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Voorwoord 
 
 
Dit proefschrift gaat over de vervulling van psychologische basisbehoeften, een thema 
dat voor mij gaandeweg veel meer betekenis heeft gekregen dan de kaders en de reik-
wijdte van dit onderzoek. De kern van dit onderzoek raakt voor mij aan de dynamiek van 
de psychologische groei en geïntegreerd psychologisch functioneren van mensen, en de 
fascinerende rol die bewuste, maar hoofdzakelijk onbewuste, niet-rationele factoren 
daarin spelen.  

Als muziekpedagoog, musicoloog en kunstminnaar heb ik mij in dit onderzoek bege-
ven op een gebied van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, waarbinnen de noodzaak 
voor empirische bewijsvoering soms mijn gepassioneerde kunstplezier en mijn voorliefde 
voor holistisch denken danig onder druk zette. Ik ontdekte in dit proces juist ook dat de 
kunsten vormen van kennen en begrijpen aanspreken die anders zijn dan de strikt logi-
sche, rationele en bewuste. Juist deze vormen van kennen zijn in het leven van mensen 
vaak van doorslaggevend belang en bepalen - zij het veelal onbewust - een groot deel 
van het functioneren van mensen. Het verbinden van (deze) verschillende manieren van 
kennen en bewustzijn is mij meer en meer gaan fascineren.  
 
Werkende aan dit onderzoek, stelde ik mij wel eens de vraag in hoeverre bij mij in mijn 
onderzoek en ook mijn dagelijkse leven de psychologische basisbehoeften werden ver-
vuld. Deze reflectie heeft mijzelf veel inzicht verschaft. Wat betreft mijn ervaringen ge-
durende dit proces kan ik niet anders zeggen dan dat ik dit onderzoek met uiterst veel 
voldoening heb verricht en dat er bij mij meer sprake is geweest van behoeftevervulling 
en van flow-ervaring dan van het tegendeel. Dit kwam door de rijkdom van de thematiek 
van dit onderzoek, waarbij veel aspecten waarmee ik al jaren vertrouwd was op hun plek 
bleken te vallen, en door het gevoel van verbondenheid met mijn begeleiders. 

Het contact met Fred Korthagen, die mij in dit proces ondersteunde als promotor, 
was niet alleen stimulerend en vriendschappelijk, maar mondde ook vaak uit in diepe, 
inspirerende gesprekken waarin nieuwe inzichten en verbindingen ontstonden. Wij deel-
den in dit proces gepassioneerdheid voor een holistische visie op functioneren en per-
soonlijk groei.  

Mieke Brekelmans is als copromotor mijn steun en toeverlaat geweest in vooral het 
analytisch denken, het verhelderen van thema’s en het tot op het bot doordenken van 
bepaalde concepten. Dankzij haar niet aflatende ondersteuning, haar optimisme en haar 
inzet en precisie, heeft dit onderzoek de vorm gekregen die het heeft. Ik heb het als een 
voorrecht ervaren om hen beiden, elk met hun eigen, uiteenlopende (kern)kwaliteiten, 
als begeleiders te hebben gehad.  

In het bijzonder dank ik Ineke Buijs, die de correctie van de tekst en de lay-out van 
dit proefschrift in zeer korte tijd en onder bijzonder hoge werkdruk heeft gerealiseerd. 
Met haar nauwkeurigheid, taalgevoel, oog voor detail, niet aflatende perfectie, ervaring 
in het opmaken van proefschriften, en haar kenmerkende stijl van humor, heeft zij dit 
boek op een gedegen wijze vormgegeven.  

Dit onderzoek is gebaseerd op de vervulling van de basisbehoeften bij twee groepen 
docenten-in-opleiding (dio´s). Dankzij hun betrokkenheid en bereidheid om direct na 
lessen vragenlijsten in te vullen en mee te werken aan interviews, heeft dit onderzoek 
vorm kunnen krijgen.  

Ook de instituutsbegeleiders van deze twee groepen dio´s, René van de Kraats, Joke 
Daemen, Ari de Heer en Hanneke Tuithof dank ik voor hun ondersteuning, hun bereid-



heid om mee te werken en voor de tijd die zij gegeven hebben aan het uitwisselen van 
gedachten over het functioneren van dio´s in hun mentorgroep.  

Verder zijn er veel personen binnen het IVLOS en daarbuiten, die op de een of andere 
wijze direct en indirect hebben bijgedragen aan dit proefschrift. Mijn dank gaat speciaal 
uit naar Adrienne Westermann, Heleen Wientjes, Anke Tigchelaar, de collega´s die in de 
onderzoeksresponsgroep de ‘face–validering’ hebben verricht van de BasisBehoefteVra-
genlijst, en een groep ervaren docenten die eveneens hebben meegewerkt. Verder dank 
ik ook alle collega’s en studenten uit mijn werkkring aan het Rotterdams Conservatorium 
voor hun belangstelling en betrokkenheid.  

Tot slot is de steun van mijn vrienden en familie voor mij van groot belang. Ik dank 
in het bijzonder Willy van Vledder en mijn dochters Mariska Evelein en Annemieke Eve-
lein die mij, elk op hun eigen wijze, gesteund hebben in de tijd dat ik met veel plezier 
aan dit onderzoek heb gewerkt. 

 
 

Frits Evelein, juli 2005 
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1 Inleiding: Een overzicht van het onderzoek  
 
 
1.1 Inleiding 
 
Lange tijd heeft de zogenaamde teacher thinking movement grote invloed gehad op het 
onderzoek naar het functioneren van docenten. De gedachte was dat het handelen van 
docenten gebaseerd is op hun denken en dat docenten tijdens het lesgeven vooral be-
wust beslissingen nemen. Echter, de laatste jaren wordt steeds vaker betwijfeld of het 
handelen van docenten wel (altijd) zo rationeel aangestuurd wordt. Er komt steeds meer 
aandacht voor de niet-rationele factoren in het functioneren van docenten. Het hier be-
schreven onderzoek sluit daarbij aan en is gericht op niet-rationele factoren in het functi-
oneren van docenten-in-opleiding (verder aangeduid als dio's). In dit inleidende hoofd-
stuk bespreken we in paragraaf 1.2 het doel van het onderzoek, in 1.3 de wetenschappe-
lijke inbedding en focus, in 1.4 de relevantie van het onderzoek en in 1.5 de probleem-
stelling en onderzoeksvragen. In paragraaf 1.6 lichten we de indeling van het boek toe. 
 
1.2 Doel van het onderzoek  
 
Het doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan wetenschappelijke kennis over 
de werking van niet-rationele factoren in het functioneren van dio's. Het onderzoek is in 
het bijzonder gericht op (a) de vervulling van psychologische basisbehoeften van dio's, 
(b) het verband daarvan met hun interpersoonlijk functioneren, en (c) het verband tus-
sen een verandering in de mate van vervulling van psychologische basisbehoeften en 
kernkwaliteiten die dio's inzetten tijdens het lesgeven.  

Dit onderzoek start vanuit de aanname dat in het functioneren van dio's in lessen - 
vooral in onmiddellijke situaties1 (Dolk, 1997) - niet-rationele factoren (Korthagen & 
Lagerwerf, 1996) een belangrijke rol spelen. Dit onderzoek richt zich wat betreft de niet-
rationele factoren specifiek op psychologische basisbehoeften. Psychologische basisbe-
hoeften zijn een impliciete oriëntatie van mensen op het ervaren van competentie, ver-
bondenheid en autonomie (Ryan & Deci, 2002). De vervulling van psychologische basis-
behoeften wordt onder andere in verband gebracht met intrinsieke motivatie, het ervaren 
van welzijn, optimaal functioneren, psychologische groei en vitaliteit (Deci & Ryan, 2000, 
2002). De mate waarin de omgeving voor een persoon de vervulling van psychologische 
basisbehoeften ondersteunt, dan wel belemmert, is van invloed op het functioneren van 
deze persoon. Zijn de condities in een omgeving waarin een persoon functioneert be-
lemmerend voor de vervulling van psychologische basisbehoeften, dan is het voor deze 
persoon belangrijk innerlijke bronnen van vervulling te kunnen aanspreken, bijvoorbeeld 
positieve belevingen die gekoppeld waren aan eerdere ervaringen waarbij de basisbe-
hoeften vervuld waren, dit om niet de negatieve gevolgen van de belemmering van de 
psychologische basisbehoeften op dat moment te ondervinden (Deci & Ryan, 2000). In 
dit onderzoek wordt ook gekeken in hoeverre bepaalde persoonlijke kwaliteiten van dio's 
– die als kernkwaliteiten aangeduid zullen worden - beschouwd kunnen worden als der-
gelijke innerlijke bronnen.  
 

                                                      
1  Dat wil zeggen situaties waarin een docent weinig tijd voor reflectie heeft, maar onmiddellijk rea-

geert. 
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1.3 Wetenschappelijke inbedding en focus van dit  
 onderzoek 
 
In Nederlands onderzoek naar docenten is de laatste jaren aandacht uitgegaan naar de 
invloed van niet-rationele factoren op het handelen van dio's. Binnen het Interfacultair 
Instituut voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden (IVLOS) 
van de Universiteit Utrecht, waar ook het onderhavige onderzoek is uitgevoerd, is dit het 
geval in het werk van Dolk (1997), Huibregtse, Korthagen en Wubbels (1994), Korthagen 
(1993, 2004), Korthagen en Kessels (1999), Korthagen en Lagerwerf (1996), en Wubbels 
(1992). Inzichten hieruit verkregen, bevestigen het beeld dat opleiders in de praktijk 
hebben, namelijk dat dio's in hun momentaan handelen geregeld terugvallen op onbe-
wuste handelingstendensen (Dolk, 1997; Korthagen & Kessels, 1999) die in veel gevallen 
niet effectief blijken te zijn en die de dio's bij reflectie achteraf ook niet wenselijk vinden 
(Admiraal, 1994). Hoewel er in de opleiding van dio's door middel van instituutspractica, 
reflectie en theorievorming aandacht besteed wordt aan het uitbreiden van hun concep-
tueel kader ten aanzien van adequaat docentgedrag en het ontwikkelen van een uitge-
breider handelingsrepertoire, blijkt dat veel van deze informatie niet direct oproepbaar of 
bruikbaar is in de praktijk, en daardoor niet toegepast wordt door dio's op het moment 
dat het erop aankomt (Dolk, 1997; Korthagen & Kessels, 1999). Hun onmiddellijk hande-
len lijkt sterk samen te hangen met niet-rationele factoren. De volgende paragraaf gaat 
hierop in. 
 
1.3.1 Niet-rationele factoren in het functioneren van mensen, en van docenten 

in het bijzonder 
Epstein (1990) stelt dat er binnen het geheel van het menselijk bewustzijn gekoppelde 
en parallel functionerende interacterende systemen operationeel zijn. De twee belang-
rijkste hiervan duidt hij aan met het rationele en het ervarende systeem. Het rationele 
systeem functioneert volgens Epstein (1990) bewust, analytisch, logisch, stuurt gedrag 
aan via bewuste keuzes (zie ook Deci, 1980), is traag in het verwerken van indrukken en 
stimuli, is specifiek en gedetailleerd, werkt met abstracties zoals in de vorm van taal en 
codes, kan gerichte, bewuste keuzes maken en verbanden leggen, en kan hierdoor het 
onbewuste corrigeren en bijsturen. Het rationele systeem kan veranderen onder invloed 
van het denken en steunt op abstracte representaties van ervaringen (Epstein 1998a, 
1998b).  

