Cambreur College

We laten het er toch niet bij
zitten?!
-Praktijkonderzoek naar doubleren in HAVO 4 -

Peter Kuijpers
Baarle-Nassau
2 juni 2014

Voorwoord
Voor u ligt het resultaat van een jaar praktijkonderzoek op mijn school, het Cambreur
College te Dongen. Daar ben ik al 30 jaar werkzaam als docent levensbeschouwing,
mentor en coach.
Ik heb een mooi beroep. De omgang met jonge mensen, het overdragen van kennis
en vaardigheden in mijn vakgebied en de begeleiding van leerlingen en collega’s
geven mij veel voldoening.
De havo-4 klassen ervaar ik als de meest uitdagende en arbeidsintensieve groepen.
Maar het zijn ook de klassen met problemen op het gebied van demotivatie en de
cijfers laten te wensen over; dat is tevens een landelijk gegeven.
Hoe kan dat verbeteren? Een voor mij intrigerende vraag.
Ik denk dat kwaliteit van relaties tussen mensen bepalend is voor inzet en resultaat.
Zo is het ook binnen een school als gemeenschap, tussen leerlingen (onderling) en
docenten (onderling).
Is vanuit deze gedachte een passend antwoord te vinden?
Veel plezier met het lezen van mijn onderzoek!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dit praktijkonderzoek zou onmogelijk zijn geweest zonder
- Inzicht, advies, begeleiding en aanmoediging:
Kitty Leuverink en Rian Aarts
- Medewerking:
*Alle leerlingen havo-4 2013-2014,
met name Merve Baysan, Aafke Duffhues Hanne Mulder, Bob Sprangers, Danny
Tuijtelaars
*Alle collega’s,
met name Ton Akkermans, Paul Belle, Frank Berens,Ton Bertens, Mirjam
Bredius, Corrie de Bruijn, Renate Engelen, Rob van Esch, Titus Frankemölle,
Michelle Gagliardi, Hans van der Heide, Ivar van der Heide, Ad van der Heijden,
Tamara Kocken, Marie-José Koot, Pieter-Jan Koreman, Uyung Oversteeg, Dianne
Rijnen, Cindy Schade, Hanneke Schrover, Piet Span, Ton Sprangers, Brian
Tennebroek, Bram Thielen, Hanny ten Thije, Ad van der Ven, André de Vrieze,
Helga van der Weele
*Alle collega onderzoekers AOST,
met name Janine Mommers, Paul Saladin, Lonneke van Uden
- Tijd en reflectie:
Anne, Mark en Ingeborg
Daarom: Dank je wel!

Peter Kuijpers
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Samenvatting
Dit onderzoek richt zich op problematiek in havo-4.
Het is juist in deze klassenlaag dat leeropbrengsten achterblijven met als gevolg dat
veel leerlingen blijven zitten.
Hoe kunnen we als school, als docenten dit verbeteren?
Er is al veel gedacht en geschreven over didactisch-pedagogische aanpak in havo-4.
Maar een tweede punt dat motivatie en prestaties beïnvloedt is de persoonlijke
relatie tussen docent en leerling.
Deze affectieve leraar-leerlingrelatie wordt in dit praktijkonderzoek omschreven met
een viertal positieve factoren: nabijheid, vertrouwen, gezag en tolerantie. Negatief
geformuleerd is er sprake van conflict, wantrouwen, onzekerheid en autoritair
optreden.
Aan de leraren en leerlingen van havo-4 van het Cambreur College zijn vragen
voorgelegd over:
- de beleving van deze leraar-leerlingrelatie, en
- de invloed van de leraar-leerlingrelatie op motivatie en prestaties van leerlingen.
Uit dit onderzoek kan ik concluderen dat er een hoge positieve beleving is van deze
relatie, vooral op het punt van vertrouwen en tolerantie. De sterkste negatieve
ervaringen liggen op het gebied van onzekerheid en conflict.
De factoren vertrouwen, tolerantie, conflict en autoritair optreden hebben de grootste
invloed op motivatie.
De factoren gezag, tolerantie, conflict en autoritair optreden hebben de grootste
invloed op prestaties.
Vanuit deze conclusies zijn aanbevelingen geformuleerd waarmee de docent de
leeropbrengsten in havo-4 kan verbeteren. Daarmee zou het aantal zittenblijvers
kunnen dalen.
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Hoofdstuk 1: Inleiding
1.1 Aanleiding tot het onderzoek
Ik werk als docent op het Cambreur College te Dongen. Dat is een brede
scholengemeenschap met 1389 leerlingen (schoolgegevens per 1-10-2013) verdeeld
over VMBO, MAVO, HAVO en VWO. Aan het vmbo is leerweg ondersteunend
onderwijs verbonden en binnen havo en vwo kunnen leerlingen tweetalig onderwijs
volgen. De school is ingericht in kleinere eenheden. Op het juniorcollege zitten 268
leerlingen van de brugklas. Vmbo 2-3-4 telt 176 leerlingen in een tweede gebouw. De
afdelingen mavo (290 leerlingen), havo (366 leerlingen) / vwo (282 leerlingen) zijn in
twee gedeelten gevestigd in het hoofdgebouw. Naast deze kleinschalige organisatie
staat het Cambreur College bekend als een streekschool met een vriendelijk karakter
en een veilige omgeving waarin we de leerlingen een brede vorming willen
meegeven.
In mijn functies kom ik natuurlijk in aanraking met vragen die in de school leven en ik
wil graag een bijdrage leveren om waar mogelijk zaken in onze school te verbeteren.
Die houding ligt ook ten grondslag aan mijn tweede persoonlijk ontwikkelingsplan
(POP 2012-2015) waarin ik me verder wil professionaliseren.
Al snel blijkt mijn nieuwsgierigheid naar praktijkonderzoek binnen mijn school.
De motivatie om praktijkonderzoek te gaan doen ligt voor mij in het samengaan van
twee zaken. Enerzijds kan ik me richten op ontwikkeling van eigen
onderzoeksvaardigheden en anderzijds wil ik me verdiepen in een onderwerp of een
probleem in de dagelijkse werkpraktijk. Beide zaken kan ik realiseren door me aan te
sluiten bij AOST, Academische Opleidingsschool Tilburg. Dit samenwerkingsverband
tussen opleidingsinstituten (Fontys en University Tilburg) en scholen wil bevorderen
dat (aankomende) docenten door middel van onderzoek binnen de eigen school
zoeken naar antwoorden op praktijkvragen.
Eén van die vragen is al lange tijd: waarom komen nogal wat leerlingen in problemen
in havo-4? De resultaten in havo-4 zijn veelal matig tot slecht en in het verlengde
daarvan blijven veel leerlingen in deze klassenlaag zitten. Hoe kunnen we bereiken
dat dit aantal daalt?
Ik en ook anderen binnen de school zijn benieuwd naar de antwoorden op deze
vragen. Er zijn positieve reacties over mijn onderzoek bij vakcollega’s, teamleiders
en directie. Dat geeft mij ook het vertrouwen dat er binnen de school serieus naar de
uitkomsten zal worden gekeken en dat aanbevelingen toegepast zullen worden. Ik
heb echter ook gewaarschuwd voor al te hoge verwachtingen dat het probleem wel
snel opgelost zal zijn.

1.2 Context van het onderzoek
Het probleem lijkt namelijk al zo oud te zijn als havo-4 zelf. Landelijk kreeg de havo-4
problematiek twintig jaar geleden al grote belangstelling met de documentaire van de
VPRO ‘4HAVO: een klas apart’ ( Schmidt, 1992). Actueel is de nieuwe tv-serie van
BNN ‘De school’ waarin vanaf 7 januari 2014 in een zestal afleveringen verslag wordt
gedaan van het leven binnen scholengemeenschap Jan Arantsz te Alkmaar. Ook in
die afleveringen staat havo-4 centraal. Als ik het zie is het een feest van herkenning!
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Binnen mijn school zijn er diverse signalen van problemen in havo-4:
Leerlingen weten al dat “het in havo-4 heel moeilijk wordt”, en “In havo-4 blijven er
zoveel zitten!” , “Je moet daar alles zelf doen.”, en “Je overleeft het nooit.” In
cijferlijsten worden leraren en leerlingen geconfronteerd met grote hoeveelheden
rood gemarkeerde onvoldoendes. De rapportvergaderingen van havo-4 lopen
stelselmatig uit vanwege het hoge aantal ‘bespreekgevallen’ en zittenblijvers.
Opmerkingen van collega’s, zowel schriftelijk als mondeling, spreken veelvuldig van
“Geen inzet”, “Geen inzicht”, “Doet niks”, “Heeft er geen zin in”, “Geen goede
mentaliteit”, “Kan veel beter”, “Kan het makkelijk”, en: “Heeft het er bij laten zitten!”.
Vanuit de (eigen) lessen hoor en zie ik dat het moeilijk is de leerlingen te motiveren
en leraren vragen zich (hardop) af hoe het toch verder moet met die leerlingen “die
niet willen werken”. Het lijkt wel dat we ons neerleggen bij deze situatie. Leraren en
leerlingen raken ontmoedigd en er klinkt ook onmacht door.
Wat is het jammer dat we minder of niet in staat zijn om meer motivatie,
succeservaringen en betere resultaten in havo-4 te bereiken. Dit praktijkonderzoek
wil proberen met concrete handreikingen een opgaande lijn te pakken te krijgen.
Docenten en leerlingen zijn immers gebaat bij een verbetering van de huidige
situatie. Dat kan nieuwe energie en voldoening geven. Het vraagt ook een open
mind: bestudering van het probleem en daarbij ook de eigen rol in de discussie over
oplossingen aan bod te laten komen. En zo is dit praktijkonderzoek ook een
uitnodiging tot reflectie en nieuw elan, want ‘We laten het er toch niet bij zitten?!’
Binnen de school is ook gezocht naar maatregelen om het probleem aan te pakken:
In augustus 2012 is een plan van aanpak gemaakt (zie bijlage 1) en gestuurd aan
alle collega’s in de afdeling. Daarin worden maatregelen voorgesteld op het gebied
van voorlichting, begeleiding, discipline en didactiek. Dat is herhaald in 2013 met
nadruk op strafmaatregelen bij het onvoldoende maken van huiswerk en bij een
slechte werk- en gedragshouding (zie bijlage 2).
De problemen in havo-4 staan extra in de schijnwerper omdat er binnen de school
meer aandacht is voor de profilering van de havo-afdeling. De lessen Haco (Havisten
competent) zijn daarvan al meer dan tien jaar een duidelijk voorbeeld. Het heeft als
doel de leerlingen een betere voorbereiding en aansluiting te geven op het HBO. Er
zijn duidelijke signalen dat onze havoleerlingen in het HBO een duidelijke voorsprong
hebben qua studievaardigheden. Ook is er binnen de school de discussie over
doorlopende leerlijnen binnen de havo zodat er betere aansluiting is tussen de
leerjaren. Binnen de verschillende secties worden leerstofonderdelen tussen de
leerjaren meer met elkaar in verband gebracht en ook in de toetsing worden havo- en
vwo-niveau steeds meer onderscheiden.
In de school ligt er nu een toekomstperspectief waarbij we willen werken aan een
verticale profilering van de verschillende afdelingen. Doel daarbij is dat de havo als
aparte afdeling een duidelijk en gewaardeerd gezicht krijgt en niet altijd wordt
genoemd in combinatie met de vwo-afdeling. In aansluiting daarop, zo is de
verwachting, zullen ook docenten steeds meer verbonden worden aan één afdeling.
Landelijk zijn er een aantal rapporten verschenen over de genoemde
havoproblematiek:
Het IVA beleidsonderzoek ‘Beter inspelen op havo-leerlingen’(Vermaas, 2007).
Een onderzoek naar motivatie van havo-4 leerlingen op het Elde College (Ketelaars,
2013). Het werkdocument van het SLO over verschillen tussen havo en vwo7
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leerlingen (Michels, 2006) en het SLO-rapport over aansluiting tussen 3h/v en
tweede fase (Boer, 2004).
In deze onderzoeken gaat het over de aspecten die een belangrijke rol spelen in
havo 4/5 zoals onderwijs (didactische) aanpak, motivatie, omgang en aansluiting
onder- en bovenbouw.
Bij de verdere verkenning zullen deze rapporten nader worden toegelicht.
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Hoofdstuk 2: Oriëntatie
2.1 Zittenblijven Havo-4 Cambreur College in cijfers
Het probleem van zittenblijven in havo-4 op het Cambreur College kunnen we in
kaart brengen door te kijken naar de cijfers over de afgelopen jaren:
(gegevens uit de overgangsvergadering in juli) (percentages zijn afgerond)

Havo-4

2010
2011

2011
2012

Leerlingen
totaal

95

115

Geen overgang naar (2e maal) Zittenblijvers Andere school
havo-5 regulier of
havo-4
(19xmbo/7xvavo)
na bespreking
in volgend (1xwerk/1xmavo)
schooljaar

30

(1)

28

2

32%

(1%)

29%

2%

43

(5)

34

9

30%

8%

37%

2012
2013

123

(4%)

34

(10)

17

17

28%

(8%)

14%

14%

We zien dus dat het percentage leerlingen dat niet voldoet aan de overgangsnormen
over de afgelopen drie jaar gemiddeld 32,33% bedraagt.
Verdere analyse van de cijfers van deze jaargroepen leert het volgende:
-Van de 30 leerlingen zonder overgangsbewijs in 2010-2011 gaan 2 leerlingen naar
een andere school, 5 van hen slagen er ook een tweede keer niet in havo-4 te halen
(juni 2012) en in mei 2013 blijkt dat van deze groep ook nog eens 7 personen niet
slagen voor hun eindexamen. Van de groep van 30 behalen er dus 16 hun
havodiploma.
-Van de 43 leerlingen zonder overgangsbewijs in 2011-2012 gaan er 9 leerlingen
naar een andere school, 10 van hen slagen er ook niet in voor een tweede keer
havo-4 te halen (juni 2013) en van deze groep blijkt dat het 8 personen niet lukt om
bij het 2e rapport havo-5 (januari 2014) te voldoen aan de examennormen. We
mogen niet aannemen dat ze alle 8 ook hun diploma in 2014 niet zullen behalen,
9
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maar een aanname van 50% is wel reëel. Daarmee zou van de groep van 43
uiteindelijk 20 leerlingen het diploma behalen.
-Van de 34 leerlingen zonder overgangsbewijs in 2012-2013 gaan er 17 naar een
andere school; we weten uiteraard niet hoeveel er van deze groep een 2e keer blijft
zitten, maar als we kijken naar de behaalde resultaten van deze groep bij het 2e
rapport havo-4 (januari 2014) dan zien we dat 2 leerlingen niet voldoen aan de
overgangsnormen en 2 leerlingen ‘bespreekgeval’ zijn. (ook hier de aanname dat
50% van de bespreekgevallen moet blijven zitten). Hoeveel van hen uiteindelijk in
havo-5 geen diploma zullen behalen blijft gissen, maar alleen al met deze gegevens
zou er van de oorspronkelijke groep van 34 een 14-tal leerlingen het havodiploma
behalen.
Van het totaal aantal leerlingen zonder overgang in Havo-4 in de jaren 2011-20122013 (107) behaalt dus 47% (50) uiteindelijk het havodiploma.
Uit voorgaande kunnen we concluderen dat gemiddeld één op de drie leerlingen in
havo-4 geen overgang bereikt naar de eindexamenklas. Ook stijgt het aantal
leerlingen dat een tweede maal doubleert in havo-4, maar een overzicht van een
drietal jaren is wat weinig om van een trend te kunnen spreken. Verder is de
conclusie dat eenmaal gedoubleerd in havo-4 allerminst succes garandeert op het
behalen van het havodiploma. Een grote groep van hen lukt dit uiteindelijk niet.
Gezien al deze cijfers kunnen we het zittenblijven in havo-4 bestempelen als
omvangrijk én risicovol voor het behalen van het havodiploma.
Achter deze cijfers zitten echter de zittenblijvers zelf (en hun docenten). Wat zeggen
zij?

2.2 Denkbeelden over zittenblijven
Een verdere verkenning van het praktijkprobleem is bereikt met de volgende
mindmap:

Waar denk je aan?

BLIJVEN
ZITTEN IN
HAVO-4
Deze mindmap is ter invulling voorgelegd aan vijf doubleurs uit havo-4 en aan een
zestal collega’s. De leerlingen waren 3 meisjes en 2 jongens met verschillende
keuzeprofielen. De docenten kwamen uit de secties
maatschappijleer/maatschappijwetenschappen, informatica, Duits, biologie,
levensbeschouwing, en natuurkunde/scheikunde. Onder hen tevens één directielid
en één voormalig teamleider havo-4/5.
Zowel bij docenten als leerlingen kwamen dezelfde deelaspecten naar voren die we
kunnen verdelen in: oorzaken, gevolgen en oplossingen (voor een volledig overzicht:
bijlage 3a/b):
10
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a. Oorzaken
Deze betreffen een drietal punten: - slechte werkhouding en motivatie, persoonlijke en buitenschoolse omstandigheden/activiteiten, - specifieke
kenmerken van havo-4 als groep en als studie.
Opmerkingen bij werkhouding en motivatie zijn bij leraren gevarieerder en in
grotere getale ingevuld. De leerlingen hebben het hierbij enkel over te weinig
werk/motivatie; de leraren voegen daaraan toe: mindere planning, passiviteit
en slechte concentratie in de les, goede voornemens in het begin,
zesjescultuur en een olievlekwerking bij deze genoemde punten.
De tijdsinvestering bij persoonlijke en buitenschoolse activiteiten is een
tweede oorzaak: gezelligheid heeft prioriteit en men is druk bezig met zichzelf
en de groep, uitgaan, bijbaantjes, feesten, uiterlijk, sport en sociale media. Bij
de opmerkingen van de docenten komt ook het niet plannende en warrige
puberbrein ter sprake.
De specifieke punten die genoemd worden bij havo-4 als groep/studie zijn de
grote hoeveelheid werk, de gevraagde zelfstandigheid en eigen
verantwoordelijkheid, het grote verschil tussen onderbouw- en bovenbouw,
extra en/of nieuwe vakken en toetsen, de tussen- en 8e/9e lesuren,
clustergroepen, andere werkwijze van docenten en gewijzigde regels.
b. Gevolgen
Voor de leerlingen is dit de meest uitgebreide categorie opmerkingen. Daarin
klinkt door hoe groot de teleurstelling en hoe sterk het gevoel van mislukking
is bij het zittenblijven in havo-4. Ze verliezen een jaar, maar ook vrienden en
(direct) een examengroep en ze ervaren zittenblijver als het krijgen van een
stempel. De leerlingen schrijven ook wel op dat je opnieuw kunt starten en dat
er van fouten geleerd kan worden maar in het algemeen zien ze er tegen op
deel uit te gaan maken van een nieuwe groep havo-4 leerlingen en men voelt
een grote druk bij deze laatste kans. Bij de docenten vinden we juist meer
positieve opmerkingen in deze categorie; zij zien het vooral als een nieuwe
kans, met meer rust en ervaring en een betere basis om het havodiploma te
halen.
c. Oplossingen
Voor de leerling ligt dit redelijk simpel: harder werken, een andere instelling en
prioriteiten stellen. De docenten hebben hier meer (uitgewerkte) voorstellen;
men denkt aan doorlopende leerlijnen en soepeler overgang vanuit de
onderbouw, leren leren, lezen en plannen, nadenken over relatie met
docenten, betere structuur en organisatie van de les, controle en regels,
afwisseling in werkvormen, gefaseerd zelfstandiger leren werken en
verbeteren van de sfeer in de groep. Ook schoolorganisatorische aspecten
zouden verbetering kunnen brengen zoals een beter rooster en verkleining
van de groepsgrootte.
Meest opvallende in deze inventarisatie is de grote impact die zittenblijven
veroorzaakt bij de leerling. Kunnen we uit de cijfers nog nuchter concluderen dat het
probleem omvangrijk is mét minder kans op een havodiploma, uit deze mindmaps
komt sterk naar voren dat zittenblijven een forse aanslag is op het zelfvertrouwen
van de betreffende leerlingen. Een zelfbeeld dat waarschijnlijk al gaandeweg het
leerjaar havo-4 negatiever is geworden. Die constatering maakt zittenblijven ook tot
een zorgelijke persoonlijke aangelegenheid. Realiseren we deze impact als docenten
wel voldoende?
11
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Ten tweede worden slechte werkhouding en motivatie enerzijds en de
tijdsinvestering in ‘buitenschoolse’ zaken als belangrijkste oorzaken van zittenblijven
genoemd.
Tot slot lees ik in deze mindmaps een duidelijke wil om naar oplossingen te zoeken.
Leerlingen maar zeker ook hun docenten beseffen kennelijk terdege dat zij samen,
vooral binnen de lessituatie, moeten werken aan dit probleem. Daarbij wordt
gesproken over een goede sfeer, rust en structuur.
Natuurlijk staan de cijfers en meningen van leerlingen en docenten over zittenblijven
in havo-4 op het Cambreur College niet op zichzelf. Zij maken onderdeel uit van
landelijke gegevens over zittenblijven en de havoproblematiek in het algemeen.
Daarom volgt hieronder een inventarisatie van de belangrijkste facetten die in de
literatuur hierover worden genoemd:

2.3 Literatuurverkenning havo-problematiek
De landelijke cijfers over zittenblijven in havo-4, 2008-2013, zijn als volgt:
___________________________________________________________________
2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

