews revealed that teachers see little point in general compulsory courses and especially 

need guidance on an individual level and at team level to cope with problems with care students in 

their daily practice. 
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Inleiding  

 

 In dit onderzoeksrapport worden de resultaten weergegeven van het onderzoek 

‘Zorgleerlingen: ons een zorg! Het rapport beschrijft een onderzoek naar de relatie tussen de 

taakperceptie van de docenten Techniek van het Nova College en hun houding jegens zorgleerlingen 

en naar de vraag welke docenten nodig hebben om zich voor te bereiden op het geven van Passend 

Onderwijs. Het Nova College is een Regionaal Opleidingencentrum met locaties in de regio IJmond, 

Haarlem, Haarlemmermeer, Amstelveen en de Duin- en Bollenstreek. 

 Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van de studie Educatief Meesterschap en is 

uitgevoerd in opdracht van het Nova College en onder begeleiding van Trudy Moerkamp van het 

Centrum van Nascholing Amsterdam.  

 In hoofdstuk 1 worden de aanleiding en doelstelling van het onderzoek beschreven: 

docenten zullen steeds meer geconfronteerd worden met de noodzaak passend onderwijs te geven, 

maar voelen zich hiertoe niet altijd in staat. Dit onderzoek wil een bijdrage leveren om het Nova 

College in staat te stellen docenten te begeleiden bij de voorbereiding op dit type onderwijs. Het 

theoretisch kader wordt toegelicht in hoofdstuk 2. Centraal staat de theory of planned behavior, die 

een aanknopingspunt biedt om taakopvatting te relateren aan veranderingsbereidheid en scholing 

aan feitelijk gedrag. In hoofdstuk 3 en 4 worden het conceptueel model en de variabelen 

aangegeven. Hoofdstuk 5 bevat de onderzoeksopzet. Gekozen is voor een schriftelijke enquête onder 

docenten Techniek om de relatie tussen taakopvatting en houding tegenover zorgleerlingen in kaart 

te brengen gecombineerd met een aantal interviews met docenten om zicht te krijgen op de wensen 

die er leven in verband met professionaliseringstrajecten. De resultaten van beide onderzoeken 

staan in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 bevat de belangrijkste conclusies en hoofdstuk 8 aanbevelingen 

voor een interventie. In hoofdstuk 9 wordt besproken in hoeverre de verwachtingen ten aanzien van 

het onderzoek zijn uitgekomen e discussie en wordt gereflecteerd op het verloop en de opbrengst 

van het onderzoek. Het rapport besluit met een literatuurlijst en bijlagen. 
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1. Geschiedenis van de onderzoeksvraag en doel van het onderzoek 

 

Aanleiding / probleemstelling 

In mijn onderwijspraktijk bij de Unit Techniek van het Nova College, waar ik onder andere 

rugzakleerlingen begeleid, ervaar ik bij meerdere collega’s geregeld weerstand tegenover leerlingen 

met speciale onderwijsbehoeften. Zij zien het als hun taak vakkennis over te dragen en de leerlingen 

op te leiden tot beroepsbeoefenaren. We zijn geen hulpverleners, maar docenten, is een opmerking 

die ik nogal eens hoor!  

 

 Het aantal leerlingen met speciale onderwijsbehoeften (‘zorgleerlingen’) in het mbo is de 

afgelopen jaren door tal van oorzaken sterk toegenomen (Inspectie, 2009). Daarbij gaat het vooral 

om rugzakleerlingen, leerlingen die instromen vanuit het praktijkonderwijs en lwoo1-leerlingen. Maar 

ook de begeleiding van leerlingen met leerproblemen en psychosociale problemen komt steeds meer 

op het bordje van docenten terecht. Mbo-docenten ervaren de laatste jaren dan ook een verzwaring 

van zorgtaken vanwege toenemende en complexer wordende problemen van leerlingen (Brinkman & 

Talsma, 2006; Brinkman, Van der Steenhoven & Van Veen, 2008), waarbij omvang en ernst van deze 

problemen overigens wel sterk kunnen verschillen per instelling, opleiding en niveau.  

 De Inspectie heeft geconstateerd dat er een spanningsveld bestaat tussen de opdracht alle 

leerlingen op te leiden tot een startkwalificatie en de noodzaak extra zorg en begeleiding te bieden 

om zorgleerlingen binnenboord te houden, en dat dit spanningsveld de komende jaren alleen maar 

lijkt toe te nemen (Inspectie, 2009). Het feit dat bij de intake zelden gekeken wordt naar de relatie 

tussen de problematiek van een leerling en de (on)mogelijkheid van een beroepsopleiding en het feit 

dat zorgleerlingen vaak ook nog grote leerachterstanden hebben op het gebied van rekenen en taal, 

maakt het er voor docenten allemaal niet gemakkelijker op. 

Docenten worstelen dan ook met de vraag waar de grens ligt als het gaat om de maatschappelijke 

opdracht van het onderwijs (Brinkman & Talsma, 2006). Het Sociaal Cultureel Planbureau 

constateerde al eerder dat het onderwijs weliswaar een bredere taak heeft dan alleen het 

overdragen van kennis, maar dat er ook grenzen zijn (Turkenburg, 2005).   

 Toch is inclusief onderwijs met de daarbij horende verruiming van de taak van docenten een 

onomkeerbaar proces. Het principe is verankerd in Europese verdragen die ook door Nederlands zijn 

geratificeerd en op Europees vlak wordt de ontwikkeling naar inclusief onderwijs dan ook als een 

gegeven beschouwd. (Kyriazopoulou & Weber, 2009; Meijer, 2009). Onder inclusief onderwijs 

verstaat men onderwijs dat zich aanpast aan de leerling. Het gaat daarbij niet alleen om leerlingen bij 

wie is vastgesteld dat ze specifieke onderwijsbehoeften of een beperking hebben, maar om alle 

leerlingen die kwetsbaar zijn voor uitsluiting en uitval. Dit vereist flexibele onderwijssystemen die 

beantwoorden aan de diverse en vaak complexe behoeften van individuele leerlingen.  

                                                           
1
 Leerwegondersteunend onderwijs 
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In Nederland is de Wet Passend Onderwijs, die naar verwachting in 2013 in werking treedt, een 

verdere stap in de richting van inclusief onderwijs, al zijn passend en inclusief onderwijs niet 

hetzelfde. De inzet van passend onderwijs is om zoveel mogelijk leerlingen een passend 

ondersteuningsaanbod te geven binnen het reguliere onderwijs, maar speciaal onderwijs blijft nodig, 

aldus het ministerie van OCW (OCW, 2009).  

 Professionalisering van docenten is daarvoor een voorwaarde, omdat het de helft van de 

docenten nog niet lukt om het onderwijs af te stemmen op verschillen tussen leerlingen (OCW, 

2011). Het ministerie van OCW investeert daarom, parallel aan de invoering van passend onderwijs, 

in de professionalisering van leerkrachten in de verwachting dat dit zal leiden tot docenten die beter 

leren omgaan met verschillen tussen leerlingen en een verminderde instroom in het speciaal 

onderwijs. Voor de professionalisering van docenten en schoolleiders is in 2012 100 miljoen euro 

beschikbaar en vanaf 2013 structureel 150 miljoen euro (OCW, 2011). Afspraken over 

professionalisering van docenten moeten worden vastgelegd in een schoolondersteuningsprofiel. Dit 

is een beschrijving van de voorzieningen die de school heeft getroffen voor leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben. 

 Ook de sectorraden benadrukken dat voor het slagen van passend onderwijs de 

betrokkenheid en de toerusting van docenten essentieel is. Zij doen dat in het Referentiekader 

Passend Onderwijs dat zij ten behoeve van de schoolbesturen hebben opgesteld (PO-Raad, VO-Raad, 

AOC Raad en MBO Raad, 2012). In het referentiekader wordt een groot aantal vereiste 

basisvaardigheden geformuleerd – naast vakkennis, vaardigheden op het gebied van 

klassenmanagement en pedagogisch-didactische vaardigheden – waarover een docent moet 

beschikken om passend onderwijs te kunnen bieden. Professionalisering (op individuele basis of in 

teamverband) heeft dan ook geen vrijwillig, maar een verplicht karakter, aldus het referentiekader. 

Ook het Nova College zet zich voor professionalisering in. In het schoolondersteuningsprofiel wil men 

hierover afspraken vastleggen. 

 De vraag is of verplichte scholing zonder meer het gewenste resultaat zal opleveren. 

Professionalisering blijkt namelijk alleen effectief als iedereen het belang ervan onderschrijft en de 

leeromgeving voor leraren wordt ingericht. Dat is op dit moment nog niet het geval, wat resulteert in 

professionaliseringsinterventies die nauwelijks kans van slagen hebben, wat vooral bij leraren tot 

frustratie leidt en de gedane investeringen in tijd, geld en energie zinloos maakt (Van Veen, Zwart, & 

Meirink, 2010). De resultaten van de onderzoeken van Oosterheert (2001) en Van Eekelen (2005) 

wijzen er verder op dat het beter is niet alle docenten op dezelfde manier te behandelen, maar om 

de scholingsaanpak af te stemmen op de kenmerken van de docenten. 

 Het draagvlak voor passend onderwijs is problematisch. Uit onderzoek onder PABO-

studenten (Novák, 2007) komt naar voren dat de aankomende generatie basisschooldocenten weinig 

voelt voor inclusief (i.c. passend) onderwijs. De grens ligt voor de meerderheid van de respondenten 

bij het moment waarop tijd die zij besteden aan een leerling met speciale behoeften ten koste gaat 

van de aandacht voor de rest van de groep. Op mbo-scholen is nog weinig onderzoek gedaan naar 

draagvlak voor passend onderwijs. Wel is uit onderzoek naar voren gekomen dat er grote verschillen 

bestaan tussen docenten in de technische sector en in sectoren als zorg en welzijn. Vooral bij 

techniek lijken veel docenten negatief aan te kijken tegen taken die met zorg te maken hebben. Bij 

zorg en welzijn doet zich soms het tegenovergestelde voor: docenten die voor deelnemers de rol 

willen vervullen van therapeut. De verschillen in houding lijken mede samen te hangen met de 
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taakopvatting, een aspect van de professionele identiteit, van docenten (Petit, Groenenberg, & 

Kuijvenhoven, 2010). Ik ga op het begrip ‘professionele identiteit’ in een volgend hoofdstuk verder in. 

 De perceptie van de eigen professionele identiteit lijkt bepalend voor waar docenten energie 

in willen steken en hoe zij leermogelijkheden benutten (Beijaard, 2009). Daarom is het zinvol op het 

Nova College eerst te onderzoeken hoe de docenten Techniek zichzelf zien als docent en of deze 

houding gerelateerd is aan hun houding tegenover zorgleerlingen.  

De hypothese is dat inzicht in de professionele identiteit, i.c. de taakopvatting, van docenten en de 

relatie van die identiteit met een onderwijsverandering, in dit geval onderwijs aan zorgleerlingen, 

niet alleen laat zien waar de struikelpunten zitten voor een verandering van het onderwijs, maar ook 

aanknopingspunten kan bieden voor de wijze waarop docenten en docententeams het beste 

gefaciliteerd kunnen worden in de gewenste richting.  

 

Doelstelling 

 

 Het uiteindelijk doel van het onderzoek is het doen van een voorstel voor een 

scholingsinterventie op maat die gedifferentieerd onderwijs kan stimuleren. 

 

 Onderzoeksvraag 

 

 De centrale onderzoeksvraag is of professionalisering die gebaseerd is op de taakopvatting 

van de docent de bereidheid en het vermogen om passend onderwijs te bieden aan zorgleerlingen 

vergroot. Deze vraag probeer ik te beantwoorden aan de hand van de volgende deelvragen: 

 

1. Welke factoren spelen volgens de wetenschappelijke literatuur een rol bij bereidheid tot veranderen? 

2. Wat is bekend uit wetenschappelijk onderzoek over de taakopvatting van docenten en de relatie tot 

veranderingsbereidheid. 

3. Wat is de taakopvatting van de docenten in de unit Techniek? 

4. Wat is de houding van docenten in de unit Techniek tegenover zorgleerlingen?  

5. Wat is de relatie tussen taakopvatting en houding tegenover zorgleerlingen? 

6. Wat is volgens docenten Techniek nodig (op het gebied van professionalisering) om zorgleerlingen 

zodanig te begeleiden dat zij zich kunnen ontwikkelen als beroepsbeoefenaar? 

 

 De eerste twee vragen zullen worden beantwoord op basis van literatuuronderzoek. Voor de 

beantwoording van vraag 3, 4 en 5 wordt een enquête gehouden onder de docenten van de Unit 

Techniek en de afdeling Laboratoriumtechniek. Voor de beantwoording van de laatste vraag zullen 

interviews gehouden worden met drie docenten van verschillende afdelingen / locaties. 

 

Belang voor de school 

 

 Docenten zullen steeds meer geconfronteerd worden met de noodzaak passend onderwijs te 

geven. Dit onderzoek wil een bijdrage leveren om het Nova College in staat te stellen docenten te 

begeleiden bij de voorbereiding op dit type onderwijs. 
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2.  Theoretisch kader 

 

 Waslander (in: Bekkers, Noordegraaf, Waslander & De Wit, 2011) constateert dat al vele 

jaren wordt geprobeerd om de groei van het speciaal onderwijs in Nederland een halt toe te roepen 

en dat gedifferentieerd lesgeven door leraren in het reguliere onderwijs daarvoor een voorwaarde is. 

Ze noemt Passend onderwijs dan ook een innovatie die het hart van het onderwijs raakt. De 

belangrijkste les die volgens haar uit al het onderzoek naar onderwijsinnovatie is te trekken is dat van 

een aanpak die niet leidt tot ander gedrag van leraren geen enkel effect te verwachten valt. 

De Evaluatie- en adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO, 2010) specificeert dit in haar 

voortgangsrapportage als volgt: ‘Keer op keer wordt betoogd dat een betere toerusting en verdere 

professionalisering van de leerkrachten nodig is zodat meer zorgleerlingen in het reguliere onderwijs 

begeleid kunnen worden. Om Passend onderwijs te laten landen in de klas is evenwel meer nodig 

dan in te zetten op het vergroten van de deskundigheid van de leraar. Minstens zo belangrijk is het 

om leraren een aantrekkelijk perspectief te bieden: werkbare oplossingen voor problemen en 

knelpunten die zij zelf mogen benoemen.’  

 De centrale rol van docenten bij het verbeteren van onderwijs wordt inmiddels volledig 

onderkend (Konerman, 2009), waarbij de aandacht zich toespitst op de professionele identiteit van 

de docent. Men veronderstelt dat deze een essentiële factor is bij het realiseren van 

onderwijsvernieuwing (Nias, 1996; Day, 2006; Beijaard, 2009), en dus, naar we mogen aannemen, 

ook bij het realiseren van onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. 