Epstein (1990, p. 168) geeft aan dat naast het rationele systeem bij mensen het er-
varende systeem van groot belang is. Het ervarende systeem heeft een werking die niet-
rationeel is en die zich grotendeels onttrekt aan bewuste waarneming. Het ervarende 
systeem opereert voor-bewust en zonder bewuste actie en aandacht van de persoon 
(Epstein, 1990, p. 168; Epstein, 1998a, 1998b; zie ook Bargh, 1990; Bargh & Barndollar, 
1996, Bargh & Chartrand, 1999; Bucci, 1997; Safran & Greenberg, 1987). Het ervarende 
systeem heeft een zeer krachtige invloed op het menselijke functioneren en kan zelfs het 
rationele systeem overheersen, waardoor mensen bijvoorbeeld iets doen "tegen beter 
weten in". Epstein benadrukt dat het ervarende systeem in hoge mate holistisch functio-
neert en geïntegreerd is, gebaseerd op associaties en georganiseerd in emotionele com-
plexen (Epstein, 1990, p. 168). Mensen beleven namelijk verschillende aspecten van 
ervaring (zintuiglijke ervaring, bewegen, herinneren, voelen, enz.) niet in gefragmen-
teerde stukjes, maar in coherente gehelen (Cleeremans, 2003). Epstein (1990, p. 168) 
geeft verder aan dat het ervarende systeem emotioneel is en in sterke mate georiënteerd 
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op de beleving van plezier versus pijn, en dat het zich laat leiden door "wat goed voelt". 
Iran-Nejad (1990) sluit daarbij aan en onderstreept dat leren wordt gemedieerd door de 
percepties - in het bijzonder de affectieve kant daarvan - die lerenden hebben van de 
leeromgeving. Lerenden gaan bijvoorbeeld constant na - op een tamelijk onbewuste, pre-
attentieve wijze (Oosterheert, 2001) - of de leersituatie waarin zij zich bevinden niet te 
bedreigend is voor hun welbevinden. Deze oriëntatie wordt sterk bepaald door gevoelens 
behorende bij eerdere ervaringen.  

Het ervarende systeem werkt concreet, associatief, automatisch, is breed opgezet en 
gedifferentieerd, construeert stereotypen en generalisaties. Het ervarende systeem co-
deert daarbij de werkelijkheid in beelden en metaforen (Epstein, 1990, 1998a, 1998b). 
Denis (1991, p. 171) benadrukt in dit verband de werking van beelden: "Imagery is 
considered to be a privileged form of representation in that it provides individuals with an 
internal model (of the world), a model that is built up from action and is designed to 
organize action". Het ervarende systeem leert direct uit ervaring en wordt gekenmerkt 
door een snelle verwerking van stimuli, gericht op directe actie en drukt zich direct uit in 
gevoel, of zoals Epstein (1990 p. 168) formuleert: "We are seized by our emotions". 
Epstein benadrukt dat 'onbewuste' overtuigingen, gedachten, normen en waarden (zie 
ook Bargh, 1990; Bargh & Ferguson, 2000), die veelal samenhangen met voor een per-
soon significante levenservaringen, vanuit het ervarende systeem ontstaan en doorwer-
ken in het denken, voelen en handelen, en dat deze zeer hardnekkig en moeilijk te ver-
anderen zijn. Op deze wijze construeren mensen door het ervarende systeem onbewust 
een impliciet model van zichzelf en de wereld (Epstein, 1998a, 1998b). In het gehele 
functioneren van de mens, dus ook in het taalgebruik, zijn er wisselwerkingen tussen het 
ervarende en het rationele systeem (zie Augosoustinos & Walker, 1995, p. 265-283). 
Hoewel taal rationeel is en voortkomt uit het rationele systeem, zijn er duidelijke sporen 
van het ervarende systeem in te vinden. Bijvoorbeeld: in een wat langer gesprek komt 
de dieptestructuur van het ervarende systeem tot uitdrukking in woordkeuzes, zinscon-
structies, consistenties en discrepanties tussen verwoorde boodschappen en bedoelingen, 
met daarbij natuurlijk een breed spectrum aan non-verbale expressies, etc. Zo geeft het 
rationele, bewuste systeem uitdrukking aan de inwerking die het ervarende systeem 
daarop heeft (zie ook Epstein, 1998a, 1998b).  

Wanneer vanuit deze algemene inzichten ten aanzien van niet-rationele factoren bij 
mensen gekeken wordt naar onderzoek naar niet-rationele factoren in het functioneren 
van docenten, valt op dat er de laatste jaren een geleidelijk toenemende belangstelling 
zichtbaar wordt voor niet-rationele factoren in de professionele kennis van docenten, en 
de betekenis daarvan voor hun functioneren. Munby, Russell en Martin (2001) beschrij-
ven in een overzichtsartikel over ontwikkelingen in het onderzoek bij docenten, visies 
over hun theoretische en praktische kennis. Vooral de recente ontwikkelingen van visies 
ten aanzien van de werking van praktische kennis die gerelateerd is aan praktisch hande-
len van docenten in klassensituaties, zijn in het kader van het in dit boek beschreven 
onderzoek van belang. Munby e.a. (2001) verwijzen naar de toename van onderzoek 
naar situationele kennis die gegrond is in praktische ervaringen en de daarmee verbon-
den attitude, overtuigingen en verhalen van docenten, die op hun beurt onlosmakelijk 
verbonden zijn met de docent als handelend en ervarend mens (zie hierover ook Calder-
head, 1989; Swennen, Jörg, & Korthagen 2004). Ook benadrukken Munby e.a. de rol van 
beelden en metaforen van docenten, die betrekking hebben op hun eigen functioneren in 
de lespraktijk. Uit deze literatuur komt naar voren dat het functioneren van docenten niet 
alleen bepaald wordt door bewuste, rationele factoren, maar ook door onbewuste en 
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deels niet-rationele factoren. Dit is dus in overeenstemming met wat hierboven geschre-
ven is over het ervarende systeem bij mensen in het algemeen. Hier zal nu dieper op 
worden ingegaan. 

Elbaz (1991) geeft aan dat docentkennis non-lineair en holistisch is, doordrenkt van 
persoonlijke betekenissen en grotendeels impliciet (tacit). Impliciete docentkennis wordt 
door Sternberg en Caruso (1985) een sleutelfactor genoemd in het succes of het falen 
van een docent. Russell, Munby, Spafford en Johnston (1988, p. 67) onderstrepen dat 
het functioneren van docenten samenhangt met complexe professionele kennis die uit 
meer bestaat dan besproken of beschreven kan worden. Korthagen en Lagerwerf (1996) 
sluiten daarbij aan en concluderen - in overeenstemming met Clark en Lampert (1985) - 
dat strikt logisch denken meestal niet het meest geschikte instrument is voor het oplos-
sen van problemen die docenten in de klas tegenkomen. De bronnen voor lesgedrag van 
docenten kunnen volgens Korthagen (2004) niet altijd gevonden worden in bewuste 
kennis, want impliciete kennis speelt een zeer belangrijke rol. Hij illustreert dit met een 
aantal voorbeelden, zoals de invloed van rolmodellen (Ross, 1987), stereotypen (Weber 
& Mitchell, 1995) en beelden (Elbaz, 1983; Clandinin, 1985; Connelly & Clandinin, 1984). 
Waarden vervullen eveneens een sleutelrol in het functioneren van docenten (Cuban, 
1990; Valli, 1990). Waarden die docenten hanteren, hangen namelijk nauw samen met 
hun persoonlijkheid en zijn veelal diep geworteld in hun persoonlijke geschiedenis (Carter 
& Doyle, 1996).  
 Ook Oosterheert (2001) onderstreept de invloed van niet-rationele factoren op het 
handelen van docenten en richt zich daarbij in het bijzonder op dio's. Zij beschouwt het 
vermogen van dio's tot dynamische zelfregulatie als een belangrijk aspect in hun leer- en 
ontwikkelingsprocessen. Dynamische zelfregulatie kenmerkt zich door het feit dat het 
spontaan en grotendeels onbewust optreedt, zeer snel is, gelijktijdig meerdere gebieden 
van weten en ervaren combineert, zintuiglijk is en gebaseerd is op interesse. Bovendien 
laat dynamische zelfregulatie de complexiteit van ervaringen intact. Het belang van 
dynamische zelfregulatie is dat deze op een relatief eenvoudige wijze leidt tot herconcep-
tualisering en begrip (Oosterheert, 2001, p. 15). Optimale leerprocessen omvatten ook 
volgens deze opvatting veel meer dan het rationele aspect.  

Actieve zelfregulatie onderscheidt zich van dynamische zelfregulatie door het feit dat 
deze meer bewust gericht is, langzamer en meer stapsgewijs functioneert, conceptueel 
is, de ervaring en kennis reduceert en meer inspanning vereist. Dit komt dus overeen 
met het hierboven beschreven onderscheid tussen het rationele en het ervarende sys-
teem. Oosterheert benadrukt als belangrijke voorwaarden voor het ontstaan van dynami-
sche zelfregulatie openheid naar ervaringen, nieuwsgierigheid en spontaniteit (Ooster-
heert, 2001, p. 16). Veel publicaties over de invloed van 'teacher routines' (zie hierover 
bijv. Clark & Yinger, 1979; Halkes & Olson, 1984) leggen de nadruk op het feit dat een 
groot deel van het docentgedrag zich vaak kennmerkt door automatisch of mechanisch 
handelen (zie ook Unwin & McAleese, 1978). Ook Carter (1990) onderstreept dat veel 
van het handelen van docenten aangestuurd lijkt te worden door processen zoals routi-
nes, waarbij het maken van bewuste keuzes een beperkte rol speelt.  

Emoties zijn zeer belangrijke, niet-rationele factoren in het functioneren van docen-
ten volgens Hargreaves (1998a, 1998b) die ze beschouwt als krachtige en sturende 
mechanismen. Sutton en Wheatley (2003) gaan hier verder op in en wijzen in een uitge-
breid overzichtsartikel op de aard van emoties van docenten en het belang daarvan voor 
hun functioneren. Tegelijkertijd constateren zij een gemis aan systematisch onderzoek 
naar emoties van docenten en stellen zij dat onderzoek naar het functioneren van docen-
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ten wat dit betreft achterloopt bij psychologisch onderzoek, waarin de betekenis van 
emoties en de invloed ervan op het functioneren van mensen al tientallen jaren onder-
zocht wordt. 

Vooral als het gaat om het gedrag in zogenaamde 'onmiddellijke situaties' (Dolk, 
1997), dat wil zeggen situaties waarin een docent weinig tijd voor reflectie heeft, maar 
onmiddellijk reageert, spelen niet-rationele invloeden, zoals bijvoorbeeld de hiervoor 
genoemde beelden, waarden, emoties, eerdere ervaringen, handelingstendensen en 
routines, een grote rol. Korthagen en Lagerwerf (1996) gebruiken in dit kader het begrip 
Gestalt, waarmee ze een geheel van samenhangende bronnen van onbereflecteerd ge-
drag van docenten in een bepaalde situatie aanduiden. Korthagen en Lagerwerf (1996, p. 
166) beschrijven de relatie tussen interne processen in de docent en diens gedrag aan de 
hand van dergelijke Gestalt-formatieprocessen: "Gestalt formation is the process in 
which a situation triggers a unity of needs, thoughts, feelings, values, meanings and 
action tendencies. A Gestalt is connected with concrete situations in a multi-faceted way, 
because it is rooted in those situations. Gestalts are restricted to certain relevant charac-
teristics of the situation, i.e. those characteristics that help to satisfy a need". Gestalts 
staan aan de basis van een inschatting en handelingstendens (zie ook Dolk, 1997). Ge-
stalts van docenten met betrekking tot het lesgeven in klassen worden dus geformeerd 
binnen de ecologische eenheid die docent en klas vormen (Web et al., 1995; Augosousti-
nos & Walker, 1995) en het is duidelijk dat Gestalts onlosmakelijk verbonden zijn met 
het niet-rationele, ervarende systeem van het bewustzijn. Een centraal principe bij dit 
alles is dat Gestalts in veel gevallen voortkomen vanuit een behoefte (Dolk, 1997; Korb, 
Gorrel, & Van de Riet, 1989; Korthagen et al., 1996; Perls, Heferline, & Goodman, 1951). 
Dat wil zeggen dat een behoefte - als zijnde een oriëntatie op een voor het menselijk 
systeem noodzakelijk of als noodzakelijk ervaren object (Nuttin, 1984) – vaak fungeert 
als een kader waarbinnen Gestalts geformeerd worden. Gestalts moeten dus worden 
gezien als gehelen van veelal niet-rationele factoren die invloed hebben op het functione-
ren. Behoeften spelen bij de formatie van Gestalts vaak een belangrijke rol. Hierbij is, 
zoals gezegd, een behoefte een oriëntatie op het bereiken van een als noodzakelijk erva-
ren object; een Gestalt wordt geformeerd binnen deze oriëntatie, met name door het 
ervarende systeem.  

Met deze constatering wordt duidelijk dat behoeften een belangrijke rol vervullen in 
het oproepen en formeren van niet-rationele factoren in het functioneren van docenten. 
Als een docent bijvoorbeeld behoefte heeft aan een goed contact met leerlingen (de 
behoefte aan verbondenheid) dan roept negatief gedrag van leerlingen een ander soort 
spectrum van niet-rationele factoren op, zoals negatieve emoties, dan wanneer de be-
hoefte aan verbondenheid vervuld is. Dit is de reden geweest om behoeften centraal te 
stellen in dit onderzoek naar niet-rationele factoren in het functioneren van dio's.  
 
1.3.2 Psychologische basisbehoeften 
In 1.3.1 is aangegeven dat in onderzoek bij docenten niet-rationele factoren in toene-
mende mate in de belangstelling komen te staan en dat behoeften een belangrijke rol 
vervullen in het oproepen en formeren van niet-rationele factoren. Dit is de aanleiding 
om in dit onderzoek te kijken naar behoeften van dio's.  

In de psychologische literatuur is veel en op uiteenlopende wijze geschreven over be-
hoeften (zie voor een uitvoerig overzicht Ewen, 1998). Sinds de zeventiger jaren van de 
vorige eeuw neemt de Self-Determination Theory (SDT) een belangrijke plaats in wat 
betreft behoefteonderzoek. De SDT biedt een samenhangend theoretisch kader (Deci & 
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Ryan, 2000, 2002; Ryan & Deci, 2000a, 2002) dat raakvlakken heeft met verschillende 
gebieden van de psychologie en het onderwijs (Reeve, 2002; zie ook Stevens, 1997). 
Tevens bestaan er veel empirische gegevens over de aard en werking van psychologische 
basisbehoeften. In de Self-Determination Theory (SDT) wordt uitgegaan van drie psycho-
logische basisbehoeften, namelijk de behoefte aan competentie, verbondenheid en auto-
nomie. De vervulling van psychologische basisbehoeften wordt nauw in verband gebracht 
met intrinsieke motivatie, het ervaren van welzijn, optimaal functioneren, psychologische 
groei en vitaliteit (Deci & Ryan, 2000, 2002). Ook gaat de vervulling van psychologische 
basisbehoeften samen met een spectrum aan andere gevolgen (deze zullen in paragraaf 
2.2 besproken worden). Daarom is het te verwachten dat er ook bij dio's een verband 
bestaat tussen de vervulling van psychologische basisbehoeften en hun functioneren. Dit 
verband vormt het centrale thema van dit onderzoek. In hoofdstuk 2 zal het theoretisch 
kader voor psychologische basisbehoeften waarop dit onderzoek gebaseerd is, uitgebreid 
aan de orde komen.  
 
1.3.3 Interpersoonlijk functioneren 
In dit onderzoek wordt gekeken naar het verband tussen de vervulling van psychologi-
sche basisbehoeften en het functioneren van dio's. De complexiteit van het docentschap, 
waar met hetzelfde functioneren vaak tegelijkertijd verschillende functies moeten worden 
vervuld (Boyle, 1986; Shuell, 1996), zoals aansturen van leerprocessen bij leerlingen, 
ontwikkelen van vakinhoudelijke kennis, creëren van een bepaalde affectief klimaat, en 
bijbrengen van normen en waarden, maakt het noodzakelijk verschillende 'zoeklichten' in 
te zetten om dit functioneren te kunnen beschrijven, teneinde zowel het leren van de 
leerlingen als de professionele ontwikkeling van docenten te kunnen verklaren. Dit bete-
kent dat het functioneren van een docent in een bepaalde situatie in een klas, vanuit 
verschillende perspectieven geanalyseerd kan worden.  

In deze studie is gekozen voor het bestuderen van dio's vanuit het interpersoonlijk 
perspectief. Het interpersoonlijk perspectief beschrijft en analyseert het functioneren van 
docenten (in opleiding) in de klas in termen van de relatie tussen docent en leerlingen. 

Het interpersoonlijk perspectief biedt, doordat daarnaar al veel onderzoek is verricht, 
een duidelijk uitgewerkt theoretisch kader voor het beschrijven van het functioneren van 
dio's (Brekelmans, 1989; Den Brok, 2001; Créton & Wubbels, 1984; Wubbels & Levy, 
1993). Al sinds de jaren zeventig is binnen het IVLOS en daarbuiten (zie Den Brok, 2001) 
gericht gewerkt aan het uitwerken van dat theoretisch kader en het ontwikkelen van 
onderzoeksinstrumenten. Verder speelt het interpersoonlijk perspectief een rol bij de 
opleiding van dio's en het trainen van adequaat docentgedrag. Uitbreiding van het inter-
persoonlijk perspectief met inzichten omtrent de vervulling van psychologische basisbe-
hoeften van dio's tijdens het functioneren in lessen verrijkt daarom de bestaande oplei-
dingsdidactische theorievorming en kan daarmee tevens een praktische bijdrage leveren 
aan de opleiding van dio's.  
 
1.3.4 Wat helpt basisbehoeften van dio's vervullen? 
Wanneer de omstandigheden belemmerend zijn voor de vervulling van psychologische 
basisbehoeften en dus de voedende competentie-, verbondenheid- en autonomie-
ervaringen niet onmiddellijk voorhanden zijn, is het voor een persoon van belang inner-
lijke bronnen aan te kunnen spreken (Deci & Ryan, 2000, p. 229). Met name positieve 
belevingen in eerdere ervaringen waarin de basisbehoeften wel vervuld waren, kunnen 
gelden als voedende bronnen. Dergelijke ervaringen kenmerken zich onder andere door 
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intrinsieke motivatie, welzijn, optimaal functioneren, psychologische groei en vitaliteit 
(Deci & Ryan, 2002) en door bijvoorbeeld positieve emoties (Reis, Sheldon, Gable, Ros-
coe, & Ryan, 2000; Epstein, 1998a, 1998b), constructieve gedachten en motieven (Bargh 
& Chartrand, 1999; Epstein, 1998a, 1998b) en als positief ervaren gedrag (Deci, 1980; 
Jacoby & Kelley, 1990). Het menselijk systeem onthoudt deze ervaringen, en deze erva-
ringen kunnen geheel of gedeeltelijk opgeroepen en geactiveerd worden in nieuwe situa-
ties (Bargh & Chartrand, 1999; Jacoby & Kelley, 1990).  

In ons onderzoek wordt in het bijzonder gekeken naar positieve krachten en kwalitei-
ten in de persoon (Aspinwall & Staudinger, 2003a; Peterson & Seligman, 2004; Selig-
man, 2002; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Seligman & Peterson, 2003; Snyder & 
Lopez, 2002) die als voedend beschouwd kunnen worden in situaties met condities die 
vervulling van psychologische basisbehoeften dreigen te belemmeren. De verwachting in 
dit onderzoek is dat mensen - en dus ook dio's - beschikken over innerlijke bronnen in de 
vorm van persoonlijke kwaliteiten (Korthagen, 2001; Peterson & Seligman, 2004; Selig-
man, 2002) die kunnen helpen psychologische basisbehoeften in moeilijke omstandighe-
den te vervullen. Met betrekking tot docenten geeft Korthagen (2001, p. 30) in navolging 
van Tickle (1999) aan dat kwaliteiten zoals empathie, compassie, het vermogen frustra-
tie en ongeduld te reguleren, begrip en tolerantie, liefde, flexibiliteit en het vermogen 
met schuldgevoelens en boosheid om te kunnen gaan, wezenlijke kwaliteiten zijn voor 
docenten. Korthagen onderstreept in navolging van Ofman (1994) dat dergelijke kwalitei-
ten in alle mensen aanwezig zijn, ongeacht of mensen deze kwaliteiten al dan niet inzet-
ten. Korthagen en Ofman stellen dat deze kwaliteiten volgens hen dan ook deel uitmaken 
van het meest eigene van mensen, dat wat zij de menselijke 'kern' noemen. Deze kwali-
teiten worden daarom door hen aangeduid met het begrip kernkwaliteiten (Korthagen & 
Vasalos, 2005). De kwaliteiten die Korthagen (2001) en Ofman (1994) noemen, lijken 
grotendeels samen te vallen met kwaliteiten die Peterson en Seligman (Peterson & Se-
ligman, 2004; Seligman & Peterson, 2003) character strengths noemen en die ook door 
anderen als belangrijke en vervulling gevende menselijke kwaliteiten worden genoemd 
(zie bijvoorbeeld de handboeken op dit gebied: Snyder & Lopez, 2002; Aspinwall & Stau-
dinger, 2003a). In ons onderzoek zal daarom onderzocht worden of kernkwaliteiten die 
dio's zeggen in te zetten bij het lesgeven, samenhangen met de vervulling van psycholo-
gische basisbehoeften.  
 
1.4 De relevantie van dit onderzoek 
 
1.4.1 Wetenschappelijke relevantie 
Dit onderzoek richt zich op een bepaald aspect van de niet-rationele factoren bij dio's, 
namelijk de vervulling van psychologische basisbehoeften en het verband daarvan met 
het interpersoonlijk functioneren. Bovendien wordt de relatie tussen de vervulling van 
psychologische basisbehoeften en de inzet van kernkwaliteiten onderzocht. Psychologi-
sche basisbehoeften hebben binnen het onderzoek naar het functioneren van dio's tot op 
heden zeer weinig aandacht gekregen. Bevindingen van dit onderzoek kunnen daarom 
een bijdrage leveren aan de theorievorming omtrent niet-rationele factoren in het functi-
oneren van dio's.  

Een ander belang van dit onderzoek is gelegen in het feit dat de mate van vervulling 
van de basisbehoeften bij dio's tijdens het lesgeven in verschillende lessen van verschil-
lende klassen, en over een langere periode wordt onderzocht. Zowel het meten van de 
basisbehoeftevervulling van dio's in lessen, namelijk wanneer zij voor het eerst zelfstan-
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dig lesgeven in het kader van hun opleiding, als de longitudinale aanpak van deze me-
ting, namelijk over een periode van 14 weken, zijn niet eerder in onderzoek beschreven. 
De longitudinale aanpak van ons onderzoek geeft inzicht in mogelijke veranderingen in 
de mate van vervulling van de psychologische basisbehoeften bij dio's.  

Het gebruik van de leerlingenbeelden (naast de zelfbeelden van de dio's) om het 
functioneren van de dio's in verband met hun basisbehoeftevervulling te onderzoeken, 
voegt eveneens een nieuw element toe aan bestaand onderzoek over basisbehoeftever-
vulling en het verband met het functioneren. Leerlingenbeelden vertegenwoordigen na-
melijk een minder subjectieve wijze van observatie van het functioneren van docenten 
dan het gebruik van zelfrapportages.  

 
1.4.2 Praktische relevantie 
De praktische relevantie van dit onderzoek heeft betrekking op een aantal aspecten. In 
de eerste plaats kunnen inzichten over de aard en werking van psychologische basisbe-
hoeften en kernkwaliteiten van dio's mogelijk bijdragen tot een verbetering van de oplei-
ding van dio's (Korthagen, 2004; Korthagen & Vasalos, 2005). Te verwachten is namelijk 
dat door kennis hierover, opleiders en dio's zich meer bewust kunnen worden van de 
aard van psychologische basisbehoeften, de invloed daarvan op het functioneren in de 
klas, en de wijze waarop meer aan vervulling ervan gewerkt kan worden. Als onze aan-
name over het belang van kernkwaliteiten juist blijkt te zijn, dan kunnen opleiders dio's 
helpen kernkwaliteiten in te zetten, zodat patronen die mogelijkerwijs negatieve effecten 
hebben op het functioneren van die dio's, omgebogen kunnen worden (Korthagen, 2004; 
Korthagen & Vasalos 2005).  

Verder wordt in het kader van dit onderzoek een aantal instrumenten en methodes 
gebruikt die ook van praktisch nut kunnen zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld de ontwikkelde 
vragenlijsten en het instrument dat gebruikmaakt van beelden tijdens lessen, ingezet 
worden voor de diagnose van de mate van behoeftevervulling van dio's.  
 
1.5 Probleemstelling en onderzoeksvragen  
 
De probleemstelling van dit onderzoek luidt:  
 
Wat is het verband tussen de mate van vervulling van de psychologische basisbehoeften 
van docenten-in-opleiding en hun interpersoonlijk functioneren in lessen, en welke rol 
spelen kernkwaliteiten bij de vervulling van hun psychologische basisbehoeften? 
 
Deze probleemstelling wordt in dit onderzoek uitgewerkt in drie groepen onderzoeksvra-
gen, respectievelijk:  
1 In welke mate zijn de psychologische basisbehoeften bij dio's vervuld gedurende de 

eerste 14 weken waarin zij in het kader van de lerarenopleiding zelfstandig lesgeven? 
2 Wat is het verband tussen de mate van vervulling van de psychologische basisbe-

hoeften van dio's en hun interpersoonlijk functioneren in lessen? 
3 In welke mate worden volgens dio's door hen kernkwaliteiten ingezet voor hun pro-

fessionele ontwikkeling, en wat is het verband met de verandering in de mate van 
vervulling van hun psychologische basisbehoeften? 

In de paragrafen 3.2.1, 3.2.2 en 3.2.3 worden de onderzoeksvragen verder uitgewerkt. 
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1.6 Indeling van het boek 
 
Hoofdstuk 2 geeft een conceptueel kader voor psychologische basisbehoeften en de 
vervulling daarvan, voor de relatie tussen de mate van vervulling van psychologische 
basisbehoeften en functioneren, voor kernkwaliteiten en de relatie tussen een verande-
ring in de mate van vervulling van psychologische basisbehoeften en het inzetten van 
kernkwaliteiten.  

Hoofdstuk 3 beschrijft de algemene opzet van het onderzoek en de procedures die 
gevolgd zijn bij het verzamelen van data.  

In hoofdstuk 4, 5 en 6 wordt ingegaan op de ontwikkeling van de onderzoeksinstru-
menten en de kwaliteit daarvan, en worden de verkregen resultaten besproken. Daarbij 
behandelt hoofdstuk 4 de vervulling van psychologische basisbehoeften bij dio's, hoofd-
stuk 5 het interpersoonlijk functioneren van dio's en het verband daarvan met de mate 
van vervulling van psychologische basisbehoeften, en hoofdstuk 6 de inzet van kernkwa-
liteiten van dio's en het verband daarvan met een verandering in de mate van vervulling 
van de psychologische basisbehoeften. Hoofdstuk 7 presenteert kwalitatieve gegevens 
door drie dio's te volgen in de mate van vervulling van hun basisbehoeften, hun functio-
neren, en de inzet van kernkwaliteiten. Aan de hand van hun uitspraken, verkregen door 
middel van interviews, worden de in hoofdstuk 4, 5 en 6 gepresenteerde resultaten geïl-
lustreerd.  

Ter afronding van dit boek worden in hoofdstuk 8 de belangrijkste conclusies en een 
evaluatie van het onderzoek beschreven. Tevens zullen in dit hoofdstuk thema's voor 
vervolgonderzoek aangereikt worden.  
 
 



2 Theoretisch kader 
 
 
2.1 Inleiding 
 
Het doel van dit hoofdstuk is het verhelderen en theoretisch inkaderen van de verschil-
lende concepten die in dit onderzoek centraal staan, namelijk psychologische basisbe-
hoeften en de vervulling daarvan (2.2 en 2.3), het verband tussen de vervulling van 
psychologische basisbehoeften en functioneren (2.4, 2.5 en 2.6) en het verband tussen 
de vervulling van psychologische basisbehoeften en het inzetten van kernkwaliteiten (2.7 
en 2.8). Omdat op het gebied van onderzoek naar het functioneren van docenten op dit 
moment nog nauwelijks studies zijn verricht ten aanzien van de mate van vervulling van 
psychologische basisbehoeften en kernkwaliteiten, zal over deze onderwerpen eerst een 
algemeen psychologisch kader worden geschetst. Dit algemene kader zal vervolgens 
worden vertaald naar dio's.  
 
2.2 Psychologische basisbehoeften  
 
2.2.1 Psychologische basisbehoeften van mensen in het algemeen 
Zoals in paragraaf 1.3.2 is aangegeven, wordt een belangrijk fundament voor het onder-
zoek naar optimaal functioneren en psychologische groei gevormd door de Self-
Determination Theory (SDT) waarin het concept van psychologische basisbehoeften 
centraal staat.1 Een belangrijk uitgangspunt van de SDT is dat de mens, om optimaal te 
functioneren, van nature georiënteerd is op het ontwikkelen van een steeds verder uit-
gewerkte en samenhangende ervaring van het 'zelf' (Ryan & Deci, 2002, p. 5; zie ook 
Deci & Ryan, 2000, 2002; Ryan, 1995; Sheldon, 2002), volgens de SDT hét kenmerk van 
psychologische groei. Hodgins en Knee zeggen hierover: "…the core self includes intrinsic 
integrative tendencies that motivate individuals to assimilate ongoing experience into 
increasingly elaborated and integrated self-structures" (Hodgins & Knee, 2002, p. 87; zie 
ook Deci & Ryan, 1985; Ryan, 1995). De mate waarin een persoon daarin slaagt, is 
bepalend voor de ontwikkeling van een autonoom zelf dat meer en meer de bron - ook 
wel aangeduid met locus of causality (deCharms, 1968) - van zelfgestuurd handelen 
wordt. Deze ontwikkeling wordt aangeduid met het begrip zelfactualisatie. Zelfactualisa-
tie is het geïntegreerd en probleemloos kunnen inzetten van het eigen potentieel (Deci, 
1980; Deci & Ryan, 1985, p. 164; Sheldon, Elliot, Kim, & Kasser, 2001; zie ook Maslow, 
1971a, 1971b).2 Omdat het begrip zelf in dit onderzoek verder niet centraal staat, ver-
wijzen wij naar enige toonaangevende publicaties hierover (Deci, 1980; Deci & Ryan, 
2000, 2002; Hodgins & Knee, 2002; Ryan, 1995; Sheldon, 2002).  

De visie in de SDT op het optimaal functioneren door psychologische groei en zelfac-
tualisatie is gebaseerd op een organisch-dialectische benadering. Hiermee wordt bedoeld 
dat de oriëntatie op psychologische groei en zelfactualisatie aangeboren is en eigen is 
aan de menselijke psyche (dus niet is aangeleerd), en in een voortdurende wisselwerking 
met de omgeving vorm krijgt (Deci & Ryan, 2000, p. 229). De mens is volgens de SDT 
van nature gericht op integratie van innerlijke, psychische mogelijkheden met betrekking 
tot het functioneren in sociale structuren. Deze gerichtheid op integratie komt tot uit-

                                                      
1  Enige toonaangevende publicaties over de SDT zijn: Deci, 1980; Deci & Ryan, 1985a, 2000, 2002; 

Ryan & Deci, 2000a, 2000b, 2002; Reis et al., 2000. 
2  "As individuals develop in the direction of greater autonomy, their sense of self-worth is based on 

organismic functioning, that is, on simply 'being' what they are by nature as they act choicefully in 
integrated ways and fulfill potentialities" (Maslow, 1968, in Hodgins, 2002, p. 87; zie ook Maslow 
1971a, 1971b).  
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drukking in de betrokkenheid op interessante activiteiten, het verwerven van capacitei-
ten, het verbonden zijn met sociale groepen en het realiseren van adaptatie.  

Voor optimaal psychologisch functioneren zijn volgens Deci en Ryan (2000, p. 229) 
fundamentele 'voedingsstoffen'3 nodig, namelijk het ervaren van competentie, verbon-
denheid en autonomie. Deze voedingsstoffen kunnen volgens hen vergeleken worden 
met de voeding die een plant in de vorm van mineralen, water en zonlicht nodig heeft om 
te kunnen groeien. Ontbreken deze voedingsstoffen of is daar een structureel gebrek 
aan, dan worden het functioneren en de groei nadelig beïnvloed of ontstaat er zelfs ver-
val. Competentie, verbondenheid en autonomie zijn essentiële, menselijke psychologi-
sche basisbehoeften die aangeboren, universeel en onmisbaar zijn. De aanwezigheid of 
afwezigheid van (momentane) omgevingsfactoren waardoor deze behoeften vervuld 
worden, is zeer bepalend voor de voortgaande psychologische groei van een persoon 
(Deci & Ryan, 2000, p. 229). Behalve deze omgevingsfactoren spelen de gedurende het 
leven opgedane competentie-, verbondenheids- en autonomie-ervaringen een belangrijke 
rol. Deze ervaringen kunnen voor een persoon een psychologische ondersteuning vormen 
in situaties waarin de basisbehoeften onder druk staan. Een belangrijke hypothese van 
de SDT is dat de vervulling van psychologische basisbehoeften een noodzakelijke conditie 
is voor intrinsieke motivatie, het ervaren van welzijn, optimaal functioneren, psychologi-
sche groei en vitaliteit (Deci & Ryan, 2000, 2002). Ook heeft de vervulling van psycholo-
gische basisbehoeften een spectrum aan andere ervaringen tot gevolg, zoals het ervaren 
van positieve emoties en bijvoorbeeld het afwezig zijn van boosheid, verdriet, vijandig-
heid en zelfbescherming (Deci & Ryan 2000, 2002; Ryan & Deci, 2000a). Ook zelfver-
trouwen, interesse en betrokkenheid (engagement), betere aanpassing, en het effectief 
omgaan met en functioneren in moeilijke omstandigheden ('coping'), zelfregulatie, en 
mentale en fysieke gezondheid zijn belangrijke en, volgens de SDT, rechtstreekse gevol-
gen van de vervulling van de drie psychologische basisbehoeften (Deci & Ryan, 2000, 
2002; Ryan & Deci, 2000a). Ook het ervaren van 'flow' wordt door Deci en Ryan (2000) 
als een belangrijk fenomeen gezien dat volgens hen in verband staat met de vervulling 
van de psychologische basisbehoeften. Volgens Csikszentmihalyi (1990, 1993) ervaren 
mensen flow wanneer een uitdaging optimaal past bij persoonlijke capaciteiten. Flow is 
een staat van inherente bevrediging en genot. Wanneer flow ervaren wordt, is er sprake 
van een autotelische ervaring, dat wil zeggen dat het doel van het handelen het handelen 
zelf is geworden. Flow wordt daarom ook gezien als het prototype van intrinsiek gemoti-
veerd handelen. Volgens Deci en Ryan (2000) zijn er aanzienlijke theoretische overeen-
komsten tussen opvattingen van de SDT en het flow-concept. Volgens hen zou het flow-
concept verdiept kunnen worden wanneer de opvattingen over de vervulling van psycho-
logische basisbehoeften als een centraal gegeven van flow zouden worden beschouwd 
(wat nu nog niet het geval is; flow wordt meer gezien als een ultieme competentie-
ervaring). Als psychologische basisbehoeften niet vervuld zijn, wordt veiligheid een the-
ma en kan er een spectrum aan submotivaties en afgeleide behoeften ontstaan (Deci & 
Ryan, 2000). Deze leiden ertoe dat een persoon – veelal door een afname van aanpas-
sing - een bepaalde gerichtheid heeft op het minimaliseren van de behoeftebeperking en 
het beperken van de nadelige gevolgen daarvan (Skinner & Edge, 2002). Epstein (1998a) 
stelt dat onvervulde behoeften aan de basis staan van onder andere een uitgebreid spec-
trum aan negatieve zelfbeelden, negatieve en belemmerende overtuigingen over het zelf 

                                                      
3  Sheldon, Ryan en Reis (1996, p. 1277) geven in dit verband aan: "The functional role of need-

fulfilling experiences we assume, is to replenish psychological energies and thereby enable ongoing 
motivated behavior." 
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Mensen met een vervulde competentiebehoef-
te voelen: 

• zich bekwaam; 

• dat ze in staat zijn om interessante en nieuwe 
vaardigheden te leren; 

• dat ze op de meeste dagen de dingen die ze 
doen tot een goed einde brengen; 

• dat ze in hun leven veel kansen hebben om te 
tonen hoe capabel ze zijn; 

• dat ze succesvol zijn in het uitvoeren van 
taken. 

 
(Vrij naar de Basic Psychological Needs Question-
naire, BPNQ, 2001) 

en de wereld, destructieve gedachten en het ontbreken van constructieve gedachten. 
Deze werken door in het denken en functioneren van mensen, veelal zonder dat zij zich 
daar bewust van zijn. 

Kortom: de vervulling van de behoefte aan competentie, verbondenheid en autono-
mie staat volgens de SDT in verband met het meest effectieve functioneren (Deci & 
Ryan, 2000, p. 229). Geen van deze drie behoeften kan genegeerd of onderdrukt worden 
zonder significante, negatieve consequenties voor de persoon.4 Competentie, verbonden-
heid en autonomie vertegenwoordigen van elkaar onderscheidbare en met elkaar samen-
hangende psychologische basisbehoeften. In de volgende subparagrafen (2.2.2, 2.2.3 en 
2.2.4) zal elk hiervan toegelicht worden. 
 
2.2.2 Competentie  
De benadering van competentie binnen de SDT is gebaseerd op het begrip effectance 
motivation van White (1959, in Elliot, McGregor, & Trash, 2002, p. 361) die stelt dat 

organismen geboren worden met de 
drang om invloed te hebben op, en 
beheersing uit te oefenen over hun 
omgeving. De behoefte aan compe-
tentie is het beste te conceptualiseren 
als een aangeboren streven om be-
kwaam te zijn. De behoefte aan com-
petentie zet mensen aan om uitda-
gingen te zoeken die optimaal zijn 
voor de ontwikkeling van hun capaci-
teiten, en vastberaden te proberen 
deze vaardigheden en capaciteiten te 
behouden en te vergroten. De be-
hoefte aan competentie is niet het 

verlangen naar het beschikken over concrete vaardigheden of capaciteiten, maar veel 
meer een verlangen naar het ervaren van vertrouwen in de effectiviteit van het eigen 
handelen (Ryan & Deci, 2002, p. 7). Het ervaren van competentie verwijst dus naar het 
gevoel effectief te zijn, capaciteiten te kunnen inzetten en deze te ervaren in de interac-
tie met de sociale omgeving (Deci, 1975; Ryan & Deci, 2002).5 Middels deze aangeboren 

                                                      
4  Basisbehoeften verschillen van concepten zoals persoonlijke motieven, verlangens en wat mensen 

nastreven, zoals hebzucht, prestatiedrang, dominantie en soms zelfs vernedering (Akhtar, 1999; 
Deci & Ryan, 2000, p. 250). Alhoewel mensen dergelijke en andere motieven bezitten, is het duide-
lijk dat deze niet essentieel zijn voor welzijn en optimaal functioneren. Bepaalde motieven, verlan-
gens of strevingen houden mensen zelfs af van het vervullen van basisbehoeften (Ryan & Deci, 
2002, p. 8). Verlangens kunnen vervangen worden door andere, bij behoeften kan dat niet (Akhtar, 
1999). 

5  De competentiebehoefte is iets anders dan bijvoorbeeld self-efficacy, wat veel meer een overtuiging 
is het vermogen te bezitten om vanuit het eigen handelen een gewenst resultaat te bewerkstelligen 
(Bandura & Locke, 2003; Maddux, 2002) en controle uit te kunnen oefenen op gebeurtenissen die 
het eigen leven beïnvloeden (Benight & Bandura, 2004). Bandura (1997, in Pastorelliet al., 2001) 
stelt: "Self-efficacy beliefs are the product of a complex process of self-persuasion that relies on the 
cognitive processing of diverse sources of efficacy information conveyed directly, vicariously, socially, 
and physiologically." Een ander belangrijk verschil tussen de behoefte aan competentie en self-
efficacy zoals de SDT dit ziet, is het feit dat de competentiebehoefte – anders dus dan self-efficacy - 
deel uitmaakt van het spectrum van de drie psychologische basisbehoeften en onderdeel is van de 
dynamiek van de menselijke psyche die gericht is op een geïntegreerd zelfbesef, psychologische 
groei en zelfactualisatie (Deci & Ryan 2000). 
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behoefte aan competentie wordt de biologisch-evolutionaire functie van aanpassing aan 
de omgeving gerealiseerd (Elliott & McGregor, 2002, p. 365).  

Skinner en Edge (2002, p. 308) geven aan dat een nieuwe, onverwachte situatie wat 
betreft de competentiebehoefte een spectrum van veelal op ontdekking gerichte ge-
dragsoriëntaties kan oproepen, bijvoorbeeld observeren, onderzoeken en interesse tonen 
in wat zich afspeelt. Wanneer iemand terechtkomt in een voor hem of haar chaotische, 
onoverzichtelijke omgeving of een omgeving die negatieve feedback levert op het functi-
oneren, kan de competentievervulling onder druk komen te staan. Mogelijke effecten 
hiervan zijn het zich onttrekken aan het handelen, het ervaren van onzekerheid of angst 
en een oriëntatie op weggaan uit de situatie (Skinner & Edge, 2002, p. 308).  
 
2.2.3 Verbondenheid  

De behoefte aan verbondenheid ver-
wijst naar het streven om een positie-
ve relatie met, en betrokkenheid op 
anderen te ervaren. Verbondenheid is 
het gevoel van een persoon dat hij om 
anderen geeft, dat anderen om hem 
geven en dat hij bij andere personen 
of een gemeenschap behoort (Bau-
meister & Leary, 1995; Ryan, 1995: 
Ryan & Deci, 2002). De behoefte aan 
verbondenheid duidt op de tendens 
van mensen om te verlangen in ver-
binding te staan met anderen, daar-
mee een geheel te vormen en door 
andere mensen geaccepteerd te wor-
den (Ryan & Deci, 2002, p. 7). De 

gerichtheid op het ervaren van vertrouwen in mensen, het ervaren van duurzame con-
tacten en een positieve band met mensen, zijn andere belangrijke kenmerken van de 
behoefte aan verbondenheid. De behoefte om in relatie met anderen te zijn, is niet ge-
koppeld aan het verkrijgen van een bepaald resultaat (zoals seks) of een formele status 
(zoals echtgenoot, of groepslid zijn). In plaats daarvan heeft verbondenheid de psycholo-
gische betekenis van in een veilige verbinding met anderen te staan en eenheid met 
anderen te ervaren (Ryan & Deci, 2002, p. 7). Reis en zijn collega's (Reis et al., 2000, p. 
422) noemen op basis van een literatuurstudie zeven typen sociale factoren die geacht 
worden bij te dragen tot een algemeen gevoel van verbondenheid. Deze zijn volgens 
hen: 
• zich begrepen en gewaardeerd voelen; 
• communicatie over voor de persoon belangrijke zaken; 
• participatie in gemeenschappelijke activiteiten; 
• een groep vrienden hebben waar men gemeenschappelijk tijd mee kan doorbrengen; 
• deelnemen in plezierige, fijne activiteiten;  
• het vermijden van een conflict dat afstand kan scheppen en een gevoel van verwijde-

ring met belangrijke personen kan oproepen; 
• vermijden van zelfbewuste of onzekere gevoelens die de aandacht afleiden van ande-

ren, en op het zelf richten; 

Mensen met een vervulde verbondenheids-
behoefte voelen: 

• een goed contact met mensen om hen heen; 

• dat ze de mensen mogen met wie ze om-
gaan; 

• dat ze goed kunnen opschieten met de 
mensen met wie ze in contact komen; 

• zich niet eenkennig;  

• dat ze veel sociale contacten hebben; 

• dat de mensen waar ze regelmatig mee 
omgaan bijna zijn als vrienden; 

• dat veel mensen om hen heen om hen ge-
ven; 

• een warme band met de personen met wie ze 
veel contact hebben. 

 
(Vrij naar de Basic Psychological Needs Question-
naire, BPNQ, 2001) 
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De behoefte aan verbondenheid is meer vervuld naarmate mensen meer als betrouw-
baar, ondersteunend, vriendelijk en ongevaarlijk worden ervaren en naarmate er duur-
zame contacten met mensen onderhouden worden (Epstein, 1998a, 1998b; Ryan, 
Sheldon, Kasser, & Deci, 1996, p. 17). Ook het streven naar diepe, affectieve en liefde-
rijke relaties (Emmons, 1996; Nuttin, 1984, p. 107) gebaseerd op wederkerigheid, is een 
uitdrukking van deze behoefte. Skinner en Edge (2002, p. 308) geven aan dat wanneer 
de behoefte aan verbondenheid onder druk komt te staan door bijvoorbeeld het verbre-
ken of verliezen van positief contact, er een spectrum aan reacties kan ontstaan. Deze 
zijn gericht op het verbeteren van de aanpassing, het vermijden van een verdere afname 
van de verbondenheidsvervulling of compensatie daarvan. Het kan bijvoorbeeld gaan om 
toenadering zoeken, hunkeren naar contact, en actief contact maken. Het verlies van een 
dierbare kan een min of meer bevriezen van het handelen tot gevolg hebben. Het kan 
ook leiden tot het ervaren van shock of een naar binnen gekeerde oriëntatie.  
 
2.2.4 Autonomie  
Het begrip autonomie, zoals uitgewerkt binnen de SDT, duidt op het ervaren van zelfbe-
paling en verwijst naar wilskracht (volition): het verlangen van het organisme om erva-
ringen en gedrag zelf te organiseren en om activiteiten uit te voeren die overeenstem-
men met het eigen zelfbesef (deCharms, 1968; Deci, 1980, Deci & Ryan, 2000, p. 231; 
Ryan, Kuhl, & Deci, 1997; Sheldon & Elliot, 1999). Autonomie verwijst naar de behoefte 
om het authentieke zelf uit te drukken en het zelf te ervaren als de bron van het hande-
len (Ryan, 1995; Ryan & Deci, 2002; Skinner & Edge, 2002, p. 298).6 Centraal bij het 
ervaren van autonomie staat dan ook de eigen wil, het maken van duidelijke keuzes 
vanuit het bewustzijn van de eigen waarden en het nemen van verantwoordelijkheid voor 
de eigen keuzes (Hodgins, Koestner, & Duncan, 1996).  

De SDT benadrukt dat, hoe groter iemands autonomie is, des te meer die persoon 
handelt in overeenstemming met de eigen waarden, behoeften en intenties. Dit in plaats 
van te reageren op andere krachten, of deze nu van binnenuit de persoon werken (zoals 
driften) of van buitenaf werkzaam zijn (zoals sociale druk) (Ryan et al., 1997, p. 702). 
Autonomiebeleving heeft volgens de SDT een integrerende werking op de zelfervaring 
van mensen (Ryan, 1995): "As we use the term autonomy it is not equivalent to either 
independence or freedom from external influences, but rather refers to the holistic inte-
grated functioning through which action is centrally regulated. Autonomy is an instance 
of organization par excellence, because autonomy entails the higher order gathering 
together of components systems into a relative unity and acting from that organized 
vantage point" (Ryan et al., 1997, p. 702).  

Deze visie staat in contrast met andere benaderingen die autonomie bijvoorbeeld be-
schrijven als individualistisch en zelfs als een mogelijke oorzaak voor een grotere vat-
baarheid voor depressie (Dunkley, Blankstein, & Flett, 1997; Sato & McCann, 1998). Zo 
stellen Dunkley en zijn collega's dat, volgens hen, autonome mensen een onverschillige 
of minachtende houding naar anderen hebben en vrij willen blijven van pogingen hun 
activiteiten te beïnvloeden, te verbieden, te verhinderen of te controleren. Sato e.a. 
(1998, p. 847) geven aan dat autonomie de persoonlijke individualiteit, onafhankelijk-
heid, het nastreven van persoonlijke doelen en een gebrek aan belangstelling voor ande-

                                                      
6  Chirkov, Ryan, Kim en Kaplan (2003, p. 106-107) stellen dat autonomie niet gezien moet worden als 

een met name westers individualisme. Zij benadrukken, in overeenstemming met de SDT, dat auto-
nomie, ondanks inkleuringen die mogelijkerwijs door culturele invloeden ontstaan, een essentiële 
universele menselijke behoefte is. 
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ren impliceert. Daarentegen benadert de SDT, waarop dit onderzoek gebaseerd is, auto-
nomie vanuit een perspectief van psychologische groei, gezondheid en welzijn (Chirkov 
et al., 2003). De SDT stelt dat, als iemand werkelijk autonoom is, dat niet wil zeggen dat 
hij autocratisch, individualistisch of autoritair is. De term autonomie is namelijk volgens 
de SDT niet equivalent met onafhankelijkheid of vrijheid van externe invloeden, maar 
verwijst naar geïntegreerd functioneren, waardoor handelen centraal (namelijk vanuit het 
geïntegreerde zelf) gereguleerd wordt (Ryan, 1995). Autonome mensen realiseren, in de 
wisselwerking tussen henzelf en de omgeving, voldoende gelegenheid voor zelfbepaling 
en ruimte voor de eigen keuzes. Een autonoom persoon neigt volgens deze visie naar het 
ontwikkelen van een grote mate van zelfinitiatief, zoekt activiteiten die interessant en 
uitdagend zijn en neemt verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag (Deci & Ryan, 2000; 
Ryan & Deci, 2001; Sheldon et al., 2001).  

De autonomiebehoefte staat volgens de SDT onder druk wanneer de omgeving waar-
in een persoon functioneert, controlerend is of wanneer de omgeving weinig of geen 
gelegenheid biedt voor het kunnen nemen van eigen initiatief, voor het formuleren en 
inzetten van de eigen visie en voor het maken van persoonlijke keuzes. Dergelijke in-
vloeden kunnen bij een persoon leiden tot een externe oriëntatie. Dat betekent dat de 
zelfsturing afneemt en dat de keuzes die de persoon maakt meer of geheel bepaald 
worden door invloeden van buitenaf. Bij extern georiënteerde mensen is bijvoorbeeld te 
zien dat beloning, deadlines, structuren en aanwijzingen van anderen richtinggevend 
zijn. Zij oriënteren zich meer op 
wat anderen zeggen dan op wat 
ze vanuit zichzelf willen.7 Dit 
wordt volgens Deci en Ryan 
(2000) bijvoorbeeld in de VS 
zichtbaar in een oriëntatie van 
een groot deel van de bevolking 
op welvaart, roem en andere 
factoren die buiten de persoon 
zelf liggen. Dergelijke extrinsieke 
aspiraties of doelen vormen 
volgens Deci en Ryan (2002) een 
substituut voor het gemis aan 
basisbehoeftevervulling, in het 
bijzonder autonomie. Extrinsieke 
doelen kunnen in omstandighe-
den waarin basisbehoeften niet vervuld worden, bijzonder motiverend zijn. Ze kunnen 
een secundaire en compenserende vervulling opleveren, maar zij generen niet een direc-
te, onmisbare en essentiële vervulling van de psychologische basisbehoeften (Deci & 
Ryan, 2002). 

Iemand bij wie autonomie bijna geheel ontbreekt of nauwelijks tot ontwikkeling is 
gekomen, legt alle initiatief buiten zichzelf. Zo'n persoon ervaart en voelt dat het verwer-
ven van verlangde resultaten buiten de eigen mogelijkheid en controle ligt. Het bereiken 

                                                      
7  Hier wordt door Sato en McCan (1998, p. 847) naar verwezen als 'sociotropy'. "Sociotropy can be 

characterized as the state of being 'socially dependent'. Individuals who are sociotropic, concern 
themselves mostly with their interpersonal relationships. These individuals invest themselves in their 
interpersonal relationships in order to achieve and maintain a feeling of self-worth."  

 

Mensen met een vervulde autonomiebehoefte 
voelen: 

• zich vrij om zelf te bepalen hoe zij hun leven 
leiden; 

• dat mensen waarmee ze dagelijks omgaan reke-
ning houden met hun gevoelens; 

• zich vrij om hun ideeën en opvattingen te uiten; 

• dat zij zichzelf kunnen zijn in dagelijkse situaties 

• zich niet in een keurslijf gedrukt; 

• dat er veel gelegenheden zijn om zelf te bepalen 
hoe de dagelijkse dingen te doen; 

• zich niet erg gedwongen om te moeten doen wat 
hen wordt opgedragen.  

 
(Vrij naar de Basic Psychological Needs Questionnaire, 
BPNQ, 2001) 
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van die resultaten is voor zo'n persoon een kwestie van geluk of toeval. Dergelijke ster-
ke, niet-autonome gevoelens zijn veelal gedurende een langere tijd in het leven van een 
persoon opgebouwd uit ervaringen waarbij de autonomie onder druk stond. Niet-
autonome ervaringen, in het bijzonder wanneer deze veel voorkomen in het leven van 
een persoon, kunnen zich vormen tot hardnekkige patronen van destructieve gevoelens, 
gedachten, belemmerende overtuigingen en motieven die zich vanuit het ervarende en 
het rationele systeem uitdrukken (Epstein, 1998a, 1998b). Niet-autonome mensen nei-
gen tot demotivatie en zijn vaak bang voor veranderingen.  

Het onderwijs kent veel situaties waarin de autonomiebehoefte van leerlingen, en ook 
die van docenten, wordt onderdrukt. In onderwijs komt het namelijk veel voor dat do-
centen de autonomiebehoefte van leerlingen belemmeren door sterk controlerend en 
sturend gedrag te vertonen (Deci & Ryan, 1994; Deci, Ryan, & Williams, 1996; Reeve, 
2002; Wild, Enzle, Nix, & Deci, 1997). Docenten ervaren op hun beurt ook vaak druk op 
hun autonomie van zowel bovenaf (bijvoorbeeld van de schoolleiding) als van onderaf  
(van de leerlingen) (Pelletier, Séguin-Lévesque, & Leagault, 2002). 

Skinner en Edge (2002, p. 308) noemen een aantal reactiepatronen die te verwach-
ten zijn in situaties waarin de autonomiebehoefte door het ervaren van weerstand en 
tegenwerking gefrustreerd wordt. Dit zijn bijvoorbeeld een zelfbeschermende oriëntatie, 
een verdedigende houding, zich schrap zetten tegen de weerstand, en verontwaardiging. 
In situaties waarin de autonomiebehoefte niet vervuld wordt en er door een persoon een 
sterke onderdrukking wordt ervaren van de autonomie, is dit sterker het geval. Er zijn 
dan patronen te verwachten zoals een vechthouding, gerichtheid tegen de bron van de 
ervaren druk, boosheid en aanvallen. Patrick, Skinner en Connell (1993, p. 783) bena-
drukken in dit verband bijvoorbeeld dat het gedrag van niet-autonome leerlingen zich 
kenmerkt door angst, spanning, druk, verdedigingsstrategieën en pogingen om activitei-
ten te vermijden. In tegenstelling hiermee doen autonome leerlingen zich meer gelden, 
zijn volhardend, experimenteren meer en zijn optimistisch. 
 
2.2.5 Samenhang tussen de basisbehoeften 
Uit onderzoek naar het dagelijks functioneren van mensen over een periode van twee 
weken, en de rol van de vervulling van de drie basisbehoeften daarbij (Reis et al., 2000; zie 
ook Sheldon et al., 1996), komt naar voren dat elk van deze drie basisbehoeften een 
geheel eigen invloed heeft op het dagelijkse welbevinden en op ervaringen van mensen. 
Ook wordt uit onderzoek duidelijk dat de psychologische basisbehoeften elk verschillende 
motivationele systemen vertegenwoordigen (La Guardia, Ryan, Couchman, & Deci, 2000; 
Reis et al., 2000)8. De basisbehoeften zijn in hun werking niet tegengesteld aan elkaar, 
maar lijken elkaar eerder te versterken. Dit illustreren Hodgins en zijn collega's (Hodgins et 
al., 1996) ten aanzien van de behoefte aan autonomie en verbondenheid: "One is not 
required to choose between satisfying one's need for autonomy and one's need for 
relatedness; fulfilling one appears to heighten the probability that the second will also be 
fulfilled." (Hodgins et al., 1996, p. 235).  
 Als voorwaarde voor de vervulling van de behoefte aan autonomie is er een bepaald 
niveau van vervulling van de competentiebehoefte nodig. Met andere woorden: als er geen 
(of te weinig) competentievervulling is, is het zeer onwaarschijnlijk dat er autonomie-
vervulling mogelijk is (Deci & Ryan, 1985; Miserandino, 1996). In dat geval is er een staat 

                                                      
8  Zie ook Skinner en Edge (2002) die aangeven dat elke behoefte samenhangt met een spectrum 

aan inschattingen (environmental event appraisal), handelingstendensen, gedrag, emoties en ori-
entaties. 
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van a-motivatie (Patrick, Skinner, & Belmont, 1993), hetgeen zich uit in bijvoorbeeld niets 
doen. Omgekeerd is het wel mogelijk dat er competentievervulling is zonder autonomie, 
maar in dat geval ontbreken aspecten zoals het ervaren van welzijn, intrinsieke motivatie 
en zelfactualisatie (Deci & Ryan, 2000, 2002). Aan het ervaren van verbondenheid dragen, 
naast de vervulling van de behoefte aan verbondenheid, respectievelijk de vervulling van 
de behoefte aan autonomie en competentie, in belangrijke mate bij (La Guardia et al., 
2000). 
 Alhoewel de psychologische basisbehoeften dus elk een eigen aspect vertegen-
woordigen, hangt de vervulling van deze drie basisbehoeften onderling sterk samen. Als 
één van de drie behoeften enige of langere tijd niet vervuld wordt, is het zeer waarschijnlijk 
dat ook de andere twee onvervuld raken. Voor optimaal functioneren, is dus de vervulling 
van alle drie de psychologische basisbehoeften belangrijk: geen van deze drie kan gemist 
worden of onder druk staan, wil men tot optimaal functioneren komen (Deci & Ryan, 2000, 
p. 229).  
 
2.2.6 Drie niveaus in het ervaren van competentie, verbondenheid en autono-

mie  
Vallerand (2000; zie ook Vallerand & Ratelle, 2002) formuleert een model waarmee hij 
aantoont dat het ervaren van competentie, verbondenheid en autonomie op drie verschil-
lende niveaus van belang is: (1) een globaal niveau dat gezien kan worden als de mate 
waarin bij een persoon in het algemeen de behoefte aan competentie, verbondenheid en 
autonomie vervuld is; (2) een contextueel niveau dat betrekking heeft op de mate van 
vervulling van de drie basisbehoeften in bepaalde omgevingen waarin iemand geregeld 
functioneert, zoals binnen verschillende sociale groepen; (3) een situationeel niveau dat 
betrekking heeft op de mate van vervulling van de basisbehoeften in specifieke situaties 
of gebeurtenissen (zie Figuur 2.1). Vallerand benadrukt dat de globale, de contextuele en 
de situationele niveaus in de mate van vervulling van de behoefte aan competentie, 
verbondenheid en autonomie alle in het leven van mensen een specifieke plaats inne-
men, zich vaak vormen tot patronen en tevens wederzijds op elkaar inwerken (zie ook 
Reis et al., 2000).  
 

 
Figuur 2.1 Hiërarchisch model van drie niveaus in het ervaren van competentie, verbondenheid en 
autonomie (vrij naar Valerand & Ratelle, 2002, p. 41). 

 
Het algemene of globale niveau, dat door Vallerand & Ratelle (2002) ook wel met de 
term globaal patroon aangeduid wordt, representeert de gemiddelde of algemeen erva-
ren mate van vervulling van de basisbehoeften in het leven van een persoon. Het globale 
patroon vormt zich vanaf de eerste dag in het leven, krijgt geleidelijk aan specifieke 
contouren door bepaalde ervaringen en feedback, en is zeer invloedrijk en veelal moeilijk 
te veranderen. Reis e.a. (2000) spreken in dit verband ook wel van een persoonlijke 
karaktertrek in de mate van behoeftevervulling.  

Globaal
Het ervaren van competen-
tie, verbondenheid en 
autonomie in het algemeen 
met globaal affect, cognitie 
en gedrag

Contextueel
Het ervaren van 
competentie, 
verbondenheid en 
autonomie in een bepaalde 
sociale context met 
contextueel affect, cognitie 
en gedrag 

Situationeel
Het ervaren van 
competentie, verbonden-
heid en autonomie in een 
bepaalde situatie met
situationeel affect, cognitie 
en gedrag 
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Een persoon kan bij het functioneren in de ene sociale context een hoge mate van 
behoeftevervulling ervaren, terwijl in het functioneren in een andere context zijn behoef-
ten onder druk kunnen staan. Anders gezegd: elk type context waarin een persoon gere-
geld functioneert, gaat voor die persoon gepaard met een contextueel behoeftevervul-
lingspatroon. Contextuele patronen kunnen dus van context tot context enigszins ver-
schillen, maar in alle gevallen werkt volgens Vallerand het globale patroon daarin door. 
Het is te verwachten dat mensen met een hoge mate van behoeftevervulling op het 
globale niveau, bijvoorbeeld een hogere mate van dagelijks welzijn ervaren (dus op 
contextueel en situationeel niveau) dan personen met een lage globale behoeftevervul-
ling (Reis et al., 2000, p. 431). Alhoewel de SDT stelt dat basisbehoeften universeel zijn, 
is het niet uitgesloten dat sommige mensen meer gevoelig zijn voor dagelijkse variaties 
in vervulling dan anderen (Reis et al., 2000). Ook geven Reis e.a. (Reis et al., 2000, p. 
431) aan dat bij personen met een hoge mate van globale behoeftevervulling de mate 
van welzijn die zij ervaren in contexten en situaties gemiddeld hoger is, maar wel sterker 
kan fluctueren dan bij mensen met een globaal lage behoeftevervulling. Deze fluctuaties 
lijken te wijzen op het verschijnsel dat personen met een hoge mate van globale vervul-
ling van psychologische basisbehoeften sensitief zijn voor de omgeving. Personen met 
een lage mate van globale vervulling van de psychologische basisbehoeften lijken daar-
entegen juist een lage gevoeligheid of zelfs een onverschilligheid voor de omgeving te 
hebben, waardoor de omgeving minder impact lijkt te hebben. Deze personen ervaren 
dus minder fluctuaties in de mate van vervulling van de basisbehoeften.  

Contextuele patronen kunnen op hun beurt weer van invloed zijn op de behoeftever-
vulling in de wisselende situaties binnen die contexten, de situationele behoeftevervul-
ling. Immers, ook hier geldt dat mensen in een bepaalde context, door bijvoorbeeld 
gewenning, na enige tijd een patroon opbouwen dat een relatieve stabiliteit gaat verto-
nen. Op zijn beurt kan zo'n relatief stabiel patroon weer doorwerken in concrete situaties 
binnen die context. Ook werkt een patroon in de mate van behoeftevervulling dat ont-
staan is binnen een context, geleidelijk weer door naar de globale behoeftevervulling van 
een persoon.  

De situationele behoeftevervulling hangt samen met het concrete handelen op be-
paalde momenten (Deci & Ryan, 2000, 2002; Reis et al., 2000). Uit het al eerder ge-
noemde onderzoek van Reis e.a. (Reis et al., 2000; zie ook Sheldon, 1996) blijkt dat er 
door diverse - zowel interne als externe - factoren veelal sprake is van aanzienlijke fluc-
tuaties in de ervaren behoeftevervulling bij mensen tussen verschillende situaties waarin 
zij zich bevinden.  
 
2.3 De vervulling van psychologische basisbehoeften bij dio's 
 
Hierboven is het uitgangspunt geformuleerd dat psychologische basisbehoeften een 
universeel menselijk gegeven zijn en dat ze een belangrijke rol spelen in het functioneren 
van mensen. Dit zal dus ook voor dio's gelden. Vertaald naar het lesgeven van dio's kan 
daarom gesteld worden dat het te verwachten is dat het voor dio's van belang is in welke 
mate condities tijdens het lesgeven behoeftevervullend zijn, dan wel belemmerend zijn 
voor de behoeftevervulling, en in welke mate contextuele en globale behoeftevervullings-
patronen in het leven van dio's doorwerken in hun lesgeven. Uit een literatuuronderzoek 
naar de vervulling van basisbehoeften bij dio's wanneer zij voor het eerst in het kader 
van hun opleiding gedurende een langere tijd zelfstandig lesgeven (afgesloten in juli 
2004), bleek dat er nog geen onderzoek is gedaan op dit gebied (zie Bijlage 2.1). Reeve, 
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Bolt en Cai (1999) hebben wel onderzoek gedaan naar beginnende docenten, maar hier-
bij is gewerkt met dio's in een één-op-één-lessituatie in een laboratoriumopstelling. In dit 
onderzoek wordt duidelijk dat wanneer de mate van autonomievervulling laag is, dio's 
zich onder druk voelen staan, hun motivatie verliezen, en een afname ervaren van posi-
tieve emoties en contact met de leerlingen. Bakkenes (1996) heeft niet bij dio's, maar bij 
ervaren docenten onderzocht hoe zij hun competentie, samenwerking met collega's en 
autonomie ervaren en hoe ze daaraan vormgeven. Zij geeft aan dat deze drie aspecten 
van belang zijn voor hun welbevinden en functioneren in de school (bijvoorbeeld hoe 
docenten omgaan met taken), maar haar onderzoek richt zich niet op het lesgeven van 
beginnende docenten en hun interpersoonlijk gedrag. Pelletier e.a. (2002) gaan in op de 
druk op met name de autonomiebehoefte die docenten kunnen ervaren vanuit de leerlin-
gen en de schoolleiding. Zij schetsen de gevolgen die dat heeft voor de autonomieonder-
steuning die zij aan de leerlingen bieden. Binnen de gevonden literatuur komt hun bena-
dering nog het dichtst bij het onderwerp van deze dissertatie. 

In ons onderzoek wordt in het bijzonder de aandacht gericht op het lesgeven van    
dio's in de klas. Dit om te zien hoe behoeftevervulling samenhangt met het interpersoon-
lijk functioneren tijdens het lesgeven. Voor dio's gaat hier veel energie in zitten; de con-
text van het lesgeven in bepaalde klassen is niet alleen nieuw voor hen, maar het me-
rendeel van de dio's ondergaat bovendien binnen die context een rolverandering van 
student naar een docent die in een complexe sociale omgeving verantwoordelijkheden 
draagt. De complexiteit is groot en bepaalde vormen van voorspelbaarheid die dio's als 
student in hun leven hebben leren kennen, zijn veelal weg. Ter illustratie een citaat van 
een dio uit ons onderzoek: "Als student wist ik hoe ik kon werken om een 9 te halen, als 
dio ligt dat geheel anders. Ook al bereid ik mijn les voor als voor het behalen van een 9 
bij een tentamen, de kans dat het vervolgens heel anders uitpakt, is best wel groot. Er 
spelen zoveel nieuwe en andere elementen een rol dat alles gewoon anders en vaak ook 
onvoorspelbaar is."  

Een dio en de klas vormen een ecologische eenheid. In hun sociale interactie beïn-
vloeden dio en leerlingen elkaar wederzijds (Bettencourt & Sheldon, 2001; Wild et al., 
1997). Daarbij moeten dio's zich in een situatie waarin 25 tot 30 paar ogen op hen ge-
richt zijn, een heel spectrum aan bekwaamheden eigen maken die vaak als nieuw en 
complex ervaren worden. Het is te verwachten dat hierdoor de competentiebehoefte in 
sterke mate aangesproken wordt. Het is tevens niet uitgesloten dat de wisselwerking 
tussen dio en leerlingen ook een sterk beroep doet op de behoefte aan verbondenheid. 
Externe omstandigheden, zoals de sfeer van de school, de verschillende klassen, het 
rooster, de stofinhouden, de methode, voorvallen die plotseling kunnen plaatsvinden en 
die een volledige verandering in sfeer en aandacht in de klas teweeg kunnen brengen, 
kunnen de autonomiebeleving van dio's sterk raken. Het is dus niet uitgesloten dat het 
specifieke karakter van het leerproces van dio's van grote invloed is op hun behoeftever-
vulling. Daarbij speelt ook nog een rol dat naast de hierboven genoemde factoren ook de 
begeleidende en beoordelende rol van de schoolpracticumdocent, en niet te vergeten de 
invloeden die doorwerken vanuit het opleidingsinstituut druk kunnen leggen op de ver-
vulling van de drie basisbehoeften. Bij dio's zou bovendien het gebrek aan ervaring en 
een professioneel referentiekader kunnen bijdragen aan een lagere behoeftevervulling 
dan bij ervaren docenten te verwachten is. Het is niet uitgesloten dat ervaren docenten 
gemiddeld gesproken een stabielere en wellicht ook hogere behoeftevervulling in het 
lesgeven ervaren dan dio's, namelijk door onder andere de opgebouwde praktijkervaring, 
het ontwikkelde sociale repertoire in het omgaan met leerlingen, de contacten die zij 
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opgebouwd hebben in de loop van hun professionele carrière, ervaring met het zelf in-
richten van hun lessen, hun opgebouwde professionele identiteit, en levenservaring 
(Sheldon & Kasser, 2001b). Naar de behoeftevervulling van ervaren docenten bij het 
lesgeven, is overigens eveneens nauwelijks onderzoek gedaan. 

Tegen de aanname dat de behoeftevervulling bij dio's sterk onder druk zal staan, kan 
ingebracht worden dat dio's een eventuele belemmering van behoeftevervulling zullen 
compenseren met een gerichtheid op een voor hen belangrijk langetermijndoel, namelijk 
om professional te worden. Een dergelijk langetermijndoel kan tot gevolg hebben dat 
dio's niet alleen bereid zijn tegenslagen te incasseren en te compenseren, maar ook dat 
zij door hun gerichtheid op het proces van leren docent te worden, bronnen van vervul-
ling kunnen aanspreken op momenten dat de behoeften onder druk dreigen te staan. 
Immers, dio's kunnen gezien worden als mensen die bewust hebben gekozen om aan een 
complex leerproces te beginnen. Sheldon en Elliot (1999) en Sheldon en Houser-Marko 
(2001) stellen dat doelen die een persoon zich stelt - in het bijzonder wanneer die sterk 
verbonden zijn met wat deze persoon echt zelf wil (zij noemen dit self-concordant goals) 
- van grote invloed zijn op de behoeftevervulling. Een 'zelfconcordant' doel kan ertoe 
leiden dat een persoon een belemmering in de vervulling van behoeften beter doorstaat, 
omdat die door deze persoon ervaren wordt als deel van een proces dat leidt tot het 
realiseren van het intens nagestreefde doel.9 Het kunnen doorstaan van tegenslagen 
waarbij behoeftebelemmeringen plaatsvinden, zou dan bijvoorbeeld verklaard kunnen 
worden doordat de persoon - door het zelfconcordante doel - in zichzelf voedende bron-
nen kan aanspreken. Het is echter ook mogelijk dat een aanhoudende belemmering van 
aspecten die voor een persoon samenhangen met een zelfconcordant doel kan leiden tot 
een extra sterke, negatieve ervaring en behoefteonderdrukking. Dit kan ontstaan omdat, 
wegens het belang dat een persoon hecht aan het zelfconcordante doel, de klap van het 
niet bereiken daarvan in diens beleving extra hard aankomt.  

Kortom: het is niet uitgesloten dat dio's tijdelijke tegenslagen kunnen accepteren 
vanuit het besef dat zij aan het leren zijn, maar of ze dit kunnen volhouden en wat dat 
precies betekent voor hun behoeftevervulling, is niet duidelijk. Daarom is het moeilijk om 
een voorspelling te doen over de mate van behoeftevervulling van dio's en de mogelijke 
verschillen tussen dio's en tussen dio-klascombinaties.  
 
2.4 De relatie tussen psychologische basisbehoeften en functioneren 

bij mensen in het algemeen 
 
Een centrale focus in dit onderzoek is de relatie tussen behoeftevervulling en functione-
ren bij dio's in lessen. Wegens het ontbreken van relevant onderzoek bij dio's zal in de 
volgende paragrafen allereerst de meer algemeen georiënteerde literatuur over de relatie 
tussen basisbehoeftevervulling en functioneren als uitgangspunt genomen worden. 
 
2.4.1 Dynamisch evenwicht en creatieve aanpassing 
Zoals aangegeven in paragraaf 2.2, plaatst de SDT de menselijke psychologische groei in 
een organisch-dialectisch perspectief. Een mens, als levend systeem, streeft naar een 
evenwicht met de omgeving (zie ook Epstein, 1998a, 1998b; Korb et al., 1989; Mahoney 

                                                      
9  Natuurlijk is het ook zo dat wanneer dio's ervaren succesvol te zijn op hun pad naar het bereiken 

van de zelfconcordante doelen, zij ook juist een extra grote vervulling ervaren. Csikszentmihalyi 
(1993) onderstreept dat wanneer ervaringen van mensen samenvallen met hun langetermijndoelen, 
ze welzijn ervaren. 
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& Bergman, 2002; Perls, Heferline et al., 1951), waarbij het internaliseren van waarden 
en condities van de omgeving een centrale plaats inneemt (Deci & Ryan, 2000, p. 238; 
Ryan & Deci, 2002). De aard van en de verhouding tussen interne en externe factoren, 
die bepalend zijn voor de mate van behoeftevervulling, kunnen van situatie tot situatie 
en van moment tot moment wisselen. Strikt genomen, zijn geen twee situaties hetzelfde 
en is er in de interactie van mens en omgeving, op elk moment en in elke situatie, spra-
ke van een zoeken naar evenwicht. Wanneer een persoon in staat is van situatie tot 
situatie een optimaal evenwicht tussen interne en externe factoren te realiseren, kan dit 
beschouwd worden als een dynamisch evenwicht (zie ook Nakamura & Csikszentmihalyi, 
2002). In de Gestalt-traditie wordt in dit verband gesproken over het vermogen tot crea-
tieve aanpassing (Korb et al., 1989; Maris & Maris, 1992; Perls et al., 1951). Creatieve 
aanpassing is een voortdurende, flexibele wisselwerking van innerlijke mogelijkheden 
met de condities van de omgeving. Mensen die optimaal in staat zijn tot creatieve aan-
passing, kunnen in zeer uiteenlopende situaties op een flexibele wijze een dynamisch 
evenwicht bereiken (Aspinwall & Staudinger, 2003b; Skinner & Edge, 2002; zie ook 
Epstein, 1998a, 1998b; Safran & Greenberg, 1987).  

De interactie van factoren uit de omgeving en persoonlijke factoren activeert volgens 
Deci (1980, p. 41) een specifiek motivationeel subsysteem dat zich kenmerkt door karak-
teristieke manieren van informatieverwerking en reageren middels gevoelens, gedachten, 
overtuigingen en gedrag (zie ook Epstein, 1998a, 1998b). Het concept motivationeel 
subsysteem, zoals door Deci gehanteerd, verwijst naar een geheel van affectieve erva-
ringen, overtuigingen en houdingen die betrekking hebben op de persoon zelf en zijn 
omgeving. Een motivationeel subsysteem omvat ook programma's en corresponderende 
gedragingen voor de interactie van de persoon met de omgeving. Wanneer een bepaald 
motivationeel subsysteem veel wordt aangesproken - bijvoorbeeld door een belemmering 
in behoeftevervulling - vormen de aspecten van dit subsysteem zich tot consistente 
patronen die geregeld geactiveerd kunnen worden en zelfs sterk op de voorgrond kunnen 
treden in het algemene functioneren van een persoon. Dit komt overeen met de om-
schrijving van de werking van Gestalts die in paragraaf 1.3.1 is gegeven. Afhankelijk van 
welke motivationele subsystemen het meest aangesproken worden en operationeel zijn 
in situaties, contexten en globaal in het leven (zie ook Vallerand & Ratelle, 2002), heb-
ben mensen bepaalde voorkeuren in hun functioneren. In verschillende omgevingen 
gedraagt een persoon zich dus afhankelijk van dergelijke voorkeuren en de effecten 
daarvan. Een opvallend verschijnsel is dat er consistentie is in reacties die door hetzelfde 
motivationele subsysteem aangestuurd worden, maar verschil in reacties tussen situaties 
die verschillende motivationele subsystemen aanspreken (Deci, 1980, p. 43). In termen 
van Gestalts kan gesteld worden dat de geactiveerde Gestalt het gedrag inkleurt. Mensen 
zijn vaak geneigd de omgeving in te schatten, in te kleuren en erop te reageren vanuit 
de patronen in de motivationele subsystemen die zij in de loop van de tijd hebben ge-
vormd. Dit mechanisme kan soms contraproductief zijn voor creatieve aanpassing.  

Onvervulde behoeften of behoeften die onder druk staan, remmen het vermogen tot 
creatieve aanpassing, of kunnen ertoe leiden dat dit vermogen geheel verdwijnt. Nega-
tieve emoties zoals angst, verdriet en vijandigheid zijn bijvoorbeeld typische emotionele 
responsen (en zijn gerelateerd aan overeenkomstige motivationele subsystemen) op 
omstandigheden die behoeftevervulling beperken (Deci & Ryan, 2000, p. 229; Ryan & 
Deci, 2000b, p. 320; Skinner & Edge, 2002). Fredrickson (2001) benadrukt dat dergelijke 
negatieve emoties de interactie van een persoon met de omgeving nadelig beïnvloeden. 
Het niet vervuld zijn van een behoefte, in het bijzonder wanneer dit structureel het geval 
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is, leidt tot voortdurende terugkeer van een verlangen tot vervulling van die behoefte, of 
tot compensaties die tot doel hebben in de gegeven situatie de best haalbare verhouding 
met de omgeving te realiseren (Skinner & