
INTERVENTIEONDERZOEK 
 

Met dit stappenplan doorloopt het docententeam Sport & Bewegen de  

interventie die erop gericht is persoonlijke ontwikkeling te 

bewerkstelligen op het gebied van inter-persoonlijk leraarsgedrag. Hoge 

scores op dimensies nabijheid en invloed in de interactie met studenten 

leveren meer binding en betrokkenheid op waardoor studiesucces 

verbeterd. 
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Stappenplan interventie 

Stap Activiteit Afgerond 

Stap 0:  Vragenlijsten voormeting afnemen studenten en 
docenten 
 

Do. 11 april 

Stap 1:  Analyseren studentenbeeld en zelfbeeld 15-16 april 

Stap 2:  Analyseren zelfbeeld en ideaalbeeld 15-16 april 

Stap 3:  Inzicht verkrijgen in effectief inter-persoonlijk 
leraarsgedrag 

15-16 april 

Stap 4:  Individueel formuleren van ontwikkeldoelen op 
basis van stappen 1, 2, 3 

16 april 

Stap 5:  (Her)formuleren van ontwikkeldoelen in dialoog 
met collega’s 

Wo. 17 april 

Stap 6:  START  

Afstemmen van ontwikkeldoelen in dialoog met 
klas/studenten  

Week 22 april 

Stap 7:  Observatie en feedback door collega Week 13 mei 

Stap 8:  Vragenlijsten nameting afnemen Week 27 mei 

Stap 9:  Terugkoppeling resultaten Wo. 12 juni  
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Onderzoeksgroep per docent 
 

Docent Docent Keuze klas 1 Vak Keuze klas 2 Vak 

1 ARN KV Buitensport Buitensport 3.1A  

2 ARR 2.1 K1, K2 2.2 K1, K2 

3 AKN 2.2 K1, K2 2.1 K1, K2 

4 BSG 4.2 NED 3.2 NED 

5 BSM 3.1B L&L 3.2 Zwemmen 

6 LKS KV voetbal Voetbal pup/jun KV voetbal Voetbal TC III 

7 FNK 4.1B REK 3.3 REK 

8 HLS 4.1A LB 4.4B LB 

9 HRN 4.3 OSBM  OSBM 3.1A Train. 

10 HRT 4.3 AGOOG Agogiek 2.1 REK 

11 JNS 4.1A Engels 3.1B Engels 

12 KLL 3.3 slb KV LSR 

13 MNP 3.2 covo 3.1A Aerobics 

14 NS. 4.1A trainl 4.2 Traink 

15 PTR  

16 PTT 4.1B K1 KV Zwemmen 

17 SRL verlof 

18 SYB 4.1C K1 4.1C Racketsporten 

19 STR 4.3 T/C Trainer/Coach KV Fitness 

20 VNC 4.2 K1 
4.1B 
KV 

Gymnastiek 
Aerobics 

21 VRW 4.1C K2 4.2 K2 
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Onderzoeksgroep per klas/leergroep 
 

2.1 2.2 3.1A 3.1B 4.1A 4.1B 4.1C 

ARR - kt ARR - kt ARN - kt1 BSM - kt1 JNS - en PTT - kt1 SBS - kt1 

AKN - kt AKN - kt HRN - trainl JNS - en  NS. - trainl FNK - rek SBS - racket 

HRT - rek  MNP - aero  HLS - lb VNC - gym VRW - kt2 

       

 
 

3.2 4.2 3.3 4.3A 4.3B 4.4A 4.4B 

BSG - ned BSG - ned KLL - slb   HLS - lb HLS - lb 

BSM - zwem  NS. - traink FNK - rek     

MNP - covo VNC - kt1      

 VRW - kt2      

 
  

Keuzevakken 

Aerobics Buitensport Fitness LSR Sneeuwsp. Voetbal Zwemmen 

VNC STR STR KLL extern LKS PTT 

 
 