 In dit hoofdstuk ga ik na wat er in de literatuur bekend is over de taakperceptie in het kader 

van de professionele identiteit van docenten en wat de betekenis van die identiteit is voor passend 

onderwijs. Ik ga verder na hoe de relatie tussen de houding van de docent en diens gedrag 

onderzocht kan worden en welke factoren bij de bereidheid tot gedragsverandering een rol spelen. 

Dit moet uiteindelijk leiden tot een conceptueel model, dat de relatie tussen professionele identiteit, 

i.c. taakopvatting, en houding tegenover zorgleerlingen en gedragsverandering in kaart brengt. 

 

Professionele identiteit 

 

 Het concept professionele identiteit heeft de aandacht getrokken in verschillende disciplines, 

maar het meeste onderzoek op dit gebied is uitgevoerd op het gebied van onderwijs en 

lerarenopleidingen (voor een overzicht, zie Beijaard, Meijer& Verloop, 2004). Professionele identiteit 

wordt op verschillende manieren gedefinieerd binnen het onderwijs, wat het moeilijk maakt om de 

resultaten van studies over dit onderwerp te vergelijken, maar het begrip heeft over het algemeen 

betrekking op de manier waarop docenten zichzelf zien als leraren, op basis van hun interpretatie 

van en hun voortdurende interactie met hun context (Beijaard et al., 2004).  

 Kelchtermans (2009) stelt dat leraren een interpretatief kader ontwikkelen tijdens hun 

carrière en dat dit kader wordt gevormd en opnieuw vormgegeven door middel van interactie tussen 

individuele docenten en de sociale, culturele en structurele werkomstandigheden van hun werk en 

de context.  

 In navolging van Beijaard et al. (2004) en Kelchtermans (2009), die overigens de voorkeur 

geeft aan de term ‘self-understanding’ of zelfinzicht’i, wordt de professionele identiteit van de leraar 

hier opgevat als gevormd door de wisselwerking tussen persoon en context.  



 

 

11 

 

 Kelchtermans onderscheidt een aantal componenten in de professionele identiteit 

(zelfinzicht) van de docent: zelfbeeld, gevoel van eigenwaarde, taakperceptie, motivatie en 

toekomstperspectief.  

Het zelfbeeld is de beschrijvende component, de manier waarop docenten zichzelf typeren als leraar. 

Dit beeld is gebaseerd op zelfperceptie, maar wordt ook sterk beïnvloed door de manier waarop men 

wordt ervaren door anderen. 

Zeer nauw verbonden met het zelfbeeld is de waardecomponent van het zelfinzicht: het gevoel van 

eigenwaarde. Dit gevoel verwijst naar waardering van de leraar voor zijn / haar feitelijk prestaties op 

het werk (hoe goed doe ik het in mijn baan als leraar?). Feedback van anderen is belangrijk, maar 

deze feedback wordt gefilterd en geïnterpreteerd. Eigenwaarde wijst verder op het feit dat emoties 

een grote rol spelen. Een positief gevoel van zelfwaardering is van cruciaal belang om je prettig te 

voelen in je werk, voor het ervaren van voldoening in het werk en voor je welzijn als leraar. Die 

positieve zelfwaardering is echter kwetsbaar, fluctueert in de tijd en moet keer op keer bevestigd 

worden. Dat is de reden waarom negatieve publieke uitspraken, die voor een buitenstaander bijna 

triviaal lijken, een desastreuze invloed kunnen hebben op leraren. De eigenwaarde is verweven met 

de normatieve component van zelfinzicht: de taakperceptie.  

Taakperceptie heeft betrekking op wat de leraar ziet als zijn / haar taken en plichten om het werk 

goed te kunnen doen. Het is het persoonlijke antwoord van een leraar op de volgende vragen: 

• Wat moet ik doen om een goede leraar zijn? 

• Wat zijn de essentiële taken die ik moet verrichten om met recht het gevoel te hebben dat ik goed 

bezig ben? 

• Wat beschouw ik als legitieme taken om uit te voeren en wat moet ik weigeren te aanvaarden als 

deel van 'mijn werk'? 

Taakperceptie omvat diepgewortelde overtuigingen over wat goed onderwijs is, over iemands 

morele plichten en verantwoordelijkheden om recht te doen aan studenten. Wanneer deze 

diepgewortelde overtuigingen worden aangevochten vinden docenten dat zij zelf als persoon in 

twijfel worden getrokken. Evaluatiesystemen, nieuwe regelgeving, oproepen tot onderwijskundige 

veranderingen die afwijken van of ingaan tegen de taakperceptie van leraren zullen hun gevoel van 

eigenwaarde, hun voldoening in het werk, enz. ingrijpend beïnvloeden. De emotionele impact is zeer 

sterk, omdat docenten vinden dat hun morele integriteit als persoon en als professional in twijfel 

wordt getrokken. Het ter discussie stellen van deze diepgewortelde overtuigingen kan zelfs leiden tot 

het verlaten van het onderwijs, burn-out, etc. , aldus Kelchtermans. 

De werkmotivatie (of conatieveii component) verwijst naar de motieven om leraar te worden, in het 

onderwijs te blijven of voor een andere carrière te kiezen.  

Het is dus duidelijk dat zowel de taakperceptie als de werkomstandigheden die het mogelijk maken 

om als leraar te werken en te handelen volgens dat persoonlijke normatieve programma van cruciaal 

belang zijn voor de baanmotivatie.  

De motieven voor het werken als leraar kunnen zich overigens mettertijd ontwikkelen. De meeste 

leraren zijn in het onderwijs begonnen vanwege hun liefde voor en interesse in hun vakgebied. Na 

verloop van tijd begrijpen veel docenten dat hun werk ook om andere redenen voor hun studenten 

van belang kan zijn: iets betekenen voor jongeren die worstelen met hun identiteit, met opgroeien. 

Ze realiseren zich dat ze belangrijk voor hen zijn in een bredere educatieve zin. Dit kan een zeer 

motiverende factor in hun carrière zijn en ook een bron voor werktevredenheid en een positief 
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gevoel van eigenwaarde, aldus Kelchtermans. 

Zelfinzicht omvat ook een tijdselement: het toekomstperspectief . Dit geeft de verwachtingen van de 

leraar over zijn / haar toekomst in de baan ('hoe zie ik mijzelf als een leraar in de komende jaren en 

hoe voel ik me daarbij ?'). Dit aspect verwijst ook expliciet naar het dynamische karakter van 

zelfinzichtiii. Het is geen statische, vaste identiteit, maar eerder het resultaat van een continu 

interactief proces van betekenisgeving en -constructie: het handelen in het heden wordt beïnvloed 

door betekenisvolle ervaringen in het verleden en de verwachtingen over de toekomst.  

Deze vijf componenten van zelfinzicht kunnen analytisch worden onderscheiden, maar zijn allemaal 

met elkaar verweven en verwijzen naar elkaar. Op deze manier is zelfinzicht (professionele identiteit) 

zowel een omvattend (integratief) en een analytisch (gedifferentieerd) concept.  

 Canrinus (2011), die zich expliciet aansluit bij de opvatting van Kelchtermans dat de 

professionele identiteit wordt gevormd door de wisselwerking tussen persoon en contextiv, noemt als 

contextuele factoren die van invloed zijn op professionele identiteit de mogelijkheden tot 

professionele ontwikkeling en de mate van autonomie. Leerkrachten die meer autonomie ervaren, 

voelen zich tevredener in hun werk, zijn gemotiveerder en voelen zich competenter. Van Veen (2008) 

heeft erop gewezen dat de autonomie van leraren de laatste decennia afneemt, onder meer omdat 

het onderwijs steeds meer wordt benaderd vanuit een marktperspectief, waarbij wet- en regelgeving 

worden opgelegd aan leraren. Dit draagt volgens hem niet bij aan de professionaliteit van leraren, 

wat leidt tot de paradox dat de overheid enerzijds streeft naar professionalisering van docenten, 

terwijl zij de autonomie van docenten, die bepalend is voor die professionalisering door regelgeving 

steeds verder wordt inperkt, en de overheid in feite bijdraagt aan de deprofessionalisering van de 

beroepsgroep (Van Veen, 2008). 

 Persoonlijke kenmerken die mogelijk het gevoel van professionele identiteit beïnvloeden zijn 

volgens Canrinus onder andere de primaire reden om leraar te worden, de totale hoeveelheid 

ervaring in het onderwijs, en de persoonlijke onderwijsovertuigingen (Canrinus, 2011). Deze 

persoonlijke onderwijsovertuigingen zijn vergelijkbaar met het begrip taakperceptie van 

Kelchtermans. Volgens Canrinus (2011) kan een sterke relatie kan worden verondersteld tussen de 

manier waarop leraren hun eigen professionele identiteit zien en hun onderwijsovertuigingen.  

 Uit onderzoek dat het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) en het Centrum voor 

Nascholing Amsterdam (CNA) in 2009 hebben laten uitvoeren naar relatie tussen de professionele 

identiteit van docenten in het mbo en onderwijsinnovaties, is naar voren gekomen dat mbo-

docenten op dit moment de mogelijkheden om zelf sturing te geven niet hoog inschatten. De 

innovaties van de laatste jaren worden als ‘van bovenaf’ ervaren, te snel ingevoerd met te weinig 

mogelijkheden voor experimenteren en reflectie. Bovendien vinden zij dat de deskundigheid van 

docenten onvoldoende serieus genomen wordt. Daarnaast zijn ze van mening dat de marges voor 

docenten om zich te ontwikkelen, en de ruimte voor overleg en uitwisseling met vakgenoten steeds 

kleiner is geworden (Moerkamp & Hermanussen, 2011). 

 Onderwijsovertuigingen kunnen zowel betrekking hebben op de doelstellingen van het 

onderwijs als de rol van studenten. 

 In de literatuur worden twee uitersten vermeld met betrekking tot overtuigingen over de 

doelstellingen van onderwijs. Het eerste uiterste ziet het aanleren van vaardigheden en kwalificaties 

als belangrijkste educatief doel. Het andere uiterste richt zich vooral op de morele en persoonlijke 

ontwikkeling van de leerling. In werkelijkheid is het niet een kwestie van het ene of het andere 
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uiterste (De Vries, 2004). De opvattingen over de doelstellingen van het onderwijs hebben bij een 

groot deel van de docenten elementen van beide richtingen in zich. Doelstellingen van het onderwijs 

zijn een voortdurende onderwerp van discussie onder docenten (Labaree, 1997), niet in het minst 

vanwege de beleidsdoelstellingen waaraan scholen voortdurend moeten voldoen en die vaak niet 

stroken met wat docenten belangrijk vinden voor de school en hun werk als docent. De weerstand is 

niet onbegrijpelijk. Wanneer de overtuigingen van leerkrachten worden aangevochten, beïnvloedt 

dit niet alleen de praktische kant van hun werk, maar raakt het ook hun professionele identiteit 

(Hammersley-Fletcher & Qualter, 2010). 

 Met betrekking tot opvattingen over de rol van studenten in het onderwijs, zien we ook twee 

perspectieven in de literatuur. Het eerste is leerkracht- en kennisgeoriënteerd en ziet studenten in 

de rol van passieve consumenten van de kennis die hun door de docenten wordt aangereikt. Aan de 

andere kant van het continuüm ligt het student- en lerengerichte perspectief, waarbij studenten 

actief deelnemen aan het onderwijsproces (Van Veen, Sleegers, Bergen & Klaassen, 2001; De Vries, 

2004). Ook hier liggen de opvattingen over de rol van leerlingen in de praktijk ergens tussen de 

genoemde uitersten. De mate waarin de studenten actief deelnemen zouden moeten deelnemen 

aan het onderwijs is een speerpunt in vele onderwijshervormingen, waarbij de gedachte is dat het 

onderwijs meer studentgericht en meer op leren gericht zou moeten zijn. 

 In een verkennende studie naar de relatie tussen onderwijsopvattingen van docenten en hun 

houding tegenover een vernieuwing op het gebied van een onderdeel van het curriculum komen Van 

Driel , Bulte & Verloop (2007) tot soortgelijke bevindingen. Zij stuitten op een vakgerichte opvatting 

gecombineerd met een focus op kennisoverdracht van fundamentele theoretische concepten en een 

opvatting die een leerlinggerichte aanpak combineert met de overtuiging dat de vakkennis 

aangeleerd moet worden in relatie tot maatschappelijke kwesties. Maar ook troffen zij een grote 

subgroep aan, die elementen van beide opvattingen combineerde. In een studie van Denessen 

(1999) werd ook al vastgesteld dat veel docenten elementen van beide ideologieën combineren. 

Fundamenteel voor de studie van Van Driel, Bulte en Verloop. (2007) was het idee dat er binnen het 

geheel van onderwijskundige overtuigingen van leerkrachten relaties zijn tussen opvattingen over 

specifieke aspecten, zoals het curriculum, het leren en onderwijzen van bepaalde onderwerpen, en 

opvattingen over onderwijs, leren, kinderen, en de school in meer algemene zin. 

 Beijaard, Verloop en Vermunt (2000) stellen in dit verband dat docenten hun professionele 

identiteit ontlenen aan (een combinatie van) de manieren waarop zij zichzelf zien als vakinhoudelijke, 

pedagogische dan wel didactische experts. 

 De vakinhoudelijk expert stelt de vakinhoud en vakgerelateerde vaardigheden centraal stelt 

in zijn professie.  

 De didactisch expert ziet inzicht en vaardigheid met betrekking tot het plannen, uitvoeren en 

evalueren van het onderwijsleerproces als kern van professie.  

 De pedagogisch expert tenslotte verwijst vooral naar de centrale betekenis van zijn 

bekwaamheid om de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen. 

De wijze waarop docenten concrete keuzes maken in hun lespraktijk hangt op een bepaalde manier 

samen met de wijze waarop zij zichzelf zien als actor in het onderwijsleerproces: een coach zal dat 

anders aanpakken dan iemand die alleen kennis wil overdragen. 
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 Pajares (1992) constateert dat onderwijsovertuigingen deel uitmaken van bredere, algemene 

overtuigingen van leerkrachten. Deze overtuigen lijken in hoge mate te bepalen hoe een persoon 

reageert op nieuwe informatie. Hij vergelijkt deze overtuigen met ’een filter waardoor nieuwe 

verschijnselen worden uitgelegd’ .Ook vermeld hij dat onderzoekers herhaaldelijk sterke relaties 

hebben gevonden tussen de onderwijsovertuigingen van leerkrachten en hun acties in de praktijk, 

zoals planning, instructiebeslissingen en klassenpraktijken. 

