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Ontwikkelen in interactie 

Inleiding 
De interventie ‘ontwikkelen in interactie’ is het vervolg op het analyseonderzoek ‘binden en 
betrekken; bevorderen van studiesucces’. Een analyse die aantoonde dat het gedrag van een docent 
in relatie staat tot de verbondenheid die een student ervaart met zijn opleiding. De interventie is 
erop gericht een verbeterslag te maken in het inter-persoonlijk leraarsgedrag bij iedere collega van 
het docententeam van de opleiding Sport en Bewegen, ROC Leiden.  
 Het concept inter-persoonlijk leraarsgedrag is gestoeld op het model van de Roos van Leary 
en gaat ervan uit dat je invloed kunt uitoefenen op je interactie met anderen. De psycholoog Leary 
ontdekte dat de manier waarop mensen op bepaald gedrag reageren in sommige situaties vrij 
voorspelbaar is (Cremers en Van Dijk, 2007). Bepaald gedrag roept gedrag op. Het eigen gedrag kan 
bewust ingezet worden om studenten te beïnvloeden (Van Dijk, 2007). Actie geeft reactie. 
‘Ontwikkelen in interactie’ heeft een dubbele lading. Het geeft aan dat je met elkaars hulp en 
ondersteuning verder komt. Op basis van een zelfbeeld, ideaalbeeld en studentenbeeld wordt het 
inter-persoonlijk leraarsgedrag in kaart gebracht. Docenten formuleren in teams met elkaar 
persoonlijke ontwikkeldoelen ten aanzien van hun eigen gedrag in de klas en stemmen deze doelen 
af met de studenten. Interactie vindt plaats tussen collega’s onderling en tussen docenten met hun 
studenten. Door jezelf te ontwikkelen, lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van studenten. Dat 
is sámen leren!   
 Deze interventie is een ontwerpgericht onderzoek, en een vorm van ‘practice-based 
evidence’. In dit onderzoeksplan wordt OPERA gebruikt om het project systematisch te beschrijven. 
Met de OPERA aanpak wordt kennis overdraagbaar en kunnen effecten vastgesteld worden zodat 
naast het docententeam van Sport en Bewegen ook andere docententeams van ROC Leiden gebruik 
kunnen maken van de producten. OPERA staat voor Ontwerpgericht Projecten Expliciteren met de 
Redeneerketen Aanpak. Bij het expliciet maken van de kennis die in dit onderzoek wordt opgedaan 
staat het gebruik van CIMO-logica centraal. Deze logica is geschikt om wetenschappelijke theorie te 
analyseren en te gebruiken voor het ontwerp. Daarnaast maakt het vooronderstellingen expliciet die 
in de praktijk worden gebruikt. CIMO is de afkorting van Context Interventie Mechanismen Outcome. 
De CIMO-logica wordt gebruikt om aan te geven waarom wordt verwacht dat een bepaalde aanpak 
of verandering leidt tot de beoogde uitkomst. 

Conclusies analyseonderzoek 
Het analyseonderzoek rapporteerde de volgende conclusies:  
1.  Ten aanzien van het onderwijsprogramma: 

Studenten hebben de behoefte aan… 
 1.1 …meer duidelijkheid en structuur m.b.t. het onderwijsprogramma. 
 1.2 …het stellen van grenzen t.a.v. het afronden van onderwijseenheden. 
 1.3 …betere begeleiding en stimulering in het afronden van opdrachten. 

 
2.  Ten aanzien van het interpersoonlijk leraarsgedrag: 
 2.1 Er is samenhang tussen docenten met hoge scores op de dimensie nabijheid en 
  studenten met hoge scores op de academische en sociale integratie. 
 2.2 Ontevreden leraarsgedrag hangt negatief samen met sociale integratie. 



Onderzoeksplan  Arjan van der Hoorn 
‘Ontwikkelen in interactie’  ROC Leiden 

  
Pagina 4 

 
  

Doelstelling en hypothesen  
Het doel van de interventie is het verbeteren van het inter-persoonlijk leraarsgedrag zodat studenten 
zich meer verbonden voelen met de opleiding Sport en Bewegen waardoor zij meer gedragsmatige 
en emotionele betrokkenheid tonen in de lessen.  
 