Profielvakken 

4.3 Agogiek 4.3 Sportmanager 4.3 Trainer/Coach 

HRT HRN STR 
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De betrouwbaarheid van de resultaten is groter als de relevantie en motivatie 

van het onderzoek goed wordt toegelicht. Besteed daar a.u.b. goed aandacht 

aan. Bijvoorbeeld: 

 “De opleiding Sport en Bewegen doet onderzoek naar de 
schoolervaringen van haar studenten. Met jullie mening kan ik mezelf 
ontwikkelen en kan ik met mijn collega’s het studieprogramma verder 
verbeteren. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10-15 
minuten. Wat ik van je vraag is om deze vragenlijst met aandacht in te 
vullen. Alleen met jouw eerlijke en serieuze antwoorden kunnen we 
samen het onderwijs verbeteren! Je geeft je mening over de manier van 
lesgeven van mij als docent. En je geeft je mening over de lessen en de 
opleiding. Er zijn geen goede of foute antwoorden. In twee weken tijd 
vul je misschien bij 2-3 andere docenten ook nog een vragenlijst in 
zodat we een compleet beeld krijgen van alle docenten en alle vakken. 
In de week van 22 april zal ik de klas-resultaten van wat jullie zometeen 
invullen bespreken en een doelstelling bepalen om gedurende een 
maand aan te werken. Eind mei vul je nogmaals deze vragenlijst in en 
kunnen we meten of er verbetering is opgetreden. 
 
Niemand komt te weten wat jij hebt ingevuld. Ik krijg alleen te horen 
wat de klas gemiddeld heeft ingevuld. Het OV-nummer dat je moet 
invullen dient alleen om de betrouwbaarheid te vergroten en om de 
resultaten van de voor- en nameting te kunnen vergelijken . De 
antwoorden van deze vragenlijst zullen nooit in combinatie met jouw 
OV-nummer bekend gemaakt worden. 
 
Alvast bedankt voor het invullen! 
 
 
 

 Bekijk met welke klas je dit onderzoek uitvoert.  

 Op pagina 2 staat de onderzoeksgroep per docent. 

 Plan wanneer je de klas de vragenlijst laat invullen.  

 Vink af op de klassenlijst wie de vragenlijst heeft ingevuld. 

 De vragenlijst is beschikbaar van di. 3 april - do. 11 april. 

 Het invullen kost 10-15 minuten. 

 Verwijs de studenten naar N@Tschool: ´Mijn studieroutes´. 

 Klik op de studieroute ‘Onderzoek Sport en Bewegen’. 

 Volg de link onder inhoud. 

  

Stap Activiteit Afgerond 

Stap 0:  Vragenlijsten voormeting afnemen STUDENTEN Do. 11 april 

Stap Activiteit Afgerond 
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Stap Activiteit Afgerond 

Stap 0:  Vragenlijsten voormeting afnemen DOCENTEN Do. 11 april 
 

Per mail ontvang je twee links naar vragenlijsten interpersoonlijk leraarsgedrag. De ene is voor het 

vastleggen van het zelfbeeld, de ander voor het ideaalbeeld. 

 Vul de vragenlijst zelfbeeld in voor beide klassen. 

 Vul de vragenlijst ideaalbeeld in. 
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Stap Activiteit Afgerond 

Stap 1:  Analyseren studentenbeeld en zelfbeeld 15-16 april 
 

Stap 1 Mechanisme Doel 
Docent analyseert 
studentenbeeld en zelfbeeld 
VIL. 

Analyse levert verschillen op tussen 
subschalen waardoor de docent zich 
bewust is van welk beeld studenten 
daadwerkelijk hebben. 

Docent is bewust van misvatting over 
eigen gedrag en kan zelfbeeld bijstellen.  

Analyse levert overeenkomsten op tussen 
subschalen. 

Docent wordt bevestigd in de 
overeenkomst tussen verwachtingen hoe 
een klas rapporteert en hoe de klas 
werkelijk rapporteert.  Beelden komen 
overeen. 