 Er zijn verschillende bronnen die de onderwijsovertuigingen van leraren vormen (Canrinus, 

2011). Ten eerste hebben leraren zich als student meningen gevormd over wat lesgeven betekent en 

hoe een leraar moet lesgeven. Deze meningen van de beginnende leraar zijn vaak moeilijk te 

veranderen. Ten tweede hebben leraren een opleiding gevolgd waarin ze perspectieven op onderwijs 

kregen aangereikt op basis van theorieën en onderzoek. Deze perspectieven kunnen veranderen of 

een extra dimensie geven aan vroegere overtuigingen, maar ook leiden tot nieuwe overtuigingen. In 

de derde plaats hebben leerkrachten na of zelfs tijdens hun leraren opleiding, hun eerste 

'praktijkervaring' in een specifieke school. Tijdens deze ervaring, leren ze over de – praktische - 

perspectieven van de school op onderwijs.  

 

Taakperceptie en onderwijsvernieuwing 

 

 Er is een groeiende consensus dat onderwijsvernieuwingen zijn gedoemd te mislukken als 

men zich beperkt tot de ontwikkeling van specifieke vaardigheden, zonder rekening te houden met 

de overtuigingen, intenties en attitudes van leerkrachten (Oosterheert, 2001; Van Eekelen,2005). 

Veel innovaties worden door de betrokken docenten gezien als onpraktisch, bijvoorbeeld omdat ze 

geen betrekking hebben op bekende routines (wat leidt tot sterke gevoelens van onzekerheid en 

onveiligheid) of omdat ze niet stroken met hun overtuigingen ten aanzien van onderwijsdoelen. Dit 

betekent niet dat de opvattingen van docenten per definitie bepalend moeten zijn, maar het 

impliceert wel dat het noodzakelijk om rekening te houden met bestaande overtuigingen, als men de 

praktijk van de docent wil veranderen. Dit is ook de conclusie van Teurling en Uerz (2009) in een 

verslag van een onderzoek naar professionalisering van docenten in roc’s ten behoeve van 

onderwijsinnovatie. Van Driel (2008) stelt onomwonden: als je beter snapt waarom docenten doen 

wat ze doen, of niet doen, kun je hun scholing hierop afstemmen. 

 Bij elke innovatie, moet worden vastgesteld welke rol bestaande overtuigingen van docenten 

spelen. In sommige gevallen kan de conclusie zijn dat de essentie van de innovatie zo veraf ligt van 

de bestaande overtuigingen van leerkrachten, dat de geplande innovatie aanzienlijk moet worden 

aangepast. In andere gevallen kan de conclusie zijn dat de beoogde innovatie in harmonie kan 

worden gebracht met de ideeën van de leerkrachten en de volgende vraag is dan hoe de 

overtuigingen (en daarna de handelwijze) van de leraren veranderd kunnen worden. Om dit laatste 

te bereiken, is niet alleen inzicht in de bestaande overtuigingen van de leerkrachten noodzakelijk, 

maar ook in de manieren waarop deze kunnen worden gewijzigd (Van Driel, 2008). 

Bij alle interventies is het verder belangrijk om te beseffen dat het jaren heeft geduurd voordat de 

overtuigingen vorm hebben gekregen en dus niet gemakkelijk veranderd kunnen worden. Een andere 

complicerende factor is dat deze overtuigingen meestal impliciet zijn, omdat leerkrachten zich er niet 

bewust van zijn hoe ze hun gedrag beïnvloeden. Bovendien hebben overtuigingen, zoals hierboven 
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vermeld, de functie van filters voor de interpretatie van nieuwe ervaringen, of het maken van een 

selectie uit nieuwe informatie, bijvoorbeeld over innovatieve educatieve methoden. 

 Hoe docenten zichzelf zien, hun professionele identiteit dus, speelt een cruciale rol in het 

reflectieproces dat op gang komt als docenten geconfronteerd worden met een 

onderwijsvernieuwing en de wijze waarop ze daarmee omgaan in hun klassenpraktijk (Beijaard, 

Verloop & Vermunt, 2000). Het resultaat van het reflectieproces is een antwoord op de vernieuwing, 

dat vervolgens leidt tot specifieke keuzes in de vormgeving van leeromgevingen. 

Met name de taakperceptie binnen deze opvatting van professionele identiteit lijkt van belang als we 

kijken naar de wijze waarop docenten aankijken tegen een onderwijsvernieuwing als passend 

onderwijs. Er blijkt namelijk een positieve samenhang te zijn tussen taakperceptie en de waardering 

voor uitvoerbaarheid, tussen taakperceptie en de waardering voor leerzaamheid en tussen de 

waarderingen voor uitvoerbaarheid en leerzaamheid (Merrill, 2002; Van Merrienboer & Kirschner, 

2007).  

 Volgens Coburn (2004) bepaalt de mate waarin de eigen opvattingen over het vak 

corresponderen met de innovatie het type respons. Die respons kan variëren van 

 ‘afwijzing’ (belangrijke onderdelen van de vernieuwing die niet sporen met eigen overtuigingen 

worden niet overgenomen in het eigen gedragsrepertoire),  

‘ontkoppeling’ (de vernieuwing wordt aan de buitenkant vormgegeven, maar wordt niet in de kern 

van het onderwijsleerproces doorgevoerd) en  

‘assimilatie’ waarbij belangrijke delen van de onderwijsvernieuwing op een manier worden 

geïnterpreteerd dat zij overeenkomen met hoe men altijd al gewoon was les te geven, waardoor de 

lespraktijk feitelijk bij het 'oude' blijft, tot  

accommodatie. Alleen in het laatste geval is er sprake van een fundamentele vernieuwing van de 

lespraktijk, niet alleen 'aan de buitenkant' maar ook in de kern van het onderwijsleerproces. 

 Bovengenoemde antwoorden op de verandering kunnen gezien worden als schakels tussen 

betekenisverlening van docenten op basis van hun professionele identiteit aan de ene kant en 

concrete keuzes in lespraktijken aan de andere kant. Deze zienswijze maakt duidelijk dat 

vernieuwingsideeën langs de lijn van de professionele identiteit van de docent al dan niet praktisch 

vormgegeven worden in de alledaagse lespraktijk.   

 Wanneer een verandering wordt geïntroduceerd in een organisatie, is weerstand tegen deze 

verandering een natuurlijke reactie en dat is in het onderwijs niet anders (Bolt, Studulski, Van der 

Vergt & Bontje, 2006). Dat er weerstand is tegen passend onderwijs is daarom niet verwonderlijk. 

Een belangrijke bron voor het ontstaan van weerstand, is het afbreken van bestaande werkroutines 

ten gunste van een nieuwe manier van werken. Een tweede bron van weerstand hangt samen met 

de onzekerheid die altijd met veranderingen samengaat. Het gaat dan speciaal over de onzekerheid 

over de uitkomsten van een verandering en de precieze gevolgen hiervan voor de organisatie en voor 

het eigen werk in het bijzonder. 

 Uit een recent onderzoek onder mbo-docenten blijkt dat zij om diverse redenen onvrede 

voelen over de onderwijsinnovaties die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd. De vernieuwingen 

worden als ‘van bovenaf’ ervaren, te snel ingevoerd met te weinig mogelijkheden voor 

experimenteren en reflectie. Bovendien vinden docenten dat hun deskundigheid onvoldoende 

serieus genomen wordt (Moerkamp en Hermanussen, 2011).  
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 Als de belangrijkste redenen dat de implementatie van onderwijsinnovaties niet succesvol 

verloopt, noemen Bolt et al. (2006) dat deze innovaties door anderen - buiten het onderwijs - zijn 

bedacht, dat docenten niet betrokken zijn bij de vernieuwing en dat er weinig aandacht is voor het 

feit dat de kwaliteit van docenten een kritische succesfactor is voor het verbeteren van het onderwijs 

Dezelfde redenen worden genoemd als het gaat om veranderingen die gerelateerd zijn aan onderwijs 

aan zorgleerlingen (o.a. Petit, Groenenberg. & Kuijvenhoven, 2010).  

 De weerstand van docenten tegen zorgleerlingen zullen naar alle waarschijnlijkheid de vorm 

aannemen van ‘afwijzing’ en ‘ontkoppeling’. De veronderstelling is, zoals eerder opgemerkt, dat deze 

reactie vooral samenhangt met de taakperceptie van de docent. Het zou overigens ook heel goed 

kunnen dat deze weerstand samenhangt met persoonlijke kenmerken (Ali, Mustapha& Jelas, 2006; 

Jordana Schwartza, McGhie-Richmond , 2009). Om die reden zullen deze kenmerken ook in dit 

onderzoek betrokken worden. 

 

Weerstand versus veranderingsbereidheid 

 

 Metselaar en Cozijnsen (2005) hebben de term weerstand geherdefinieerd als 

veranderingsbereidheid, waaronder zij verstaan: “een positieve gedragsintentie van een medewerker 

ten aanzien van de invoering van een verandering in de structuur, cultuur of werkwijze van een 

organisatie of afdeling, resulterend in een inspanning van de kant van de medewerker om het 

veranderingsproces te ondersteunen of te versnellen”. Zij beschouwen veranderingsbereidheid dus 

als een gedragsintentie en baseren zich daarbij op de theory of planned behavior (Ajzen, 1991; Ajzen 

& Fishbein, 2005) (zie fig. 1).  

 

 

 
Fig. 1. Ajzens model van gepland gedrag 
Figuur overgenomen van http://people.umass.edu/aizen/pdf/tpb.measurement.pdf 

 

 Volgens het mode van Ajzen is de intentie die iemand heeft de belangrijkste voorspeller van 

gedrag. Deze intentie wordt weer beïnvloed door drie overwegingen of overtuigingen: de attitude 

(behavioral beliefs), de gedragscontrole (control beliefs) en de subjectieve normen en die de persoon 

ervaart met betrekking tot het gedrag. 

- behavioral beliefs: attitude ten opzichte van het gedrag. Dit zijn overtuigingen over de mogelijke 

uitkomsten van het gedrag en de evaluatie of beoordeling van deze uitkomsten. Dit is dus de houding 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X09000365#aff1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X09000365#aff1


 

 

17 

 

of attitude die iemand heeft ten aanzien van het te vertonen gedrag, deze houding kan positief of 

negatief zijn2.  

- normatieve beliefs: subjectieve norm. Dit zijn overtuigingen over de normatieve verwachtingen die 

anderen (in dit geval collega’s en de leidinggevende) van je hebben en de motivatie om te willen 

voldoen aan die verwachtingen. Het is de psychologische druk die iemand ervaart doordat anderen 

verwachten dat iemand een bepaald gedrag gaat vertonen. Deze norm heeft ook te maken met de 

mate waarin iemand zich iets van deze verwachtingen aantrekt.  

- control beliefs: gepercipieerde gedragscontrole. Dit zijn overtuigingen over de aanwezigheid van 

factoren die de prestatie of het gedrag kunnen ondersteunen en de beoordeling van de impact van 

deze factoren. Hierbij gaat het om de eigen effectiviteit wil zeggen, de mate waarin iemand geloof 

heeft in eigen kunnen om het gedrag uit te voeren. 

 Attitude, norm en gedragscontrole bepalen volgens dit model de intentie om te veranderen. 

Gedragsintentie, tot slot, leidt tot feitelijk gedrag. 

De manier waarop men de eigen controle percipieert kan ook een beperking zijn voor het vertonen 

van het gewenste gedrag, als blijkt dat de daadwerkelijke controle verschilt van de gepercipieerde 

controle. Vandaar dat deze gepercipieerde controle ook rechtstreeks werkt op de relatie tussen de 

intentie en het gedrag. Als je bijvoorbeeld wilt stoppen met roken, maar denkt dat je niet kunt 

stoppen, zul je ook niet stoppen. 

De relatie tussen attituden, sociale norm en gepercipieerde controle is in zekere zin cyclisch: de 

controle die je in de praktijk blijkt te hebben over je gedrag, kan uitsluitend bepaald worden aan de 

hand van het daadwerkelijk vertoonde gedrag en de uitwerking ervan. 

 Ook het attitudemodel dat Guskey (2002) heeft ontwikkeld om de werking te onderzoeken 

van de interactie tussen gedrag en attituden in relatie tot veranderingen in de professionele 

ontwikkeling van leerkrachten gaat ervan uit dat attituden zowel door eerder getoond veranderd 

gedrag als door de opbrengsten van het gedrag worden beïnvloed. Deze vooronderstelling is 

vergelijkbaar met het model van Ajzen. Ook in het attitudemodel van Ajzen is de beoordeling van 

uitkomsten of consequenties van gedrag opgenomen. Daarnaast (her)vormen de ervaringen met 

getoond gedrag de gepercipieerde controle over de gedragingen. In het model van Guskey kan de 

professionele ontwikkeling vergeleken worden met de gepercipieerde controle van Ajzen. Dit 

betekent dat Guskey de gepercipieerde controle beschouwt als voorspeller voor verandering in 

attituden en dat voor de attituden van docenten die te maken hebben met zorgleerlingen een relatie 

verwacht kan worden tussen de ervaring met leerlingen met speciale behoeften en de 

gepercipieerde controle. 

 Metselaar (1997) heeft het model van Ajzen nog verder toegespitst op 

organisatieverandering. 

 Attitude (willen veranderen) wordt bepaald door  

 gevolgen voor het werk;  

 de emoties die gepaard gaan met verandering;  

                                                           
2 Algemene attituden blijken geen accurate voorspellers voor specifiek gedrag (Ajzen & Fishbein, 1977), maar 

wel is het mogelijk specifiek gedrag te voorspellen wanneer men de vraagt naar specifieke attitudes die 
behoren bij specifiek gedrag in een bepaalde context (Borg & Gall, 1989). 
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 de (persoonlijke) meerwaarde van de verandering en  

 de mate van betrokkenheid bij de verandering.  

Deze vier factoren bepalen de mate waarin iemand mee wil werken aan de verandering/vernieuwing.  

De subjectieve norm (moeten veranderen) wordt in belangrijke mate bepaald door  

 de houding van collega’s ten aanzien van de verandering en  

 de ervaren noodzaak tot verandering.  

De gepercipieerde controle (kunnen veranderen) hangt samen met 

 het gevoel te beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring en informatie, en 

 de mate van (on)zekerheid, complexiteit en timing van de verandering. 

Uit onderzoek van Metselaar (1997) is gebleken dat attitude, normen en ervaren gedragscontrole 

een positieve relatie vertonen met veranderingsbereidheid.  

 

 Een iets andere variant wordt gehanteerd door Visser, Willems en Ribbens (2005). Zij 

definiëren veranderingsbereidheid als een cognitieve, emotioneel en intentioneel positieve attitude 

ten opzichte van een verandering.  

Affectieve veranderingsbereidheid is een attitude ten opzichte van de verandering, 

die voorkomt uit de emoties die de specifieke verandering of verandering in het algemeen bij de 

medewerker oproept. Daarbij kan het gaan om zowel positieve als negatieve emoties. In 

verschillende onderzoeken is aangetoond dat affectieve veranderingsbereidheid de belangrijkste 

voorspeller van de gedragsintentie is ( Metselaar & Cozijnsen, 2005). Om deze 

reden wordt affectieve veranderingsbereidheid vaak als de meest belangrijke vorm van 

veranderingsbereidheid gezien. 