Hypothese 1: Door persoonlijke ontwikkeldoelen na te streven verbeteren de dimensies nabijheid en 
 invloed van het inter-persoonlijk leraarsgedrag.    
 
Hypothese 2: Een verbetering van individuele docentscores op dimensies nabijheid en invloed van 
 het studentbeeld van inter-persoonlijk leraarsgedrag leidt tot meer betrokkenheid van 
 studenten bij de betreffende docent. 
 
Hypothese 3: De interventie leidt tot een verbetering in de mate van verbondenheid (match met 
 onderwijsprogramma en ervaren schoolse begeleiding). 

Onderzoeksmethode 
Er wordt gebruik gemaakt van gestructureerde online vragenlijsten om binding en betrokkenheid en 
het inter-persoonlijk leraarsgedrag te meten. De docent vult het zelfbeeld en het ideaalbeeld in per 
klas. De student vult het studentbeeld in per docent, aangevuld met vragen over betrokkenheid en 
verbondenheid. De docent- en studentvragenlijst bevat 50 items, waarbij gescoord wordt op een 
vijfpunt Likertschaal (0 = nooit, 4 = altijd). Er wordt gebruik gemaakt van de herziene versie van 
Brekelmans en van Tartwijk (2008) waarin de vraagstelling in de derde persoonsvorm is geschreven. 
Hij/zij formuleringen worden daardoor vermeden en de docent kan zich beter verplaatsen vanwege 
het perspectief dat buiten zichzelf ligt. Het inter-persoonlijk leraarsgedrag wordt aan de hand van 
acht gedragstypen weergegeven: helpend, begrijpend, corrigerend, ontevreden, dwingend, sturend, 
onzeker en inschikkelijk. De acht gedragstypen worden omgerekend tot een totaalscore van de twee 
dimensies, waar de gedragstypen op gebaseerd zijn, invloed en nabijheid. Deze totaalscores van de 
dimensies zijn berekend aan de hand van de formules van Wubbels en Brekelmans (2005): 
 

Invloed = (.92*Sturend) + (.38*Helpend) - (.38*Begrijpend) - (.92*Inschikkelijk) - 
(.92*Onzeker) - (.38*Ontevreden) + (.38*Corrigerend) + (.92*Dwingend). 
Nabijheid = (.38*Sturend) + (.92*Helpend) + (.92*Begrijpend) + (.38*Inschikkelijk) - 
(.38*Onzeker) - (.92*Ontevreden) - (.92*Corrigerend) - (.38*Dwingend). 

 
De invloeds- en nabijheidsscores kunnen variëren van -10,4 tot +10,4. 

  



Onderzoeksplan  Arjan van der Hoorn 
‘Ontwikkelen in interactie’  ROC Leiden 

  
Pagina 5 

 
  

OPERA 

Stap 1:   Beschrijving van de context 
Het docententeam van de opleiding Sport en Bewegen bestaat uit twintig docenten. Veertien 
daarvan hebben in schooljaar 2011-2012 meegewerkt aan het analyseonderzoek dat ten grondslag 
ligt aan deze interventie. Zij zijn in juni 2012 op de hoogte gesteld van hun inter-persoonlijk 
leraarsgedrag. Sinds de start van dit schooljaar is er een aantal ingrijpende wijzigingen doorgevoerd. 
Ten eerste betreft het de huisvesting van de opleiding Sport en Bewegen. Tijdens de zomervakantie 
van 2012 heeft een verhuisbeweging plaatsgevonden van de Verbeekstraat naar de Ter Haarkade. De 
Verbeekstraat was een omgebouwd kantoorcomplex zonder kantine, zelfstudiewerkplekken en 
slechte ict faciliteiten (traag internet, beperkte helpdesk). De locatie Ter Haarkade is een bestaande 
ROC Leiden accommodatie waarin opleidingen Welzijn en Zorg zijn gevestigd. Ten tweede betreft het 
de organisatie van het onderwijs. De niveau 3 en 4 opleiding werkt in vier perioden per schooljaar. 
Elke onderwijseenheid behoort aan het einde van een periode duidelijk afgesloten te worden. De 
eerste- en tweedejaars studenten volgen een basisprogramma waarna ze bij het voldoen aan 
bepaalde eisen doorstromen naar de kwalificerende fase. Er is gekozen om te werken in kernteams. 
Docenten geven voornamelijk les aan studenten in het basisprogramma niveau 3 of aan het 
basisprogramma niveau 4. Daarnaast is er ook een kernteam dat voornamelijk in de kwalificerende 
fase opereert. Een klas krijgt voor het overgrote deel (+/- 60%) met name van de eigen slb-er les. Ten 
aanzien van studieresultaten wordt er dit jaar na elke periode een uitdraai van het 
studiepuntenoverzicht uitgereikt aan de student. Het docententeam Sport en Bewegen is een hecht 
en betrokken team. 

Stap 2:   Diagnose maken van de situatie 
Op de werkvloer ervaart het docententeam een gevoel van toenemend onvermogen om tot een 
aanpak te komen waarbij studenten gestimuleerd kunnen worden de hoeveelheid studieachterstand 
tot een minimum te beperken. De manier waarop studenten omgaan met beoordelingsmomenten 
leiden tijdens werkoverleggen tot discussies. Enkele studenten lijken bij het maken van toetsen te 
kiezen voor een aanpak die onder woorden gebracht kan worden met de uitspraak ‘nooit geschoten 
is altijd mis’. Bij nabesprekingen van toetsen geven ze vervolgens ruiterlijk toe niet geleerd te hebben 
in de hoop een voldoende te scoren. Bij de herkansing meldt een enkeling zich ziek of wordt 
wederom een laag cijfer behaald. Inlevermomenten die niet nageleefd worden, kortom genoeg 
voorbeelden die aangeven dat enkele studenten te kampen hebben met oplopende 
studieachterstanden. Het is de uitdaging om studiesuccessen te bevorderen en te zoeken naar 
beïnvloedbare factoren om de actieve participatie in het onderwijsproces te vergroten die binnen 
het bereik van de docent liggen. 
 Binding is een belangrijke factor voor succesvol studeren (Tinto, 1997). De positieve invloed 
van verbondenheid op studieprestaties vindt tevens steun in de zelfdeterminatietheorie van Ryan en 
Deci (2000). Het blijkt dat studenten intrinsiek gemotiveerder zijn als zij het gevoel hebben 
gewaardeerd te worden door een docent, het gevoel hebben hun medestudenten te kunnen 
vertrouwen en de studieomgeving als sociaal en veilig ervaren. Het participatie-identificatie model 
(Finn, 1989) gaat ervan uit dat een student die zich kan identificeren met de opleiding en met het 
beroep zich ook zal inzetten voor zijn beroepsopleiding. Identificatie met school leidt tot 
betrokkenheid bij school. Door deze betrokkenheid participeren studenten succesvol in het 
onderwijs (Dynarski et al., 2008). Hattie (2003, in Uden, 2011) schrijft dat de rol van de docent 30% 
van de variantie verklaart bij het schoolsucces van studenten. De talenten van de student zelf zorgen 
voor 50% van de variantie. Om betrokkenheid te kunnen bewerkstelligen zal een positieve relatie 
moeten ontstaan tussen docent en student (Wubbels et al., 2006). De verwachting is dat binding met 
en betrokkenheid van de student bij de school determinanten zijn voor een succesvol verloop van de 
onderwijsloopbaan en het tegengaan van schooluitval. 
 Onderzoek in het voortgezet onderwijs heeft aangetoond dat er een verband bestaat tussen 
het inter-persoonlijk profiel van de docent en het studiesucces van studenten bij de betreffende 
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docent. Het model van inter-persoonlijk leraarsgedrag is gebaseerd op de Roos van Leary en kent 
twee dimensies. De dimensie ‘nabijheid’ geeft weer in hoeverre een docent studenten het gevoel 
geeft dat ze begrepen worden of in hoeverre docenten open staan voor hun ideeën. De dimensie 
‘invloed’ heeft betrekking op de mate van controle van de docent over de interactie met de 
studenten (Brekelmans, 2010). De dimensies invloed en nabijheid zijn onafhankelijk van elkaar, maar 
kunnen wel gebruikt worden om inter-persoonlijk leraarsgedrag in kaart te brengen op een 
assenstelsel, waarmee het gedrag in acht verschillende sectoren wordt onderscheiden (zie Figuur 1). 
 