 

  

Welke verschillen vallen op? 
 
 
 
 

Welke overeenkomsten vallen op? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welke conclusie kun je trekken ten aanzien van je zelfbeeld? 
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Stap 2 Mechanisme Doel 
Docent analyseert zelfbeeld 
en ideaalbeeld VIL. 

Analyse levert ambitieniveau op van 
docent. Het geeft weer hoe de docent 
verwacht dat studenten over hem 
rapporteren en wat het beeld van de 
ideale docent is. 

Docent kan omschrijven in welke 
subschalen de ambitie ligt om te groeien. 

 

Welke verschillen vallen op? 
 
 
 
 
 

Welke overeenkomsten vallen op? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welke conclusie kun je trekken ten aanzien van de vergelijking? Wat is je wens? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Stap Activiteit Afgerond 

Stap 2:  Analyseren zelfbeeld en ideaalbeeld 15-16 april 
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Stap Activiteit Afgerond 

Stap 3:  Inzicht verkrijgen in effectief inter-persoonlijk 
leraarsgedrag 

15-16 april 

 

Stap 3 Mechanisme Doel 
Docent neemt kennis van 
effectief inter-persoonlijk 
leraarsgedrag. 

Het profiel van een van goede docenten 
leidt tot inzicht in wat studenten met 
name waarderen in de interactie met hun 
docent. 

Docent kan studentbeeld in relatie tot 
effectief inter-persoonlijk leraarsgedrag 
gebruiken om eigen ontwikkeldoelen te 
formuleren.  

Docent vergelijkt studentbeeld op 
subschaal en vraagniveau met profiel van 
effectief inter-persoonlijk leraarsgedrag. 

Docent reflecteert op scores studentbeeld 
en bepaald op welk vlak inter-persoonlijk 
leraarsgedrag te verbeteren valt. 

 

Effectief inter-persoonlijk leraarsgedrag: 

In onderstaand profiel is zichtbaar hoe studenten goede docenten typeren als het gaat om wat zij 

waarderen in de interactie met hun docent. Aangenomen wordt dat de ideale docent een tolerant 

gezaghebbende doceerstijl heeft. Voornamelijk de subschalen sturend, helpend en begrijpend 

worden in een tolerant gezaghebbende doceerstijl vertegenwoordigd. Door deze docenten wordt 

begrip getoond voor studenten en rekening gehouden met hun behoeften en belangen. Door deze 

docenten wordt het bieden van structuur gecombineerd met het geven van ruimte aan studenten. Ze 

weten een stimulerende omgeving te creëren, waarin aan alle belangen zo goed mogelijk recht 

wordt gedaan. De docent gebruikt allerlei werkvormen, groepswerk, practicum, voordracht, e.d. 

Ordeproblemen komen niet voor. De docent hoeft de studenten niet tot de orde te roepen of de 

hand te houden aan de regels. Ze werken aan hun taak omdat ze het plezierig vinden in de les. 
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Subschaal Goede docent Studentenbeeld 
Klas: 

Studentenbeeld 
Klas: 

BS - Sturend 2,8   

SB - Helpend 3,0   

SO - Begrijpend 3,0   

OS - Inschikkelijk 2,0   

OT - Onzeker 0,8   

TO - Ontevreden 0,4   

TB - Corrigerend 1,0   

BT - Dwingend 1,2   

 

Het blijkt dat zowel de mate van invloed als de mate van nabijheid bij studenten positief 

samenhangen met cognitieve studentprestaties, zoals toetsen en cijfers voor praktische opdrachten. 

Tegelijk blijken de beide dimensies ook positief samen te hangen met attitudes van studenten ten 

aanzien van het vak en de lesstof. Voorbeelden zijn het plezier in een vak, het nut en de relevantie 

die studenten van een vak zien, de inzet die zij voor het vak willen vertonen en hun motivatie voor 

school in het algemeen. Er wordt dan ook verwacht dat hogere scores op de dimensies nabijheid en 

invloed in verband gebracht kunnen worden met hogere scores op studentbetrokkenheid. 

 

Dimensie Studentenbeeld 
Klas: 

Studentenbeeld 
Klas: 

Nabijheid   

Invloed   

 

Op welke wijze kun je jezelf ontwikkelen zodat scores op de schalen Sturend, Helpend en Begrijpend 
verbeteren? Op welke vragen wil je hoger scoren? 
 
 
 
 

Op welke wijze kun je jezelf ontwikkelen zodat scores op de schalen Onzeker, Ontevreden, 
Corrigerend verminderen? Op welke vragen wil je lager scoren? 
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Stap Activiteit Afgerond 

Stap 4:  Individueel formuleren van ontwikkeldoelen op 
basis van stappen 1, 2, 3 

16 april 

 

Stap 4 Mechanisme Doel 
Docent formuleert individueel 
ontwikkeldoelen. 

Op basis van reflectie op studentenbeeld 
en effectief inter-persoonlijk 
leraarsgedrag is de docent in staat 
steekhoudende ontwikkeldoelen te 
stellen. 

Docent formuleert zelfstandig maximaal 3 
ontwikkeldoelen met de kennis van 
stappen 1, 2, 3 in het achterhoofd. 
 

 

Op de volgende drie pagina’s kun je jouw ontwikkeldoelen formuleren. Maximaal 3. Je kunt op basis 
van de vragenlijst inter-persoonlijk leraarsgedrag per categorie of per vraag kijken wat je aanspreekt 
om te ontwikkelen. Onthoudt dat het om persoonlijke groei gaat. Elke stap die je maakt is er een op 
de goede weg.  
 
Per categorie: 
 

SB - Helpend 

1 Deze docent heeft gevoel voor humor  

5 Deze docent helpt je  

11 Deze docent vertrouwt leerlingen 

23 Met deze docent kun je lachen   

32 Deze docent kan goed tegen een grapje   

42 Deze docent heeft een prettige sfeer in de klas  

 

BT - Dwingend 

7 Bij deze docent moet het stil zijn in de les 

10 Deze docent bepaalt of leerlingen wat mogen zeggen 

15 We moeten ons aan zijn/haar regels houden 

19 Deze docent houdt ons in de gaten 

35 Deze docent houdt streng orde 

38 Bij deze docent moet je hard werken   

47 Deze docent stelt hoge eisen  

 

SO - Begrijpend 

8  Deze docent luistert naar leerlingen 

16  Deze docent is bereid iets opnieuw uit te leggen 

21  Deze docent is aardig 

27  Deze docent leeft mee met leerlingen   

36  Deze docent is geduldig 

46  Deze docent is soepel voor leerlingen  

 

BS - Sturend 

3  Deze docent heeft gezag  

25  Deze docent ziet wat er in de klas gebeurt 

30  Bij deze docent weet je wat je moet doen 

37  Deze docent kan goed leiding geven 

40  Deze docent weet leerlingen te boeien 

48  Deze docent treedt zelfverzekerd op   

 

TB - Corrigerend 

6  Deze docent laat meteen merken dat iets niet mag 

14  Deze docent verbiedt ons dingen 

20  Als deze docent boos is merk je dat 

24  Deze docent dreigt met straf 

34  Deze docent kan kwaad worden 

41  Deze docent is driftig 

49  Met deze docent kun je gemakkelijk ruzie krijgen 

 

OT - Onzeker 

4  Deze docent heeft moeite om de klas stil te krijgen  

18  Deze docent maakt een onzekere indruk 

33  Je kunt deze docent gemakkelijk voor de gek houden   

39  Bij deze docent is het onrustig in de klas 

45  Deze docent treedt aarzelend op 

50  Als het stil moet zijn, praten we toch door 

 