Cognitieve veranderingsbereidheid staat voor een attitude ten opzichte van de verandering, die 

voortkomt uit de verwachte voor- en nadelen van de verandering. Het gaat om de mate waarin 

medewerkers de meerwaarde van de verandering zien voor de gehele organisatie en het eigen werk 

in het bijzonder (Metselaar & Cozijnsen, 2005). In dit geval staat cognitieve veranderingsbereidheid 

voor het zien van de meerwaarde van inclusief onderwijs voor de organisatie en het eigen werk. 

De intentionele veranderingsbereidheid van de medewerker heeft betrekking op de hoeveelheid 

moeite en energie die medewerkers in het veranderingsproces willen steken (Bouckenooghe et.al., 

2008). De intentionele veranderingsbereidheid moet dan ook gelijk worden gesteld aan wat in het 

TPB-model de ‘gedragsintentie’ wordt genoemd (Ajzen, 1991). 

 Hoewel er de nodige kritiek is op het model van Ajzen (Sheeran, 2002; Nuttin & Hoorens, 

2008), is het één van de weinige attitudetheorieën die gedurende vier decennia voortdurend is 

aangepast en ontwikkeld op basis van empirische resultaten.  

Interessant aan dit model is ook dat de gedragsattitude specifiek gericht is op bepaald gewenst 

gedrag en dat tegelijkertijd ook wordt gekeken naar aanwezigheid van voorwaarden in de vorm van 

gepercipieerde controle. Dit sluit aan bij de vraag wat docenten denken nodig te hebben om 

leerlingen met speciale onderwijsbehoeften te kunnen begeleiden in de reguliere klas. 

 

Attitude en betrokkenheid  

 

 Meyer & Herscovitch (2001) definiëren betrokkenheid als een stabiele, verbindende kracht 

die richting geeft aan gedrag; het gaat om een attitude die het gedrag van een individu in een 
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bepaalde richting stuurt. Zij stellen dat de aard van de kracht verschillend kan zijn: er kan een 

onderscheid gemaakt worden tussen affectieve betrokkenheid, normatieve betrokkenheid of 

betrokkenheid gebaseerd op continuïteit . Dit wordt wel het driecomponentenmodel genoemd. 

 Affectieve betrokkenheid houdt in dat een individu verlangen, affectie, voelt om de relatie 

voort te zetten. 

 Bij normatieve betrokkenheid voelt het individu het continueren van de relatie als een 

verplichting.  

 Betrokkenheid gebaseerd op continuïteit houdt in dat een individu de relatie voortzet omdat 

hij óf geen andere alternatieven heeft óf omdat hij zelf veel investeringen heeft gedaan. 

Betrokkenheid heeft dus te maken met affectieve hechting, een gevoel van verplichting en/of 

ervaren investeringen. Betrokkenheid van werknemers zich kan richten op verschillende objecten en 

doelen. Een werknemer is niet alleen maar betrokken bij de organisatie, zijn betrokkenheid kan zich 

ook richten op de afdeling, de collega’s of het werk. Betrokkenheid is dus multidimensioneel. 

 Uit onderzoek van Metselaar (1997) blijkt dat ‘affectieve betrokkenheid bij de organisatie’ en 

‘attitude ten aanzien van organisatieverandering’ een positieve relatie met elkaar vertonen. Om deze 

reden is te verwachten dat affectieve betrokkenheid bij de nieuwe organisatie een positief verband 

vertoont met de determinant attitude zoals gedefinieerd in het model van Ajzen (1991).  

Uit de meta-analyse van Meyer, Stanley, Herscovitch & Topolnytsky (2002) blijkt verder dat 

affectieve betrokkenheid de sterkste positieve relatie vertoont met gewenste werkgedragingen, 

gevolgd door normatieve betrokkenheid. Continuïteitsbetrokkenheid daarentegen vertoont een 

negatieve relatie met gewenste werkgedragingen.  

Meyer, Sinivas & Topolnytsky (2007) hebben aangetoond dat bij de implementatie van een 

organisatieverandering de affectieve en normatieve betrokkenheid een belangrijke positieve rol 

spelen bij de ontwikkeling van de werknemers. Wanneer er dus organisatieveranderingen worden 

geïmplementeerd, ontwikkelen werknemers zich dankzij emotionele (affectieve) betrokkenheid) of 

omdat zij dit als verplichting zien aan hun organisatie (normatieve betrokkenheid). Verwacht wordt 

dat voor de professionele ontwikkeling de affectieve of normatieve betrokkenheid met de school en 

met de implementatie van inclusief onderwijs ook een belangrijke rol spelen bij docenten. Hiermee 

wordt dus bedoeld dat docenten zich professioneel zullen ontwikkelen wanneer zij dit willen of als zij 

dit als verplichting of noodzakelijkheid zien tegenover de school of voor het slagen van de 

implementatie (Fahner, 2008). 

 

Betrokkenheid bij de organisatieverandering 

 

 Herscovitch en Meyer (2002) hebben affectieve en normatieve betrokkenheid en 

continuïteitsbetrokkenheid verder toegespitst op veranderingen binnen de organisatie. Zij 

onderzochten deze drie componenten van betrokkenheid in relatie tot werkrelevante gedragingen 

tijdens een organisatieverandering (c.q. veranderingsbereidheid) en maakten onderscheid tussen 

drie verschillende niveaus van werkrelevante gedragingen in relatie tot organisatieverandering. De 

drie werkrelevante gedragingen die zij onderscheiden zijn 

 ‘compliance’,  

 ‘cooperation’ en 

 ‘championing’.  
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Compliance wordt gezien als het minimum aan positief gedrag; wanneer er geen ‘compliance’ 

aanwezig is, is er sprake van ‘weerstand tot verandering’ (geen veranderingsbereidheid).  

Er is sprake van ‘cooperation’ wanneer iemand echt meegaat in de verandering.  

Tot slot staat ‘championing’ voor de persoonlijke opofferingen en het promoten van de waarde van 

de verandering ten opzichte van anderen (i.c. collega’s).  

Deze drie gedragingen kunnen worden vergeleken met de docentenreacties ontkoppeling, assimilatie 

en accommodatie op onderwijsveranderingen van Coburn. 

 Uit het onderzoek van Herscovitch en Meyer (2002) blijkt dat zowel affectieve en normatieve 

betrokkenheid als continuïteitsbetrokkenheid bij organisatieverandering een positieve relatie 

vertonen met ‘compliance’ (cf. minimum niveau aan veranderingsbereidheid), maar alleen 

affectieve en normatieve betrokkenheid vertoonden een relatie met de hogere niveaus van 

veranderingsbereidheid.  

 

Conclusie vanuit het literatuuronderzoek 

 

 De centrale onderzoeksvraag is: Vergroot professionalisering die gebaseerd is op de 

taakopvatting van de docent de bereidheid en het vermogen om passend onderwijs te bieden aan 

zorgleerlingen? 

De eerste twee deelvragen zijn: 

1. Welke factoren spelen een rol bij bereidheid tot veranderen? 

2. Wat is bekend uit wetenschappelijk onderzoek over de relatie tussen de taakopvatting van 

de docent en veranderingsbereidheid? 

 

 Op basis van het literatuuronderzoek kan geconcludeerd worden dat het gedrag van een 

docent naar aanleiding van een onderwijsvernieuwing, i.c. passend onderwijs, kan variëren van 

afwijzing van de verandering tot accommodatie. Bepalend voor de reactie zijn de attitude (cognitief, 

affectief en gedragsmatig) van de docent ten opzichte van de verandering, de houding van collega’s 

en management en de ervaren gedragscontrole. Deze drie factoren samen zijn indicatoren voor de 

intentionele veranderingsbereidheid van een docent. Het uiteindelijk gedrag is het resultaat van deze 

intentionele veranderingsbereidheid en de feitelijke gedragscontrole. 

 Uit het literatuuronderzoek is verder naar voren gekomen dat ook de professionele identiteit 

en dan met name de taakopvatting van de docent gerelateerd is aan het type respons op een 

onderwijsvernieuwing.  

 De hypothese voor het onderhavige onderzoek is dat de taakperceptie van de docent 

bepalend is voor de attitude en de ervaren gedragscontrole, en dat een professionaliseringstraject 

dat rekening houdt met deze taakperceptie de feitelijke gedragscontrole (in positieve zin) kan 

vergroten. De deelvragen 3 t/m 6 (Wat is de taakopvatting van de docenten in de unit Techniek? Wat 

is de houding van docenten in de unit Techniek tegenover zorgleerlingen? Wat is de relatie tussen 

taakopvatting en houding tegenover zorgleerlingen? Wat is volgens docenten Techniek nodig (op het 

gebied van professionalisering) om zorgleerlingen zodanig te begeleiden dat zij zich kunnen 

ontwikkelen als beroepsbeoefenaar.) zullen aan de hand van een enquête, interviews en de 

verwerking ervan worden beantwoord.  
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 In dit onderzoek wordt van het begrip professionele identiteit alleen het aspect 

taakperceptie onderzocht om het onderzoek niet te omvangrijk te maken.  

Bij de overtuigingen ten aanzien van zorgleerlingen zijn de houding van collega’s en management 

(subjectieve norm) en de ervaren noodzaak om dezelfde reden buiten beschouwing gelaten. 
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3.  Conceptueel model 

 

            

  

      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Conceptueel model: 

Uitgangspunt: Ajzens ‘Model of planned behavior’ 

Hypothesen 

1. Taakperceptie is gerelateerd aan attitude tegenover zorgleerlingen en gepercipieerde 

gedragscontrole. 

2. Professionalisering die gebaseerd is op taakperceptie vergroot de feitelijke gedragscontrole 

en beïnvloedt daarmee het gedrag positief. 

3. Veranderd gedrag t.a.v. zorgleerlingen leidt tot een andere taakperceptie (wordt verder niet 

onderzocht). 

 

 

 

 

 

Taakperceptie 

Intentionele 

veranderings- 

bereidheid t.a.v. 

zorgleerlingen 

Attitude tegenover 

zorgleerlingen 

 

Normen 

 

Gepercipieerde 

gedragscontrole 

 

Gedrag t.a.v. 

zorgleerlingen 

Feitelijke 

gedragscontrole 

(efficacy) 

Professionalisering 

gerelateerd aan 

taakperceptie 
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4. Variabelen en indicatoren 

 

Begrip Variabelen  Indicatoren 

Professionele identiteit zelfbeeld, motivatie, 

perspectief 

wil om te reflecteren Manier waarop men 
zichzelf ziet,  
Wil om te reflecteren op 
gedachten en gevoelens. 
Motivatie om leraar te 
worden en te blijven 

 taakperceptie vakinhoudelijk Overbrengen lesinhoud 
centraal 
Aanleren inhoudelijke 
kennis 
Leerlingen moeten 
lesstof beheersen 

didactisch Aansluiten bij kennis van 
studenten 
Nadruk op: 
 werk voorbereiden 
plannen 
samenvatten 
analyseren en problemen 
oplossen 
samenwerken 

pedagogisch Nadruk op 
Ontwikkeling in brede zin 
Algemene ontwikkeling 
Vakinhoud middel 
Kritische houding 
Belang normen en 
waarden. 
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Begrip Variabelen   Indicatoren 

Overtuigingen 

ten aanzien van 

zorgleerlingen 

attitude gevolgen voor het 

werk 

Gedachten over de 
gevolgen van 
zorgleerlingen in 
het reguliere 
onderwijs 

mate waarin 
zorgleerlingen wel of 
niet thuishoren in 
het reguliere 
onderwijs 

 de emoties die 

gepaard gaan met 

verandering 

 

Gevoelens die 
zorgleerlingen 
oproepen 

Mate waarin me 
positieve dan wel 
negatieve gevoelens 
heeft bij 
zorgleerlingen 

 de (persoonlijke) 

meerwaarde van en 

betrokkenheid bij de 

verandering 

Bereidheid om zich 

in te zetten 

mate van bereidheid 
om zich in te zetten 
voor zorgleerlingen 

subjectieve norm houding collega’s collega’s mate van druk / 
steun door collega’s 

  management mate van druk/ 
steun door 
management 

 ervaren noodzaak  het gevoel dat 
passend onderwijs 
op het juiste 
moment komt 

gepercipieerde 

controle 

gevoel te beschikken 
over de 
noodzakelijke:  

kennis mate van kennis om 
zorgleerlingen te 
begeleiden 
mate van ervaring 
met zorgleerlingen 
mate waarin men 
weet wat er 
verwacht wordt  

ervaring 

Informatie 
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5.  Onderzoeksopzet 

 

a.  Typering van het onderzoek 

 Het onderzoek is in eerste instantie verkennend. De veronderstelling is dat er een verband is 

tussen de taakperceptie van docenten en hun houding tegenover onderwijs aan zorgleerlingen. Dit 

onderzoek verkent of deze hypothese juist is, en zo ja, wat dan het verband tussen beide variabelen 

precies is en of andere variabelen hiermee samenhangen. Het onderzoek zal moeten leiden tot 

inzicht in de taakopvatting van de docenten op de unit Techniek van het Nova College, inzicht in hun 

houding ten aanzien van zorgleerlingen en het vinden van aanknopingspunten voor 

professionaliseringstrajecten op maat voor het begeleiden van zorgleerlingen. 

b.  Respondenten 

 

 Het onderzoek bestaat uit twee delen. Er wordt een schriftelijke enquête gehouden onder 

alle (circa 130) docenten in de unit Techniek van het Nova College en de docenten van de afdeling 

Laboratoriumtechniek. Bij het onderzoek zullen zowel de docenten techniek als de docenten die 

algemene vakken worden betrokken. Deze unit en afdeling zijn geselecteerd op basis van de uit 

literatuur voortgekomen hypothese en eigen ervaring dat docenten techniek anders tegenover 

zorgleerlingen staan dan docenten welzijn bijvoorbeeld. 

Daarnaast worden drie docenten techniek geïnterviewd over hun visie op professionalisering in het 

kader van passend onderwijs.  

 

c.  Dataverzameling, - verwerking en data-analyse 

 

Dataverzameling 

 

 De dataverzameling bestaat uit twee soorten gegevens. 

De eerste set gegevens is afkomstig uit een kwantitatief onderzoek, i.c. een schriftelijke enquête 

(met meerdere antwoordmogelijkheden) onder alle docenten van de unit Techniek. Hoofddoel van 

de enquête is het in kaart brengen van de taakperceptie van de docenten, hun visie op onderwijs aan 

zorgleerlingen en de relatie tussen beide. Dit onderzoek wordt schriftelijk afgenomen. De 

respondenten worden persoonlijk benaderd en door vooraankondiging zal geprobeerd worden de 

respons te vergroten. 

 Bij het ontwerpen van een enquête zijn er twee opties: het gebruiken van een bestaande 

enquête of het zelf ontwikkelen van een enquête. Een bestaande enquête heeft vaste blokken met 

vragen. Deze blokken zijn getoetst op statistische betrouwbaarheid. Daarnaast is het mogelijk om te 

vergelijken met andere organisaties, als deze enquête bij meerdere organisaties is afgenomen. Zelf 

een enquête ontwikkelen vergt veel zorgvuldigheid bij de formulering van de vragen maar sluit vaak 

nauw aan bij de medewerkers van een organisatie. Ik heb besloten bestaande enquêtes te gebruiken 

gezien de beperkte tijd.  
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 De tweede set gegevens is afkomstig uit een kwalitatief onderzoek: interviews met drie 

deelnemers uit de eerste onderzoeksfase. Voorbeelden van kwalitatieve gegevens zijn het beleven, 

ervaren, typeren en het waarderen van bepaalde zaken. De interviews worden gehouden met 

docenten die een verschillende taakopvatting hebben en een duidelijke visie op de begeleiding van 

zorgleerlingen.  

 

Instrumenten 

 Om de taakperceptie in kaart te brengen maak ik gebruik van de vragen Van Veen et 

al.(2001) in hun onderzoek naar de professionele oriëntatie van middelbareschooldocenten. Voor de 

attitude van docenten tegenover zorgleerlingen is de Multidimensional Attitudes toward Inclusive 

Education Scale (MATIES) die is ontwikkeld door Mahat (2008), geschikt. Dit instrument is gebaseerd 

op de Theory of Planned Behavior van Ajken en meet de affectieve en cognitieve aspecten alsmede 

de gedragsaspecten van de houding van docenten tegenover zorgleerlingen. Om de gepercipieerde 

gedragscontrole in kaart te brengen gebruik ik de Teacher Efficacy for Inclusive Practice (TEIP) Scale 

(Sharma, Loreman, & Forlin, 2012). Volgens de literatuur hebben deze instrumenten een Crohnbach 

alfa van 6,5-7. 

Voor de interviews gebruik ik een verkorte versie van de interviewleidraad van Walraven, Kieft & 

Broekman (2010). 

De gegevens zullen na verwerking worden geanonimiseerd. 

 Bij de dataverzameling zal ook gekeken worden naar de meetniveaus van de variabelen 

(nominaal, interval, ordinaal), omdat deze van belang zijn om te kunnen bepalen welke statistische 

bewerkingen uitgevoerd mogen worden bij het verwerken van de gegevens. Voor elke variabele zal 

afzonderlijk bepaald moeten worden om wat voor meetniveau het gaat. 

 

Dataverwerking en data-analyse 

 

 De enquêtes worden afgenomen via de VO-spiegel. De enquête wordt eerst afgenomen bij 

drie proefpersonen om eventuele onduidelijkheden eruit te halen. 

De uitkomsten van de enquêtes worden ingevoerd in SPSS en vervolgens met geanalyseerd. De 

scores op de vragen kunnen samengevat worden door middel van frequentietabellen. De verschillen 

tussen groepen, zoals type docent (techniek of avo), geslacht en anciënniteit, worden getoetst door 

middel van een verschiltoets. 

De antwoorden op de vragen van de interviews zullen worden gegroepeerd naar kernwoorden in de 

vraagstelling. 

d.  Mate van generaliseerbaarheid 

 Externe validiteit heeft betrekking op de mate waarin de resultaten van een bepaald 

onderzoek te generaliseren zijn. Als bepaalde resultaten extern valide zijn, wil dit zeggen dat de 

resultaten te generaliseren zijn en dus voor een grotere groep dan slechts de testgroep zullen gelden. 

Het verkennende karakter van het onderzoek maakt dat geen representatieve uitspraken voor de 

gehele sector gedaan kunnen worden, maar de omvang van de onderzochte groep doet vermoeden 

dat de resultaten toch in behoorlijke mate voor docenten Techniek in het algemeen zullen gelden. 
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e.  Stapsgewijze aanpak 

Stap 1: theoretisch kader  

Stap 2: enquête samenstellen  

Stap 3: pilot, worden de vragen van de enquête begrepen?  

Stap 4: aangepaste vragenlijst afnemen bij de docenten Techniek  

Stap 5: data-invoer, -verwerking en -analyse 

Stap 6: interviews afnemen 

Stap 7: verwerking en analyse interviews 

Stap 7: opstellen aanbeveling (interventie) naar aanleiding van enquête & interviews  

Stap 8: rapportage bevindingen (met discussie onderzoeksresultaten gerelateerd aan de deelvragen 

en centrale vraag van het onderzoek) 
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6. Resultaten 

Enquête 

 

I. Taakopvatting 

 

 De vragen naar de taakopvatting van docenten zijn opgesplitst in drie onderdelen: nadruk op 

kennisoverdracht, nadruk op leervaardigheden en nadruk op de persoonlijke ontwikkeling van 

leerlingen. Bij de items van de verschillende onderdelen heb ik eerst gekeken of er vragen 

omgecodeerd moest worden. Vervolgens heb ik per onderdeel de Cronbach alpha berekend en op 

basis daarvan bepaald welke items er precies in blijven zitten.  

1. Kennisoverdracht 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,475 6 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

res_1 In hun lessen zouden docenten 
moeten aansluiten bij bestaande kennis 
van leerlingen. 

17,00 4,964 ,053 ,545 

res_4 Docenten zouden zich tijdens de 
lessen vooral moeten beperken tot het 
overbrengen van de inhoud. 

18,40 3,955 ,377 ,340 

res_7 De belangrijkste taak van docenten 
is het aanleren van inhoudelijke kennis. 

17,63 4,621 ,207 ,447 

res_14 Docenten hebben vooral de taak 
ervoor te zorgen dat leerlingen hun 
lesstof beheersen. 

17,21 4,556 ,356 ,374 

res_15 De belangrijkste taak van 
docenten is het verhogen van het 
prestatieniveau van de leerlingen. 

17,42 4,535 ,248 ,423 

res_17 Het is vooral de taak van docenten 
hun leerlingen gedegen te onderwijzen in 
hun vak. 

16,98 5,084 ,268 ,426 

 
 Hoewel een Cronbach alpha van 0,475 laag is, is hij nog wel te gebruiken, maar met 

weglating van item 1 wordt de Cronbach alpha 0,545, wat is een stuk beter. Bij nader inzien is ook 

duidelijk dat de eerste vraag niet zozeer naar de taakopvatting vraagt als wel naar een didactische 

aanpak. Tenslotte is van de overige items het gemiddelde genomen en daarvan is de variabele 

“Kennisoverdracht” gemaakt. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,545 5 
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2. Leervaardigheden 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,501 4 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

res_2 Docenten moeten hun leerlingen vooral 
leren hoe ze hun (leer)werk kunnen plannen. 

11,40 1,778 ,504 ,192 

res_3 Docenten moeten hun leerlingen vooral 
leren hoe ze kunnen samenvatten. 

11,37 2,282 ,336 ,390 

res_5 Docenten zouden hun leerlingen vooral 
moeten leren hoe ze problemen kunnen 
aanpakken en oplossen. 

10,91 2,619 ,151 ,560 

res_9 Het is noodzakelijk dat docenten hun 
leerlingen leren hoe ze zich op hun werk 
moeten voorbereiden. 

10,91 2,852 ,218 ,490 

 
 Bij de items die betrekking hebben op leervaardigheid hoefde niets omgepoold te worden. 

Een Cronbach alpha van 0,501 is redelijk. Item 2 en Item 3 gaan samen over specifieke onderdelen 

van leervaardigheid (plannen en samenvatten), terwijl item 5 en 9 over algemene leervaardigheid 

gaan. Met Item 2 en Item 3 krijg je de beste schaal. Daarom heb ik deze samengevoegd tot de 

variabele “Leervaardigheden”. Deze variabele heeft een Cronbach alpha van 0.690. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,690 2 

 

3. Persoonlijke ontwikkeling 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,690 7 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

res_6 Docenten hebben vooral de taak leerlingen 
in brede zin te onderwijzen en algemene 
ontwikkeling mee te geven. 

19,89 9,037 ,221 ,701 

res_8 De vakinhoud is alleen een middel voor 
docenten om aan allerlei zaken aandacht te 
besteden die belangrijk zijn voor leerlingen. 

20,70 8,790 ,234 ,701 

res_10 Docenten zouden leerlingen in de eerste 
plaats moeten stimuleren zichzelf te 
ontwikkelen. 

19,68 8,245 ,430 ,648 

res_11 Docenten moeten hun leerlingen leren te 
praten over normen en waarden. 

19,98 7,807 ,500 ,627 

res_12 Het is de belangrijkste taak van docenten 
hun leerlingen op te voeden tot mensen met een 
kritische houding. 

20,49 8,566 ,302 ,682 

res_13 De belangrijkste taak van docenten is 
vooral het overdragen van normen en waarden. 

20,71 7,725 ,563 ,612 

res_16 Docenten moeten hun leerlingen vooral 
informeren over verschillende normen en 
waarden in de maatschappij 

20,40 7,521 ,587 ,603 

 
 De items voor persoonlijke ontwikkeling hebben een Cronbach alpha van 0,69 en er springen 

geen vragen uit die eruit zouden moeten. Deze Item zijn daarom samengevoegd tot de variabele 

“persoonlijke ontwikkeling”  

 Onderstaande tabel laat de gemiddelde scores zien van alle docenten in totaal op wat zij 

belangrijk vinden. Het gemiddelde ligt voor alle aspecten die docenten belangrijk vinden tegen de 

3,5.  

 

 

 Als we de docenten uitsplitsen naar docenten die Technische vakken doceren en docenten 

die avo-vakken doceren is te zien dat avo-docenten kennis iets belangrijker vinden dan docenten 

technische vakken.  
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 Docenten techniek vinden leervaardigheid weerbelangrijker dan avo-docenten. Hetzelfde 

geldt in kleine mate ook voor persoonlijke ontwikkeling.  

  

 Deze twee grafieken kunnen ook in een grafiek worden gestopt. Dan kun je de totale groep 

(groen) vergelijken met de groepen technisch en avo (blauw en rood) 

Hier zie je eigenlijk duidelijk dat de verschillen heel klein zijn.  
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II. Houding tegenover zorgleerlingen 

 

 De vragen naar de houding van docenten tegenover zorgleerlingen zijn opgesplitst in drie 

onderdelen: gedachten, gevoelens en bereidheid. 

Bij de items van de verschillende onderdelen heb ik eerst gekeken of er vragen omgecodeerd moest 

worden. Vervolgens heb ik per onderdeel de Cronbach alpha berekend en op basis daarvan bepaald 

welke items er precies in moeten blijven zitten.  

1. Gedachten 

 Van de items onder de categorie gedachten zaten moesten item 19 en 22 omgepoold 

worden. De betrouwbaarheidsanalyse geeft vervolgens de volgende resultaten. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,412 5 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

res_18 Ik vind dat een school die het onderwijs afstemt 
op de individuele leerling, de onderwijsvoortgang van 
alle leerlingen bevordert. 

13,40 3,834 ,254 ,326 

res_19 Ik vind dat zorgleerlingen onderwijs moeten 
krijgen in scholen voor speciaal onderwijs. 

14,07 3,392 ,314 ,267 

res_20 Ik vind dat het opnemen van zorgleerlingen 
sociaal gewenst gedrag van leerlingen bevordert. 

13,50 3,964 ,261 ,325 

res_21 Ik vind dat iedere student het gewone 
curriculum kan volgen als dit zo is aangepast dat het 
voldoet aan individuele behoeften. 

13,58 4,174 ,143 ,408 

res_22 Ik vind dat zorgleerlingen onderwijs moeten 
krijgen in scholen voor speciaal onderwijs om te 
voorkomen dat ze te maken krijgen met negatieve 
reacties van leerlingen. 

13,15 4,253 ,094 ,446 

 

 De items in gedachten vormen niet een te beste schaal. De Cronbach alpha is nog net hoog 

genoeg om ze samen te mogen nemen. Item 22 zou verwijderd zou kunnen worden, daarna blijkt dat 

item 19 ook verwijderd zou mogen worden om een hogere samenhang te krijgen. Er is hier iets aan 

de hand met de Items die omgepoold zijn. Op deze Items antwoorden de docenten anders dan op de 

anderen. Toch zet ik ze bij elkaar omdat ze theoretisch wel hetzelfde meten (hetzelfde begrip zit 

erachter). Daarnaast is de Cronbach alpha nog voldoende. Deze items zijn samengevoegd tot 

“Gedachten”. 
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2. Gevoelens 

 Alle items onder gevoelens moesten worden omgepoold. Een hogere score op deze items 

geeft een positieve houding jegens zorgleerlingen aan.  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,597 5 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

res_23 Ik vind het vervelend 
als ik moeilijk kan 
communiceren met 
zorgleerlingen. 

14,38 5,371 ,344 ,549 

res_24 Ik raak geïrriteerd als 
een zorgleerling het tempo in 
de klas niet kan bijhouden. 

13,25 5,925 ,374 ,534 

res_25 Ik voel me niet prettig 
als er zorgleerlingen in mijn 
klas zitten. 

13,14 5,522 ,542 ,460 

res_26 Ik vind het irritant 
wanneer ik een zorgleerling 
niet kan begrijpen. 

13,95 5,395 ,365 ,535 

res_27 Ik vind het irritant als ik 
het onderwijsprogramma 
moet aanpassen aan de 
individuele behoeften van alle 
leerlingen. 

13,70 5,971 ,206 ,626 

 
 Er is een voldoende Cronbach alpha. Het laatste item (item 27) zou eruit kunnen worden 

gelaten. Als je naar de vragen kijkt is dit ook logisch aangezien deze vraag of het 

onderwijsprogramma gaat en niet over de zorgleerling op zich. Uiteindelijk zijn alle items behalve 

item 27 samengevoegd in de variabele “Gevoelens” 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,626 4 
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3. Bereidheid 

 Geen van de items die betrekking hebben op bereidheid, hoefde te worden omgepoold.  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,702 5 

 
Item-Total Statistics 

 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

res_28 Ik ben bereid zorgleerlingen aan te moedigen deel 
te nemen aan alle sociale activiteiten van de klas. 

13,39 7,581 ,222 ,726 

res_29 Ik ben bereid studenten met een zware handicap in 
de klas op te nemen als ik de noodzakelijke steun krijg. 

13,98 4,536 ,586 ,594 

res_30 Ik ben bereid het curriculum aan te passen om te 
voldoen aan de individuele behoeften van alle leerlingen. 

14,18 5,272 ,571 ,602 

res_31 Ik ben bereid mijn communicatietechnieken aan te 
passen om ervoor te zorgen dat alle leerlingen met een 
emotionele stoornis of gedragsstoornis succesvol kunnen 
worden opgenomen in de reguliere lessen. 