 

Figuur 1: Model van inter-persoonlijk leraarsgedrag  
(Hooymayers et al., 1982, geadopteerd uit Brekelmans 2010) 

 
Uit de meta-analyse van Den Brok, Brekelmans & Mainhard (in den Brok, Wubbels, Brekelmans & 
Tartwijk, 2011) 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. 
 Brekelmans (2010) geeft aan dat resultaten van het onderzoek naar docent-student relaties 
richting kan geven aan professionele ontwikkelingsplannen of een rol spelen bij het ontwerpen van 
professionaliseringstrajecten ten behoeve van de ontwikkeling van de interpersoonlijke expertise van 
docenten. Gezien de aard van de docent-leerling relatie in de verschillende loopbaanfasen, lijken 
voor beginnende docenten andere trajecten relevant dan voor oudere. Het lijkt bijvoorbeeld zinvol 
om bij docenten-in-opleiding en beginnende docenten te werken aan uitbreiding van het repertoire 
aan leidinggevend gedrag en differentiatie in de bijbehorende opvattingen en kennis. Voor oudere 
docenten lijken interventies gericht op het geven van ruimte aan studenten relevanter. 
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Stap 3:   Opstellen van een redeneerketen 
  
Tabel 1: Redeneerketen 

Interventie 1 Mechanisme Outcome 
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. 

 

Interventie 2 Mechanisme Outcome 
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 zijn wens is. 

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

 

Interventie 3 Mechanisme Outcome 
Docent neemt kennis van 
effectief inter-persoonlijk 
leraarsgedrag. 

Ideaalbeelden 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 met 
effectief inter-persoonlijk leraarsgedrag. 

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

 

Interventie 4 Mechanisme Outcome 
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. 

 

Interventie 5 Mechanisme Outcome 
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.. 

 

Interventie 6 Mechanisme Outcome 
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. 
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Stap 4:   Beschrijving van het arrangement 
In deze passage wordt duidelijk wat de fasering is van het ontwerponderzoek en welke acties er 
ondernomen worden. Onderstaande tabel is een weergave van de aankomende periode waarin de 
interventie centraal staat. Voor de herkenbaarheid is de lay-out overeenkomstig met de jaarplanner 
van de opleiding Sport en Bewegen. 
 

Fasering interventie 

wk maand ma di wo do vr Bijz.  

13 mrt 25 26 27 28 29 Lesweek 3.7 Kick-off interventie in docententeamvergadering 

14 apr 01 02 03 04 05 Lesweek 3.8 Voormeting VIL en Betrokkenheid 

15 apr 08 09 10 11 12 Lesweek 3.9 Voormeting VIL en Betrokkenheid 

16 apr 15 16 17 18 19 Projectweek 3 Ontwikkelingsdoelen formuleren 

17 apr 22 23 24 25 26 Lesweek 4.1 INTERVENTIE WEEK 1 

18 apr/mei 29 30 01 02 03 Meivakantie  

19 mei 06 07 08 09 10 Lesweek 4.2 INTERVENTIE WEEK 2 

20 mei 13 14 15 16 17 Lesweek 4.3 INTERVENTIE WEEK 3 

21 mei 20 21 22 23 24 Lesweek 4.4 INTERVENTIE WEEK 4 

22 mei 27 28 29 30 31 Lesweek 4.5 Nameting VIL en Betrokkenheid 

23 jun 03 04 05 06 07 Lesweek 4.6 Data verwerking en analyse 

24 jun 10 11 12 13 14 Lesweek 4.7 Presentatie Poster aan docententeam 

25 jun 17 18 19 20 21  Projectweek 4 Presentatie Poster aan CNA 

26 jun 24 25 26 27 28  Studiereis  

 

Datum Actie 

 Ideeën interventie bij collega’s bespreken voor draagvlak 

 Studieroute aanmaken in N@Tschool zodat vragenlijst voor studenten beschikbaar is 

27-03 Kick-off presentatie in docententeamvergadering 

27-03 Check laten uitvoeren door collega’s op vragenlijst, inspraak geven op vragen 

27-03 Onderzoeksgroep laten invullen door collega’s 

28-03 Online vragenlijst VIL via mail naar collega’s 

02-04 Vragenlijsten beschikbaar maken op N@Tschool voor studenten  

03-04 Voormeting: Collega’s laten studenten vragenlijsten invullen tijdens de les 

11-04 Resultaten voormeting retour 

17-04 Ontwikkeldoelen formuleren in kernteams 

22-04 Start interventie; bespreken resultaten en ontwikkeldoelen met klas. Ontwikkeldoelen 
uitvoeren. 

13-05 Halfway; check voortgang d.m.v. observatie door collega 

31-05 Vragenlijsten retour nameting van studenten en collega’s 
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Stap 5:   Vaststellen van variabelen en indicatoren voor de  

   resultaatevaluatie 
 

Stap 6:   Bepalen van de benchmark 
 

Stap 7:   Uitvoering en meting 
 

Stap 8:   Resultaatevaluatie 
 

Stap 9:   Procesevaluatie 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Inventarisatie 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 2.2 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 en 
Buitensport 

20 VNC 4.2 K1 
4.1B 
KV 

Gymnastiek 
Aerobics 

21 VRW 4.1C K2 4.2 K2 
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Bijlage 2: Inventarisatie 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 

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 

 

 

Bijlage 3: Inventarisatie groepssamenstelling  
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  

     



Onderzoeksplan  Arjan van der Hoorn 
‘Ontwikkelen in interactie’  ROC Leiden 

  
Pagina 12 

 
  

Bijlage 4: Vragenlijst Inter-persoonlijk leraarsgedrag 

 

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. 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 
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Bijlage 5: Vragenlijst binding en betrokkenheid 
De vragenlijst voor studenten is opgebouwd uit vier delen: 
1) Informatie 
2) Algemene gegevens 
3) VIL 
4) Binding en betrokkenheid 

 
Ad. 1) Informatie: 
De opleiding Sport en Bewegen doet onderzoek naar de schoolervaringen van haar studenten. 
Docenten willen zichzelf en het studieprogramma ontwikkelen.  
Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. 
Niemand komt te weten wat jij hebt ingevuld. Het docententeam van de opleiding Sport en Bewegen 
krijgt alleen te horen wat jullie als klas gemiddeld hebben ingevuld. Het OV-nummer dient alleen om 
de betrouwbaarheid te vergroten. De antwoorden van deze vragenlijst zullen nooit in combinatie 
met het OV-nummer bekend gemaakt worden. 
 
Ad. 2) Algemene gegevens: 
Wat is je OV-nummer? 
Voor welke docent vul je deze vragenlijst in? (scrollmenu n.a.v. onderzoeksgroep) 
Voor welk vak vul je deze vragenlijst in? (scrollmenu n.a.v. onderzoeksgroep) 

 
Ad. 4) Binding en betrokkenheid: 
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 
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Bijlage 6: Ontwikkeldoelen formuleren 
Bespreking in team: 

1) Wat is je 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. 

 
Bespreking in klas: 

1) Wat stel je bij n.a.v. het gesprek met de klas? 
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Bijlage 7: Afronding onderzoekslijn master PM 2012-2013, 3e en 4e 

semester. 
 

Papers 
De studenten leveren drie papers aan.1  

1. Een goedgekeurd onderzoekplan voor het ontwerpgericht onderzoek, volgens de CIMO 
(OPERA) systematiek. Het plan moet voldoen aan de stappen 1 t/m 4 van OPERA.  Je kunt in 
de planfase ook verder gaan: de stappen 1 t/m 6. 

2. Een poster presentatie, aangevuld met de stappen 5 t/m 9 (7 t/m 9) van OPERA + een 
reflectie op de bespreking in het team van het arrangement (=interventie = ontwerp) en de 
resultaatevaluatie.    

3. Het ontwerp dat is bijgesteld op basis van de bespreking ad 2. 
 
Beoordeling 

1. Een van de docenten van de opleidingsgroep geven een go voor de poster presentatie. 
2. Presentatie in je team, en/of aan andere (ROC) medewerkers  voor wie het arrangement en 

de evaluatie ervan interessant kunnen zijn 
3. Beoordeling van de posterpresentatie+ de reflectie naar aanleiding van de presentatie ad 2,  

door docenten en studenten van de master. 
  

                                                           
1
 Zie par. 21.3 en 21.4 van Aken, J. van, Andriessen, D (2011). Handboek Ontwerpgericht wetenschappelijk 

onderzoek. Den Haag: Boom/Lemma 
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