TO - Ontevreden 

9 Deze docent zegt dat leerlingen weinig presteren 

13 Deze docent is ontevreden 

17 Deze docent moppert 

26 Deze docent is uit zijn/haar humeur  

29 Deze docent maakt een sombere indruk 

44 Deze docent zeurt 

 

OS - Inschikkelijk 

2  Bij deze docent heb je vrijheid 

12  Deze docent geeft leerlingen hun zin 

22  Bij deze docent doe je wat je zelf wilt   

28  Deze docent laat leerlingen hun gang gaan   

31  Deze docent vindt veel goed  

43  Er kan veel bij deze docent   
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1) Wat is je 1e ontwikkeldoel (SMART-formuleren) 
 
 
 
 
 

2) Wat is het resultaat dat je wilt bereiken; 
 
 
 
 
 

3) Hoe wil je dat resultaat bereiken? Welke activiteiten onderneem je; 

 Voorafgaand aan de les 
 
 
 
 

 Bij de start van de les 
 
 
 
 

 Tijdens de les 
 
 
 
 

 Aan het einde van de les 
 
 
 
 

 Na afloop van de les 
 
 
 
 

4) Wat heb je daarvoor nodig (middelen, tijd); 
 
 
 

5) Welke belemmerende factoren zie je en hoe wil je die overwinnen; 
 
 
 

6) Hoe weet je aan het einde van de interventie dat het resultaat bereikt is en hoe toon je dit aan. 
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1) Wat is je 2e ontwikkeldoel (SMART-formuleren) 
 
 
 
 
 

2) Wat is het resultaat dat je wilt bereiken; 
 
 
 
 
 

3) Hoe wil je dat resultaat bereiken? Welke activiteiten onderneem je; 

 Voorafgaand aan de les 
 
 
 
 

 Bij de start van de les 
 
 
 
 

 Tijdens de les 
 
 
 
 

 Aan het einde van de les 
 
 
 
 

 Na afloop van de les 
 
 
 
 

4) Wat heb je daarvoor nodig (middelen, tijd); 
 
 
 

5) Welke belemmerende factoren zie je en hoe wil je die overwinnen; 
 
 
 

6) Hoe weet je aan het einde van de interventie dat het resultaat bereikt is en hoe toon je dit aan. 
 
 
 
 

 



Interventieonderzoek   
‘Ontwikkelen in interactie’   

 

  
Pagina 13 

 
 

©Arjan van der Hoorn 

1) Wat is je 3e ontwikkeldoel (SMART-formuleren) 
 
 
 
 
 

2) Wat is het resultaat dat je wilt bereiken; 
 
 
 
 
 

3) Hoe wil je dat resultaat bereiken? Welke activiteiten onderneem je; 

 Voorafgaand aan de les 
 
 
 
 

 Bij de start van de les 
 
 
 
 

 Tijdens de les 
 
 
 
 

 Aan het einde van de les 
 
 
 
 

 Na afloop van de les 
 
 
 
 

4) Wat heb je daarvoor nodig (middelen, tijd); 
 
 
 

5) Welke belemmerende factoren zie je en hoe wil je die overwinnen; 
 
 
 

6) Hoe weet je aan het einde van de interventie dat het resultaat bereikt is en hoe toon je dit aan. 
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Stap Activiteit Afgerond 

Stap 5:  (Her)formuleren van ontwikkeldoelen in dialoog 
met collega’s 

Wo. 17 april 

 

Stap 5 Mechanisme Doel 
Docent stelt ontwikkeldoelen 
op basis van studentbeeld in 
dialoog met collega’s. 

Collega’s houden spiegel voor zodat 
acceptabele en realistische doelen worden 
gesteld.  

Docent stelt persoonlijke ontwikkeldoelen 
op om inter-persoonlijk leraarsgedrag te 
verbeteren. 

Collega’s hebben notie van elkaars 
ontwikkeldoelen.  

Docent toont doorzettingsvermogen in 
het behalen van doelen  tijdens de 
interventie. 

Collega’s leveren bijdrage aan het 
formuleren van ontwikkeldoelen van 
collega’s. 

De interventie wordt gezien als een 
teamprestatie waarin elke schakel 
belangrijk is. 

 

Kernteams 

Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Profiel Generiek 

ARR ARN NS. HRT BSG 

AKN BSM PTT STR HLS 

MNP HRN SBS HRN JNS 

 SRL VNC KLL FNK 

 PTR VRW LKS  

     

 

Wat stel je bij n.a.v. het gesprek met je collega’s? 
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Stap Activiteit Afgerond 

Stap 6:  START  

Afstemmen van ontwikkeldoelen in dialoog met 
klas/studenten  

Week 22 april 

 

Stap 6 Mechanisme Doel 
Docent stemt 
ontwikkeldoelen bij/af in 
dialoog met studenten. 

Docent communiceert uitslagen van de 
enquête met de klas. 

Studenten merken dat het invullen van de 
enquête zinvol is. Studenten voelen zich 
gehoord, zij hebben inspraak. 

Docent communiceert ontwikkeldoelen en 
stelt zich leergierig en 
ontwikkelingsgericht op. 

Begrip van studenten dat docent werkt 
aan eigen ontwikkeling zodat zij 
meewerkend gedrag vertonen.. 

 

Wat stel je bij n.a.v. het gesprek met de klas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe reageerde de studenten op het gesprek? 
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Stap Activiteit Afgerond 

Stap 7:  Observatie en feedback door collega Week 13 mei 
 

Stap 7 Mechanisme Doel 
Observatie en feedback door 
collega. 

Collega observeert in de les op nastreven 
ontwikkeldoel en geeft feedback. 

Docent stuurt gedrag bij door objectieve 
terugkoppeling. Borgen van voortgang. 

 

Afspraak lesobservatie: 

Datum Klas 
 

Les 
 

Observator 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Gekregen feedback: 
 

Gekregen feedback: 
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Stap Activiteit Afgerond 

Stap 8:  Vragenlijsten nameting afnemen Week 27 mei 
 

De betrouwbaarheid van de resultaten is groter als de relevantie en 

motivatie van het onderzoek goed wordt toegelicht. Besteed daar 

a.u.b. goed aandacht aan. Bijvoorbeeld: 

 “Ik heb met jullie sinds 22 april -ongeveer een maand lang- 
gewerkt aan mijn ontwikkeldoelen. Jullie krijgen nu dezelfde 
vragenlijst als in begin april.  Het invullen van deze vragenlijst 
duurt ongeveer 10-15 minuten. Het is belangrijk om deze 
vragenlijst met aandacht in te vullen. Alleen met jouw eerlijke 
en serieuze antwoorden kunnen we analyseren of mijn doelen 
behaald zijn. Het geeft niet als je niet meer weet wat je hebt 
ingevuld de vorige keer. Het gaat erom hoe de situatie nu is. 
 
Niemand komt te weten wat jij hebt ingevuld. Ik krijg alleen te 
horen wat de klas gemiddeld heeft ingevuld. Het OV-nummer 
dat je moet invullen dient alleen om de betrouwbaarheid te 
vergroten. En om de vragenlijst van de eerste keer te kunnen 
vergelijken met deze keer. De antwoorden van deze 
vragenlijst zullen nooit in combinatie met jouw OV-nummer 
bekend gemaakt worden. 
 
Alvast bedankt voor het invullen! 
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Stap Activiteit Afgerond 

Stap 9:  Terugkoppeling resultaten Wo. 12 juni  
 

Aan de hand van een posterpresentatie zal ik de resultaten kenbaar maken aan de taakgroep. 
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1. Deze docent heeft gevoel voor humor  Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

2. Bij deze docent heb je vrijheid Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

3. Deze docent heeft gezag  Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

4. Deze docent heeft moeite om de klas stil te krijgen  Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

5. Deze docent helpt je  Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

6. Deze docent laat meteen merken dat iets niet mag Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

7. Bij deze docent moet het stil zijn in de les Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

8. Deze docent luistert naar leerlingen Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

9. Deze docent zegt dat leerlingen weinig presteren Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

10. Deze docent bepaalt of leerlingen wat mogen zeggen Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

11. Deze docent vertrouwt leerlingen Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

12. Deze docent geeft leerlingen hun zin Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

13. Deze docent is ontevreden Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

14. Deze docent verbiedt ons dingen Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

15. We moeten ons aan zijn/haar regels houden Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

16. Deze docent is bereid iets opnieuw uit te leggen Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

17. Deze docent moppert Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

18. Deze docent maakt een onzekere indruk Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

19. Deze docent houdt ons in de gaten Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

20. Als deze docent boos is merk je dat Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

21. Deze docent is aardig Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

22. Bij deze docent doe je wat je zelf wilt   Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

23. Met deze docent kun je lachen   Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

24. Deze docent dreigt met straf Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

25. Deze docent ziet wat er in de klas gebeurt Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

26. Deze docent is uit zijn/haar humeur  Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

27. Deze docent leeft mee met leerlingen  Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

28. Deze docent laat leerlingen hun gang gaan Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

29. Deze docent maakt een sombere indruk Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

30. Bij deze docent weet je wat je moet doen Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

31. Deze docent vindt veel goed Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

32. Deze docent kan goed tegen een grapje Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

33. Je kunt deze docent gemakkelijk voor de gek houden Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

34. Deze docent kan kwaad worden Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

35. Deze docent houdt streng orde Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

36. Deze docent is geduldig Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

37. Deze docent kan goed leiding geven Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

38. Bij deze docent moet je hard werken Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

39. Bij deze docent is het onrustig in de klas Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

40. Deze docent weet leerlingen te boeien Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

41. Deze docent is driftig Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

42. Deze docent heeft een prettige sfeer in de klas  Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

43. Er kan veel bij deze docent Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

44. Deze docent zeurt Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

45. Deze docent treedt aarzelend op Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

46. Deze docent is soepel voor leerlingen  Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

47. Deze docent stelt hoge eisen  Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

48. Deze docent treedt zelfverzekerd op  Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

49. Met deze docent kun je gemakkelijk ruzie krijgen Nooit □  □  □  □  □ Altijd 

50. Als het stil moet zijn, praten we toch door Nooit □  □  □  □  □ Altijd 



Interventieonderzoek   
‘Ontwikkelen in interactie’   
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Academische integratie (Match met onderwijsprogramma): 
1. De lesstof van dit vak is interessant 
2. De lesstof van dit vak sluit goed aan op de beroepspraktijk 
3. Ik leer veel bij dit vak 
4. Dit vak is nuttig 
5. De lesstof van dit vak geeft voldoende uitdaging 

 
Sociale integratie (Ervaren schoolse begeleiding): 

6. Deze docent geeft goede uitleg 
7. De opdrachten bij deze docent zijn duidelijk 
8. Bij deze docent weet ik aan het begin van een periode hoe het aan het einde afgerond gaat 

worden 
9. Deze docent stimuleert me in het afronden van de opdrachten 
10. Deze docent is vakbekwaam en weet waar hij/zij het over heeft 
11. Met deze docent communiceer ik prettig (vragen stellen, mailcontact) 

 
Gedragsmatige betrokkenheid 

12. Ik ben meer dan 80% van de lesuren aanwezig bij deze docent 
13. Ik kom vaak te laat bij deze docent 
14. Ik maak alle opdrachten die ik moet doen bij deze docent 
15. Ik let goed op in de lessen van deze docent 
16. Bij deze docent doe ik vaak andere dingen dan werken (kletsen, internet, telefoon) 

 
Emotionele betrokkenheid 

17. Ik voel me thuis op deze school 
18. Ik wil graag mijn diploma halen op deze opleiding 
19. Ik zou liever op een andere school zitten 
20. Wat ik leer op deze opleiding, kan ik later goed gebruiken in mijn werk  
21. Ik ben blij dat ik voor deze opleiding heb gekozen 

 