13,80 5,799 ,466 ,650 

res_32 Ik ben bereid de beoordeling van individuele 
studenten aan te passen om ervoor te zorgen dat 
onderwijs, toegesneden op de individuele leerling, tot 
stand kan komen. 

14,16 5,890 ,455 ,654 

 

 De betrouwbaarheidstoets laat een hoge Cronbach alpha zien, dus een hoge samenhang van 

items. Alleen het verwijderen van item 28 zou iets toe kunnen voegen maar dit hoeft niet. Daarom 

zitten alle items ook samen in de variabele “bereidheid”. 

 Houding jegens zorg leerlingen totaal 

 Hierna heb ik van alle onderdelen van houding jegens zorgleerlingen een variabele gemaakt 

door het gemiddelde van alle onderdelen te nemen. Gedachten, gevoelens en bereidheid zijn samen 

nu “Houding zorg” geworden. Deze variabele kan gebruikt worden om de correlaties te berekenen 

tussen taakopvatting en houding jegens zorgleerlingen.  

Correlaties 

 Je kunt de correlaties berekenen door naar analyze -> correlate -> bivariat te gaan en ze daar 

in te vullen.  

 

 

 

 



 

 

35 

 

Correlations 

 houding zorgll kennis leervaardigheid persontwik 

houding zorgll Pearson Correlation 1 ,100 -,018 ,230
*
 

Sig. (2-tailed)  ,368 ,874 ,035 

N 84 84 84 84 

kennis Pearson Correlation ,100 1 -,044 ,053 

Sig. (2-tailed) ,368  ,689 ,630 

N 84 85 85 85 

leervaardigheid Pearson Correlation -,018 -,044 1 ,268
*
 

Sig. (2-tailed) ,874 ,689  ,013 

N 84 85 88 86 

persontwik Pearson Correlation ,230
*
 ,053 ,268

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,035 ,630 ,013  

N 84 85 86 86 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 In de bovenstaande tabel is te zien hoe de verschillende onderdelen van taakopvatting 

correleren met de houding jegens zorgleerlingen. Een score richting de 1 betekent dat er een sterk 

verband is tussen de variabelen.  

Samenvatting 

Uit de tabel blijkt dat een docent die belang hecht aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen 

een significante positievere houding jegens zorgleerlingen heeft dan docenten die de persoonlijke 

ontwikkeling niet belangrijk vinden (0.230). Dit effect is significant omdat de Sig-waarde onder de 

grens van 0.05 ligt. Deze grens wordt vaak aangehouden.  

Andere onderdelen van taakopvattingen hebben geen invloed op de houding jegens zorgleerlingen. 

Of in ieder geval kun je niet zeggen dat ze een significant effect hebben (niet meetbaar).  

Verder blijkt dat docenten die belang hechten aan de persoonlijke ontwikkeling ook belang hechten 

aan de leervaardigheid. Dit is een significante relatie van 0,268.  

 

III. Gepercipieerde controle 

 Er hoefden geen items omgepoold te worden. Dit zijn de uitkomsten van de 

betrouwbaarheidstoets of de items genoeg samenhang hebben om samen gebruikt te worden in een 

schaal. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,631 8 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

res_33 Ik kan leerlingen duidelijk 
maken welk gedrag ik van ze 
verwacht in de klas. 

25,46 5,861 ,432 ,582 

res_34 Ik kan luidruchtige 
leerlingen kalmeren. 

25,72 5,788 ,234 ,626 

res_35 Ik kan ouders het gevoel 
geven dat ze welkom zijn op 
school. 

25,49 5,594 ,413 ,578 

res_36 Ik kan gezinnen helpen om 
ervoor te zorgen dat hun 
kinderen het goed doen op 
school. 

26,55 5,128 ,327 ,605 

res_37 Ik kan goed inschatten wat 
leerlingen van mijn lessen hebben 
geleerd. 

25,81 5,816 ,356 ,594 

res_38 Ik kan toepasselijke, 
uitdagende opdrachten verzinnen 
voor slimme leerlingen. 

25,71 6,159 ,131 ,653 

res_39 Ik kan storend gedrag in 
de klas goed onder controle 
houden. 

25,75 5,386 ,464 ,563 

res_40 Ik kan leertaken zo 
vormgeven dat ze 
tegemoetkomen aan 
zorgleerlingen. 

26,13 5,458 ,362 ,589 

 
 Alleen het weglaten van het item dat gaat over uitdagende opdrachten verzinnen voor 

slimme kinderen zou de schaal iets kunnen verbeteren. De invloed hiervan is echter zeer beperkt en 

er is niet echt een theoretische redenen om dit te doen. Alle items hierboven vormen samen dan ook 

de variabele “Gepercipieerde controle”.  

Invloed van gepercipieerde controle op houding jegens zorgleerlingen 

 Door middel van Pearson-correlaties is gekeken of deze schalen een samenhang hebben en 

zo ja welke richting.  

Correlations 

 houding zorgll controle 

houding zorgll Pearson Correlation 1 ,339
**

 

Sig. (2-tailed)  ,002 

N 84 83 

controle Pearson Correlation ,339
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,002  
N 83 83 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 De Pearson-correlaties laten zien dat docenten die meer controle ervaren in de klas een 

positievere houding hebben jegens zorgleerlingen. Het effect van 0,339 is significant omdat de 0,02 
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onder de grens van 0,05 ligt. Gepercipieerde controle is dus van invloed op de houding jegens 

zorgleerlingen.  

 

Hieronder het totaalplaatje 

Correlations 

 houding zorgll controle kennis leervaardigheid pers ontwik 

houding zorgll Pearson Correlation 1 ,339
**

 ,100 -,018 ,230
*
 

Sig. (2-tailed)  ,002 ,368 ,874 ,035 

N 84 83 84 84 84 

controle Pearson Correlation ,339
**

 1 ,248
*
 ,050 ,199 

Sig. (2-tailed) ,002  ,024 ,651 ,071 

N 83 83 83 83 83 

kennis Pearson Correlation ,100 ,248
*
 1 -,044 ,053 

Sig. (2-tailed) ,368 ,024  ,689 ,630 

N 84 83 85 85 85 

leervaardigheid Pearson Correlation -,018 ,050 -,044 1 ,268
*
 

Sig. (2-tailed) ,874 ,651 ,689  ,013 

N 84 83 85 88 86 

persontwik Pearson Correlation ,230
*
 ,199 ,053 ,268

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,035 ,071 ,630 ,013  

N 84 83 85 86 86 
 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 Zoals eerder opgemerkt, is er een significante relatie tussen de taakopvatting die de nadruk 

legt op persoonlijke ontwikkeling en een positieve houding jegens zorgleerlingen. Ook is er een 

relatie tussen gepercipieerde controle en houding jegens zorgleerlingen. Verder is te zien dat 

docenten die waarde hechten aan de kennisoverdracht vaak meer gevoel van controle hebben in de 

klas (effect van 0,248 met sig. 0,24). Als laatste zie je dat docenten die waarde hechten aan de 

persoonlijke ontwikkeling ook waarde hechten aan de leervaardigheden (ook dat is eerder 

gesignaleerd).  

Achtergrondkenmerken 

 Voor alle achtergrondkenmerken heb ik een ANOVA-test uitgevoerd (zie bijlage 1). De 

belangrijkste uitkomsten zijn: 

Er blijkt geen significant verschil te zijn in houding jegens zorgleerlingen tussen de zes afdelingen.  

 

Docenten met één zorgleerling in de klas staan het minst positief tegenover leerlingen. Docenten 

worden positiever worden naarmate er meer zorgleerlingen in de klas zitten. Geen of drie 

zorgleerlingen in de klas scoren ongeveer hetzelfde.  
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De test geeft aan dat er een duidelijk verschil is tussen de ervaring die docenten hebben met 

zorgleerlingen en de houding jegens zorgleerlingen. (sig van 0.000 ligt duidelijk onder de 0.05) 

 

Docenten met een positieve ervaring met zorgleerlingen zijn zelf ook positiever jegens 

zorgleerlingen in het reguliere onderwijs (een logische uitkomst eigenlijk) 

 

Maakt het uit of iemand zorgleerlingen in zijn klas heeft gehad in het vorige jaar? De test geeft 

een sig-waarde van 0.68, wat betekent dat het net niet significant is maar er wel dicht tegen aan 

zit.  

Docenten met een zorgleerling in de eigen familiekring hebben een positievere houding jegens 

zorgleerlingen. Zorgleerlingen in de kennissenkring of vriendenkring maken minder verschil.  

 

De houding tegenover zorgleerlingen is bij mannen en vrouwen niet verschillend. Ook leeftijd 

lijkt geen rol te spelen.  

 

De test laat zien dat er ook geen significant verschil is tussen het aantal jaren lesgeven en de 

houding jegens zorgleerlingen.  

 

Opleiding is meestal een belangrijke predictor voor houdingen. De test laat echter zien er geen 

significant verschil is tussen de groepen, al is er wel een klein verschil tussen Havo/vwo, HBO, 

WO en de overige groep.  

 

Interviews 

 Aan drie docenten, die hoog scoorden op respectievelijk nadruk op kennisoverdracht, 

leervaardigheden en persoonlijke ontwikkeling uit verschillende afdelingen zijn de volgende vragen 

voorgelegd: 

1. Vraagt het omgaan met leerlingen met gedragsproblemen een speciale attitude of speciale kennis 

van docenten? Zo ja, welke? 

2. Hoe bent u zelf aan uw attitude, kennis en vaardigheden op dit gebied gekomen? 

3. Hoe is de begeleiding van zorgleerlingen op de afdeling op dit moment geregeld? 

4. Op dit moment wordt veel gesproken over het belang van professionalisering van docenten in het 

kader van passend onderwijs. Waar zou professionalisering van docenten zich in dit kader vooral op 

moeten richten? 

5. Op welke docenten zou professionalisering zich moeten richten? 

6. Hoe zou deze professionalisering het best kunnen worden vormgegeven? 

7. Wat vraagt dat van de schoolorganisatie en schoolleiding? 

 

 Opvallend was de eensgezindheid van de docenten bij de beantwoording van deze vragen. 

Alle drie de docenten waren het erover eens dat speciale kennis vereist is voor de omgang met 

zorgleerlingen. Het gaat dan niet zozeer om algemene kennis over een bepaalde zorgproblematiek, 

maar kennis toegespitst op individuele leerlingen en leersituaties. Twee van de drie gaven aan naar 

aanleiding van de hulpvraag van een leerling zelf op zoek te zijn gegaan (op internet, tijdschriften, 
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boeken, etc.) om zich bepaalde kennis eigen te maken of hulp te hebben gevraagd aan de 

‘zorgdocent’ of ambulante begeleider. 

 Ook zijn ze van mening dat een docent over bepaalde vaardigheden dient te beschikken om 

met zorgleerlingen om te gaan. Alle docenten hadden hun twijfels of iedere docent die wel kan 

aanleren. Eén achtte zichzelf daartoe niet in staat. ‘Niet iedere docent kan wiskunde geven, en zo kan 

ook niet iedere docent pedagogisch adequaat omgaan met moeilijke leerlingen,’ aldus zijn 

toelichting.  

 De andere twee vonden van zichzelf dat ze deels over de vereiste vaardigheden beschikten, 

maar wel het nodige bij konden leren. Volgens hen hangen de mogelijkheden om deze vaardigheden 

aan te leren sterk samen met persoonlijke kenmerken, zoals empatisch vermogen, van de docent. 

De begeleiding van de leerlingen is bij de geënquêteerde docenten vergelijkbaar geregeld. Bij de ICT-

afdeling in Hoofddorp is een voormalig ambulant begeleider (na omscholing) als docent 

aangenomen. Hij heeft een halve fte voor begeleidingsactiviteiten. Daarnaast fungeert hij als 

vraagbaak voor collega’s. LGF-cursisten worden verder extra begeleid door ambulante begeleiders. 

 Bij de afdelingen ICT en Laboratoriumtechniek Beverwijk is er ook een docent die zich voor 

een deel van zijn/haar taak speciaal richt op de begeleiding van zorgleerlingen, deels in 

samenwerking met de ambulant begeleider. Ook hier wordt deze docent door andere docenten 

benaderd als er problemen zijn met zorgleerlingen. De begeleiding door de ‘zorgdocent’ is op alle 

afdeling vrij informeel en niet structureel ingebed.  

 Professionalisering van docenten zou zich volgens de geïnterviewden vooral moeten richten 

op die docenten die ervoor open staan. Docenten die niets met zorgleerlingen hebben, zullen 

volgens de geïnterviewden door scholing niet direct veranderen. Kennis vertaalt zich niet direct in 

ander gedrag. In verplichte algemene scholing zien ze dan ook weinig. Wel in scholing die voortbouwt 

op de bestaande situatie en in begeleiding on-the-job. De docent die de nadruk legt op 

kennisoverdracht, ziet vooral heil in scholing die zich richt op de vakdidactiek voor deze leerlingen. 

Scholing zou zich volgens hen vooral op het team moeten richten en uitgaan van de 

(on)mogelijkheden van individuele docenten en er zou (liefst op loopafstand) een vast 

aanspreekpunt (een expert) moeten zijn waar docenten met hun vragen terecht kunnen. De huidige 

zorgdocenten zijn niet altijd experts. 

 Dit betekent in hun ogen voor de schoolorganisatie dat er ruimte zou moeten komen voor 

het team om zich met de vragen die spelen bij de begeleiding van zorgleerlingen bezig te houden en 

dat er op verzoek scholing op maat beschikbaar komt.  
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7. Conclusies 
 

 De centrale onderzoeksvraag - of professionalisering die gebaseerd is op de taakopvatting 

van de docent de bereidheid en het vermogen om passend onderwijs te bieden aan zorgleerlingen 

vergroot - heb ik proberen te beantwoorden aan de hand van literatuuronderzoek, een enquête 

onder docenten en interviews met docenten. 

 

De eerste twee deelvragen waren: 

 Welke factoren spelen een rol bij bereidheid tot veranderen? 

 Wat is bekend uit wetenschappelijk onderzoek over de relatie tussen de taakopvatting van 

de docent en veranderingsbereidheid? 

Op basis van het literatuuronderzoek kan geconcludeerd worden dat het gedrag van een docent naar 

aanleiding van een onderwijsvernieuwing, i.c. passend onderwijs, kan variëren van afwijzing van de 

verandering tot accommodatie. Bepalend voor de reactie zijn de attitude (cognitief, affectief en 

gedragsmatig) van de docent ten opzichte van de verandering, de houding van collega’s en 

management en de ervaren gedragscontrole. Deze drie factoren samen zijn indicatoren voor de 

intentionele veranderingsbereidheid van een docent. Het uiteindelijk gedrag is het resultaat van deze 

intentionele veranderingsbereidheid en de feitelijke gedragscontrole. 

Uit het literatuuronderzoek is verder naar voren gekomen dat ook de professionele identiteit en dan 

met name de taakopvatting van de docent gerelateerd is aan het type respons op een 

onderwijsvernieuwing. Ten slotte lijkt het erop dat docenten techniek meer dan andere docenten de 

nadruk leggen op kennisoverdracht, wat mogelijk kan leiden tot minder affiniteit met zorgleerlingen. 

 

Vervolgens is naar aanleiding van deze bevindingen een enquête gehouden onder 130 docenten 

Techniek. Uiteindelijk zijn 83 van de 130 uitgezette vragenlijsten volledig ingevuld. 

 De enquête had tot doel antwoord te geven op de volgende vragen:  

 Wat is de houding van docenten in de unit Techniek tegenover zorgleerlingen?  

 Wat is de relatie tussen taakopvatting en houding tegenover zorgleerlingen? 

De veronderstelling dat docenten techniek meer waarde hechten aan kennisoverdracht dan aan 

leervaardigheden en persoonlijke ontwikkeling wordt in dit onderzoek niet bevestigd. 

Er is geen significante relatie tussen de taakopvatting die de nadruk legt op kennisoverdracht of 

leervaardigheden en een positieve houding jegens zorgleerlingen. Die relatie is er wel bij de 

taakopvatting die de nadruk legt op persoonlijke ontwikkeling. Docenten die waarde hechten aan de 

persoonlijke ontwikkeling van leerlingen hechten ook waarde aan leervaardigheden. 

Ten slotte is er ook een relatie is tussen gepercipieerde controle en houding jegens zorgleerlingen, en 

hebben docenten die waarde hechten aan kennisoverdracht vaak meer gevoel van controle hebben 

in de klas. 

 

De interviews met een aantal collega’s hadden tot doel antwoord te krijgen op de vraag:  

 Wat is volgens docenten techniek nodig (op het gebied van professionalisering) om 

zorgleerlingen zodanig te begeleiden dat zij zich kunnen ontwikkelen als beroepsbeoefenaar? 
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Uit de gesprekken kwam naar voren dat docenten weinig heil zien in algemene verplichte cursussen 

en vooral behoefte hebben aan begeleiding op individueel niveau en op teamniveau voor problemen 

met zorgleerlingen waar ze in hun dagelijkse praktijk tegen aanlopen.  

 

 Samenvattend is de conclusie dat de hypothese dat de taakopvatting van docenten Techniek 

gerelateerd is aan een positieve houding ten aanzien van zorgleerlingen alleen voor wat betreft de 

taakopvatting die de nadruk legt op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling bevestigd wordt. 

Een taakopvatting die de nadruk legt op kennisoverdracht of didactiek is negatief noch positief 

gerelateerd aan de houding tegenover zorgleerlingen.  

Wat wel bevestigd wordt is de hypothese dat er een positieve relatie bestaat tussen gepercipieerde 

controle en houding tegenover zorgleerlingen, m.a.w. tussen het gevoel dat men met de leerlingen 

kan omgaan en het feitelijk gedrag. 

 Op basis van de deelvragen kan de hoofdvraag of professionalisering die gebaseerd is op de 

taakopvatting van de docent de bereidheid en het vermogen om passend onderwijs te bieden aan 

zorgleerlingen vergroot, in zoverre positief worden beantwoord dat docenten het belangrijk vinden 

dat de professionalisering moet aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de individuele 

docent en het team.  

 Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek is lijkt het erop dat professionalisering 

niet alleen moet uitgaan van de taakperceptie,  maar van de totale ‘professionele identiteit’ , d.w.z. 

dat zelfbeeld, motivatie en perspectief een belangrijk aanknopingspunt zouden moeten zijn. Bij het 

opstellen van een scholingsinterventie is dit een belangrijk punt om rekening mee te houden. 

 

 

  



 

 

42 

 

8. Aanbevelingen voor een interventie 
 

 

Allerlei inhoudelijke en methodische eisen, onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen  

vragen om een voortdurende heroriëntatie van de eigen aard van het beroep en de identiteit van leraar.  

(Klaassen, Beijaard & Kelchtermans, 1999, p. 375) 

 

 De vraag is nu welke scholingsinterventie die rekening houdt met de taakopvatting en 

wensen van docenten (en tevens de ontwikkeling van de professionele identiteit ondersteunt) 

docenten het beste toerust om passend onderwijs ook echt tot een succes te maken. 

 Uit onderzoek blijkt dat in ieder geval de volgende voorwaarden cruciaal zijn. Ten eerste 

moet de docent (als het gaat om de interventie) centraal staan en de interventie moet aansluiten bij 

wat er al is in het team. Verder moet de leiding achter de interventie staan, waarbij zowel sprake 

moet zijn van actieve ondersteuning als een zekere druk. Druk zonder ondersteuning leidt tot 

weerstand en ondersteuning zonder druk leidt tot vrijblijvendheid en verspilling van krachten en 

middelen (Pameijer, Beukering & De Lange, 2009). 

 Omdat het weinig zin heeft een interventie uit te voeren die uiteindelijk van bovenaf toch 

niet gesteund wordt, heb ik contact gezocht met de werkgroep Passend Onderwijs van het Nova, die 

zich vervolgens zeer positief heeft opgesteld. Uit de notulen van een van de vergaderingen van de 

werkgroep blijkt dat men mogelijkheden ziet in Handelingsgericht werken (HGW). HGW richt zich 

vooral op situatie in de klas, waarbij didactische en pedagogische kwaliteiten van de docent centraal 

staan. Het ‘klein handelingsplan’ volgens HGW zou aanknopingspunten kunnen bieden voor cursisten 

met specifieke leervragen. De werkgroep verwacht echter dat het niet werkbaar om dat voor elke 

cursist te uit te werken en doet de suggestie dat de studieloopbaanbegeleider het samen met de 

cursist invult. De werkgroep stelt ook voor dat elke docent minimaal een korte cursus omgaan met 

leerlingen met beperkingen moet volgen. Daarnaast zou er in kader van het LB-LC-LD traject 

expertise kunnen worden opgebouwd. 

 Deze aanpak is volgens mij teveel van bovenaf opgelegd en gaat te weinig uit van het team. 

Bovendien is inmiddels genoegzaam bekend dat kennis niet direct tot ander gedrag leidt (Korthagen, 

2011). Desondanks denk ik dat handelingsgericht werken een goed aanknopingspunt biedt, mist 

gecombineerd met coaching gericht op reflectie. 

 Bij handelingsgericht werken werkt men volgens een stappenplan waarbij de 

onderwijsbehoeften van leerlingen centraal staan. Het gaat erom dat de leerkracht zijn gedrag 

afstemt op deze onderwijsbehoeften door doelgericht te handelen. Daarbij gaat de leerkracht uit van 

mogelijkheden van leerlingen en werkt de leerkracht constructief samen met alle betrokkenen rond 

deze leerling. De grote kracht van deze benadering is dat de gekeken wordt naar de kansen en 

mogelijkheden van leerlingen en dat behoeften niet als problemen worden gedefinieerd. Een van de 

uitgangspunten van HGW is dat de leerkracht ertoe doet en dat binnen de school de leerkracht de 

belangrijkste factor is die invloed heeft op de leerlingen. 

 Maar handelingsgericht werken vraagt wel draagvlak bij de docenten. Uit onderzoek op een 

basisschool is gebleken dat een top-downbenadering niet werkt (Bhugwandass, 2010). Veel docenten 

ervaren de hoeveelheid informatie die zij voorafgaande aan een groepsbespreking moeten 

verzamelen als een extra administratieve belasting en vinden de relatie met de onderwijspraktijk 
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onduidelijk . Ook hebben leraren het gevoel dat wat zij al deden niet onvoldoende wordt 

gewaardeerd. Het is daarom belangrijk rekening te houden met wat al aanwezig is aan expertise in 

het team en aan te sluiten op het bestaande.  

 Iedere leerkracht is anders en heeft zijn eigen normen en overtuigingen. Deze normen en 

overtuigingen bepalen voor een groot deel het handelen van de leerkracht en hebben direct invloed 

op de relatie die een leerkracht heeft met zijn groep of met individuele leerlingen in die groep. Als 

leerkracht is het daarom belangrijk om je bewust te zijn van je eigen handelen, zodat je ook in staat 

bent om de normen en overtuigingen die je hebt bij te stellen om aan te kunnen sluiten bij de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen. Mijns inziens zou scholing er dan ook vooral op gericht 

moeten zijn docenten, individueel en in teamverband, de gelegenheid te geven op hun eigen 

handelen te reflecteren. Volgens Korthagen (2011) sluit kernreflectie, die uitgaat van de lagen van de 

persoonlijkheid goed aan bij de beroepsidentiteit van de leraar en leidt ze uiteindelijk ook tot 

feitelijke gedragsveranderingen. 

 
De lagen van de persoonlijkheid. Het ‘ui-model’ van Korthagen 

 In het basisonderwijs is het – in het kader van passend onderwijs – vooral de interne 

begeleider die hierbij de rol als coach vervult. De taak van de interne begeleider is in het 

basisonderwijs steeds meer verschoven van het begeleiden van leerlingen naar het ondersteunen, 

coachen en begeleiden van leraren. In het mbo kennen we het begrip interne begeleider niet. 

Misschien kan deze taak op het Nova College vervuld worden door de ambulante begeleiders. Teams 

hebben veel behoefte aan feedback over het werk met zorgleerlingen. Nu gebeurt dat nog teveel ad 

hoc. Een vast moment zou meer duidelijkheid geven. Het invoeren van een spreekuur is een optie. 

Onderwijs afstemmen op leerlingen en hun (speciale) behoeften is iets waar je in deze tijd wel 

gehoor aan móet geven. Maar het is onmogelijk deze omslag van de één op de andere dag te maken. 

We moeten dus bij elke volgende stap goed in de gaten houden wat haalbaal. Het invoeren moet 

gefaseerd gebeuren en de interventie moet aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de 

individuele docent en het team. 

De komende maanden wil ik nagaan hoe de eerste stappen gezet kunnen worden. 
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9. Discussie 
 

Verwachtingen en uitkomsten 

 

 Zoals uit de conclusie al bleek is de hypothese dat de taakopvatting van docenten Techniek 

gerelateerd is aan de houding ten aanzien van zorgleerlingen alleen voor wat betreft de 

taakopvatting die de nadruk legt op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling bevestigd. Een 

taakopvatting die de nadruk legt op kennisoverdracht of didactiek is negatief noch positief 

gerelateerd aan de houding tegenover zorgleerlingen.  

Hiervoor zijn een aantal redenen te bedenken die op zich nader onderzoek verdienen. Een eerste is 

dat het competentieonderwijs al zo is ingebed dat docenten zich ervan bewust zijn dat kennis maar 

één aspect van competentie is. Het kan ook zijn dat de variabelen ‘subjectieve norm’ (de houding van 

collega’s en management) en ‘ervaren noodzaak’ een belangrijke rol spelen. Hoewel deze variabelen 

in het onderzoek naar de overtuigingen ten aanzien van zorgleerlingen buiten beschouwing zijn 

gelaten, zou het heel goed kunnen zijn dat ze een belangrijke rol spelen. Het Nova College heeft als 

motto ‘Groeien als mens’. Een gedicht met dit thema, toegespitst op de leerling, siert vele wanden in 

de gebouwen van de diverse locaties van het ROC. Daarnaast is het aantal zorgleerlingen bij techniek 

relatief hoog. Ambulante begeleiders zijn een vanzelfsprekend fenomeen. Die ervaren noodzaak 

verwoordde een collega als volgt: ‘Als je niet van deze leerlingen houdt, loop je binnen een jaar 

gillend weg.’ 

 Wat wel bevestigd wordt is de hypothese dat er een positieve relatie bestaat tussen 

gepercipieerde controle en houding tegenover zorgleerlingen, m.a.w. tussen het gevoel dat men met 

deze leerlingen kan omgaan en het feitelijk gedrag. Opvallend is wel dat docenten die vooral waarde 

hechten aan kennisoverdracht vaak meer gevoel van controle hebben in de klas. Dit is frappant, 

omdat er geen significante relatie is tussen nadruk op kennisoverdracht en een positieve houding ten 

opzichte van zorgleerlingen. Mogelijk is de vraagstelling hier debet aan (zie hieronder). 

 De hypothese dat de feitelijke controle en daarmee het feitelijke gedrag van docenten 

positief beïnvloed wordt vindt steun in de mening van docenten dat professionalisering aan moet 

sluiten bij de wensen en mogelijkheden van de individuele docent en het team.  

Bij het opstellen van een scholingsinterventie is dit een belangrijk uitgangspunt. 

 

Verloop van het onderzoek 

 

 Betrouwbaarheid houdt in dat herhaald onderzoek dezelfde resultaten oplevert. De 

Crohnbach’s alfa van de testen, een indicatie voor de betrouwbaarheid ervan, viel mij uiteindelijk 

tegen (ze waren lager dan de literatuur aangaf), maar volgens mijn begeleider statistiek waren ze nog 

wel voldoende. Opvallend was dat veel docenten achteraf aangaven de vragen niet eenduidig te 

vinden. Ik vraag me dan ook af of de vragenlijsten niet verbeterd zouden kunnen worden. De 

interviews over een eventuele professionaliseringsaanpak heb ik als zeer positief ervaren. Met de 

kennis van nu zou ik waarschijnlijk niet voor een enquête, maar voor uitgebreide interviews hebben 

gekozen.  

 Valide wil zeggen dat je meet wat je wilt meten. Als bepaalde resultaten extern valide zijn, 

wil dit zeggen dat de resultaten te generaliseren zijn en dus voor een grotere groep dan slechts de 
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testgroep zullen gelden. Het verkennende karakter van het onderzoek maakt dat geen 

representatieve uitspraken voor alle mbo-docenten techniek gedaan kunnen worden, maar de 

respons onder de onderzochte groep (83 van de 130 docenten3) doet vermoeden dat de resultaten 

toch in behoorlijke mate voor docenten techniek in het Nova College zullen gelden. Het aantal 

geïnterviewde collega’s was beperkt, maar representatief in zoverre zij de drie taakopvattingen 

(nadruk op kennisoverdracht, leervaardigheden, persoonlijke groei) vertegenwoordigden.  

 In dit onderzoek is van het begrip professionele identiteit alleen het aspect taakperceptie 

onderzocht om het onderzoek niet te omvangrijk te maken. Interessant zou zijn om te onderzoeken 

of de docenten die de nadruk leggen op persoonlijke ontwikkeling (en een positieve houding hebben 

jegens zorgleerlingen) ook de docenten zijn die meer (bereid zijn te) reflecteren op hun eigen gedrag. 

 De reacties op het onderzoek waren (met één uitzondering) zeer positief, wat onder andere 

blijkt uit de grote respons onder de docenten. Mijn eigen team en opleidingsmanager zijn ook een 

grote steun geweest.  

 Het onderzoek heeft mij in veel opzichten verrijkt. Het heeft me veel contacten op school 

opgeleverd en inzicht in de problemen waar docenten mee worstelen als het gaat om zorgleerlingen. 

Het heeft mijn theoretische achtergrond verdiept en handvatten gegeven om na te denken over een 

geschikte aanpak voor zorgleerlingen. Een volgende keer zou ik wel eerder contact opnemen met 

mijn begeleider. Nu duurde het wel erg lang voor ik mijn definitieve onderzoeksonderwerp had, 

waardoor de tijd voor het feitelijke onderzoek korter was dan ik wenste. Ik zou dan ook zeker een 

onderzoek doen aan de hand van interviews.  

 

Opbrengst van het onderzoek 

 

 De opvatting dat professionalisering gerelateerd aan de taakopvatting de feitelijke 

gedragscontrole en daarmee het feitelijke gedrag van docenten beïnvloedt, ben ik nergens expliciet 

tegengekomen. Het is op basis van de uitkomsten van het onderzoek ook de vraag of 

professionalisering niet meer bij de totale ‘professionele identiteit’ zou moeten aansluiten, d.w.z. 

zelfbeeld, motivatie en perspectief erbij zou moeten betrekken. 

 De resultaten van het onderzoek zijn voorgelegd aan de werkgroep Passend Onderwijs die er 

gebruik van wil maken bij haar werkzaamheden. Met één lid van de werkgroep heb ik ook tijdens het 

onderzoek een aantal keren overleg gehad. Ook vrijwel alle opleidingsmanagers en Unitdirecteuren 

van het Nova College toonden zich tijdens de presentatie van het onderzoek bij de 

managementconferentie in september zeer betrokken bij de thematiek en de uitkomsten van het 

onderzoek. Eén van de unitdirecteuren was benieuwd wat een dergelijk onderzoek in zijn unit zou 

opleveren. Hij verwachtte een andere uitkomst. Het lijkt er dan ook op dat het onderzoek een 

generatief vermogen heeft, d.w.z. dat aanzet tot nadenken of mensen ertoe brengt tot nieuwe 

betekenisverlening te komen.(Miedema, 2008).  

                                                           
3
 Zeker vijftien docenten hebben me laten weten dat ze de enquête graag hadden ingevuld, omdat het 

onderwerp ze ter harte gaat, maar dat ze ofwel technische problemen hadden bij het invullen of door 
tijdgebrek niet in staat waren geweest hem in te vullen. Slechts één collega reageerde uiterst negatief. Wel 
kreeg ik vaak de reactie dat men wel een beetje ‘enquêtemoe’ is. 
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i
 I have, however, purposefully avoided the notion of ‘identity’ because of its association with a static essence, 

implicitly ignoring or denying its dynamic and biographical nature. Instead I have used the word 

‘self‐understanding’. The term refers to both the understanding one has of one’s ‘self’ at a certain moment in 

time (product), as well as to the fact that this product results from an ongoing process of making sense of one’s 

experiences and their impact on the ‘self’. By stressing the narrative nature the possible essentialist pitfall in 

conceptualising ‘identity’ can be avoided.’ 
ii
 De conatieve component verwijst naar de neiging of intentie om tot actie te komen op grond van een 

bepaalde attitude. 
iii 1. Identiteit als persoon. Hierin komt iemands uniciteit en authenticiteit tot uitdrukking: de persoon die je 

bent onafhankelijk van situaties, tijdstippen en relaties. Het gaat hierbij om belangrijke eigenschappen of 

kenmerken van het individu. 

2. Rolidentiteit. Hierbij gaat het om verwachtingen die men van iemand heeft en die sturing 

geven aan iemands positie of werkzaamheden. Bij rolidentiteit is sprake van zich eigen maken van betekenissen 

die horen bij een extern gedefinieerde rol. Een rol kenmerkt zich door een zekere algemene geldigheid, maar 

ook een zekere mate aan idiosyncrasie (eigen accenten, kwaliteiten en dergelijke, dus iets wat je niet op 

dezelfde manier deelt met anderen en waarover je in bepaalde situaties moet onderhandelen). In de uitvoering 

van een rol kun je meer of minder competent zijn. Taakperceptie kan mijns inziens worden opgevat worden als 

de rolidentiteit van de docent in het model van Beijaard. 

3. Sociale identiteit. Centraal staat de identificatie met een groep (mensen die iets delen). Er 

is sprake van uniformiteit resulterend in een gevoel van verbondenheid en eigenwaarde. In 

de praktijk overlappen rolidentiteit en sociale identiteit
iii
 elkaar.  

Onderstaande tabel (Beijaard, 2010) geeft een overzicht van de belangrijkste aspecten van de professionele  
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identiteit van de leraar. 

Identiteit als persoon Rolidentiteit Sociale identiteit 

- persoonlijke eigenschappen 

- normen/waarden 

- opvattingen/overtuigingen 

- interesses/behoeften 

- deskundige op bepaald gebied 

- model voor studenten 

- coach/begeleider 

 

- leraar 

- collega 

- (werknemer) 

 

Identiteit als persoon, rolidentiteit en sociale identiteit hangen nauw samen en beïnvloeden elkaar. Je identiteit 

als persoon bepaalt in sterke mate hoe je een rol inkleurt en hoe je je positioneert in een groep . Uiteraard 

wordt deze identiteit ook weer beïnvloed door rol en sociale identiteit.  

Professionele identiteit kan dus worden gezien als een product; daarnaast is het ook een proces als gevolg van 

allerlei veranderingen of invloeden van buitenaf (bijvoorbeeld aan andere groepen studenten moeten lesgeven 

dan je gewend bent) of van binnenuit (bijvoorbeeld omdat je zelf ontevreden bent over hoe iets tijdens de les 

verloopt). De professionele identiteit van de docent is dus het antwoord op de vraag ‘wat of wie ben ik volgens 

mezelf (op dit moment) als docent?’ 
iv
 De interactie tussen persoon en context, en het gevoel van professionele identiteit van de leraar als gevolg 

van deze interactie, manifesteert zich in voldoening in het werk, de beroepsmatige betrokkenheid, self-efficacy 

en motivatie. (Canrinus, 2011). In de literatuur worden lerarenpercepties van deze indicatoren vaak beschreven 

als belangrijke aanwijzingen het gedrag van leraren(zie o.a. Watt & Richardson, 2008). 

De professionele identiteit van een leraar is niet geheel uniek (Beijaard, 2004;. blz. 122). Door het delen van 

een beroep, delen leraren specifieke kennis en professionele vaardigheden. Dus kunnen leraren tot op zekere 

hoogte een identiteit delen. Maar al hebben leraren een gemeenschappelijke identiteit in hun vak, ze kunnen 

tegelijkertijd verschillen als gevolg van hun persoonlijke perspectieven op hun context en hun persoonlijke 

overtuigingen. Docenten kunnen het gevoel hebben dat ze verschillen van andere leraren in termen van de 

mate van motivatie, arbeidssatisfactie, betrokkenheid en / of gevoelens van self-efficacy. Niet iedere leerkracht 

heeft dus dezelfde professionele identiteit en het gevoel van professionele identiteit kan door de tijd 

veranderen. 
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Bijlage 1 

Analyse achtergrondkenmerken 

Voor alle achtergrondkenmerken heb ik een ANOVA-test uitgevoerd. Deze test geeft aan of er een 

verschil is tussen de gemiddeldes per groep in totaal. Dat betekent dat deze test dus alleen aangeeft 

of er een significant verschil is maar niet welke groepen dan een positievere of negatieve houding 

hebben.  

Groepen 

Voor elk achtergrondkenmerk is een ANOVA-tabel uitgedraaid. In deze tabel is te zien wat de 

verschillen tussen en binnen de groepen zijn. Vervolgens berekent SPSS een F-waarde en hangt daar 

een significantie waarde aan. In dit geval 0,943. Als deze sig-waarde onder de 0,05 of 0,10 is, dan is er 

een significant verschil tussen de groepen. In de staafdiagram onder de toets is te zien welke groep 

een positievere houding heeft.  

 

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

houding zorgll * 

groep2 

Between Groups (Combined) ,210 5 ,042 ,242 ,943 

Within Groups 13,573 78 ,174   

Total 13,783 83    

 

Er blijkt geen significant verschil te zijn in houding jegens zorgleerlingen tussen de zes groepen. De 

gemiddelde scores per groep liggen zeer dicht bij elkaar. Op de x-as zijn de gemiddelde scores op de 

schaal van houding jegens zorgleerlingen te zien. Een hogere score betekent een positiever houding.  
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Aantal zorgleerlingen in de klas 

Maak het uit of iemand zelf zorgleerlingen in de klas heeft voor zijn houding jegens zorgleerlingen?  

De onderstaande test laat zien dat dit wel het geval is met een sig-waarde van 0.032.  

 

ANOVA Table 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

houding zorgll * res_48 
Hoeveel zorgleerlingen 
heb je dit jaar in de 
klas? 

Between 
Groups 

(Combined) 1,983 5 ,397 2,589 ,032 

Within Groups 11,796 77 ,153   
Total 13,779 82    

 

 
 

Uit de tabel blijkt dat docenten met één zorgleerling in de klas het minst positief staan en dat 

docenten positiever worden naarmate er meer zorgleerlingen in de klas zitten. Geen of drie 

zorgleerlingen in de klas scoren ongeveer hetzelfde.  

 

Positieve of negatieve ervaring met zorgleerlingen? 

De test geeft aan dat er een duidelijk verschil is tussen de ervaring die docenten hebben met 

zorgleerlingen en de houding jegens zorgleerlingen. (sig. van 0.000 ligt duidelijk onder de 0.05) 

 

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

houding zorgll * res_50 
Als je terugkijkt op je 
ervaringen met 
zorgleerlingen, hoe zou 
je die ervaringen dan 
willen typeren? 

Between 
Groups 

(Combined) 2,188 1 2,188 15,289 ,000 

Within Groups 11,591 81 ,143   
Total 13,779 82 
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Docenten met een positieve ervaring met zorgleerlingen zijn zelf ook positiever jegens zorgleerlingen 

in het reguliere onderwijs (een logische uitkomst eigenlijk) 

 

Vorig jaar zorgleerlingen inde klas gehad? 

 

Maakt het uit of iemand zorgleerlingen in zijn klas heeft gehad in het vorige jaar? De test geeft een 

sig-waarde van 0.68 wat betekent dat het net niet significant is maar er wel dicht tegen aan zit.  

ANOVA Table 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

houding zorgll * res_49 
Hoeveel zorgleerlingen 
had je vorig jaar in de 
klas? 

Between 
Groups 

(Combined) 1,690 5 ,338 2,153 ,068 

Within Groups 12,089 77 ,157   
Total 13,779 82    
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Zorgleerling als bekende 

De ANOVA-test laat zien dat er een verschil is tussen docenten die een bekende hebben die 

zorgleerling is en degenen die dat niet hebben.  

ANOVA Table 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

houding zorgll * res_51 
Ken je in je familie-, 
vrienden- of 
kennissenkring iemand 
die als zorgleerling kan 
worden aangemerkt? 

Between 
Groups 

(Combined) 1,290 3 ,430 2,719 ,050 

Within Groups 12,489 79 ,158   
Total 13,779 82 

   

 

In de staafdiagram hieronder is vooral te zien dat docenten met een zorgleerling in de eigen 

familiekring een positievere houding hebben jegens zorgleerlingen. Zorgleerlingen in de 

kennissenkring of vriendenkring maken minder verschil.  
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De toets laat zien dat er geen verschil is tussen mannen en vrouwen. Dit blijkt ook uit het 

staafdiagram.  

 

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

houding zorgll * res_52 

Ik ben 

Between 

Groups 

(Combined) ,110 1 ,110 ,650 ,423 

Within Groups 13,669 81 ,169   

Total 13,779 82    

 

 

 
Leeftijdsverschillen 

Zijn er verschillen in leeftijd in de houding jegens zorgleerlingen? De test laat zien dat er geen 

significante verschillen tussen de groepen te zien zijn. Toch laat de staafdiagram zien dat oudere 

docenten minder positief staan jegens zorgleerlingen. De verschillen zijn kennelijk te klein of 

significant van elkaar af te wijken. Toch lijkt een trend zichtbaar. Dit is een typisch geval van wanneer 

je meer respondenten zou hebben het effecten wel significant zou zijn.  

 

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

houding zorgll * res_53 

Hoe oud ben je? 

Between 

Groups 

(Combined) ,770 4 ,192 1,154 ,338 

Within Groups 13,009 78 ,167   

Total 13,779 82    
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Aantal jaren lesgeven 

De test laat zien dat er geen significant verschil is tussen het aantal jaren lesgeven en de houding 

jegens zorgleerlingen. Ook in de staafdiagram is geen duidelijk beeld te halen.  

 
ANOVA Table 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

houding zorgll * res_54 
Hoeveel jaar geef je les? 

Between 
Groups 

(Combined) ,663 5 ,133 ,779 ,568 

Within Groups 13,115 77 ,170   
Total 13,779 82    

 

 

 
Opleiding 

Opleiding is meestal een belangrijke predictor voor houdingen. De test laat zien er geen significant 

verschil is tussen de groepen. Het staafdiagram laat zien dat er wel een klein verschil is tussen 

Havo/vwo, HBO, WO en de overige groep.  
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ANOVA Table 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

houding zorgll * res_55 
Wat is je hoogst 
genoten opleiding? 

Between 
Groups 

(Combined) ,649 2 ,325 1,978 ,145 

Within Groups 13,130 80 ,164   
Total 13,779 82    
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Bijlage 2 Activiteitenplan en tijdsplanning 

Tijdsplanning waarin duidelijk wordt welke onderzoeksactiviteiten in welke volgorde 

uitgevoerd gaan worden.  

Jaar 1: probleembeschrijving, probleemanalyse, literatuurstudie, ontwerp methodiek / interventie, plan om de 

effectiviteit van de interventie te meten 

 

Werkzaamheden onderzoek 

Omschrijving Periode (maand) 

Oriëntatie op onderwerp 

- gesprekken met deskundigen 

- Schrijven (literatuur) hoofdstuk /paragraaf 

 

Schrijven onderzoeksplan t/m 10 februari 2012 

Overleg met opdrachtgever / begeleidend docent februari 

Bijstellen onderzoeksplan februari  

Ontwerpen, testen en bijstellen instrument (pilot) april 

Werven respondenten  april 

Dataverzameling (versturen enquêtes, sturen reminders 

e.d., interviews). 

april 

Maken opzet data-invoer mei 

Data-invoer en data-analyse juni / juli 

Conceptrapportage  juli 

Eerste ontwerp interventie juli 

 

Jaar 2: definitief ontwerp interventie, uitvoering, (onderzoek naar de effecten en implementatie) 

 

Overleg met docenten / opdrachtgever over rapportage en 

eerste ontwerp interventie 

okt/nov 

Definitief ontwerp interventie december 2013 

implementatie januari 

(Onderzoek naar effect implementatie)  

Definitieve rapportage  juni 

 

 