15,5%

15,8%

17,1%

18,3%

18,0%

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(bron: ministerie van OCW: data.duo.nl / peildatum is 1 oktober)
Het percentage zittenblijven in havo-4 is landelijk het hoogste van alle klassen in het
voortgezet onderwijs; zittenblijven in havo-3 staat op de tweede plaats maar de
cijfers hiervan betreffen ongeveer de helft van de percentages in havo-4. Verder blijkt
uit analyses dat zittenblijven de kans op uitval in de verdere loop van de
schoolcarrière inderdaad groter maakt. Een vergelijking van deze landelijke cijfers
met de cijfers die eerder vermeld zijn op het Cambreur College laat zien dat het
percentage zittenblijvers in havo-4 op mijn school aanzienlijk hoger is.
Recent kreeg de aanpak van zittenblijven aandacht met de pilot ‘zomerscholen’.
Dertien scholen van voortgezet onderwijs namen hieraan deel in de zomervakantie
2013. Daarin krijgen leerlingen twee weken intensief les in een of enkele vakken om
alsnog te proberen over te gaan. Het project is een groot succes: 85% van de 241
deelnemende vmbo- havo- en vwo-leerlingen slaagt alsnog in het realiseren van een
overgangsrapport (Trouw/Volkskrant, 2013) Ook de preventieve werking was groot:
bijna de helft van de geselecteerde leerlingen ging alsnog over voordat de
zomerschool begon!
Zittenblijven in havo-4 maakt deel uit van de havoproblematiek in het algemeen. Dat
blijkt uit de genoemde aspecten in de mindmaps maar ook uit een eerste verkenning
van de literatuur. In publicaties is al veel aandacht besteed aan oorzaken en
oplossingen. De accenten liggen daarbij op de aansluiting tussen onderbouw en
bovenbouw, didactische aanpak, huiswerk, bijbaantjes en vooral het
motivatieprobleem.
De Stichting Leerplan Ontwikkeling voortgezet onderwijs deed onderzoek (de Boer,
2003) naar de problemen qua overgang van havo-3 naar havo-4, en een jaar later
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(Boer, Meijs, Noordink, 2004) verscheen een uitgebreid rapport met diverse
instrumenten ter aanpak van deze problematiek. De rapporten signaleren ook het
hoge aantal doublures, de lagere cijfers, en de mindere motivatie in havo-4 ten
opzichte van havo-3. Ook de nieuwe groepssamenstelling in havo-4 wordt genoemd:
leerlingen vanuit havo 3, mavo 4/vmbo-t 4, vwo-4 en doubleurs havo-4; veelal in
clustergroepen gegroepeerd vanwege de gekozen profielvakken. Al met al de
brugklas van de bovenbouw. Met instrumenten als studiesteungroepen
mentorlessen, PTA’s ook in klas 3, een studievaardighedenopzet en het werken aan
een betere determinatie en oriëntatie richting havo-4 geeft het tweede rapport
handvatten ter verkleining van de kloof tussen beide leerjaren. De leerlingen kunnen
zich zo voorbereiden en oefenen op de gevraagde grotere zelfstandigheid,
uitgebreidere toetsen, nieuwe vakken en leerstof, eisen vanuit docenten en het
anticiperen op de afname van tijd en aandacht voor de plaats van de school in het
eigen leven.
In het rapport ‘Verschil moet er wezen’ (Michels, 2006) worden vooral de verschillen
tussen havo- en vwo-leerlingen bekeken en de vraag besproken hoe daarmee om
te gaan: voor de havoleerling geldt op het cognitieve vlak dat zij de leerstof minder
kunnen toepassen en integreren. Verder zijn ze meer praktisch gericht en beleven zij
een sterke relatie tussen motivatie en prestatie. Docenten zullen hierop moeten
inspelen, de leerlingen niet moeten zien als ‘vwo light’ maar met eigen kundigheid en
identiteit. Wat betreft huiswerk, aanleren van vaardigheden en concentratie kan er
met meer resultaat gewerkt worden met een stap voor stap uitleg, meer oefening en
afwisseling in de les en activerende werkvormen.
Het IVA (beleidsonderzoek en advies)-rapport (Vermaas, 2007) bekijkt de problemen
in de havo-afdeling vanuit een quickscan bij teamleiders van 43 scholen en 4
casestudies waarbij gesprekken zijn gevoerd met directies, leerlingen en docenten
van havo-4. De resultaten zijn besproken op een werkconferentie met directieleden,
docenten en deskundigen uit de wereld van het voortgezet onderwijs. Het
management benadrukt in dit onderzoek de slechte motivatie van de
havoleerlingen met als gevolg dat ook docenten hun betrokkenheid verliezen. Ook
komt het bekende rijtje oorzaken voorbij: de vele buitenschoolse activiteiten van de
leerlingen, de slechte concentratie, planning en het minder zelfstandig kunnen
werken, de problemen met de doorstroming, het pittige van de (examen)leerstof en
de niveauverschillen binnen havo-4 groepen. Oplossingen worden door docenten en
directies vooral gezocht in verbetering en verandering van didactische aanpak meer
gericht op de kwaliteiten en kenmerken van leren van de havoleerling. Leerlingen
geven aan dat leraren die duidelijk, rustig en enthousiast zijn hun motivatie
verbeteren. Ook respect, betrokkenheid en interesse in de leerling zijn factoren die
hen stimuleren tot beter werken. De leerlingen benadrukken in de interviews dat een
goede relatie met de docent voor hen van grote betekenis is. Naast al deze
oplossingen worden schoolorganisatorische zaken genoemd die moeten worden
verbeterd: kleinere klassen, minder werkdruk voor docenten, doorlopende leerlijnen
en versterking van het mentoraat. Ook dit soort beleidsmaatregelen kunnen volgens
het onderzoek effect sorteren.
Ook Joop en Reijmerink (2007) benadrukken dat een goede communicatie met hun
docenten voor de motivatie van havo-leerlingen in de bovenbouw van groot belang
is. Dat belang geldt tevens de docenten zelf. Het doorbreken van een negatieve
spiraal van onderlinge aanklacht kan alleen door te kijken naar ieders eigen aandeel
in het probleem van slechte motivatie en prestatie. Zo kan een win-win situatie
ontstaan want klagen levert alleen verliezers op.
13
Praktijkonderzoek, Cambreur College

We moeten ook niet vergeten dat havo-4 leerlingen midden in de puberteit zitten. Ze
zijn meestal 15 jaar als ze aan de bovenbouw beginnen; vanwege doubleren en
instroom zijn er ook veel 16 jarigen en een enkele 17/18 jarige. De laatste jaren is er
nogal wat geschreven over het puberbrein (Nelis, 2009/2010) en dat schept extra
duidelijkheid over hun gedrag, ook in de klas. De ontwikkeling van de hersenen is
tussen 10 en 25 jaar nog volop aan de gang. Vooral de voorste hersenonderdelen,
de frontaalkwab, is in de puberteit nog niet tot volle wasdom gekomen en juist daarin
zetelen cognitieve functies van abstract denken, plannen, structuur aanbrengen en
rationele keuzes maken. Verder zijn kenmerkend voor het puberbrein het moeite
hebben met overzicht houden en concentratie, de overmacht aan emoties en de
sterke behoefte aan kicks en risico’s. Al deze zaken verklaren waarom pubers intern
‘uit evenwicht’ zijn. Tegelijkertijd staan ze in contact met de buitenwereld waarin
thuis, vrienden en school de hoofdrol spelen. En diezelfde school zet met ‘het nieuwe
leren’ de leerling centraal die zelf moet plannen, zelfstandig werken en eigen
verantwoordelijkheid draagt voor leeropbrengsten. Hierbij wordt wel aangetekend dat
het volgens onderzoekers noodzakelijk blijft om te oefenen met deze vaardigheden,
maar er blijft een kloof tussen het puberbrein enerzijds en de eisen in havo-4 tweede
fase. De docent is bij deze nieuwe onderwijsontwikkelingen wel op een afstand
komen te staan. Maar juist het puberbrein heeft behoefte aan een voorbeeld, aan
richting geven, aan begeleiding. Leren op school gebeurt in een setting van relatie
met die leraar die de puber erkenning en waardering kan geven. Biologisch leidt dat
tot aanmaak van hersenhormonen die motivatie en prestatie bevorderen.
In een publicatie over geschiedenislessen aan havo-4 leerlingen (Marrewijk, 2009)
blijkt opnieuw dat havo-4 leerlingen vragen om docenten die én goed én sympathiek
zijn. Daaronder verstaan zij een leraar met enthousiasme en didactische kwaliteiten,
maar ook iemand die met hen een goede persoonlijke band heeft. We vinden echter
geen aanbevelingen op het gebied van deze affectieve relatie. Maatregelen die de
activiteit van de leerlingen in de lessen geschiedenis kunnen vergroten zijn vooral
gericht op meer variatie, interessante onderwerpen, structuur, gezag en beloning.
In het onderzoek naar vrije tijdsbesteding onder scholieren (Wolbers, 2008) is er
gekeken in hoeverre het hebben van bijbaantjes negatieve invloed uitoefent op de
schoolprestaties. Uit het onderzoek komt naar voren dat er wel een samenhang is
tussen bijbaantjes en negatieve schoolprestaties maar dat is geen direct oorzakelijk
verband. Anders gezegd: de werkuren leiden er niet toe dat men minder tijd aan
schoolwerk kan besteden. De belangrijkste reden voor het hebben van bijbaantjes is
dezelfde als slechte schoolprestaties, namelijk de geringe interesse voor schoolse
zaken. Er is specifiek gelet op de toename van negatieve effecten naarmate er meer
uren wordt gewerkt en dit wordt bevestigd. En er blijkt bij oudere scholieren een
kleiner negatief effect te zijn dan bij jongere scholieren. Op de vraag of er meer
nadelige invloeden van een bijbaantje zijn bij zittenblijvers is het antwoord
ontkennend.
Tenslotte vermeld ik hier een onderzoek naar de motivatie van leerlingen om hun
huiswerk te maken (Vlaszaty, 2013). Daaruit blijkt dat allerlei redenen die we aan
leerlingen vertellen over nut van huiswerk voor het leren niet zo aanslaan. De rol van
de docent blijkt voor hun motivatie veel sterker te zijn. Als die het huiswerk duidelijk
uitlegt, controleert en er serieus aandacht aan besteedt zal de leerling ook meer zijn
best doen.
Kijkend naar alle resultaten van de oriëntatie vanuit praktijk en literatuur op de
havoproblematiek in het algemeen en het zittenblijven in havo-4 in het bijzonder kom
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ik tot een keuze: Ik wil in het onderzoek focussen op het aspect van de relatie tussen
leraar en leerling en de invloed daarvan op het leren in havo-4. Dat doe ik vanuit de
volgende overwegingen:
- Leren en presteren speelt zich af tijdens de les in interactie tussen docent en
leerling. Het blijkt uit bovenstaande verkenning dat de docent en zijn/haar
relatie met de leerling in het leerproces de belangrijkste factor is. Vooral de
leerlingen noemen de rol van de docent cruciaal.
- Inzicht in en verbetering van die leraar-leerlingrelatie zou dus logischerwijze
ten goede komen aan motivatie en prestatie van de leerlingen en wellicht ook
die van hun docenten. Daarmee kan een bijdrage worden geleverd aan de
kwaliteit van het onderwijs.
- Onderzoek naar die leraar-leerlingrelatie kan leiden tot concrete
aanbevelingen die docenten direct kunnen toepassen in die lespraktijk; andere
aspecten van zittenblijven zijn niet of in veel mindere mate door de docent te
beïnvloeden.
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Hoofdstuk 3: Onderzoek
3.1 Onderzoeksvragen
Het doel van het onderzoek is dat docenten meer inzicht krijgen in die factoren
binnen de leraar-leerling relatie die de motivatie en de prestaties van havo-4
leerlingen positief kunnen beïnvloeden en wel dusdanig dat er meer leerlingen
voldoen aan de overgangsnormen. Op basis hiervan worden handreikingen
beschreven hoe docenten dit in hun interactie met de leerlingen concreet gestalte
kunnen geven.
Vanuit deze algemene doelstelling formuleer ik de volgende onderzoeksvraag:
Hoe kan de docent de leraar-leerlingrelatie op het Cambreur College zó
beïnvloeden dat de leeropbrengsten* in havo-4 verbeteren?
(*Leeropbrengsten: zowel leermotivatie/betrokkenheid als leerprestaties/resultaten)

Om antwoord te vinden op deze onderzoeksvraag formuleer ik een aantal
deelvragen. Daarbij maak ik onderscheid maken tussen vragen die beantwoord
kunnen worden met literatuuronderzoek en met praktijkonderzoek.
Literatuurvragen:
01. Wat verstaan we onder de leraar-leerlingrelatie?
02. Welke aspecten in de leraar-leerlingrelatie beïnvloeden de leeropbrengsten?
Praktijkvragen:
03. a. Hoe ervaren de leraren en leerlingen van havo-4 de leraar-leerlingrelatie?
b. Welke verschillen zijn er bij de leraar-leerlingrelatie te constateren tussen
leraren en leerlingen?
04. a. Wanneer ervaren de leraren en leerlingen van havo-4 een (positieve of
negatieve) invloed van de leraar-leerlingrelatie op de leeropbrengsten van
zowel motivatie als prestaties?
b. Welke verschillen zijn er bij de invloed van de leraar-leerlingrelatie op de
leeropbrengsten van zowel motivatie als prestaties te constateren tussen
leraren en leerlingen?
05. Welke aanbevelingen zijn er vanuit de onderzoeksresultaten van vraag 1 tot en
met 4 te formuleren waarmee de docent vanuit de leraar-leerlingrelatie de
leeropbrengsten in havo-4 kan verbeteren?

3.2 Methode van onderzoek
Vraag 1 en 2 beantwoord ik met bestudering van tekstbronnen waarbij ik zoek naar
beschrijving, definiëring en verklaring
Vraag 3 en 4 beantwoord ik door schriftelijke bevraging (vragenlijst) waarbij ik zoek
naar beschrijving, verklaring en vergelijking. Bij de analyse van de data bij vraag 3 en
4 maken we een koppeling naar de vakliteratuur die besproken is bij het antwoord op
vraag 1 en 2.
Vraag 5 beantwoord ik door de onderzoeksresultaten bij vraag 1 tot en met 4 te
vertalen naar handreikingen voor school en docent in de dagelijkse praktijk.
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3.3 Theoretisch kader
3.3.1 Leraar-leerlingrelatie (deelvraag 1)
In een klassikale lessituatie is er constant sprake van interactie. De leraar verhoudt
zich tot leerlingen en andersom, en er is sprake van een verhouding tussen
leerlingen onderling. Het totaal van deze relaties wordt door Brekelmans (2010)
aangeduid met de term ‘klasklimaat’.
Het geven van onderwijs in een klas kun je bekijken vanuit verschillende
perspectieven (Brok, Brekelmans, Wubbels, 2004). Er spelen namelijk een aantal
zaken die tegelijkertijd plaatsvinden. Je kunt kijken naar de inhoud van de les en dan
staat de leerstof centraal. Wanneer de didactiek je invalshoek is, dan is de manier
van lesgeven en de aansturing van activiteiten bij de leerlingen je aandachtspunt.
Een derde mogelijkheid is dat opvoedingsaspecten worden waargenomen, zoals de
(impliciete) overdracht van waarden en normen. Een vierde perspectief is het
management van de leraar: hoe schept hij duidelijkheid, rust en een aangename
werksfeer? En tenslotte: Hoe is het persoonlijke contact van de docent met de
leerling? Dit laatste vormt het onderwerp van deze studie.
We kiezen er dus voor om één stukje van het omvattende klasklimaat te bestuderen.
Wubbels, Brekelmans, Brok enTartwijk (2006) noemen dit het ‘interpersoonlijk
perspectief’. Begrijpen de leraar en de leerling elkaar? Komt de boodschap van de
leraar goed over? Wanneer is een dergelijke verhouding ‘positief’ of ‘slecht’ te
noemen? Hoe beoordeelt men elkaars gedrag? Dat zijn vragen naar kwaliteit en
gevoelens die in deze relatie een rol spelen. Een voorlopige omschrijving van de
leraar-leerlingrelatie is dan ook: de affectieve relatie tussen de docent en de
individuele leerling.
3.3.2 Aspecten binnen de leraar-leerlingrelatie en de invloed op leeropbrengsten:
(deelvraag 2)
De leraar-leerlingrelatie wordt vanuit de literatuur met behulp van drie verschillende
theoretische kaders verder ingevuld:
a. Gehechtheidstheorie.
Deze theorie, ontwikkeld door Bowlby (in: Stulp, 2003), stelt dat vroege
gehechtheid tussen kind en eerste verzorger(s) bepalend is voor het aangaan
van relaties op latere leeftijd. Dit komt omdat het kind bescherming zoekt. In
de mate waarin hij ervaart dat zijn verzorger die bescherming kan bieden,
ontwikkelt het kind ook verwachtingen over de betrouwbaarheid van zijn
verzorger. Later worden deze ook uitgebreid naar mensen in zijn omgeving.
Ainsworth (in: Stulp, 2003) heeft de theorie van Bowlby verder uitgebouwd
door stijlen van gehechtheid te formuleren: veilige gehechtheid (vrijheid) en
onveilige gehechtheid (vermijdend, angstig en gedesorganiseerd). Het
typerende van een veilige gehechtheid is juist dat een kind verder kan
onderzoeken en leren; dit laatste wordt in de gehechtheidstheorie gezien als
de tegenhanger van binding. Ook zorgt een veilige hechting op latere leeftijd
voor een betere inschatting van eigen en andermans mentale toestand en
gedrag. Je hebt jezelf immers kunnen ontwikkelen in vrijheid met de
zekerheid van veiligheid op de achtergrond. Je merkt sneller of anderen een
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soortgelijke basis hebben of kenmerken vertonen van onzekerheid of
angst bij het aangaan van relaties.
Deze beschrijvingen van de kwaliteit van de relatie in de gehechtheidstheorie
kan toegepast worden op de relatie tussen leerling en leraar in de
onderwijspraktijk. Een positieve affectieve leraar-leerlingrelatie wordt
verbonden met het begrip nabijheid. Een negatieve relatie tussen docent en
leerling is een risicofactor die wordt beschreven met de termen conflict en
afhankelijkheid.
 Nabijheid: een relatie tussen leraar en docent die ervaren wordt als warm,
veilig en met onderling vertrouwen.
 Conflict en afhankelijkheid: een relatie die door partijen wordt omschreven
met termen als strijd, jaloersheid en negatieve waardering van elkaar.
Koomen, Verschueren en Pianta (2007) hebben hierop hun leerling-leerkracht
relatie vragenlijst (LLRV) gebaseerd. Een meetinstrument met 28 items verdeeld
over deze drie aspecten bedoeld om de kwaliteit van de relatie tussen leraar en
leerling te meten. Hiervan is ook een verkorte versie van 8 items ontwikkeld
(Cornelissen & Verschueren, 2002)
b. Zelfdeterminatietheorie.
Deze theorie van Deci en Ryan heeft zich ontwikkeld vanaf de jaren zeventig
van de vorige eeuw en benadrukt de factoren die van invloed zijn op de
motivatie van leerlingen en in het verlengde daarvan op leren en presteren.
Het onderzoek van het Ruud de Moor Centrum uitgevoerd door Schuit, Vrieze
en Sleegers (2011) beschrijft de rol van docenten bij het motiveren van
leerlingen. Bekend in de ‘Self Determination Theory’ (SDT) is daarbij het
onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie.
Intrinsieke motivatie verwijst naar de wil om te leren vanuit eigen interesse en
plezier. Extrinsieke motivatie is gebaseerd op motieven die van buitenaf
worden aangedragen of opgelegd, zoals beloning/straf. Conclusie uit hun
onderzoek is dat vooral intrinsieke motivatie een grote bijdrage levert aan de
motivatie tot leren. Het belang van extrinsieke motivatie wint echter de laatste
tijd aan belang en benadrukt in het onderwijs de rol van de docent. Dit is des
te meer het geval omdat er in het onderwijs sprake is van een aantal
verplichte zaken, zoals lessentabellen, inhoud, tijden en toetsen en dat zijn
over het algemeen geen punten die de leerling intrinsiek interesseren.
Volgens Deci en Ryan (2000) kan de docent de leerling het beste motiveren
door tegemoet te komen aan drie basisbehoeften:
- Autonomie of zelfbeschikking. Dit is de mate waarin de leerling zeggenschap
heeft over het onderwijsleerproces; docenten kunnen dit verhogen door
zelfstandigheid van werken te bevorderen.
- Competentie. Dit is het gevoel van mensen dat te maken heeft met
eigenwaarde. De docent kan dit bevorderen door het vertrouwen in het eigen
kunnen uit te spreken en door uitdagende maar wel haalbare en duidelijke
opdrachten.
- Verbondenheid. Dit is het terrein van goede relaties tussen leerlingen en
docenten waardoor ze met en voor elkaar willen werken. Een docent die
betrokkenheid en interesse toont voor de leerling zal tegemoet komen aan
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deze contactbehoefte. De leerling zal door zo’n docent willen werken en
presteren.
Autonomie en competentie blijken vooral intrinsieke motivatie te vergroten en
de rol van de docent ligt hier bij instructie en didactische capaciteiten.
Verbondenheid wordt meest gekoppeld aan extrinsieke motivatie en de rol van
de docent ligt hier op het interpersoonlijke vlak. Deci en Ryan (2000)
benadrukken nog eens dat door een goede relatie met de opvoeder of leraar
de intrinsieke motivatie extra kan toenemen en dat is in lijn met de hierboven
beschreven gehechtheidstheorie, waarbij gezonde relaties en het bevorderen
van vrijheid en vertrouwen bij het individu twee kanten van één medaille zijn.
Samenvattend: “For students, satisfaction of the three basic needs through
emotional involvement, provision of structure, and autonomy support from
teachers has been shown to contribute to academic motivation and
achievement.” (Spilt, e.a. 2011).


Verbondenheid is de behoefte die in deze studie van belang is omdat het
de affectieve kant van de leraar-leerlingrelatie duidelijker invult. Bij de
sociale verbondenheid gaat het vooral om het vertrouwen tussen docent
en leerling. Een leerling die merkt dat een docent vertrouwen in hem stelt
wint ook aan zelfvertrouwen.

Op basis van de zelfdeterminatietheorie is eveneens een vragenlijst voor het
onderwijs ontworpen: the learning climate questionaire (LCQ) omgezet in de
vragenlijst leerklimaat (VLK) (in: Henckel, 2011). De drie aspecten autonomie,
competentie en verbondenheid zijn daarin uitgewerkt in 15 items waarvan 8 items
betrekking hebben op de factor verbondenheid.
c. Communicatietheorie.
Onder communicatie verstaan we alle gedragingen die plaatsvinden waar
mensen samen zijn, verbaal en non-verbaal. In deze betekenis spreekt
Watzlawick (in: Wubbels, e.a. 2006) als hij zegt dat niet-communiceren een
onmogelijkheid is. En evenzeer is het daarbij vanzelfsprekend dat mensen
betekenis geven aan de boodschap die vanuit de ander bij hen binnenkomt.
Die betekenis kan een andere zijn dan bedoeld en dan spreken we van
miscommunicatie tussen zender en ontvanger.
Communicatie kunnen we rangschikken op verschillende niveaus. De inhoud
van de communicatie is de boodschap (het wat); dat is het laagste niveau. De
manier waarop de boodschap gebracht wordt (het hoe), is het niveau van
interactie. En wanneer deze interactie gaat verlopen via vaste patronen en
kenmerken spreken we van het metaniveau. Dit niveau is vooral van belang
voor de leraar-leerlingrelatie omdat zij in de onderwijssituatie elkaar langer
kennen en regelmatig ontmoeten. Hun communicatie kan extra complicaties
opleveren omdat zij in een verhouding staan van volwassene en jongere, van
meer en minder verantwoordelijk, en van lerend en studerend.
In navolging van onderzoek naar het meta-niveau van communicatie (Brok,
Brekelmans & Wubbels 2004 / Wubbels & Brekelmans 2005) kiest deze
studie voor een pragmatische benadering. Dat wil zeggen, dat ik vooral kijk
naar hoe de communicatie door leerlingen wordt beleefd en de beelden die
het bij hen oproept. Hun percepties over de docent kunnen worden
samengevat in het model voor interpersoonlijk leraarsgedrag. Dit model, een
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variant van het model van Leary, (in: Wubbels & Brekelmans 2005) wordt al
meer dan een halve eeuw gezien als correct en betrouwbaar om patronen in
de relaties tussen mensen te verzamelen, beschrijven en onderzoeken.
In dit interpersoonlijke model staan twee dimensies centraal: emotionele
nabijheid en invloed. Gezien vanuit de leerling is de relatie met de docent
positiever naarmate hij of zij meer nabijheid en invloed ervaart. De relatie is
negatiever naarmate deze factoren zich in het tegenovergestelde ontwikkelen,
dus richting afstandelijkheid en berusting.

Bron: Brekelmans,2010

Gezien vanuit de leerling wordt de docent binnen de interpersoonlijke cirkel
ingedeeld in een octant: acht omschrijvingen die de relatie typeren: sturend,
vriendelijk, begrijpend, inschikkelijk, onzeker, ontevreden, corrigerend en
dwingend. Met deze omschrijvingen worden ook verschillende leraarstijlen
ingevuld en daarmee ook de mate waarin de docent als klassenmanager
wordt omschreven. Dat is echter geen onderwerp van deze studie want het
gaat verder dan de relatie van individuele leerling en docent. De twee
genoemde dimensies van invloed en nabijheid zijn voor die relatie een
betere maatstaf. De leerling plaatst de ideale docent consequent in het
kwadrant rechtsboven.
 De leraar met positieve invloed is duidelijk, consequent en heeft de
touwtjes in handen: gezag is het kernwoord.
 De leraar met negatieve invloed geeft te veel ruimte: onzekerheid is het
kernwoord.
 De leraar met positieve nabijheid is zorgzaam en vriendelijk in zijn
persoonlijke contacten: tolerant is het kernwoord.
 De leraar met negatieve nabijheid oogt ontevreden: autoritair is het
kernwoord.
Op basis van bovenstaand communicatiemodel is de vragenlijst voor
interpersoonlijk leraarsgedrag (VIL) (via: Centrum voor onderwijs en leren, 2011)
ontwikkeld. Deze vragenlijst (versie voortgezet onderwijs) bestaat uit 77 items
verdeeld over de acht schijven. Er is ook een verkorte versie van 16 items (in:
Theunissen, 2009) met daarin telkens twee items per schaal.
De overeenkomst tussen de drie theorieën is duidelijk: men legt steeds de nadruk op
de menselijke behoefte aan contact: “People have a basic desire for pleasant
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interactions with others in a personal caring context and readily develop social bonds
when they are simply exposed to each other.” (Spilt, Koomen & Tijs, 2011).
Dat geldt voor leraren én leerlingen!
Aan het einde van dit literatuuronderzoek mag het meest recente onderzoek naar de
invloed van de affectieve relatie tussen leraar en leerling op leeropbrengsten niet
onvermeld blijven. Het betreft een meta-analyse van in totaal 99 studies over dit
onderwerp (Roorda, Koomen, Spilt & Oort, 2011). Hiervan zijn er 63 uitgevoerd in het
primair onderwijs en 31 in het voortgezet onderwijs; 5 studies betrof beide
onderwijssoorten. Er is gelet op het effect van de relatie leraar-leerling op zowel
leermotivatie (betrokkenheid) als leerprestatie (cijferresultaten). De invloed op
motivatie bleek het sterkste te zijn, maar ook de invloed op prestatie is significant.
Verder bleek dat negatieve leraar-leerlingrelaties een grotere invloed hebben in het
primair onderwijs en dat positief affectieve relaties meer invloed hebben in het
voortgezet onderwijs en met name in de bovenbouwklassen. Bij jongens was er de
hoogste invloed op motivatie en bij meisjes de hoogste invloed op prestaties, en die
invloed telde zowel bij negatieve als positieve affectiviteit.
Het tweede gedeelte van de meta-analyse besteedt aandacht aan de kwaliteit van de
leraar-leerlingrelatie met betrekking tot het welzijn van docenten. Hier blijkt dat
docenten veel voldoening uit hun werk halen vanuit positieve affectieve relaties met
leerlingen. Het omgekeerde blijkt ook het geval: negatieve relaties met leerlingen zijn
een bron van stress en een belangrijke oorzaak van burnout. Hierin ligt een duidelijke
verbinding met wat men in de gehechtheidstheorie ‘mentaliseren’ noemt (Stulp,
2013): de ervaren kwaliteit in de relatie met de ander wordt geïnternaliseerd en dus
gekoppeld aan beeldvorming over zichzelf en de zinvolheid van eigen functioneren.
Onderstaand is het gehele theoretische kader nog eens schematisch weergegeven:
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3.4 Enquête
Bij het samenstellen van de vragenlijst hanteer ik de volgende keuzes en criteria :
- De indeling van de vragen loopt gelijk met de drie theoretische kaders waarmee de
leraar-leerlingrelatie is beschreven. Er zijn dus vragen geformuleerd vanuit de
gehechtheidstheorie, de zelfdeterminatietheorie en de communicatietheorie Deze
vragen horen bij de genoemde begrippen en aspecten van de leraar-leerlingrelatie
binnen deze drie theorieën:
Gehechtheid: positief aspect nabijheid en negatief aspect conflict/afhankelijkheid
Verbondenheid:positief aspect vertrouwen/veiligheid en negatief aspect wantrouwen.
Begrip invloed: positief aspect van gezag en negatief aspect van onzekerheid.
Begrip nabijheid:positief aspect van tolerantie en negatief aspect van autoritair.
- De vragen worden telkens twee maal geformuleerd:
Bij deelvraag 3a: hoe wordt de leraar-leerlingrelatie ervaren?
Bij deelvraag 4a: hoe wordt de invloed van de leraar-leerlingrelatie op
leeropbrengsten ervaren?
Daarnaast zijn er twee versies: een leerling- en een leraarversie.
- Bij de keuze van de vragen heb ik me laten leiden door bestaande (verkorte)
vragenlijsten die bij iedere theorie zijn gemaakt:
Bij de gehechtheidstheorie is dat de LLRV, Leerling Leerkracht Relatie Vragenlijst.
Bij de zelfdeterminatietheorie is dat de VLK, Vragenlijst Leer Klimaat.
Bij de communicatietheorie is dat de VIL, Vragenlijst Interpersoonlijk Leraargedrag.
Deze drie vragenlijsten zijn opgenomen in bijlage 4, 5 en 6.
- Deze vragenlijsten bevatten een groot aantal items. Ik heb me dus moeten
beperken. Daarbij kies ik vooral uit die items die bij gedane onderzoeken als zeer
relevant voor de beschrijving van de leraar-leerlingrelatie naar boven kwamen, dus
een hoge factorlading bleken te hebben. Die zijn namelijk opgenomen in de verkorte
vragenlijsten. Een tweede criterium bij de keuze van de vragen is mijn oriëntatie die
ik in hoofdstuk 2 heb beschreven. In de verkenning van de literatuur en in de
mindmaps komen verschillende punten van de leraar-leerlingrelatie naar voren. Als
er bij die punten ook vragen in de bestaande vragenlijsten voorkomen, zijn die ook
gekozen. Zelf heb ik ook enkele nieuwe items gemaakt; vooral items die verband
hebben met non-verbale aspecten in de leraar-leerlingrelatie. Tenslotte heb ik me
vastgelegd op een totaal van ongeveer 70 vragen. Naar mijn inschatting is dat niet te
lang en niet te kort voor de respondenten.
- Ik heb de gekozen items qua bewoordingen soms gewijzigd. De belangrijkste
reden is dat in de bestaande vragenlijsten wordt gevraagd naar de relatie tussen één
leerling en één bepaalde leraar. Ik zal individuele leerlingen bevragen op hun relatie
met havo-4 docenten en individuele docenten op hun relatie met havo-4 leerlingen.
Verder zijn de vragen van met name de LLRV anders verwoord, omdat deze lijst is
gemaakt voor onderzoek in het basisonderwijs.
- Bij de beantwoording van deelvraag 3a kan men kiezen op een schaal 1-2-3-4:
1: Zeer mee ONEENS
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2: ONEENS
3: EENS
4: Zeer mee EENS
Bij de items van deelvraag 4a is er een keuze op een schaal 1-2-3-4-5-6:
1: Veel positieve/negatieve invloed op mijn motivatie
2: Wel positieve/negatieve invloed op mijn motivatie
3: Geen invloed op mijn motivatie
4: Veel positieve/negatieve invloed op mijn prestaties
5: Wel positieve/negatieve invloed op mijn prestaties
6: Geen invloed op mijn prestaties
- De volgende wijzigingen zijn er aangebracht ten opzichte van de verkorte
oorspronkelijke vragenlijsten.
LLRV-lijst:
3a.1.1 Bewoordingen ‘verdriet’ en ‘troost’ zijn gewijzigd in ‘problemen’. Dat lijkt ons
een betere term voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.
3a.1.2 Om dezelfde reden is bij dit item ‘gevoelens en ervaringen’ gewijzigd in ‘over
mezelf’ en de term ‘openhartig’ is veranderd in ‘vrijuit’.
Nummer 9 in de oude vragenlijst ‘ik voel me veilig bij de docent’ is geplaatst bij de
VLK lijst onder nummer 3a.2.4.
3a.1.3 Toegevoegd item uit de totaallijst LLRV omdat leerlingen in mindmaps
aangeven dat zij gevoelig zijn voor complimenten.
3a.1.5 Formulering ‘twisten’ gewijzigd in ‘conflicten en meningsverschillen’.
3a.1.7 Gedeelte ‘en dan wordt het een lange en moeilijke dag’ is verwijderd, omdat
de gevolgen van humeurigheid bij dit item wordt gevraagd bij deelvraag 4a.
VLK-lijst:
3a.2.1 Item 3 en 5 zijn samengevoegd omdat beide items gaan over ‘vertrouwen’ en
omdat item 5 niet gaat over het vertrouwen zoals dat door leerlingen wordt ervaren.
3a.2.4 Toegevoegd item; zie opmerking bij 3a.1.2.
3a.2.5 Term ‘emoties’ vervangen door algemene term ‘gevoelens’.
3a.2.6 Extra item om onveiligheid en wantrouwen in de relatie in kaart te brengen.
3a.2.7 Oorspronkelijke items 2 en 7 samengevoegd en qua formulering gewijzigd
omdat beide items niet de ervaring van de leerling over hun docenten weergeven.
VIL-lijst:
3a.2.8 In dit item ook het woord ‘belangstelling’ opgenomen (uit VIL-lijst SB2). Dit lijkt
me een scherpere formulering dan ‘om mij geven’ en de term ‘belangstelling tonen’
raakt aan het gevoel van zelfvertrouwen die de leerlingen aangaven in de mindmaps.
3a.3.3 Als extra item opgenomen bij het aspect ‘gezag’ omdat deze categorie in de
literatuur als omschrijving geldt van de ideale docent.
3a.4.5 Als extra item opgenomen bij het aspect ‘tolerant’ omdat deze categorie in de
literatuur als omschrijving geldt van de ideale docent.
3a.4.7 De term ‘opmerkingen ten koste van’ vervangen door de bredere term
‘vervelende opmerkingen’
3a.4.8 Term ‘weinig presteren’ vervangen door de bredere term ‘weinig kunnen’.
3a.4.9 Oorspronkelijke items uit de verkorte VIL-lijst no. TB50, TO36 en TB61 met de
thema’s humeurig, kwaad worden en driftig zijn staan al vermeld bij 3a.1.5 en 3a.1.8
van de LLRV-lijst. Vandaar dat hier maar één TB-item is vermeld.
- Een overzicht van de vragen staat in het volgende schema:
23
Praktijkonderzoek, Cambreur College

LEERLING VERSIE
Deelvraag 1:
Wat verstaan
we onder de
leraarleerlingrelatie?

Deelvraag 2:
Welke aspecten
in de leraarleerlingrelatie
beïnvloeden de
leeropbrengsten?

Deelvraag 3a:
Hoe ervaren de leraren en leerlingen van havo-4 de leraar-leerlingrelatie?

Literatuur:
Kernbegrippen

Literatuur:
Aspecten

Vragenlijst met Items: Het gaat bij alle vragen over docenten en leerlingen
van HAVO-4 !!
Schaal:
1: Zeer mee ONEENS
2: ONEENS
3: EENS
4: Zeer mee EENS

Deelvraag
3b: Welke
verschillen
zijn er bij de
leraarleerling
relatie te
constateren
tussen
leraren en
leerlingen?

(Grijsmarkering: no. enquête / Tussen haakjes: no. oorspronkelijke lijst)
Gehechtheid
(LLRV)

1.
+ Nabijheid

- Conflict en
afhankelijkheid

Verbondenheid
(VLK)

2.
+ Vertrouwen en
Veiligheid

- Wantrouwen

Invloed
(VIL)

3.
+ Gezag

01 3a. 1.1 Bij mijn docenten kan ik terecht als ik problemen heb (3)
07 3a. 1.2 Bij mijn docenten kan ik vrijuit praten over mezelf (27 en 9-oud)
14 3a. 1.3 Ik ervaar dat docenten me complimenten geven (7)
23 3a. 1.4 Docenten voelen gemakkelijk aan hoe ik me voel (1)

08 3a.1.5 Docenten en ik hebben conflicten en meningsverschillen (2)
19 3a.1.6 Ik voel me oneerlijk behandeld door mijn docenten (13)
30 3a.1.7 Ik vind mijn docenten humeurig (22 en VIL 36)
27 3a.1.8 Ik vind dat docenten makkelijk boos op mij worden (11)

05 3a.2.1 Ik voel me begrepen door mijn docenten (1)
12 3a.2.2 Bij mijn docenten merk ik dat zij vertrouwen in mij hebben (3+5)
20 3a.2.3 Ik heb het gevoel dat docenten mij accepteren zoals ik ben (4)
31 3a.2.4 Ik voel me veilig bij mijn docenten (LLRV 9)

02 3a.2.5 Mijn docenten kunnen slecht omgaan met mijn gevoelens (6)
15 3a.2.6 Ik voel me bij mijn docenten ongemakkelijk
26 3a.2.7 Bij mijn docenten is er geen sfeer van openheid (2 en 8)
32 3a.2.8 Ik vind dat mijn docenten geen belangstelling tonen in mij als
persoon (7)

09 3a.3.1 Mijn docenten kunnen goed leiding geven (BS56)
25 3a.3.2 Bij mijn docenten leer ik veel (BS60)
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Nabijheid
33 3a.3.3 Mijn docenten komen enthousiast over (BS68)
16 3a.3.4 Mijn docenten stellen hoge eisen (BT20)
03 3a.3.5 Mijn docenten houden streng orde (BT52)

- Onzeker

06 3a.3.6 Mijn docenten treden slap op (OT57)
13 3a.3.7 Mijn docenten aarzelen in hun optreden (OT70)
21 3a.3.8 Mijn docenten geven veel vrijheid (OS3)
29 3a.3.9 Mijn docenten laten mij mijn gang gaan (OS39)

4.
+ Tolerant

10 3a.4.1 Mijn docenten zijn vriendelijk (SB8)
22 3a.4.2 Bij mijn docenten is een prettige sfeer in de klas (SB63)
34 3a.4.3 Mijn docenten hebben er begrip voor als je iets niet snapt (SO6)
28 3a.4.4 Mijn docenten zijn bereid tot extra hulp en uitleg (SO22)
17 3a.4.5 Als ik het oneens ben met mijn docenten, kan ik dat toch met hen
bespreken (SO16)

- Autoritair

04 3a.4.6 Mijn docenten zijn ontevreden (TO18)
11 3a.4.7 Mijn docenten maken vervelende opmerkingen naar mij toe
(TO25)
18 3a.4.8 Mijn docenten zeggen dat ik weinig kan (TO12)
24 3a.4.9 Mijn docenten laten goed merken dat je iets fout doet (TB69)
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Deelvraag 4a:
Wanneer ervaren de leraren en leerlingen van havo-4 een (positieve of negatieve)
invloed van de leraar-leerlingrelatie op de leeropbrengsten?

Vragenlijst met Items: Het gaat om motivatie en prestaties in HAVO-4 !!!
Schaal bij POSITIEVE items / Schaal bij NEGATIEVE items:
1: VEEL positieve/negatieve invloed op mijn MOTIVATIE
2: ENIGE positieve/negatieve invloed op mijn MOTIVATIE
3: GEEN invloed op mijn MOTIVATIE
4: VEEL positieve/negatieve invloed op mijn PRESTATIES
5: ENIGE positieve/negatieve invloed op mijn PRESTATIES
6: GEEN invloed op mijn PRESTATIES

Deelvraag 4b:
Welke
verschillen
zijn er bij de
invloed van de
leraar-leerling
relatie op de
leeropbrengsten
van zowel
motivatie als
prestaties te
constateren
tussen leraren en
leerlingen?

Deelvraag 5:
Welke
aanbevelingen
zijn er vanuit de
onderzoeks
resultaten van
vraag 1 t/m 4 te
formuleren
waarmee de
docent vanuit de
leraarleerlingrelatie de
leeropbrengsten
positief kan
beïnvloeden?

Conclusies en
aanbevelingen

NB: Bij elke item moet de respondent kiezen uit 1,2,3 EN uit 4,5,6 !!!
NB: Motivatie= de zin/wil om te leren Prestaties= schoolresultaten
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Positief:
37 4a.1.1 Als ik merk dat ik bij mijn docenten terecht kan als ik problemen heb, heeft
dat…..
43 4a.1.2 Als ik vrijuit kan praten met mijn docenten over mezelf, heeft dat …..
51 4a.1.3 Als ik ervaar dat docenten mij complimenten geven, dan heeft dat……
59 4a.1.4 Als ik merk dat docenten mij gemakkelijk aanvoelen,dan heeft het….
Negatief:
39 4a.1.5 Als ik met mijn docenten conflicten en meningsverschillen heb, heeft dat …
48 4a.1.6 Als ik voel dat mijn docenten mij oneerlijk behandelen, heeft dat …..
54 4a.1.7 Als ik merk dat mijn docenten humeurig zijn, heeft dat …..
67 4a.1.8 Als docenten makkelijk boos op mij worden, heeft dat …..

Positief:
35 4a.2.1 Als ik voel dat docenten mij begrijpen, heeft dat ….
47 4a.2.2 Als ik merk dat docenten vertrouwen in mij hebben, heeft dat …….
61 4a.2.3 Als ik voel dat je geaccepteerd wordt door je docenten, heeft dat…..
55 4a.2.4 Als ik me veilig voel bij mijn docenten, dan heeft het…..
Negatief:
42 4a.2.5 Als docenten slecht kunnen omgaan met mijn gevoelens , heeft dat ….
46 4a.2.6 Als ik me ongemakkelijk voel bij mijn docenten, heeft dat ……
68 4a.2.7 Als er geen sfeer van openheid is bij docenten, heeft dat …….
64 4a.2.8 Als docenten geen belangstelling tonen in mij als persoon heeft dat ……

Positief:
40 4a.3.1 Als docenten goed leiding kunnen geven, heeft dat …..
57 4a.3.2 Als docenten mij veel leren, heeft dat ……
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66 4a.3.3 Als docenten enthousiast overkomen, heeft dat …….
62 4a.3.4 Als docenten hoge eisen aan mij stellen, heeft dat …..
49 4a.3.5 Als docenten streng orde houden, heeft dat …….
Negatief:
36 4a.3.6 Als docenten slap optreden, heeft dat …..
52 4a.3.7 Als docenten in hun optreden aarzelend overkomen, heeft dat …..
60 4a.3.8 Als docenten mij veel vrijheid geven, heeft dat ……
44 4a.3.9 Als docenten mij mijn gang laten gaan, heeft dat….
Positief:
41 4a.4.1 Als docenten vriendelijk zijn heeft dat …..
45 4a.4.2 Als docenten een prettige sfeer in de klas hebben, heeft dat ……
53 4a.4.3 Als docenten er begrip voor hebben als je iets niet snapt, dan heeft dat ….
65 4a.4.4 Als docenten bereid zijn tot extra hulp en uitleg, heeft dat…….
58 4a.4.5 Als ik het oneens ben met mijn docenten en ik kan dat toch met hen
bespreken, heeft dat…
Negatief:
38 4a.4.6 Als ik merk dat mijn docenten ontevreden zijn, heeft dat …..
50 4a.4.7 Als docenten vervelende opmerkingen maken naar mij, heeft dat….
63 4a.4.8 Als docenten zeggen dat je weinig kunt, heeft dat ….
56 4a.4.9 Als docenten goed laten merken dat je iets fout doet, heeft dat ……
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LERAAR-VERSIE
Deelvraag 1:
Wat verstaan
we onder de
leraarleerlingrelatie?

Deelvraag 2:
Welke aspecten
in de leraarleerlingrelatie
beïnvloeden de
leeropbrengsten?

Deelvraag 3a:
Hoe ervaren de leraren en leerlingen van havo-4 de leraar-leerlingrelatie?

Literatuur:
Kernbegrippen

Literatuur:
Aspecten

Vragenlijst met Items:Het gaat bij alle vragen om docenten en leerlingen
van HAVO-4!!
Schaal:
1: Zeer mee ONEENS
2: ONEENS
3: EENS
4: Zeer mee EENS

Deelvraag
3b: Welke
verschillen
zijn er bij de
leraarleerling
relatie te
constateren
tussen
leraren en
leerlingen?
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Gehechtheid
(LLRV)

1.
+ Nabijheid

- Conflict en
afhankelijkheid

Verbondenheid
(VLK)

2.
+ Vertrouwen en
Veiligheid

- Wantrouwen

Invloed
(VIL)

3.
+ Gezag

(Grijsmarkering: no. enquête / Tussen haakjes: no. oorspronkelijke lijst)
01 3a.1.1 Leerlingen Havo-4 merken dat ze bij mij terecht kunnen als ze
problemen hebben (3)
07 3a.1.2 Leerlingen Havo-4 merken dat ze bij mij vrijuit kunnen praten
over zichzelf (27 en 9-oud-)
14 3a.1.3 Leerlingen Havo-4 ervaren bij mij dat ze complimenten krijgen (7)
23 3a.1.4 Leerlingen Havo-4 merken bij mij dat ik hen gemakkelijk aanvoel
(1)
08 3a.1.5 Leerlingen Havo-4 en ik hebben conflicten en
meningsverschillen(2)
19 3a.1.6 Leerlingen Havo-4 voelen zich door mij oneerlijk behandeld (13)
30 3a.1.7 Leerlingen Havo-4 vinden dat ik humeurig ben (22)
27 3a.1.8 Leerlingen Havo-4 vinden dat ik gemakkelijk boos wordt (11)

05 3a.2.1 Leerlingen Havo-4 voelen zich door mij begrepen (1)
12 3a.2.2 Leerlingen Havo-4 merken dat ik vertrouwen in hen heb. (3+5)
20 3a.2.3 Leerlingen Havo-4 voelen dat ik hen accepteer zoals ze zijn. (4)
31 3a.2.4 Leerlingen Havo-4 voelen zich bij mij veilig (LLRV 9)
02 3a.2.5 Leerlingen Havo-4 vinden dat ik slecht kan omgaan met hun
gevoelens(6)
15 3a.2.6 Leerlingen Havo-4 voelen zich bij mij ongemakkelijk
26 3a.2.7 Leerlingen Havo-4 ervaren bij mij geen sfeer van openheid (2+8)
32 3a.2.8 Leerlingen Havo-4 vinden dat ik geen belangstelling toon in hen
als persoon (7)

09 3a.3.1 Leerlingen Havo-4 vinden dat ik goed leiding geef (BS56)
25 3a.3.2 Leerlingen Havo-4 vinden dat ze bij mij veel leren (BS60)
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Nabijheid

33 3a.3.3 Leerlingen Havo-4 merken dat ik enthousiast ben (BS68)
16 3a.3.4 Leerlingen Havo-4 vinden dat ik hoge eisen stel (BT20)
03 3a.3.5 Leerlingen Havo-4 vinden dat ik streng ben in orde houden
(BT52)
- Onzeker

06 3a.3.6 Leerlingen Havo-4 vinden mijn optreden slap(OT57)
13 3a.3.7 Leerlingen Havo-4 vinden mijn optreden aarzelend (OT70)
21 3a.3.8 Leerlingen Havo-4 vinden dat ze van mij veel vrijheid krijgen
(OS3)
29 3a.3.9 Leerlingen Havo-4 vinden dat ze bij mij hun gang kunnen gaan
(OS39)

4.
+ Tolerant

10 3a.4.1 Leerlingen Havo-4 ervaren mij als vriendelijk (SB8)
22 3a.4.2 Leerlingen Havo-4 ervaren bij mij een prettige sfeer in de klas
(SB63)
34 3a.4.3 Leerlingen Havo-4 merken dat ik er begrip voor heb als ze iets
niet snappen. (SO6)
28 3a.4.4 Leerlingen Havo-4 ervaren dat ik bereid ben extra hulp en uitleg
te geven (SO22)
17 3a.4.5 Leerlingen Havo-4 merken, ook al ben ik het met hen oneens,
dat ze dit toch met mij kunnen bespreken. (SO16)

- Autoritair

04 3a.4.6 Leerlingen Havo-4 vinden dat ik ontevreden ben (TO18)
11 3a.4.7 Leerlingen Havo-4 vinden dat ik naar hen toe vervelende
opmerkingen maak (TO25)
18 3a.4.8 Leerlingen Havo-4 horen mij zeggen dat ze weinig kunnen
(TO12)
24 3a.4.9 Leerlingen Havo-4 vinden dat ik het goed laat merken als ze iets
fout doen (TB65)
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Deelvraag 4a:
Wanneer ervaren de leraren en leerlingen van havo-4 een (positieve of negatieve)
invloed van de leraar-leerlingrelatie op de leeropbrengsten?

Vragenlijst met Items: Het gaat om motivatie en prestaties in HAVO-4 !!!
Schaal bij POSITIEVE items / Schaal bij NEGATIEVE items:
1: VEEL positieve/negatieve invloed op hun MOTIVATIE
2: ENIGE positieve/negatieve invloed op hun MOTIVATIE
3: GEEN invloed op hun MOTIVATIE
4: VEEL positieve/negatieve invloed op hun PRESTATIES
5: ENIGE positieve/negatieve invloed op hun PRESTATIES
6: GEEN invloed op hun PRESTATIES

Deelvraag 4b:
Welke
verschillen
zijn er bij de
invloed van de
leraar-leerling
relatie op de
leeropbrengsten
van zowel
motivatie als
prestaties
te constateren
tussen leraren en
leerlingen?

Deelvraag 5:
Welke
aanbevelingen
zijn er vanuit de
onderzoeksresultaten van
vraag 1 t/m 4 te
formuleren
waarmee de
docent vanuit de
leraar-leerling
relatie de leer
opbrengsten
positief kan
beïnvloeden?

Conclusies en
aanbevelingen

NB: Bij elke item moet de respondent kiezen uit 1,2,3 EN uit 4,5,6 !!!
NB: Motivatie= de zin/wil om te leren Prestaties= schoolresultaten
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Positief:
37 4a.1.1 Als leerlingen Havo-4 merken dat ze bij mij terecht kunnen met hun
problemen,heeft dat…
43 4a.1.2 Als leerlingen Havo-4 merken dat ze bij mij vrijuit kunnen praten over zichzelf,
heeft dat..
51 4a.1.3 Als leerlingen Havo-4 ervaren dat ze bij mij complimenten krijgen, heeft dat…
59 4a.1.4 Als leerlingen Havo-4 merken dat ik hen gemakkelijk aanvoel, dan heeft het…
Negatief:
39 4a.1.5 Als leerlingen Havo-4 met mij conflicten en meningsverschillen hebben, heeft
dat…
48 4a.1.6 Als leerlingen Havo-4 voelen ik hen oneerlijk behandel, heeft dat….
54 4a.1.7 Als leerlingen Havo-4 vinden dat je als docent humeurig bent, heeft dat …..
67 4a.1.8 Als leerlingen Havo-4 vinden dat ik gemakkelijk boos wordt, heeft dat ….
Positief:
35 4a.2.1 Als leerlingen Havo-4 voelen dat je als docent hen begrijpt, heeft dat …..
47 4a.2.2 Als leerlingen Havo-4 merken dat ik vertrouwen in hen heb ,heeft dat …….
61 4a.2.3 Als leerlingen Havo-4 zich geaccepteerd voelen door mij, heeft dat …
55 4a.2.4 Als leerlingen Havo-4 zich veilig voelen bij mij, heeft dat….
Negatief:
42 4a.2.5 Als leerlingen Havo-4 vinden dat ik als docent slecht kan omgaan met hun
gevoelens, heeft dat ….
46 4a.2.6 Als leerlingen Havo-4 zich bij mij ongemakkelijk voelen, heeft dat …..
68 4a.2.7 Als leerlingen Havo-4 ervaren dat er geen sfeer van openheid is, heeft dat ….
64 4a.2.8 Als leerlingen Havo-4 vinden dat ik als docent geen belangstelling toon in hen
als persoon, heeft dat…….
Positief:
40 4a.3.1 Als leerlingen Havo-4 ervaren dat ik goed leiding geef, heeft dat.
57 4a.3.2 Als leerlingen Havo-4 vinden dat ze bij mij veel leren, heeft dat ……
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66 4a.3.3 Als leerlingen Havo-4 merken dat ik enthousiast ben, heeft dat …….
62 4a.3.4 Als leerlingen Havo-4 vinden dat je hoge eisen stelt, heeft dat ….
49 4a.3.5 Als leerlingen Havo-4 vinden dat je streng orde houdt, heeft dat ……
Negatief:
36 4a.3.6 Als leerlingen Havo-4 vinden dat je slap optreedt, heeft dat …..
52 4a.3.7 Als leerlingen Havo-4 vinden dat je aarzelend overkomt in je optreden, heeft
dat..
60 4a.3.8 Als leerlingen Havo-4 merken dat ze bij mij veel vrijheid krijgen, heeft dat ……
44 4a.3.9 Als leerlingen Havo-4 vinden dat ze bij mij hun gang kunnen gaan, heeft
dat….
Positief:
41 4a.4.1 Als leerlingen Havo-4 mij als vriendelijk ervaren, heeft dat …..
45 4a.4.2 Als leerlingen Havo-4 ervaren dat er bij mij een prettige sfeer is in de
klas,heeft dat …
53 4a.4.3 Als leerlingen Havo-4 merken dat je begrip toont wanneer ze iets niet
snappen, heeft dat ….
65 4a.4.4 Als leerlingen Havo-4 ervaren dat je bereid bent om extra hulp en uitleg te
geven, heeft dat …….
58 4a.4.5 Als leerlingen Havo-4 merken , ook al ben ik het met hen oneens, dat ze dit
toch met mij kunnen bespreken, dan heeft dat…
Negatief:
38 4a.4.6 Als leerlingen Havo-4 vinden dat je ontevreden bent, heeft dat …..
50 4a.4.7 Als leerlingen Havo-4 vinden dat ik naar hen toe vervelende opmerkingen
maak, heeft dat ….
63 4a.4.8 Als leerlingen Havo-4 docenten mij horen zeggen dat ze weinig kunnen, heeft
dat ….
56 4a.4.9 Als je leerlingen Havo-4 goed laat merken als ze iets fout doen, heeft dat...
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3.5 Onderzoeksgroep en respons
De leerling-versie van het onderzoek zal worden afgenomen bij alle leerlingen in de
afdeling Havo-4. Dat betreft in totaal 96 leerlingen waarvan 52 dames en 44 heren.
De leraar-versie van het onderzoek zal worden afgenomen bij alle docenten die in
het schooljaar 2013-2014 lesgeven aan havo-4 groepen. Dat betreft in totaal 25
collega’s waaronder 11 dames en 14 heren.
De respons is zeer hoog:
Van de 96 leerlingen kreeg ik respons van 93 personen (97%).
Van de 25 docenten kreeg ik een respons van 24 personen (96%).

Hoofdstuk 4: Onderzoeksresultaten
Dit hoofdstuk is een beschrijving van de voornaamste onderzoeksresultaten.
Die zullen daarbij gerangschikt worden per deelvraag.
Tevens volg ik consequent de beschreven aspecten die volgens de literatuur in de
leraar-leerlingrelatie een rol spelen (zie hoofdstuk 3).

4.1 Algemene gegevens respondenten
Hieronder volgen de algemene gegevens van de respondenten die aan het
onderzoek hebben deelgenomen.
Tabel 4.1: Geslacht, zittenblijven, leeftijd en profielkeuze havo-4 leerlingen
(N=93; cijfers in percentages)
Geslacht:
Vrouw: 56

Man: 44
Deelname havo-4:

e

2e keer: 19

1 keer: 81
Leeftijd:
15 jaar: 35

Cultuur en
maatschappij:
6

16 jaar: 40

17 jaar: 20

Profielkeuze:
Economie en
Natuur en
maatschappij:
gezondheid:
52
25

18 jaar: 4

Natuur en
techniek:
17

Bij de leerlingen is de verdeling vrouw/man ongeveer gelijk (55/45 %).
Het aantal leerlingen die voor de 2e maal in havo-4 zitten is 18, bijna 1 op de 5.
Driekwart van de leerlingen is 15 of 16 jaar. De gemiddelde leeftijd is 15,93 jaar.
De profielverdeling bestaat voor twee derde uit maatschappijprofielen en voor één
derde uit natuurprofielen.
Later in dit hoofdstuk komt de relatie tussen het geslacht van de respondenten en de
uitslagen van de stellingen over de leraar-leerlingrelatie aan bod.
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Tabel 4.2: Geslacht en jaren werkzaam in middelbaar onderwijs en havo-4 van
de leraren die lesgeven in havo-4
(N=24; cijfers in percentages)
Geslacht:
Vrouw: 46

Man: 54

Aantal jaren werkzaam in het middelbaar onderwijs:
≤ dan 5 jaar:
13

5 tot 10 jaar:
13

10 tot 20 jaar:
21

20 tot 30 jaar:
13

≥ dan 30 jaar:
42

Aantal jaren werkzaam in HAVO-4 (schatting):
≤ dan 5 jaar:
17

5 tot 10 jaar:
25

10 tot 20 jaar:
21

20 tot 30 jaar:
25

≥ dan 30 jaar:
13

Bij de docenten is de verdeling over vrouw/man ongeveer gelijk (45/55%).
Meer dan de helft van de docenten (55%) is langer dan 20 jaar werkzaam in het
middelbaar onderwijs. Dat betekent echter niet meteen dat deze groep ook al lang
les geeft in havo-4 groepen. In het overzicht is daarin een evenwichtige verdeling te
zien.
Daarbij wil ik wel opmerken dat het aantal jaren werkzaamheid in het onderwijs en in
havo-4 niets zegt over het aantal lessen die deze docenten in havo 4 geven of
hebben gegeven.

4.2 De beleving van de leraar-leerlingrelatie door leerlingen en leraren in
havo-4: (deelvragen 3a en 3b)
In het onderzoek is gevraagd hoe de leraar-leerlingrelatie door de leerlingen wordt
beleefd. Daarnaast is aan de leraren gevraagd hoe zij denken dat hun leerlingen die
relatie ervaren. Daarmee wordt ook een vergelijking mogelijk tussen de antwoorden
van de leerlingen en die van hun docenten.
Vandaar dat in de navolgende tabellen de uitslagen van leerlingen en docenten
tegelijkertijd worden getoond.
4.2.1.Gehechtheid
Een eerste factor binnen de leraar-leerlingrelatie betreft gehechtheid. Hoe meer je
vrijheid en veiligheid ervaart ten opzichte van anderen (positief aspect nabijheid), hoe
makkelijker relaties worden aangegaan. Hoe meer angst in relaties wordt ervaren
(negatief aspect van afhankelijkheid en conflict), hoe moeizamer relaties worden
aangegaan en in stand blijven. In onderstaande tabel 4.3 staan de antwoorden van
de respondenten op acht stellingen (4x positief en 4x negatief) over gehechtheid.
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Tabel 4.3: Beleving van gehechtheid in leraar-leerlingrelatie
(N-leerling=93, N-leraar=24; getallen in percentages)
Zeer
Oneens
Leerling: Ik vind, voel of ervaar bij docenten….
oneens
Leraar: Ik denk dat leerlingen bij mij vinden of

voelen of ervaren ….
* Aspect: Nabijheid (positief)
Terecht kunnen bij problemen
Leerling
3
Leraar
0

Eens

Zeer
eens

24
4

70
75

3
21

Vrijuit praten over jezelf

Leerling
Leraar

8
0

36
21

53
63

4
17

Het krijgen van complimenten

Leerling
Leraar

4
0

51
8

42
71

3
21

Gemakkelijk aanvoelen

23
88

1
0

Conflicten
hebben

22
25

6
4

en

Leerling
20
56
Leraar
0
13
* Aspect: Conflict en afhankelijkheid (negatief)
meningsverschillen Leerling
23
50
Leraar
13
58

Zich oneerlijk behandeld voelen

Leerling
Leraar

14
38

67
54

19
8

0
0

Humeurigheid docenten

Leerling
Leraar

0
17

46
75

44
8

10
0

Boos worden van docenten

Leerling
Leraar

23
25

55
50

17
25

5
0

Uit tabel 4.3 blijkt dat zowel leerlingen als docenten in grote meerderheid (73%
respectievelijk 96%) vinden dat leerlingen terecht kunnen als er problemen zijn.
Bij het item ‘vrijuit kunnen praten over zichzelf’ zegt 44% dat niet of minder te
kunnen, terwijl 80% van de docenten denkt dat dit wel het geval is.
Bijna alle docenten (92%) vinden dat ze complimenten geven, maar dat wordt door
meer dan de helft van de leerlingen (55%) niet zo ervaren.
Een groot verschil in beleving zie ik ook bij de stelling of leerlingen ervaren dat hun
gevoelens makkelijk overkomen. Drie kwart (76%) vindt dat niet of minder het geval,
terwijl bijna 90% van de leraren denkt dat dit wel zo is.
Kijkend naar gehechtheid vanuit het negatieve aspect van conflict en afhankelijkheid
zie ik het volgende: conflicten en meningsverschillen worden door leerlingen en
leraren in gelijke mate ervaren. Van de leerlingen zegt 73% dat wel en 28% dat niet
te merken; van de leraren is dat 71% tegenover 29%.
Leraren en leerlingen zijn het ook in grote lijnen er over eens dat zij niet oneerlijk
behandelen (92%) c.q. behandeld worden (81%).
De humeurigheid van docenten wordt per groep anders gezien. Bijna alle docenten
(92%) denken niet humeurig bij leerlingen over te komen, terwijl meer dan de helft
van de leerlingen (54%) wel humeurigheid bij docenten bemerkt.
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Van de leerlingen vindt verder 78% dat docenten niet makkelijk boos worden; 75%
van de docenten zegt te denken dat leerlingen dit inderdaad zo ervaren.

4.2.2. Verbondenheid
De factor verbondenheid in de leraar-leerlingrelatie is vooral gekoppeld aan het
aspect vertrouwen (positief) en wantrouwen (negatief).
In onderstaande tabel 4.4 staan de antwoorden van de respondenten op acht
stellingen (4x positief en 4x negatief) die de factor verbondenheid nader invullen.
Tabel 4.4: Beleving van verbondenheid in leraar-leerlingrelatie
(N-leerling=93, N-leraar=24; getallen in percentages)
Zeer
Oneens
Leerling: Ik vind, voel of ervaar bij docenten….
oneens
Leraar: Ik denk dat leerlingen bij mij vinden of
voelen of ervaren ….
* Aspect: Vertrouwen en veiligheid (positief)
Zich begrepen voelen
Leerling
5
33
Leraar
0
8

Eens

Zeer
eens

60
75

1
17

Vertrouwen krijgen

Leerling
Leraar

2
0

40
4

51
83

8
13

Acceptatie zoals je bent

Leerling
Leraar

1
0

14
8

77
71

8
21

27
0

63
79

6
21

62
67

30
4

1
0

Zich veilig voelen

Slecht
kunnen
gevoelens

Leerling
3
Leraar
0
* Aspect: Wantrouwen (negatief)
omgaan
met Leerling
6
Leraar
29

Zich ongemakkelijk voelen

Leerling
Leraar

18
25

68
75

13
0

1
0

Geen sfeer van openheid

Leerling
Leraar

4
29

70
67

24
4

2
0

Geen belangstelling tonen in de Leerling
persoon
Leraar

3
33

56
54

36
13

5
0

Van de docenten denkt 92% dat de leerlingen zich begrepen voelen; 40% van de
leerlingen is het daarmee niet eens.
Dezelfde constatering zie ik bij de stelling over vertrouwen. Bijna alle docenten (96%)
zeggen dat hun leerlingen (zeker) merken dat zij vertrouwen in hen hebben, terwijl
42% van de leerlingen dat niet zo sterk ervaart.
Over het algemeen voelen leerlingen zich geaccepteerd zoals ze zijn (85%) en ook
de docenten bevestigen in grote mate (92%) te denken dat leerlingen dat ook zo
merken.
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Alle docenten zeggen dat leerlingen gevoel van veiligheid ervaren. Toch zegt 30%
van de leerlingen zich enigszins onveilig te voelen bij hun docenten.
Kijkend naar de stellingen over wantrouwen zie ik dat 31% van de leerlingen vindt
dat docenten slecht omgaan met hun gevoelens; 68% vindt dat niet. Van de
docenten denkt bijna iedereen (96%) dat leerlingen het slecht omgaan met hun
gevoelens niet zullen bevestigen.
Dat de sfeer tussen docenten en leerlingen als open wordt ervaren, daarmee is 74%
van de leerlingen het mee eens; Van de docenten denkt 96% voelen dat er een open
sfeer aanwezig is.
Leerlingen voelen zich ook niet ongemakkelijk (86%) ten opzichte van hun docenten.
De docenten zeggen zelfs voltallig dat zij denken dat de leerlingen zich op hun
gemak voelen.
Een groot verschil zit in de antwoorden over de stelling waarin gevraagd wordt naar
het tonen van belangstelling in de leerling als persoon. Bijna 90% van de docenten
bevestigt dat leerlingen die belangstelling zeker zullen merken; 40% van de
leerlingen ontkent dat dit (in enige mate) het geval is.
Tenslotte zie ik in de gehele tabel 4.4 ,zowel bij het aspect vertrouwen als bij het
aspect wantrouwen, kleine percentages in de uiterste schalen. Leerlingen voelen
zich in het algemeen (zeer) veilig en ervaren geen sterk gevoel van wantrouwen.
Docenten beamen dat.

4.2.3. Invloed
De factor invloed in de leraar-leerlingrelatie verwijst naar de mate waarin de leerling
ervaart dat de docent de leiding neemt in het onderwijsleerproces. Duidelijkheid en
regie in de klas is daarbij de maatstaf voor een positieve invloed. Dan spreken we
van gezag. Wanneer dit minder en zelfs afwezig is, wordt deze factor als negatief
ervaren: er is dan onduidelijkheid en onzekerheid.
In onderstaande tabel 4.5 staan de antwoorden van de respondenten op negen
stellingen (5x positief en 4x negatief) van de factor invloed.
Tabel 4.5: Beleving van invloed in leraar-leerlingrelatie
(N-leerling=93, N-leraar=24; getallen in percentages)
Oneens

Zeer
Leerling: Ik vind, voel of ervaar bij docenten….
oneens
Leraar: Ik denk dat leerlingen bij mij vinden of
voelen of ervaren ….
* Aspect: Gezag (positief)
Goed leiding geven door docenten
Leerling
3
Leraar
0

Eens

Zeer
eens

28
7

69
75

0
8

Bij docenten veel leren

Leerling
Leraar

8
0

23
8

65
79

5
13

Enthousiasme bij docenten

Leerling
Leraar

8
0

39
0

54
63

0
38

Hoge eisen stellen door docenten

Leerling
Leraar

2
0

42
33

52
67

4
0
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Streng orde houden door docenten

Leerling
3
Leraar
8
* Aspect: Onzeker (negatief)
Slap optreden van docenten
Leerling
1
Leraar
13

61
50

36
42

0
0

59
83

36
4

4
0

Aarzelend optreden van docenten

Leerling
Leraar

4
21

61
75

32
4

2
0

Veel vrijheid geven door docenten

Leerling
Leraar

5
4

35
46

53
46

6
4

Docenten laten mij mijn gang gaan

Leerling
Leraar

3
8

33
79

55
13

9
0

Van de docenten denkt 92% dat de leerlingen zullen zeggen dat ze veel leren en dat
83% zal zeggen dat er goed leiding wordt gegeven. De antwoorden van de leerlingen
komen hiermee in grote lijnen overeen (69% en 70%). Je kunt hier ook zeggen dat
zo’n 30% van de leerlingen en ook van de docenten vindt dat er nog meer geleerd
kan of moet worden en het goed leiding geven kan worden verbeterd.
Opvallende uitkomst qua percentages bij het positieve aspect gezag zijn de cijfers bij
de stelling over het enthousiasme van docenten. Alle leraren zeggen te weten dat ze
in de ogen van de leerlingen (zeer) enthousiast overkomen, terwijl zo’n 45% van de
leerlingen zegt dat niet te merken.
Dat ze vinden dat hun docenten hoge eisen stellen, daarover zijn de meningen van
de leerlingen verdeeld (56 % eens, 44% oneens). De mening van de leraren loopt
daarmee ongeveer parallel (67% eens, 33% oneens).
Dezelfde overeenstemming zien we bij de stelling of docenten denken dat leerlingen
hen streng vinden in orde houden: oneens 36% en eens 64%. Bij de leerlingen is
42% het daarmee oneens en 58% eens.
Bij de stellingen in tabel 4.5 die gaan over het negatieve aspect onzekerheid, zie ik
dat de leerlingen bij hun docenten slap (40%) of aarzelend (34%) optreden
constateren. Ongeveer 60% van de leerlingen is het daarmee dus niet eens.
Docenten zelf vinden al helemaal niet dat ze slap of aarzelend overkomen in hun
optreden: 96% is het daarmee niet eens, en dat geldt voor beide stellingen.
Bij de vraag of docenten veel vrijheid geven en dat zij denken dat dit door leerlingen
ook zo wordt ervaren zie ik ongeveer gelijke aantallen. Bij leerlingen is de verhouding
59% eens, 40% oneens en bij de leraren is dat fifty-fifty.
Een groter verschil is dat bijna 65% van de leerlingen vindt dat ze hun gang kunnen
gaan; bijna 85% van de docenten denkt dat leerlingen dat zo niet ervaren.
Tot slot zie ik in tabel 4.5 opnieuw kleine uitslagen in de uiterste schalen bij de
antwoorden op de stellingen, zowel in de positieve als in de negatieve formuleringen.
Bij de factor invloed, verdeeld over gezag en onzekerheid, voelt men weinig
noodzaak om de antwoorden ‘zeer mee eens’ of ‘zeer oneens’ in te vullen. De enige
uitzondering daarop, zo is hierboven al vermeld, vormt de uitslag op de stelling over
het enthousiasme van docenten.
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4.2.4. Nabijheid
De factor nabijheid in de leraar-leerlingrelatie verwijst naar de kwaliteit van het
persoonlijk contact. Ervaart men dat contact als vriendelijk en begrijpend dan is dat
samengevat in het positieve aspect ‘tolerant’. Ervaart men dat het contact stroef
verloopt dan is er sprake van het negatieve aspect ‘autoritair’.
In Tabel 4.6 zijn de antwoorden op positieve nabijheid in 5 stellingen weergegeven
en negatieve nabijheid in een viertal items bijeengebracht.

Tabel 4.6: Beleving van nabijheid in leraar-leerlingrelatie
(N-leerling=93, N-leraar=24; getallen in percentages)
Zeer
Oneens
Leerling: Ik vind, voel of ervaar bij docenten….
oneens
Leraar: Ik denk dat leerlingen bij mij vinden of

voelen of ervaren ….
* Aspect: Tolerant (positief)
Vriendelijkheid van docenten
Leerling
1
Leraar
0

Eens

Zeer
eens

12
0

80
71

8
29

Prettige sfeer in de klas

Leerling
Leraar

2
0

20
17

70
67

8
17

Begrip hebben als je het niet snapt

Leerling
Leraar

2
0

28
0

60
63

10
38

Bereidheid tot extra hulp en uitleg

Leerling
Leraar

2
0

11
0

81
67

6
33

Bij oneens zijn, dat toch kunnen Leerling
10
bespreken
Leraar
0
* Aspect: Autoritair (negatief)
Het uitstralen van ontevredenheid
Leerling
6
Leraar
21

40
8

47
67

3
25

62
71

24
8

8
0

Het
maken
opmerkingen

van

vervelende Leerling
Leraar

26
17

57
75

17
8

0
0

Leerling
Leraar

28
58

57
42

12
0

3
0

Goed laten merken als ik iets fout Leerling
doe
Leraar

2
4

18
17

68
71

12
8

Zeggen dat ik weinig kan

Leerlingen ervaren in hoge mate een prettige sfeer in de klas (78%), vriendelijkheid
bij docenten (88%) en een grote bereidheid tot extra hulp en uitleg (87%). Ook
docenten denken dat leerlingen dit zo ervaren. In hun antwoorden op deze drie
stellingen ze we percentages van achtereenvolgens 84%, 100% en 100%.
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Gevraagd naar het begrip bij docenten als je iets niet snapt zegt zo’n 30 procent van
de leerlingen dit niet te ervaren. Ook hier zegt 100% van de leraren dat zij denken
dat de leerlingen dit wél merken.
De helft van de leerlingen zegt dat het niet of minder mogelijk is zaken met docenten
te bespreken wanneer ze het met hen oneens zijn. Hierbij zegt 92% van de leraren
dat zij denken dat leerlingen wel de mogelijkheid tot bespreking ervaren. Dit item
levert qua antwoord het grootste verschil bij het aspect ‘tolerantie’.
Een derde van de leerlingen (32%) zegt wel ontevredenheid bij hun leraren te
bespeuren; hieruit is niet op te maken welke ontevredenheid dat betreft. Is dat bij de
personen van de leraar zelf of is dat ontevredenheid over prestaties/motivatie bij de
leerlingen? Bijna alle docenten denken zelf dat leerlingen geen ontevredenheid bij
hen voelen (92%).
Van de leerlingen zegt 83% dat hun docenten geen vervelende opmerkingen naar
hen toe maken en dat docenten ook niet zeggen dat ze weinig in hun mars hebben
(85%). De antwoorden van de docenten sluiten hierop aan: 92% en 100%.
Onduidelijkheid is er bij de stelling ‘docenten laten goed merken als ik iets fout doe’.
Uit reacties op de enquête blijkt namelijk dat leerlingen en docenten het woord ‘goed’
hebben gelezen als ‘op een goede manier’. Dat was juist niet de intentie van de
stelling die behoort tot het negatieve aspect autoritair.

4.2.5 Verschillen tussen man/vrouw in de beleving van de leraar-leerlingrelatie
Tabel 4.7: Verschillen man/vrouw in beleving leraar-leerlingrelatie
Leerlingen
(N-mannen= 56, N-vrouwen= 44 , getallen in percentages)
(Zeer) Eens
Leerling: Ik vind, voel of ervaar bij docenten….
Positieve items
Goed leiding geven door docenten
Man
56
Vrouw
79
Bij docenten veel leren
Man
58
Vrouw
79
Begrip hebben als je het niet snapt
Man
56
Vrouw
81
Negatieve items
Conflicten en meningsverschillen
Man
46
Vrouw
14
Aarzelend optreden van docenten
Man
46
Vrouw
25
Boos worden van docenten
Man
34
Vrouw
13
Leraren
(N-mannen= 54, N-vrouwen= 46 , getallen in percentages)
(Zeer) Eens
Leraar: Ik denk dat leerlingen bij mij vinden of
voelen of ervaren….
Positieve items
Hoge eisen stellen door docenten
Man
54
Vrouw
82
Streng orde houden door docenten
Man
27
Vrouw
54
44
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In tabel 4.7 zijn de grootste verschillen tussen mannen en vrouwen te zien in hun
beleving van de leraar-leerlingrelatie, zowel van leerlingen als van docenten. Daarbij
zijn alleen die items vermeld waarbij de verschillen tussen mannen en vrouwen meer
dan 20% bedragen.
Alle positieve items scoren bij vrouwen hoger dan bij mannen; alle negatieve items
scoren bij mannen hoger dan bij vrouwen. Dit geldt bij docenten en leerlingen.

4.3 De mening van de leerlingen en leraren in havo-4 over de invloed
van de leraar-leerlingrelatie op motivatie en prestaties van leerlingen:
(deelvragen 4a en 4b)
Vanuit de literatuur en vanuit onderzoek is in hoofdstuk 3 beschreven dat positieve
aspecten in de leraar-leerlingrelatie een positieve invloed hebben op leermotivatie en
leerprestaties. Omgekeerd geldt het evenzo: negatieve tendensen in de leraarleerlingrelatie leiden tot minder motivatie en prestaties. De invloed, zowel positief als
negatief, is op motivatie groter dan op prestaties.
In het onderzoek is gevraagd naar de mate van invloed van de leraar-leerlingrelatie
op motivatie en prestaties van leerlingen. Leerlingen is gevraagd hoe zij dit zelf zien
en aan leraren is gevraagd hoe zij denken dat hun leerlingen die invloed zullen
aangeven. Hierbij maakt het onderzoek gebruik van exact dezelfde aspecten en
stellingen (zie voorgaande paragraaf 4.2) waarmee de leraar-leerlingrelatie in havo-4
in kaart is gebracht.
Alle antwoorden zijn bijeengebracht in de tabellen 4.7 tot en met 4.10, zowel van de
leerlingen als van hun leraren. Vergelijking is dan direct zichtbaar en mogelijk.

4.3.1.Gehechtheid
Tabel 4.8: Invloed van factor gehechtheid op motivatie en prestaties
(N-leerling=93, N-leraar=24; getallen in percentages; + positief / - negatief)
Invloed op mijn/hun
prestaties
Veel Enig Geen

Invloed op mijn/hun
Leerling: Als ik vind of voel of ervaar bij
motivatie
docenten ….., dan heeft dat ….
Veel
Enig Geen
Leraar: Als leerlingen bij mij …. vinden,
+/+/voelen of ervaren dan heeft dat ...
* Aspect: Nabijheid (positief)

+/-

+/-

Terecht kunnen bij problemen

Leerling
Leraar

23
33

51
63

27
4

19
13

44
67

37
21

Vrijuit praten over jezelf

Leerling
Leraar

19
33

49
63

31
4

12
4

38
71

51
25

Het krijgen van complimenten

Leerling
Leraar

38
71

52
29

11
0

18
21

56
67

26
13

Gemakkelijk aanvoelen

Leerling
Leraar

18
50

50
46

32
4

13
13

39
63

48
25
45
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* Aspect: Conflict en afhankelijkheid (negatief)
Conflicten
en Leerling
40
40
20
20
meningsverschillen hebben
Leraar
54
46
0
33

40
54

40
13

Zich
oneerlijk
voelen

behandeld Leerling
Leraar

56
75

30
25

14
0

33
38

37
54

30
8

Humeurigheid docenten

Leerling
Leraar

31
54

51
42

18
4

16
17

39
67

45
17

Boos worden van docenten

Leerling
Leraar

46
33

37
67

17
0

29
17

40
71

31
13

Motivatie.
(Grote) positieve invloed op motivatie is volgens de docenten gekoppeld aan het
geven van complimenten (100%) ; 92% van de leerlingen voelt dat ook zo aan.
Ook denken docenten dat er veel positieve invloed is op motivatie als leerlingen
ervaren dat ze goed en gemakkelijk worden aangevoelt (96%).
Zo’n 30% van de leerlingen geeft aan dat er géén invloed is op motivatie ook al
kunnen zij terecht met problemen, kunnen ze vrijuit praten over zichzelf of als zij
ervaren dat zij goed en gemakkelijk worden aangevoeld.
Oneerlijke behandeling van leerlingen heeft volgens 75% van de docenten en 56 %
van de leerlingen een sterk negatieve invloed op motivatie.
Overigens zie ik bij alle items in tabel 4.8 die het negatieve aspect van gehechtheid
beschrijven dezelfde trend: een negatieve invloed op motivatie bij leerlingen en
leraren tussen 80 en 100%. Dat geldt dan voor het hebben van conflicten en
meningsverschillen, oneerlijke behandeling, humeurigheid en boosheid van
docenten.
Prestaties.
De vier stellingen van het positieve aspect nabijheid zijn: - terecht kunnen bij
problemen, -vrijuit praten over zichzelf, - het krijgen van complimenten en - het
gemakkelijk aanvoelen. Bij al deze stellingen geeft gemiddeld 60% van de leerlingen
aan dat er wel positieve invloed vanuit gaat en 40% zegt dat er geen invloed is op
hun prestaties. Ter vergelijking: bij de docenten zegt gemiddeld 80% dat er wel en
20% dat er geen invloed is op prestaties.
Bij het negatieve aspect conflict en afhankelijkheid geeft gemiddeld 37% van de
leerlingen bij alle stellingen aan dat er geen invloed is op prestaties tegen gemiddeld
13% van de leraren. Dat betreft dus items over het ervaren van meningsverschillen,
oneerlijke behandeling, boosheid en humeurigheid van en door docenten.
Ook is de inschatting van docenten hoger dat er bij de leerlingen enige negatieve
invloed is op prestaties wanneer ze humeurigheid en boosheid bij hun docenten
bemerken (67%-71% tegen 39%-40%).
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4.3.2. Verbondenheid
Tabel 4.9: Invloed van factor verbondenheid op motivatie en prestaties
(N-leerling=93, N-leraar=24; getallen in percentages; + positief / - negatief)
Invloed op mijn/hun
Invloed op mijn/hun
Leerling: Als ik vind of voel of ervaar bij
motivatie
prestaties
docenten ….., dan heeft dat ….
Veel
Enig
Geen
Veel
Enig Geen
Leraar: Als leerlingen bij mij …. vinden,
+/+/voelen of ervaren dan heeft dat ...
* Aspect: Vertrouwen en veiligheid (positief)
Zich begrepen voelen
Leerling
26
59
15
Leraar
58
42
0

+/-

+/-

26
29

59
71

15
0

Vertrouwen krijgen

Leerling
Leraar

46
46

44
54

10
0

33
25

48
71

18
4

Acceptatie zoals je bent

Leerling
Leraar

29
46

55
54

16
0

15
17

51
75

34
8

Zich veilig voelen

Leerling
Leraar

15
38

46
54

39
8

14
13

31
71

55
17

* Aspect: Wantrouwen (negatief)
Slecht kunnen omgaan met Leerling
18
43
39
gevoelens
Leraar
38
54
8

16
4

33
79

51
17

Zich ongemakkelijk voelen

Leerling
Leraar

32
50

42
50

26
0

23
21

47
75

30
4

Geen sfeer van openheid

Leerling
Leraar

18
33

52
67

30
0

16
21

35
63

48
17

Geen belangstelling tonen in Leerling
de persoon
Leraar

18
42

45
54

37
4

13
29

28
58

59
13

Motivatie:
De leerlingen geven van alle stellingen aan dat het krijgen van vertrouwen de
grootste positieve invloed (90%) op hun motivatie heeft.
Wanneer zij zich begrepen voelen en wanneer zij zich geaccepteerd voelen zoals ze
zijn heeft dat voor de leerlingen ook een grote positieve invloed op hun motivatie:
85% en 84% is het daarmee eens.
De stelling over ‘zich veilig voelen’ scoort lager qua invloed op motivatie: 61%;
anders gezegd: 39% van de leerlingen denkt dat er geen positieve invloed op
motivatie is ook al voelt men zich veilig.
De docenten menen dat bij hun leerlingen de positieve invloed van de factor
vertrouwen op hun motivatie zeer hoog is. Bij alle vier de stellingen (begrip,
vertrouwen, acceptatie en veiligheid) zijn de scores tussen 92% en 100%.
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Kijkend naar de scores van de docenten bij de vier stellingen die negatieve invloed
op motivatie van leerlingen beschrijven, zien we dezelfde tendens: ook daar zegt
tussen de 92% en 100% van de leraren het daarmee eens te zijn.
De leerlingen schatten de negatieve invloed bij ‘wantrouwen’ veel lager in. Ongeveer
een derde denkt zelfs dat er geen invloed is op hun motivatie bij de genoemde vier
items: slecht omgaan met gevoelens (39%), zich ongemakkelijk voelen (26%), geen
open sfeer (30%) en geen belangstelling tonen (37%).
Prestaties:
De leerlingen denken dat ‘zich begrepen voelen’ en ‘vertrouwen krijgen’ de grootste
positieve invloed op hun prestaties hebben: 85% en 81%.
De invloed van “je geaccepteerd voelen ’en ‘zich veilig voelen’ scoort lager en ook
minder sterk in hun positieve invloed op prestaties, nl. 66% en 41%; dus 34% en
55% ervaart geen enkele invloed van deze twee items op hun prestaties.
De scores bij de docenten zijn ook hier hoger. De docenten denken dat leerlingen de
invloed van vertrouwen op prestaties hoog zullen inschatten. Ik zie bij de vier items
(begrip, vertrouwen, acceptatie en veiligheid) scores tussen 84% en 100%.
Kijkend naar negatieve invloed op prestaties (het aspect ‘wantrouwen’) zie ik bij de
vier items dat leerlingen die lager inschatten dan de invloed op hun motivatie: slecht
omgaan met gevoelens scoort hierbij 49%, zich ongemakkelijk voelen 70%, geen
open sfeer 51% en geen persoonlijke belangstelling 41%.
Docenten denken bij deze vier zaken dat hun leerlingen meer negatieve invloed op
hun prestaties zullen aangeven: 83%, 96%, 84% en 87%.
Zowel bij leerlingen als bij docenten zien we hierbij wel dat er sprake is van een
bescheiden negatieve invloed op prestaties. De scores in de kolom ’enige negatieve
invloed’ zijn het grootst.

4.3.3 Invloed
Tabel 4.10: Invloed van factor invloed op motivatie en prestaties
(N-leerling=93, N-leraar=24; getallen in percentages; + positief / - negatief)
Invloed op mijn/hun
prestaties
Veel Enig Geen

Invloed op mijn/hun
Leerling: Als ik vind of voel of ervaar bij
motivatie
docenten ….., dan heeft dat ….
Veel Enig Geen
Leraar: Als leerlingen bij mij …. vinden,
+/+/voelen of ervaren dan heeft dat ...
* Aspect: Gezag (positief)
Goed leiding geven door Leerling
39
46
15
docenten
Leraar
46
54
0

+/-

+/-

42
54

44
46

14
0

Bij docenten veel leren

Leerling
Leraar

37
63

41
38

23
0

65
46

27
54

9
0

Enthousiasme bij docenten

Leerling
Leraar

42
71

46
29

12
0

29
29

46
67

25
4

door Leerling
Leraar

12
21

38
63

51
17

16
21

38
54

46
25

Hoge eisen
docenten

stellen
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Streng orde
docenten

houden

54
21

20
25

34
63

45
13

* Aspect: Onzeker (negatief)
Slap optreden van docenten
Leerling
24
40
Leraar
54
38

37
8

19
21

41
79

40
0

Aarzelend
docenten

optreden

door Leerling
Leraar

17
13

29
67

van Leerling
Leraar

9
17

34
71

57
13

6
8

33
58

60
33

door Leerling
Leraar

13
21

33
42

54
38

11
17

39
58

51
25

Docenten laten mij mijn gang Leerling
gaan
Leraar

15
58

27
42

58
0

16
63

37
38

47
0

Veel vrijheid
docenten

geven

Motivatie:
Leerlingen denken dat de invloed op hun motivatie hoog is als ze bij docenten de
volgende drie punten ervaren: goed leiding geven, veel leren en enthousiasme: 85%,
78% en 88%. Daarbij is de verdeling ‘veel invloed’ en ‘enige invloed’ ongeveer gelijk.
Docenten denken dat de positieve invloed van deze drie punten op de motivatie van
hun leerlingen 100% is.
Wanneer leerlingen merken dat hun docenten hoge eisen stellen of streng orde
houden zegt 51% en 54% dat dit naar hun beleving geen invloed heeft op hun
motivatie. Docenten denken dat hun leerlingen bij ‘geen invloed’ zullen uitkomen op
17% en 21%, aanmerkelijk lager dus.
Ook bij de vier negatief geformuleerde items (aspect onzekerheid) in tabel 4.10 zie ik
bij de scores van leerlingen bij ‘geen invloed op motivatie’ significante cijfers: -slap
optreden 37%,
-aarzelend optreden 57%, -veel vrijheid krijgen 54%, -mij mijn gang laten gaan 58%.
Docenten schatten de ervaren negatieve invloed bij hun leerlingen hoger in; dit met
uitzondering van het item ‘veel vrijheid krijgen’. Daarbij zegt 38% van de docenten
dat zij denken dat leerlingen hierin geen invloed op hun motivatie zullen ervaren.
Prestaties:
Er zijn drie stellingen die bij de leerlingen grote positieve invloed hebben op hun
prestaties. Wanneer ze bij hun docenten goede leiding, veel leren en enthousiasme
ervaren tellen we percentages van 86%, 92% en 75%. Docenten denken dat de
leerlingen hierbij 100%, 100% en 96% zullen aangeven. Bij de andere twee
stellingen , nl. de ervaring dat docenten hoge eisen stellen en streng orde houden,
zien leerlingen een positieve invloed op prestaties van telkens 54%.
Bij de vier negatief geformuleerde items zie ik -net als bij motivatie- hoge scores van
leerlingen bij het antwoord ‘geen negatieve invloed op prestaties’: -slap optreden
40%, -aarzelend optreden 60%, -veel vrijheid krijgen 59%, -mij mijn gang laten gaan
47%. Docenten denken dat leerlingen hierbij wel degelijk negatieve invloed zullen
ervaren op hun prestaties; bij het item ‘slap optreden’ en ‘leerlingen hun gang laten
gaan’ staan zelfs percentages van 100%.
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4.3.4 Nabijheid
Tabel 4.11: Invloed van factor nabijheid op motivatie en prestaties
(N-leerling=93, N-leraar=24; getallen in percentages; + positief / - negatief)
Invloed op mijn/hun
Invloed op mijn/hun
Leerling: Als ik vind of voel of ervaar bij
motivatie
prestaties
docenten ….., dan heeft dat ….
Veel
Enig
Geen
Veel
Enig Geen
Leraar: Als leerlingen bij mij …. vinden,
+/+/voelen of ervaren dan heeft dat ...
* Aspect: Tolerant (positief)
Vriendelijkheid van docenten
Leerling
54
42
Leraar
42
58

Prettige sfeer in de klas

+/-

+/-

4
0

31
17

55
79

14
4

Leerling
Leraar

55
63

33
38

12
0

35
42

45
58

19
0

Begrip hebben als je het niet Leerling
snapt
Leraar

37
54

43
46

20
0

32
29

45
71

23
0

Bereidheid tot extra hulp en Leerling
uitleg
Leraar

35
58

51
4

14
0

44
38

46
58

10
4

Bij oneens zijn,
kunnen bespreken

20
29

54
71

26
0

12
13

43
54

45
33

29
4

18
21

43
63

39
17

dat

Het
uitstralen
ontevredenheid

toch Leerling
Leraar

* Aspect: Autoritair (negatief)
van Leerling
30
41
Leraar
54
42

Het maken van vervelende Leerling
opmerkingen
Leraar

55
67

29
29

16
4

30
21

33
71

37
8

Zeggen dat ik weinig kan

Leerling
Leraar

60
88

24
8

16
4

34
63

34
33

31
4

Goed laten merken als ik iets Leerling
fout doe
Leraar

16
21

47
58

37
21

12
13

44
58

44
29

Motivatie:
Bij leerlingen en leraren zien we in tabel 4.11 hoge scores bij de ervaring van het
aspect ‘tolerant’ en de positieve invloed hiervan op motivatie. Vriendelijkheid bij
docenten scoort 96%, prettige sfeer 88%, begrip als je het niet begrijpt 80%,
bereidheid tot hulp 86% en bespreken bij het oneens zijn 74%.
Bij de negatieve invloed op motivatie zie ik ook aanmerkelijke maar wel lagere
percentages. Het ervaren van het aspect ‘autoritair’ bij hun docenten scoort daarbij
als volgt: ontevredenheid 71%, vervelende opmerkingen en horen zeggen dat je
weinig kunt ieder 84%. Het item ‘goed laten merken dat je iets fout doet’ is vanwege
de verwarrende formulering opnieuw buiten beschouwing gelaten.
De scores bij leerlingen en docenten liggen bij alle items redelijk dicht bij elkaar.
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Prestaties:
Bij de positieve invloed op prestaties zien we hetzelfde beeld van hoge percentages
als bij de invloed op motivatie, ook hier zowel bij leerlingen als leraren. Bij leerlingen
heeft ervaren vriendelijkheid een positieve invloed van 86%, prettige sfeer 80%,
begrip als je het niet begrijpt 77% en bereidheid tot hulp 90%. Het item ‘bespreken,
ook al ben je het oneens’ scoort qua invloed lager nl. 55%. Scores van docenten
blijven bij al deze items dicht bij de scores van hun leerlingen.
Negatieve stellingen scoren bij leerlingen gemiddeld ruim 60% als het gaat om hun
negatieve invloed op prestaties; leraren schatten in dat de leerlingen die negatieve
invloed op hun prestaties sterker zullen ervaren en wel ongeveer 90%.
4.3.5 Verschillen tussen man/vrouw bij de invloed van de leraar-leerlingrelatie op
motivatie en prestaties.
Tabel 4.12: Verschillen man/vrouw bij de invloed op motivatie en prestaties
Leerlingen (N-man= 56, N-vrouw= 44, getallen in percentages; + positief / - negatief)
Leerling: Als ik vind of voel of ervaar bij
docenten ….., dan heeft dat ….
Positieve items
Prettige sfeer in de klas

Man
Vrouw
door Man
Vrouw

Streng orde houden
docenten
Negatieve items
Slap optreden van docenten

Man
Vrouw

Invloed op mijn
motivatie
Veel +/- en Enig +/-

Invloed op mijn
prestaties
Veel +/- en Enig +/-

76
98
32
58

68
90
41
65

-

69
49

Leraren
(N-man= 54, N-vrouw= 46, getallen in percentages; + positief / - negatief)
Invloed op hun
Invloed op hun
Leraar: Als leerlingen bij mij …. vinden,
motivatie
prestaties
voelen of ervaren dan heeft dat..
Positieve items
Vrijuit praten over jezelf
Bij oneens zijn, dat toch
kunnen bespreken
Negatieve items
Veel vrijheid geven door
docenten

Veel +/- en Enig +/-

Veel +/- en Enig +/-

Man
Vrouw
Man
Vrouw

77
55

85
64
-

Man
Vrouw

46
83

-

In tabel 4.12 zijn de grootste verschillen tussen mannen en vrouwen te zien (zowel
van leerlingen als leraren) bij de invloed van de leraar-leerlingrelatie op motivatie en
prestaties. Daarbij zijn alleen die items en percentages vermeld waarbij verschillen
tussen mannen en vrouwen meer dan 20% bedragen.
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Hoofdstuk 5: Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk zullen de geformuleerde onderzoeksvragen beantwoord worden in
de vorm van conclusies en aanbevelingen.
De antwoorden op deelvraag 1 en 2 zijn al eerder besproken in hoofdstuk 3 met
behulp van de literatuur. Daarom volgt hieronder op deze twee vragen alleen een
samenvatting van de voornaamste conclusies.
Deelvraag 3 en 4 krijgen antwoord door algemene conclusies te formuleren vanuit de
onderzoeksresultaten in hoofdstuk 4.
Deelvraag 5 vormt tevens de hoofdvraag van dit onderzoek en daarop zal antwoord
gegeven worden in de vorm van aanbevelingen, toepasbaar in de praktijk.

5.1 Wat verstaan we onder de leraar-leerlingrelatie?(deelvraag 1)
Conclusie 1:
De leraar-leerlingrelatie betreft:
a. Het persoonlijke contact tussen leerling en hun docent, en
b. Het affectieve contact tussen leerling en docent, en
c. De perceptie van het persoonlijk affectieve contact door leraren en leerlingen.

5.2 Welke aspecten in de leraar-leerlingrelatie beïnvloeden de
leeropbrengsten? (deelvraag 2)
Conclusie 2:
De leraar-leerlingrelatie kan nader omschreven worden vanuit drie perspectieven:
a. Gehechtheid.
Het aangaan van relaties is een basisbehoefte van ieder mens en die staat of
valt met het gevoel van veilige of onveilige gehechtheid. Als een leerling bij
een docent zich vrij en veilig voelt kan die relatie positief worden omschreven
met de term NABIJHEID. Als in die relatie sprake is van angst of strijd is er
sprake van CONFLICT c.q. AFHANKELIJKHEID.
b. Zelfdeterminatie.
Hierbij wordt de relatie of verbondenheid tussen leerling en leraar geplaatst
binnen het kader van motivatie en betrokkenheid. Positieve motivatie schept
VERTROUWEN; door negatieve motivatie ontstaat WANTROUWEN.
c. Communicatie.
Door de veelvuldige omgang tussen leerling en leraar ontstaan in de perceptie
van de leerling vaste patronen en verwachtingen ten aanzien van de docent.
Een goede leraar geeft leiding en is zorgzaam. De leerling ervaart dit als een
positieve relatie gekenmerkt door GEZAG en TOLERANTIE. Negatief is men
over de leraar die wordt ervaren als ONZEKER en AUTORITAIR.
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Conclusie 3:
De vier positieve en de vier negatieve aspecten die de leraar-leerlingrelatie
omschrijven zijn ieder theoretisch en onderzoeksmatig te onderscheiden maar niet te
scheiden in de praktijk. Mensen willen immers relaties aangaan en daarbinnen
plezierig met elkaar omgaan.
Conclusie 4:
Nabijheid, vertrouwen, gezag en tolerantie hebben een positieve invloed op motivatie
en prestaties van leerlingen en in grotere mate in het voortgezet onderwijs en vooral
in bovenbouwklassen.
Conflict, wantrouwen, onzekerheid en autoritair zijn aspecten die een negatieve
invloed hebben op motivatie en prestaties van leerlingen en in grotere mate in het
primair onderwijs.
Conclusie 5:
Uit de theorie blijkt dat de positieve en negatieve invloed van de leraar-leerlingrelatie
het hoogst is op motivatie en dat de positieve en negatieve invloed op prestaties
lager maar wel significant is.
Deze conclusie wordt in mijn onderzoek in grote lijnen bevestigd. Bij de factoren
gehechtheid, verbondenheid en nabijheid is volgens de leerlingen de invloed op
motivatie groter dan op prestaties. Er is één uitzondering. Bij de factor Invloed
(positief uitgedrukt in gezag en negatief uitgedrukt in onzekerheid) is de invloed op
prestaties groter dan op motivatie. Verder is er nog één item bij de factor nabijheid
die grotere invloed op prestaties dan op motivatie uitoefent en dat is ‘bereidheid tot
extra hulp en uitleg’. Dat lijkt me ook logisch omdat extra hulp specifiek gericht is op
het verbeteren van resultaten.
De literatuur geeft aan dat bij jongens de grootste invloed op motivatie is te vinden en
dit bij meisjes het geval is bij prestaties.
In mijn onderzoek kan ik deze conclusie bevestigen als het de jongens betreft. Bij 29
van de 34 items is bij de jongens de invloed op motivatie groter dan de invloed op
prestaties.
Bij de meisjes is het in mijn onderzoek zo dat bij 9 van de 34 items de invloed op
prestaties groter is dan de invloed op motivatie. Dat is dus in tegenspraak met de
opmerkingen vanuit het theoretisch kader.

5.3 Hoe ervaren de leerlingen en leraren van havo-4
de leraar-leerlingrelatie? (deelvraag 3a)
Conclusie 6:
De havo-4 leerlingen van het Cambreur College hebben in grote meerderheid een
positieve beleving (eens en zeer mee eens) van de leraar-leerlingrelatie (tabel 5.1).
De hoogste positieve beleving is te zien bij de aspecten vertrouwen en tolerantie. Dat
geldt zowel voor de leerlingen zelf als voor de docenten met hun inschatting van
deze beleving bij havo-4 leerlingen. Dat is zeer positief omdat de factor tolerantie
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verwijst naar de goede kwaliteit van de onderlinge relatie. Daar komt bij dat
vertrouwen de basis vormt tot versterking van motivatie. Nabijheid en gezag scoren
gemiddeld lager in positieve beleving.

Conclusie 7:
In de leraar-leerlingrelatie zijn de items die leerlingen hoog ( ≥75% eens) waarderen:
- Leerlingen voelen zich geaccepteerd zoals ze zijn
- De ervaren vriendelijkheid van docenten
- De prettige sfeer in de klas
- De bereidheid van docenten tot extra hulp en uitleg
Positieve items in die relatie die minder (≥ 35% oneens) worden ervaren:
- Het vrijuit kunnen praten van leerlingen
- Het krijgen van complimenten
- Het gemakkelijk aanvoelen van de gevoelens van de leerlingen
- Zich begrepen voelen
- Het krijgen van vertrouwen
- Het enthousiasme bij docenten
- Ervaren dat docenten hoge eisen stellen
- Het streng orde houden (wellicht vinden de leerlingen dit geen positief aspect?!)
- Het kunnen bespreken met de leraar, ook al ben je het met hem oneens
Op ALLE bovengenoemde items zijn de scores van de docenten hoger.
Drie positieve items scoren bij de meisjes aanmerkelijk hoger dan bij de jongens:
Goed leiding geven (79% tegenover 56%), veel leren bij docenten (79% tegenover
58%) en begrip hebben als je het niet snapt (81% tegenover 56%).
Conclusie 8:
De havo-4 leerlingen op het Cambreur College hebben gemiddeld een lage
negatieve beleving van de leraar-leerlingrelatie (zie tabel 5.2). Dat is te zien bij de
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factoren conflict, wantrouwen en autoritair. En uitzondering daarop is de factor
onzekerheid. Dat betekent dat bijna de helft van de leerlingen de regie van de docent
in de lessen minder of weinig ervaart. De docenten denken dat hun leerlingen in
grote meerderheid die sturende rol van de leraar wel zullen ervaren.

Conclusie 9:
De punten in de leraar-leerlingrelatie die leerlingen negatief ( ≥35% eens) ervaren:
- De humeurigheid van docenten
- Geen belangstelling tonen in de leerling als persoon
- Slap optreden van docenten
- Veel vrijheid krijgen
- Leerlingen hun gang laten gaan
Negatieve items die in de beleving van leerlingen weinig (≥ 75% oneens) voorkomen:
- Oneerlijke behandeling
- Boos worden van docenten
- Zich ongemakkelijk voelen
- Geen open sfeer
- Het maken van vervelende opmerkingen
- Leraren die zeggen dat je weinig kunt
Op ALLE bovengenoemde items zijn de scores van de docenten hoger.
Drie negatieve items scoren bij de jongens aanmerkelijk hoger dan bij de meisjes:
Conflicten en meningsverschillen hebben (46% tegenover 14%), aarzelend optreden
van docenten (46% tegenover 25%) en boos worden van docenten (34% tegenover
13%)
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5.4 Welke verschillen zijn er bij de leraar-leerlingrelatie te constateren
tussen leerlingen en leraren?(deelvraag 3b)
Conclusie 10:
Bij alle aspecten van de leraar-leerlingrelatie zie je bij vergelijking van leraren en
leerlingen eenzelfde beeld.
Docenten denken altijd dat hun leerlingen de positieve aspecten in die relatie nóg
positiever zullen beleven. De leerlingen zelf geven daarover altijd een lagere
inschatting. Gevraagd naar negatieve punten in de leraar-leerlingrelatie zie ik
hetzelfde. De leraren denken steeds dat de leerlingen die negatieve zaken minder
sterk zullen beleven.
De grootste verschillen tussen de beleving van de leerlingen en de inschatting van
die beleving door de docenten zijn te zien bij de volgende items:
(verschil van 30% of meer in de mening tussen leraren en leerlingen)
Positief:

Negatief:

- Het krijgen van complimenten
- Het gemakkelijk aanvoelen van de leerling
- Zich begrepen voelen
- Vertrouwen krijgen
- Zich veilig voelen
- Enthousiasme bij docenten
- Begrip hebben als je iets niet snapt
- Bij oneens zijn, dat toch kunnen bespreken
- Humeurigheid van docenten
- Slap optreden van docenten
- Aarzelend optreden van docenten
- Leerlingen die hun gang kunnen gaan

Kortom: docenten denken dat havo-4 leerlingen veel positiever en veel minder
negatief zijn over de relatie met hun docenten. Is dat dan een overschatting door
docenten van hun eigen positieve aandeel en een onderschatting van de negatieve
zaken in die relatie? Zelfonderzoek lijkt hier op zijn plaats.
Opvallend is verder nog dat bij twee positieve items veel meer vrouwelijke docenten
dan mannelijke docenten denken dat hun leerlingen dit zullen ervaren:
- Hoge eisen stellen door docenten (82% tegenover 54%)
- Streng orde houden door docenten (54% tegenover 24%).

5.5 Wanneer ervaren de leerlingen en leraren van havo-4 een
(positieve of negatieve) invloed van de leraar-leerlingrelatie
op de leeropbrengsten van zowel motivatie als prestaties?
(deelvraag 4a)
Conclusie 11:
De havo-4 leerlingen van het Cambreur College denken dat er een grote invloed is
van de leraar-leerlingrelatie op hun motivatie en dat geldt voor zowel positieve als
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negatieve aspecten. In tabel 5.3 en 5.4 is te zien dat voor leerlingen en docenten de
positieve invloed groter is dan de negatieve invloed. Dit betreft dan de gemiddelde
score van alle aspecten binnen iedere factor.
De factoren tolerantie en vertrouwen hebben gemiddeld de hoogste positieve invloed
op motivatie en de factoren conflict en autoritair scoren de meest negatieve invloed.

Conclusie 12:
De items die bij de leerlingen hoog scoren (≥ 75%) bij positieve invloed op motivatie:
- Het krijgen van complimenten
- Zich begrepen voelen
- Vertrouwen krijgen
- Acceptatie zoals je bent
- Goede leiding door docenten
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- Bij docenten veel leren
- Enthousiasme bij docenten
- Vriendelijkheid bij docenten
- Prettige sfeer in de klas
- Begrip als je het niet snapt
- Bereidheid tot extra hulp en uitleg
Positieve items die voor veel leerlingen (≥35%) geen invloed hebben op motivatie:
- Zich veilig voelen
- Hoge eisen stellen door docenten
- Streng orde houden door docenten
Op ALLE bovengenoemde items zijn de scores van de docenten hoger.
De positieve items die bij meisjes veel hoger scoren qua invloed op motivatie dan bij
de jongens zijn:
- Prettige sfeer in de klas (98% tegenover 76%)
- Streng orde houden door docenten (58% tegenover 32%).
Conclusie 13:
De items die bij de leerlingen hoog scoren (≥ 75%) bij negatieve invloed op motivatie:
- Conflicten en meningsverschillen hebben
- Zich oneerlijk behandeld voelen
- Humeurigheid bij docenten
- Boos worden van docenten
- Het maken van vervelende opmerkingen
- Zeggen dat ik weinig kan
Negatieve items die voor veel leerlingen (≥35%) geen invloed hebben op motivatie:
- Slecht kunnen omgaan met gevoelens
- Geen belangstelling tonen in de persoon
- Slap optreden van docenten
- Aarzelend optreden van docenten
- Veel vrijheid krijgen van docenten
- Docenten laten mij mijn gang gaan
Op ALLE bovengenoemde items zijn de scores van de docenten hoger.

Conclusie 14:
De havo-4 leerlingen op het Cambreur College denken dat er een grote invloed is
van de leraar-leerlingrelatie op hun prestaties (tabel 5.5. en 5.6) en dat geldt zowel
voor de positieve invloed als de negatieve invloed. De negatieve invloed is wel lager.
De factor tolerantie scoort het hoogst qua invloed en dat is dezelfde positieve factor
die leerlingen als sterkste ervaren in de leraar-leerlingrelatie (tabel 5.1).
De negatieve factoren wantrouwen en onzekerheid scoren het laagst wat betreft hun
invloed op prestaties. Diezelfde twee factoren scoorden ook het laagst betreffende
invloed op motivatie van leerlingen (zie tabel 5.4).
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Conclusie 15:
De items die bij de leerlingen hoog scoren (≥ 75%) bij positieve invloed op prestaties:
- Zich begrepen voelen
- Vertrouwen krijgen
- Goede leiding door docenten
- Veel leren bij docenten
- Enthousiasme bij docenten
- Vriendelijkheid bij docenten
- Prettige sfeer in de klas
- Begrip als je het niet snapt
- Bereidheid tot extra hulp en uitleg
Opvallend is dat alle bovengenoemde items ook als hoogste scoren in hun positieve
invloed op motivatie! (zie conclusie 12).
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Positieve items die voor veel leerlingen (≥35%) geen invloed hebben op prestaties:
- Terecht kunnen met problemen
- Vrijuit praten over jezelf
- Gemakkelijk aanvoelen
- Zich veilig voelen
- Hoge eisen stellen door docenten
- Streng orde houden door docenten
- Bij oneens zijn dat toch kunnen bespreken
Op ALLE bovengenoemde items zijn de scores van de docenten hoger.
De positieve items die bij meisjes veel hoger scoren qua invloed op prestaties dan bij
de jongens zijn:
- Prettige sfeer in de klas (90% tegenover 68%)
- Streng orde houden door docenten (65% tegenover 41%).
Conclusie 16:
De items die bij leerlingen hoog scoren (≥ 75%) bij negatieve invloed op prestaties:
- Geen items
Bij docenten zien we bij veel negatieve items wel veel scores boven 75%
(zie conclusie 17).
Negatieve items die voor veel leerlingen (≥35%) geen invloed hebben op prestaties:
- Conflicten en meningsverschillen hebben
- Humeurigheid van docenten
- Slecht kunnen omgaan met gevoelens x
- Geen sfeer van openheid
- Geen belangstelling tonen in de persoon
- Slap optreden van docenten x
- Aarzelend optreden van docenten x
- Veel vrijheid krijgen van docenten x
- Docenten laten mij mijn gang gaan x
- Het uitstralen van ontevredenheid
- Het maken van vervelende opmerkingen
De met x gemerkte items hebben naar het oordeel van veel leerlingen (≥35%) ook
geen invloed op motivatie (zie conclusie 13).
Op ALLE bovengenoemde items zijn de scores van de docenten hoger.
Eén negatief item scoort bij de jongens aanmerkelijk hoger qua invloed op prestaties
dan bij de meisjes:
- Slap optreden van docenten (69% tegenover 49%)

5.6 Welke verschillen zijn er bij de invloed van de leraar-leerlingrelatie op
de leeropbrengsten van zowel motivatie als prestaties te constateren
tussen leerlingen en leraren?(deelvraag 4b)
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Conclusie 17:
Verschillen tussen leerlingen en leraren en de invloed op motivatie:
Bij vergelijking op dit punt zie je eenzelfde beeld.
Docenten denken altijd dat de positieve en negatieve invloed op motivatie bij hun
leerlingen groter is dan de leerlingen zelf aangeven.
De grootste verschillen bij invloed op motivatie tussen leerlingen en leraren:
(verschil van 30% of meer)
Positieve invloed op motivatie:

- Zich veilig voelen (61%-92%)
- Hoge eisen stellen door docenten (50%-84%)
- Streng orde houden door docenten (46%-80%)
Negatieve invloed op motivatie: - Slecht kunnen omgaan met gevoelens (61%-92%)
- Geen sfeer van openheid (70%-100%)
- Geen belangstelling in de persoon (63%-96%)
- Aarzelend optreden van docenten (43%-88%) !
- Docenten laten mij mijn gang gaan (42%-100%) !
Kortom: docenten denken dat havo-4 leerlingen een hogere positieve en negatieve
invloed op motivatie zullen ervaren.
Denken zij dat het echt zo is of is dat whisful thinking?
Veel meer mannelijke docenten denken dat leerlingen invloed zullen ervaren op
motivatie bij het item ‘bij oneens zijn dit toch kunnen bespreken’ (77% tegenover
55%). Veel meer vrouwelijke docenten denken dat leerlingen invloed zullen ervaren
op motivatie bij het item ‘veel vrijheid geven door docenten’ (83% tegenover 46%).
Conclusie 18:
Verschillen tussen leerlingen en leraren en de invloed op prestaties:
Bij vergelijking op dit punt zie je eenzelfde beeld.
Docenten denken altijd dat de positieve en negatieve invloed op prestaties bij hun
leerlingen groter is dan de leerlingen zelf aangeven.
De grootste verschillen bij invloed op prestaties tussen leerlingen en leraren:
(verschil van 30% of meer)
Positieve invloed op prestaties: - Zich veilig voelen (45%-84%)
- Streng orde houden door docenten (54%-88%)
Negatieve invloed op prestaties: - Slecht kunnen omgaan met gevoelens (49%-83%)
- Geen sfeer van openheid (51%-84%)
- Geen belangstelling in de persoon (41%-87%)
- Slap optreden van docenten (60%-100%)
- Docenten laten mij mijn gang gaan (53%-100%) !
Ook hier dus de conclusie dat docenten menen dat de leerlingen in havo-4 een
hogere invloed van de leraar-leerlingrelatie op prestaties zullen ervaren.
Veel meer mannelijke docenten denken dat leerlingen invloed zullen ervaren op
prestaties bij het item ‘vrijuit praten over jezelf’’ (85% tegenover 64%).
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5.7 Welke aanbevelingen zijn er vanuit de onderzoeksresultaten te
formuleren waarmee de docent vanuit de leraar-leerlingrelatie de
leeropbrengsten in havo-4 kan verbeteren?
(deelvraag 5 en hoofdvraag)
Op basis van bovenstaande conclusies formuleer ik een aantal aanbevelingen.
Deze zijn bedoeld voor het Cambreur College als school in het algemeen en voor de
docenten in het bijzonder. Dit onderzoek richt zich immers op de praktijkvraag hoe de
leraar de motivatie en prestaties van havo-4 leerlingen vanuit de leraar-leerlingrelatie
kan verbeteren. Hiermee kan namelijk het aantal zittenblijvers in deze klassenlaag
worden teruggedrongen.
Enerzijds zijn de aanbevelingen beperkt omdat ze alleen de affectieve relatie tussen
leraar en leerling betreffen. Factoren vanuit de didactisch-pedagogische relatie
tussen leraar en leerling zijn geen onderwerp van dit onderzoek, maar hebben
natuurlijk ook invloed op motivatie en prestaties van leerlingen.
Een tweede beperking hangt samen met de keuze dat ik focus op factoren die school
en docenten kunnen beïnvloeden. De leerling zelf en allerlei zaken vanuit de
maatschappij die zijn/haar motivatie en prestaties beïnvloeden, heeft de docent niet
in de hand.
Aan de andere kant hebben de aanbevelingen een grote reikwijdte.
Dat komt vanwege de sterke beleving van de leraar-leerlingrelatie die (nogmaals)
duidelijk uit dit onderzoek is gebleken. En het komt door de grote invloed die deze
relatie uitoefent op motivatie en prestaties van leerlingen. Ook dat is onomstotelijk
aangetoond. Daarom denk ik dat de aanbevelingen zeker ook bruikbaar zijn in
andere schoolsoorten en klassen dan alleen havo-4 , zowel binnen mijn school als
voor andere scholen.

Aanbeveling 1:
Wees je als docent bewust dat je werkt met (jonge) mensen.
De school, de klas in het voortgezet onderwijs vormen levende gemeenschappen
met intensieve en directe contacten. Enkel en alleen binnen die context doe je aan
overdracht.
Voor de leerlingen is de school in eerste instantie een plek van samenkomen, een
plek waar iets te beleven valt omdat er zoveel anderen zijn.
Ze gaan van kind naar adolescent, beleven ‘sturm und drang’, zoeken evenwicht.
Alles draait daarbij om de relatie met zichzelf en de relatie met de ander.
Dat is waarover ze vooral (willen/moeten) leren!
Hoezo geen motivatie? Hoezo geen prestatie?
Aanbeveling 2:
Wees je als docent bewust van je persoonlijke relatie met de leerling. Vraag jezelf
regelmatig af hoe het daarmee staat. Vraag het aan de leerlingen. Spreek er over
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met collega’s. Maak het tot onderwerp van persoonlijke functioneringsgesprekken en
teambesprekingen.
Waarom?
Omdat de persoonlijke relatie met de leerling de meest doorslaggevende factor is
voor motivatie en prestaties van leerlingen. En die willen we allemaal behouden en
verbeteren. Als docent is dat onze taak en daarop mogen we worden aangesproken.
Kortom: zonder relatie, geen motivatie en geen prestatie.
Maar er zit ook een andere kant aan. Voor de leraar zelf is het van het grootste
belang dat de persoonlijke relatie met de leerling goed is. Een ‘rotdag’ heeft vaak te
maken met conflicten, een gevoel van onbehagen of afstand, ervaren demotivatie of
afspraken die niet werden nagekomen.
Dat zijn allemaal negatieve aspecten binnen de leraar-leerlingrelatie. Structureel kan
dat leiden tot demotivatie, ontmoediging en burn-out van docenten zelf.
De school moet investeren in scholing en begeleiding bij deze interpersoonlijke
competentie. Het is nog steeds een taboe toe te geven dat het niet lekker loopt
tussen jou en de leerling(en). Tegelijkertijd komt het ook weinig voor dat er openlijk
gesproken wordt over succeservaringen binnen de leraar-leerlingrelatie.
Maar waarom zouden we dit alles niet bespreekbaar maken?
Het gaat niet om schuld; het gaat er niet om jezelf op de borst te kloppen.
Het gaat om welbevinden in je werk, in je leven.
Waarop moet ons zelfonderzoek zich richten?
Uit het onderzoek blijkt het volgende:
- Vraag (jezelf af) of jij de leerling accepteert, vriendelijk bent, zorgt voor een prettige
sfeer en bereid bent tot extra hulp.
- Hoor ik zelf bij de docenten waarvan bijna of meer dan de helft van de leerlingen in
havo-4 zegt weinig enthousiasme te zien, weinig complimenten te krijgen en
humeurig te zijn? En: probeer ik de leerlingen wel goed aan te voelen en bespreek ik
onenigheid met hen?
- Geef ik de leerlingen niet te veel vrijheid en laat ik hen hun gang gaan?
Dit kijken naar het eigen aandeel in de relatie met de leerling is des te noodzakelijker
omdat uit het onderzoek blijkt dat de docent in havo-4 een andere inschatting heeft.
Hij/Zij denkt dat de leerlingen het positieve nog positiever zullen beleven en het
negatieve in de relatie met de leerling niet of veel minder voorkomt. Dat beeld kan
door zelfonderzoek realistischer worden.
Behalve zelfonderzoek wil ik dus ook aanbevelen dat de school mogelijkheden geeft
-zowel individueel als in teamverband- tot extra scholing op het gebied van de leraarleerlingrelatie en de invloed daarvan op motivatie en prestatie. Dat is in het belang
van leerling én docent.
Aanbeveling 3:
Uit het onderzoek blijkt dat vrijwel dezelfde punten de motivatie en de prestaties van
de havo-4 leerlingen het meest positief beïnvloeden (conclusie 12 en 15).
We kunnen dat samenvatten in PERSOONLIJKE AANDACHT en LEIDING GEVEN.
Hoe zou dat concreet bevorderd kunnen worden?
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 Ken de naam van de leerling en spreek hem of haar daarmee aan. Spreek niet
naar een groep, spreek niet over ‘jij’. Kennen is erkennen van de persoon.
 In een havo-4 klas waar je tafels moet bijschuiven, leerlingen zich langs jou
en elkaar moeten dringen en waar je een aantal leerlingen bijna niet vanuit je
ooghoeken kunt zien, verdrinkt de leerling (en zelfs de leraar) als individu.
Ieder in de les ervaart dat persoonlijke aandacht minder is en dat leiding
geven moeilijker wordt. Het brengt schade toe aan de leraar-leerlingrelatie.
Stel je als school op het standpunt dat 25 tot 28 leerlingen in een havo-4 klas
het maximum is.
 Eerder in dit onderzoek heb ik havo-4 de brugklas van de bovenbouw
genoemd. Het is een groep waarin vanuit alle richtingen leerlingen
samenkomen en waar extra zaken spelen zoals uitgaan, experimenteren,
bijbaantjes en nieuwe relaties. Dit alles rechtvaardigt dat de mentor in havo-4
evenveel uren voor het mentoraat krijgt als in de eerste klas. Mijn aanbeveling
is die van 80 naar 100 uur op jaarbasis te verhogen. Natuurlijk is dat geen
garantie voor betere motivatie en prestaties, maar het zal wel worden ervaren
als een aanmoediging en waardering voor een bijzondere taak in een
bijzondere klas.
 Uit het onderzoek blijkt (conclusie 7, 12 en 15) dat er drie items zijn die
- én door de leerlingen weinig worden ervaren,
- én volgens leerlingen grote invloed hebben op betere motivatie en prestaties.
Dat zijn:- zich begrepen voelen, - vertrouwen krijgen , - enthousiasme ervaren.
Naar mijn oordeel betekent dit niet dat je als docent ‘leuk’ moet gaan doen om
een betere relatie met de leerling op te bouwen. Dat is immers nep.
Ga ook niet pamperen. Dat is klef en kinderlijk.
Toon als docent wel oprechte belangstelling in die zaken, ook buiten de
school, waarin de leerling goed en gemotiveerd is. Laat begrip blijken voor zijn
gevoelens en problemen.
En besef dat voor de (havo-4) leerling eigenlijk maar één ding belangrijk is:
geloof in eigen kunnen. Blijf als docent vertrouwen houden in de leerling en
spreek dat uit. Het is de basis van (meer) zelfvertrouwen bij de leerling.
 Neem je rol als docent serieus. Je bent er om leiding te geven, te leren, gezag
en enthousiasme uit te stralen. De leerling zal zich daaraan spiegelen. Als de
leerling deze zaken bij de docent ervaart zal dat vooral positieve invloed
hebben op zijn motivatie en nog meer op zijn prestaties (zie conclusie 5).
Dat zegt de leerling in dit onderzoek zelf en ik zeg het hem na.
Het is goed om daarbij te beseffen dat bij de jongens in havo-4 maar net iets
meer dan de helft ervaart dat docenten goed leiding geven, dat ze bij hen veel
leren en dat ze begrip ervaren als je iets niet snapt. Dat zijn te lage scores!
Scholing in de vijf rollen van de docent (Slooter, 2009) is hier (opnieuw) nodig.
Streng orde houden en hoge eisen stellen hebben naar het oordeel van veel
leerlingen geen hoog positief effect op motivatie en ook niet op hun prestaties.
Wellicht dat deze aspecten meer worden ervaren als ‘macht’ dan als ‘gezag’?
Aanbeveling 4:
Uit het onderzoek blijkt (tweede gedeelte van de conclusies 13 en 16) dat vooral één
punt naar het oordeel van gemiddeld de helft van de leerlingen géén invloed heeft op
hun motivatie en prestaties: ONZEKERHEID.
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 Dit betekent naar mijn oordeel dat onzeker optreden van de docent en het
geven van veel vrijheid en zelfstandigheid door veel leerlingen niet wordt
gebruikt als excuus. Positief gezegd: ze menen dat ze voor betere motivatie
en prestaties ook zelf verantwoordelijk zijn. Die eigen rol van de leerling wordt
in dit onderzoek ook benadrukt in de mindmaps die zittenblijvers in havo-4
hebben ingevuld (zie hoofdstuk 2). Mijn aanbeveling is om ook dat regelmatig
naar hen uit te dragen en met hen te bespreken.
 Het regelmatig aanspreken van de leerling om zijn motivatie en prestaties te
verbeteren is naar mijn idee nodig maar niet voldoende. De mentor in havo-4
moet bij dit probleem ondersteund worden. Vanuit de signalen die worden
gegeven in de leerling/rapportbesprekingen pleit ik hier voor meer actie:
- De havo-4 leerlingen die achterblijven in prestaties vanwege onvoldoende
inzicht verdienen extra hulp van docenten in hun vakgebied.
- De havo-4 leerlingen die achterblijven in prestaties vanwege onvoldoende
inzet en motivatie zijn verplicht een docent te kiezen die hen op dit punt extra
gaat begeleiden/coachen . Die begeleiding zou vooral gestalte moeten
krijgen in praktische opdrachten. De betreffende docenten moeten interesse
en bekwaamheden op dit gebied bezitten of verwerven (zie aanbeveling 2
over scholing) en krijgen hiervoor achteraf een vergoeding in hun jaartaak.
- Binnen het Cambreur College wordt de mogelijkheid onderzocht tot
(verplichte) deelname van havo-4 leerlingen (zowel van de eerste als van de
tweede groep) aan de zomerschool (zie paragraaf 2.3).
Aanbeveling 5:
Het grootste risico van negatieve invloed op motivatie is naar de mening van de
leerlingen en de inschatting van de docenten: CONFLICT / AFHANKELIJKHEID en
in het verlengde daarvan AUTORITAIR optreden.
 Uit mijn onderzoek blijkt dat boosheid, negatieve en vervelende opmerkingen,
zich ongemakkelijk en oneerlijk behandeld voelen, conflicten en slecht humeur
volgens de leerlingen de grootste negatieve invloed hebben op motivatie en
prestaties. De leerlingen in havo-4 ervaren deze elementen van de leraarleerlingrelatie gelukkig niet zo sterk (behalve humeurigheid). Wel is in het
onderzoek te zien dat in deze jaargroep havo-4 de jongens het boos worden
van docenten en het hebben van conflicten sterker ervaren.
Vanwege de grote negatieve impact van de genoemde items is het volgens
mij wel van groot belang. Ik pleit er daarom voor dat er snel op incidenten van
spanning en onbehagen wordt gereageerd, ook al omdat het (langdurige)
negatieve beeldvorming en publiciteit voor de school kan betekenen.
Wat is daarbij volgens mij een goede aanpak?
De docent moet als volwassene altijd bereid zijn tot gesprek en daartoe ook
openingen zoeken, zo nodig in overleg met mentor of teamleider. Maar het
beste is dat leraar en leerling samen ‘on speaking terms’ komen. In dat
gesprek moet aangegeven worden welk gevoel het conflict bij beide partijen
heeft opgeroepen. Dan kunnen leraar en leerling samen verder. Streef er als
docent nooit naar om als winnaar uit de bus te komen of om de leerling als
schuldige aan te wijzen. Het zal de relatie voorgoed bederven.
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Ik vind het daarom noodzakelijk om binnen school expliciet na te denken over
aanpak -en nog beter het voorkómen- van conflicten en meningsverschillen,
anders blijft of ontstaat er een angel in de leraar-leerlingrelatie.
Mogelijkheden zoeken om te oefenen in gesprekken over conflicten lijkt me
daarnaast ook een optie.
Aanbeveling 6:
Uit het onderzoek blijkt dat positiviteit binnen de leraar-leerlingrelatie een grotere
invloed heeft dan de negatieve aspecten. Het is wellicht een open deur, maar toch:
focus in de omgang met de leerling op de beloning, het compliment, de voldoende,
de humor, de aandacht, de inzet, en … de bevordering (naar havo-5!).
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Vooruitblik en evaluatie
In de aanbevelingen staan een aantal zaken die nader moeten worden uitgewerkt:
- De mogelijkheden en keuze van scholing op het gebied van de rol van de docent in
het algemeen en de interpersoonlijke competentie in het bijzonder.
- Het formuleren van items binnen de leraar-leerlingrelatie voor zelfonderzoek.
- De extra begeleiding van havo-4 leerlingen ten aanzien van motivatie en prestaties.
- De concrete aanpak van conflicten en meningsverschillen.
- De ondersteuning van het mentoraat in havo-4.
Binnen mijn school wil ik hieraan de komende tijd graag mede gestalte geven.
Tijdens mijn onderzoek zijn een tweetal extra vragen bij mij opgekomen:
- Wat is de beleving van de leraar-leerlingrelatie door de docent zelf en hoe
beïnvloedt het zijn/haar functioneren en arbeidstevredenheid?
- Kunnen we vasttellen wat de beste didactisch-pedagogische aanpak is om
motivatie en prestaties van leerlingen te verbeteren?
Het lijken mij interessante thema’s voor vervolgonderzoek.
Terugkijkend kan ik zeggen dat ik veel geleerd heb op het terrein van
onderzoeksvaardigheden. De aanpak van een praktijkonderzoek en het belang van
een degelijk theoretisch kader geeft een onderzoek structuur en aanzien.
Ook heeft het mij hernieuwd besef gebracht dat het dagelijkse werk in de klas geen
kwestie is van ‘een lesje draaien’, maar nog steeds een bijzonder en persoonlijk
leerproces is.
Tenslotte wil ik zeggen dat ik het als prettig heb ervaren om een bijdrage te kunnen
leveren aan de oplossing van een praktijkprobleem. Ik doe er nu al mijn voordeel
mee en ik hoop dat op mijn school leerlingen en collega’s daarin kunnen delen.
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Bijlagen
Bijlage 1: Plan van aanpak havo 4 -Augustus 2012Het mag naar aanleiding van de gang van zaken vorig schooljaar duidelijk zijn, dat we vanaf
dag 1 met havo 4 aan de slag moeten. We hebben dan ook geen tijd om lang te
discussiëren, we moeten concreet en praktisch te werk gaan. Aanvullende maatregelen,
scholing evt. coaching komen in een later stadium aan bod.
Uitgangspunt is, dat we moeten werken met de leerlingen die voor onze neus zitten. Deze
zijn in principe in staat om havo 4 te halen. De leerlingen en de docenten moeten daarvan
overtuigd zijn en hiernaar werken. We moeten voorkomen, dat leerlingen in een vroegtijdig
stadium afhaken, gaan twijfelen, anderen hierin meetrekken en uiteindelijk de docenten
hierin ook beïnvloeden. We willen vanaf het begin grip houden op deze groep leerlingen. De
werksfeer in havo 4 moet daadwerkelijk veranderen in vergelijking tot vorige schooljaren.
Onze voorstellen hieronder daarom nu in het kort, aanvullingen kunnen in de eerste
teamvergadering op 20 augustus volgen.
Voorlichting
- Een duidelijke instructie aan de leerlingen door de mentor in samenspraak met een
leerling als ervaringsdeskundige over de opzet van havo 4, start van het examen,
belang van de eerste cijfers voor het examen. We denken hierbij aan twee nu
geslaagde leerlingen, die in havo 4 een jaar gedoubleerd hebben om een aanvullend
betoog hieromtrent te houden in de klassen.
- Aanvullende informatie aan de ouders tijdens de informatieavond over de opzet van
havo 4 en hun wezenlijke rol bij de begeleiding van hun kind.
Onderwijskundige aanpak:
- Onderwijs aan havo 4: zie pedagogisch-didactische tips op pagina vier. Wellicht
passen veel docenten dit als vanzelf al toe; zie het anders als een handreiking.
- Snelle actie bij onvoldoende resultaten:
De docenten zetten de behaalde resultaten wekelijks in Magister uiterlijk op
dinsdag.
We vragen D… om elke woensdag de behaalde resultaten van de leerlingen
in Magister te controleren en de aantallen onvoldoendes door te geven aan de
mentor.
-

-

We vragen leerlingen voorafgaand aan de rapportvergaderingen in periode 1 en 2
een reflectie op hun resultaten te maken, een conclusie te trekken en indien nodig
(bespreekgeval of slechter) een eigen plan van aanpak te formuleren; dit kan als
inleveropdracht in It’s Learning.
We stellen aan het eind van elke grotere toets schriftelijk vier standaard
controlevragen aan de leerling:
1. Ik heb me voor deze toets …… % voorbereid
2. Ik ga ervan uit, dat ik het volgende cijfer heb behaald voor deze toets:
……………….
3. Ik vond deze toets gemakkelijk / goed te doen / lastig
4. Ik had voldoende/te weinig tijd.
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Hieruit kan de docent conclusies trekken over zijn werk, over de voorbereiding van de
leerling en hierop actie ondernemen.
-

-

In de vierde periode moet de leerling nog werken (niet op zijn lauweren rusten),
maar hij kan ook nog het nodige inhalen: Daarom het PTA-voorstel voor de
gewichten: 5-5-5-10 voor vakken met PTA tot CSE.
De leerling hanteert een agenda en noteert zijn huiswerk
Lesrichtlijn:
o 5 min voor einde les: huiswerk op bord
o Korte samenvatting van de lesstof (m.b.v. de leerlingen)
o Volgende les hiermee starten.

Begeleiding:
Begeleiding begint bij de vakdocent, die de eerst aangewezene is om op vakniveau
leerlingen te ondersteunen. De vakdocent, die zich zorgen maakt over de gewenste
voortgang van een leerling op zijn vakgebied neemt daarover contact op met de mentor, en
evt. na de mentor geïnformeerd te hebben rechtstreeks met de ouders.
Binnen de tijd die voor de mentor beschikbaar is, hanteert deze de volgende werkwijze:
-

Één gesprek met élke leerling in iedere periode (=30x15 = 7,5 uur; dit x 4 = 30 uur.)
Vervolggesprek bij 3 onvoldoendes: plan van aanpak met de leerlingen afspreken en
communiceren met de ouders, via hun e-mailadres.
E-mailadressen van ouders van alle mentorleerlingen in een groep verzamelen, zodat
mededelingen voor de gehele groep snel gedaan kunnen worden
Er komt per klas/mentorgroep een klassenvertegenwoordiger die ook in de
klankbordgroep plaatsneemt en die ook de belangen van de klas verdedigt in
gesprekken met de schoolleiding.

Rapportvergadering en evaluatie resultaat:
-

na eerste en na tweede periode(31 januari) rapportvergadering; na derde periode
leerlingbespreking.
Evaluatie cijfers op docentniveau na iedere periode: bij meer dan 25% onvoldoende
een gesprek met de teamleider (en evt. directielid) over mogelijke oorzaken en een
plan van aanpak.

Discipline:
- Lessen beginnen op tijd: de docent is op tijd, de leerlingen zijn op tijd: bel = deur dicht
- De docent vult consequent de afwezigheidsregistratie in
- Er wordt h/s-beleid toegepast (zoals in havo 3) en h’tjes en s’jes worden op de
clusterlijsten en vervolgens ook in Magister genoteerd (havo 4-docenten en D…)
- Richtlijn: de docenten geven de leerlingen een plaats, willekeurig, niet allemaal op
alfabet, eventueel standaard jongens naast meisjes, mogelijk de betere leerling naast
een minder goede.
- Per periode worden gemiste OLC-uren bijgewerkt
Rood of groen:
- We schaffen het vrimi-uur af
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-

Heldere regels moeten leiden tot heldere sancties, die consequent worden toegepast
en helder worden gecommuniceerd
We blijven redelijk en beschaafd in de contacten naar leerlingen en vervullen
daarmee een voorbeeldfunctie

PEDAGOGISCH- DIDAKTISCHE TIPS
-

-

-

-

Wees een rolmodel in je gedrag. Geef het goede voorbeeld. Wees consequent en
betrouwbaar. Controleer het huiswerk, dat je opgeeft.
Begin iedere les opnieuw positief. Oud gedrag opnieuw oprakelen is contraproductief
Begin het doel van de les te vertellen en waarom deze les zo belangrijk is. Dit geeft
de les betekenis.
Geef de leerlingen op zijn tijd individuele aandacht. Iedere leerling heeft het recht af
en toe zaken over school of thuis te bespreken. Dit geeft ze meer het gevoel dat ze in
de les thuishoren. Dit kan al bij het binnenkomen, als je ze aan de deur verwelkomt.
Geef ze opdrachten, die niet te moeilijk zijn, maar zeker ook niet te gemakkelijk.
Niveau +1. Dit is een essentieel aspect voor leren.
Geef ze positieve feedback. De grootste valkuil is dat leraren neigen naar het geven
van feedback op een negatieve manier ( je doet alles fout, fout, fout)
De multitaskende leerling wil verrassing en afwisseling in werkvormen. Blijf ze
verrassen! Soms moeten we ze toevertrouwen dat ze zelf taken uitvoeren (met
positieve feedback achteraf).
Laat de leerlingen zien dat je ook een menselijke kant hebt. Hierdoor vertrouwen de
leerlingen je een stuk meer.
Sta de leerlingen toe een lange-termijnproject op te pakken naar eigen keuze,
misschien in combinatie met andere vakken. Hierbij moet wel de voortgang bewaakt
worden en hun plan van aanpak en tijdsplanning kort gevolgd worden.
Leg leerlingen uit, dat je soms een goede en soms een minder goede bui kan hebben
en dat je in elke bui jezelf in bedwang hebt en kunt sturen
Haal de vorige les in één minuut terug door een vraag te stellen waar jullie het over
gehad hebben
Vat je les samen aan het eind.
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Bijlage 2: Plan van aanpak havo 2-3-4, -aug. 2013- vertaald naar de verschillende rollenLeerlingen:
-

Houden zich aan de afspraken (schoolregels) en maken het opgegeven huiswerk
Reflecteren op hun leerproces (minimaal 1x per periode)
Bewaken hun nevenactiviteiten, zodat genoeg tijd voor school overblijft
Ondernemen LOB-activiteiten (open dagen/stage/voorlichting)
Houden geregeld een gesprek met de mentor.
Controleren minimaal elke schooldag hun schoolmail (tip: stuur dit vanuit It’s learning
door naar je eigen mailadres)

Ouders:
-

Motiveren hun kinderen voor school
Bewaken mede de nevenactiviteiten zodat voldoende tijd voor school overblijft
Bespreken met de kinderen hoe het op school gaat (minimaal eens per week) en
nemen op gezette tijden contact op met de mentor)
Kijken regelmatig op Magister naar de vorderingen en overige duidingen (h,s,v, g, to,
ta en ov) met betrekking tot hun kind.
Zijn betrokken bij de LOB-activiteiten van hun kinderen en denken actief mee
Reageren naar de mentor als er iets is, wat het presteren van het kind kan
beïnvloeden (thuissituatie, familieomstandigheden, langdurige
ziekte/ziekenhuisopname)
Melden tijdig zelf het kind ziek als het niet naar school kan komen.

Vakdocent:
-

Motiveert de leerlingen door zijn (activerende) didactiek
Herhaalt aan het begin kort de vorige les
Vat aan het eind kort samen
Geeft tijdig huiswerk op, op een eenduidige manier (via bord o.i.d.)
Motiveert de leerlingen tot het maken van huiswerk door aan te geven met welk doel
hij dit opgeeft
Stimuleert de leerlingen om goede cijfers te halen en onderneemt –in eerste instantiezelf actie indien leerlingen onderpresteren of uitvallen.
Maakt afspraken over de gang van zaken in zijn les, (die niet indruisen tegen de
schoolregels), waaronder het omgaan met mobieltjes (uitgezet en in de tas gedaan),
tassen op de grond, niet eten en drinken in de lokalen.
Noteert elke les de afwezigen en te-laat-leerlingen (vanaf de herfstvakantie in
Magister).
Noteert elke les consequent de H, S, G en V
! Initieert in eerste instantie zelf de sancties bij geen huiswerk of bij spullen vergeten
(wat een gelijkwaardige tekortkoming is), bijvoorbeeld bij 3 overtredingen extra werk
Kan tot maximaal één lesuur zelf strafmaatregelen uitvaardigen

Mentor:
-

Houdt geregeld een gesprek met elke leerling en betrekt ouders hierbij op gezette
tijden
Bekijkt elke week de gegevens over h/s
Bekijkt minimaal eens in de twee schoolweken de cijfers van de leerlingen. Spoort de
leerling aan bij onvoldoendes, vraagt reflectie op het leren en betrekt ouders hierbij
op gezette tijden
Signaleert als de leerling 5 h/s heeft, zo ook 10x, 15x en 20x i.v.m. de Evaweek.

74
Praktijkonderzoek, Cambreur College

Bij exorbitant hoge aantallen worden uiteraard van tevoren al maatregelen getroffen.
*: zie alternatief voorstel onderaan dit vel
Teamleider:
-

Lik op stuk bij te laat en spijbelen: dagelijkse uitdraai uit Magister (liefst het 4e lesuur).
Volgende dag afwerken.
OLC-uren wekelijks uitdraai maken en binnen de perken houden.
Plukt leerlingen uit de klassen tijdens de lessen om signaalwerking af te geven
Regelt de bezetting van de Evaweek (zie hieronder)
Stuurt elke week lijsten h/s door naar mentoren

Afwezigheidscoördinator :
-

Doet de volledige afwezigheidcontrole (briefjes ondertekenen, ziekmeldingen,
signaleren spijbelen)
levert lijsten voor te laat, spijbelen dagelijks aan bij teamleiders (4e uur)
levert ziekteverzuimlijsten eens per maand aan bij teamleiders
levert lijsten met h en s, v en g wekelijks aan bij de teamleiders

*Besluit op maandag 19 augustus
Hoe voeren we de sancties voor h/s uit?
De week voor de toetsweek is de evaluatieweek (Evaweek).
Leerlingen met 10xh/s komen één middag tot 16.40 uur terug om huiswerk te maken,
Leerlingen met 15x h/s komen twee middagen tot 16.40 uur terug
Leerlingen met 20x h/s komen vijf middagen tot 16.40 uur terug
Dit heeft als voordeel dat er maar 4x per jaar in een bepaalde week leerlingen zitten die
nablijven voor h/s.
Deze leerlingen zitten met maximaal 15 in een lokaal. Mogelijk zijn er dus evt. twee lokalen
nodig.
Alle docenten aan deze klassen/mentoren/teamleiders krijgen één of twee middagen ‘dienst’
om te surveilleren.
H-tjes/s-jesbeleid moet corrigerend zijn in de sfeer van het huiswerk maken binnen de
schooltijden. Dus de leerlingen maken in deze uren hun huiswerk op school, of lezen een
boek e.d. met als doel dat ze de volgende dag hun huiswerk af hebben en goed voorbereid
de toetsweek ingaan. In die zin is het meer als ondersteuning om tot een goed werkritme te
komen, dan puur als sanctie.
Daarnaast heeft de docent al zijn eigen ‘lik-op-stuk’ beleid, dus het komt niet als mosterd na
de maaltijd, maar als een afrondende evaluatieweek (de zgn. Eva-week).
NB. Het is wel van belang dat docenten hun eigen huiswerkbeleid in de klas hanteren. Ook
dit moet wel behapbaar blijven. Controleer consequent (desnoods steekproefs- of rijgewijs)
en niet weken achtereen niet en dan ineens wel, waarbij 20 of meer leerlingen hun werk niet
afhebben. Waarschuw een keer, maak duidelijk wat jouw sanctie zal zijn. Ga als plotseling
een grote groep leerlingen een keer geen huiswerk heeft gemaakt, na wat de reden is
(onduidelijkheid, buitenschoolse activiteit) en handel daarnaar in redelijkheid.
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Bijlage 3a: BLIJVEN ZITTEN IN HAVO-4

MINDMAP

LEERLINGEN (5x)

Werkhouding en instelling
- huiswerk bijhouden
- meer doen voor toetsen
- had ik maar meer gedaan
- spijt
- stom
- niks gedaan
- geen motivatie
Persoonlijke gevoelens bij zittenblijven:
- jammer van de tijd
- vervelend
- scheelt een jaar
- zonde van de tijd, 1 jaar
- als je over was zou je al examen doen
- een jaar langer opschool
- geen gala met vriendinnen
- balen
- voel me dom in vergelijking met de rest
- nieuwkomer
- aanpassing
- in het begin eenzaam
- drukte verandert in rust
- nieuwe start
- leraren denken dat je veel weet
- serieuzer
- nieuwe kijk op de stof
- alles opnieuw
- gemis van vorig jaar
- gedachte: nog 2 jaar
- 1 jaar opnieuw;vorig jaar voor niks
- je begint je zorgen te maken of je havo wel kan;1e gedachte:100% geven vanaf begin
- eenzaamheid (in het begin)
- meer serieuzer
- andere klasgenoten
- je zit onder druk, want haal je het weer niet dan moet je weg
- je wordt zittenblijver (stempel): leraren denken dat je alles al weet
en zeggen: dat hoor je toch te weten!! ( maar dat is helemaal niet zo)
- gezelligheid; je maakt nieuwe vrienden in nieuwe klas
- je weer laten voorstellen aan anderen; bang om niet geaccepteerd te worden
- je hebt een beeld wat je fout hebt gedaan en je gaat die fout niet 2e keer maken
- je kan zelf gaan denken: ik weet het al en dus niks doen en weer blijven zitten
- jongere mensen
- je weet wat je te wachten staat voor schoolexamens
- je moet wennen aan andere mensen in de klas
- je mist nu (oude) klasgenoten
- anderen vragen hoe havo-4 en toetsen zijn; is vervelend (dat moeten leraren doen)
- als je havo-4 niet haalt, hoe kun je dan havo-5 halen?
- nieuwe klas, nieuwe kinderen, nieuwe stof
- extra jaar
- nieuwe mensen en jongere mensen
- dezelfde stof
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-

nieuwe mentor, nieuwe leraren
meer bezig met de toekomst
tweede kans

Studie in havo-4:
- veel huiswerk
- doubleurs kunnen vertellen aan nieuwe h4 leerlingen hoe het allemaal werkt
- voorbereiding h4 is niet goed; in h3 alles al goed uitleggen
- regels veranderen in h4 en daar moet je aan wennen
- rekenexamen komt er bij en dat zorgt voor stress
- ckv: onzinnig; ma-lb-lo waren de leukste vakken
- school voelde als overleven
- studiepunten
- kijken naar vervolgopleiding
- vier boeken leren
- veel zelf doen
- (er zijn) minder straffen op H’tjes en S’jes
- veel plannen
- tussenuren
- er wordt veel verantwoordelijkheid in je handen gelegd
- deadlines
- veel studie
- proefwerkweken
- leuke en minder leuke leraren hebben mij wel beïnvloedt
- rekenen
- veel huiswerk
- meer verantwoordelijkheid
- belang van havo-4 is niet helemaal duidelijk
Persoonlijke omstandigheden:
- verkeerd profiel gekozen
- andere waarden en normen
- werk buiten school
- vrienden
- meer bezig zijn met jezelf dan met school
- hormonale regeling
- thuis
- legaal drinken
- in het weekend feesten en niet willen denken aan huiswerk
Hoe anders?
- bezinningsdagen is nodig
- prioriteiten stellen
- strengere aanpak
- andere instelling
- meer doen
- zorgen voor goede planning
- huiswerk bijhouden
- toetsen 2x maken
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Bijlage 3b:

BLIJVEN ZITTEN IN HAVO-4

MINDMAP

LERAREN (6x)

Werkhouding en instelling:
- passiviteit
- havo-4 is pas op de plaats; ingecalculeerde pauze
- seizoenwerkers
- angst vanuit h3 voor h4:ik zal het wel niet halen; selffulfilling prophecy
- start met goede voornemens
- stoere jongens/meiden die het allemaal wel weten
- hard voor gewerkt (toch niet gelukt)
- desinteresse
- te weinig gedaan
- te laat begonnen
- alleen maar vakken die ik leuk vind, maar ook dan moet er gewerkt worden
- concentratie laat te wensen over
- uitstelgedrag
- een 6 is toch genoeg
- te weinig gedaan
- eindspurt blijkt nu toch niet meer te lukken
- slechte planning
- niet gewerkt
- motivatie is niet goed
- “gaan we iets leuks doen?”
- begin van de les:….pfff
- trots op de eerste goede cijfers
- samenscholing van doubleurs
- lotgenoten zoeken en samenscholen en olievlekwerking bij doubleurs
Persoonlijke gevoelens en gedachten bij zittenblijven:
- positief: een jaar groeien, volwassen worden, verantwoordelijkheid nemen voor eigen
schoolloopbaan
- doubleren in h4 is beter dan zakken
- doubleren in h4 geeft betere basis voor havo-5
- 2x havo 4 en toch niet naar mavo - vmbo willen; met trots zeggen op havo te zitten.
- spijt
- extra kans om havo te halen
- het is geen schande meer
- mislukt
- weinig zelfvertrouwen mee
- voordelen: groei: persoonlijke ontwikkeling; rijper worden; meer rust en minder druk;
kunnen beter meedoen vanwege herhaling
- nadelen: demotivatie en minder zelfvertrouwen
Studie in Havo-4 / Kenmerkende aspecten Havo-4:
- niet meer in één klas, maar in clusters
- examen duurt nog lang
- ze zijn graag praktisch bezig, maar dat gebeurt te weinig
- HACO
- leerlingen merken dat het lastiger is
- wordt meer zelfstandigheid verwacht ;dat zijn ze in de onderbouw te weinig gewend
- keuze valt tegen; dacht dat het makkelijker zou zijn
- “Het is zo moeilijk!”
- minder regelmaat
- afvalputje van vwo?!
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8e en 9e uren en grote groepen
slechte resultaten bij een beperkt aantal vakken en docenten?
geen vaste groep meer
blanco start is voor sommige leerlingen/collega’s lastig
bovenbouwdocenten werken anders en dat is wennen
in h4 minder ‘bij de hand nemen’ meer zelfstandigheid en meer grote stofgehelen
leveren problemen op voor sommige leerlingen
weg glijden in de loop van het schooljaar als het toch te lastig wordt
voorexamenjaar met cijfers die al meetellen voor het examen: even schrikken
doubleren past wel in de mengelmoes van havo 4: (vwo-4, vw0-3, mavo-4, etc.)
vak is toch minder leuk dan in klas 3
docent is toch minder leuk dan in klas 3
niveau verkeerd ingeschat
hebben ze genoeg capaciteiten?
zelfstandig werken
grote verschillen tussen leerlingen
veel regeltjes

Persoonlijke omstandigheden:
- Eindelijk 16!
- school staat niet op no. 1
- geen idee van vervolgopleiding
- puberteit
- puberbrein
- bijbaantjes
- uiterlijk belangrijk; hoe lig ik in de groep?
- grenzen zoeken
- pubers
- gedrag
- spontaan
- niet zo zelfstandig
- energie
- gezelligheid
- buitenschoolse zaken worden belangrijker: werk,verkering,sport, sociale media
- andere dingen in mijn leven zijn belangrijker
Hoe anders?
- havo-4 twee stromen, pas in havo-5 definitief profiel
- ze lezen niet goed
- slechte resultaten bij een beperkt aantal vakken en docenten?
- docenten hebben te grote verwachtingen van zelfstandig werken
- leer je wel op de juiste manier?
- OBIT ; meer Integreren/Toepassen) breekt bepaalde groep op:is doubleren zinvol?
- extra uitdaging voor doubleurs die jouw vak wel voldoende beheersen
- overgang van onderbouw naar bovenbouw is te groot
- niet te streng zijn
- controleren op huiswerk
- structuur bieden
- streng en toch soepel
- spullen organiseren
- werkvormen
- Determineren middels doorlopende leerlijn; Eisen stellen door consequent zijn en
regels handhaven; Ondersteunen door stap voor stap los te laten en zelfstandiger te
laten werken; Rust bewaken door klassensfeer/managen (rooster en klassegrootte)
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Bijlage 4: Vragenlijst VIL
geen

zeer veel

1

Je hebt bij hem eigen verantwoordelijkheid

A

B

C

D

E

2

Hij toont belangstelling voor leerlingen

A

B

C

D

E

3

Bij hem heb je vrijheid

A

B

C

D

E

4

Hij heeft gezag

A

B

C

D

E

5

Hij heeft gevoel voor humor

A

B

C

D

E

6

Als je iets niet snapt, heeft hij daar begrip voor

A

B

C

D

E

nooit

altijd

7

Hij is zelf aan het woord

A

B

C

D

E

8

Hij doet vriendelijk tegen leerlingen

A

B

C

D

E

9

Bij hem moet het stil zijn in de les

A

B

C

D

E

10

Er valt met hem te praten

A

B

C

D

E

11

Hij vertrouwt leerlingen

A

B

C

D

E

12

Hij zegt dat leerlingen weinig presteren

A

B

C

D

E

13

Hij laat zich door leerlingen beïnvloeden

A

B

C

D

E

14

Hij bepaalt of leerlingen wat mogen zeggen

A

B

C

D

E

15

Hij is bezorgd dat leerlingen het niet snappen

A

B

C

D

E

16

Als je het oneens met hem bent, kun je dat met hem bepraten

B

C

D

E

17

Hij geeft leerlingen hun zin

A

B

C

D

E

18

Hij is ontevreden

A

B

C

D

E

19

Hij verbiedt

A

B

C

D

E

20

Hij stelt hoge eisen aan de leerlingen

A

B

C

D

E

21

Hij denkt dat er gespiekt wordt

A

B

C

D

E

22

Hij is bereid iets opnieuw uit te leggen

A

B

C

D

E

23

Hij doet of leerlingen niets weten

A

B

C

D

E

24

Hij maakt een onzekere indruk

A

B

C

D

E

25

Hij maakt opmerkingen die ten koste van leerlingen gaan

B

C

D

E

26

Als leerlingen iets willen, probeert hij mee te werken

A

B

C

D

E

27

Hij verontschuldigt zich

A

B

C

D

E

28

Hij geeft moeilijke proefwerken

A

B

C

D

E

29

Hij helpt je bij je werk

A

B

C

D

E

30

Hij wordt onverwacht kwaad

A

B

C

D

E

31

Als je iets te zeggen hebt, luistert hij naar je

A

B

C

D

E

32

Hij geeft snel onvoldoendes

A

B

C

D

E

33

Hij dreigt met straf

A

B

C

D

E

34

Hij ziet wat er in de klas gebeurt

A

B

C

D

E

35

Of je je huiswerk maakt, kun je bij hem zelf bepalen

A

B

C

D

E

36

Hij is uit zijn humeur

A

B

C

D

E

37

Hij leeft mee met leerlingen

A

B

C

D

E

38

Hij probeert je voor schut te zetten

A

B

C

D

E

39

Hij laat leerlingen hun gang gaan

A

B

C

D

E

A

A

LET OP: ER STAAN OOK VRAGEN OP DE ACHTERKANT!
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nooit

altijd

40

Hij maakt een sombere indruk

A

B

C

D

E

41

Hij doet net of hij een van ons is

A

B

C

D

E

42

Hij gaat aan ordeverstoringen voorbij

A

B

C

D

E

niet

heel erg

43

Hij legt duidelijk uit

A

B

C

D

E

44

Hij vindt veel goed

A

B

C

D

E

45

Hij is iemand waarop je kunt vertrouwen

A

B

C

D

E

46

Hij kan goed tegen een grapje

A

B

C

D

E

47

Hij laat je zelfstandig werken

A

B

C

D

E

48

Hij is gemakkelijk voor de gek te houden

A

B

C

D

E

49

Hij is achterdochtig

A

B

C

D

E

50

Hij kan kwaad worden

A

B

C

D

E

51

Leerlingen zijn bij hem bang om het huiswerk niet af te hebben

B

C

D

E

52

Hij houdt streng orde

A

B

C

D

E

53

Hij is voor de orde in de les afhankelijk van de
medewerking van leerlingen

A

B

C

D

E

54

Hij is afwachtend

A

B

C

D

E

55

Hij is geduldig

A

B

C

D

E

56

Hij kan goed leiding geven

A

B

C

D

E

57

Hij treedt slap op

A

B

C

D

E

58

Hij is streng met cijfers geven

A

B

C

D

E

59

Hij kan boeiend vertellen

A

B

C

D

E

60

Je leert veel bij hem

A

B

C

D

E

61

Hij is driftig

A

B

C

D

E

62

Met hem kun je gemakkelijk ruzie krijgen

A

B

C

D

E

63

Hij heeft een prettige sfeer in de klas

A

B

C

D

E

64

Hij vindt het vervelend om ruzie met leerlingen te hebben

B

C

D

E

65

Als je het niet meteen goed doet, wordt hij ongeduldig

A

B

C

D

E

66

Hij is wantrouwend

A

B

C

D

E

67

Als hij boos is, merk je dat

A

B

C

D

E

68

Hij vertelt enthousiast over zijn vak

A

B

C

D

E

69

Hij laat goed merken dat je iets fout gedaan hebt

A

B

C

D

E

70

Hij treedt aarzelend op

A

B

C

D

E

71

Hij is soepel voor leerlingen

A

B

C

D

E

72

Hij laat zich door leerlingen op de kop zitten

A

B

C

D

E

73

Hij is iemand waar leerlingen bang voor zijn

A

B

C

D

E

74

Hij treedt zelfverzekerd op

A

B

C

D

E

75

Je weet precies wat je aan hem hebt

A

B

C

D

E

76

Hij is sarcastisch

A

B

C

D

E

77

Hij heeft weinig in te brengen

A

B

C

D

E

A

A

Centrum voor Onderwijs en Leren
HEB JE DE VRAGEN BOVENAAN HET INVULFORMULIER OOK INGEVULD?
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Bijlage 5: Vragenlijst VLK
Vragen deel B: Vragenlijst leerklimaat VLK
25.

Ik heb het
gevoel dat
mijn docent
me keuzes
en opties
biedt.
Ik voel me
begrepen
door mijn
docent.

34.

27.

Ik kan open
zijn naar
mijn docent
tijdens de
les.

36.

28.

Mijn docent
geeft aan
vertrouwen
te hebben
dat ik het
vak goed
zal kunnen.

29.

Ik heb het
gevoel dat
mijn docent
mij
accepteert
Mijn docent
heeft ervoor
gezorgd dat
ik dat ik de
doelen van
het vak en
wat ik moet
doen echt
begreep.

26.

35.

37.

30.

31.

32.

33.

38.

39.

Mijn docent
luistert naar
hoe ik
dingen zou
willen
aanpakken.
Mijn docent
gaat goed
om met
emoties van
mensen.
Ik heb het
gevoel dat
mijn docent
om me geeft
als persoon.
De manier
waarop mijn
docent over
mij praat,
voelt
helemaal
niet goed.
Mijn docent
probeert
eerst te
begrijpen
hoe ik
ergens
tegen aan
kijk, voordat
hij/zij een
nieuwe
manier
aandraagt.
Ik voel me
in staat mijn
gevoelens
te delen met
mijn docent.

Mijn docent
moedigt me
aan vragen
te stellen.
Ik heb veel
vertrouwen
in mijn
docent.
Mijn docent
beantwoordt
mijn vragen
volledig en
nauwkeurig.
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Bijlage 6: Vragenlijst LLRV

LLRV‐ lijst voor leerlingen

Geslacht: .................. Groep: .................. Geboortedatum: ...................... Leeftijd: ...............
Lees iedere zin goed door en geef steeds met het getal 1,2,3,4 of 5 aan of deze zin bij jou
past. Doe dit bij iedere zin.
1 = dit past helemaal niet bij mij,
2 = dit past niet bij mij,
3= neutraal,
4= dit past een beetje bij mij,
5= dit past helemaal bij mij.
1. Ik voel me op mijn gemak bij de juf/meester
2. De juf/meester en ik hebben steeds ruzie met elkaar.
3. Als ik verdrietig ben, ga ik naar de juf/meester toe.
4. Ik vind het niet prettig wanneer de juf/meester me een schouderklopje geeft of te dichtbij
komt.
5. Ik vind dat ik een aardige juf/meester heb.
6. Ik let altijd goed op waar de juf/meester is.
7. Ik word er heel blij van als de juf/meester mij een compliment geeft.
8. Ik vind het heel vervelend als de juf/meester de klas uit gaat of wanneer we een andere
juf/meester hebben
9. Ik voel me veilig bij de juf/meester.
10. Ik wil het graag goed doen en vraag daarom alles wat ik doen moet aan de juf/meester.
11. Ik wordt gauw boos op de juf/meester.
12. Ik wil de juf/meester graag blij maken.
13. De juf/meester behandelt mij vaak oneerlijk.
14. Als ik het eigenlijk zelf wel weet, vraag ik toch aan de juf/meester of ik het goed doe.
15. De juf/meester weet meestal wel hoe ik me voel.
16. De juf/meester geeft mij veel straf.
17. Ik ben verdrietig of jaloers wanneer de juf/meester veel aandacht aan andere kinderen
geeft.
18. Ik blijf boos of wordt brutaal als ik straf heb gekregen van de juf/meester.
19. Ik wil dat de juf/meester me steeds zegt dat ik alles goed doe. 1
21. Als ik me niet fijn voel dan kan de juf/meester me weer vrolijk maken.
22. Als ik een slecht humeur heb dan weet ik dat het een lange en moeilijke dag gaat
worden.
23. Ik kan van het ene op het andere moment de juf/meester niet meer aardig vinden.
24. Ik doe op school goed mijn best, toch voel ik mij niet prettig bij hoe de juf/meester en ik
met elkaar omgaan.
25. Wanneer ik mijn zin wil krijgen bij de juf/meester ga ik zeuren.
26. Wanneer ik iets wil waarvan ik weet dat de juf/meester het niet goed vindt, dan doe ik het
stiekem of ik ga met de juf/meester in discussie.
27. Ik kan met de juf/meester over mijn gevoelens en wat ik allemaal meemaak praten.
28. De juf/meester geeft mij een gevoel van zelfvertrouwen.
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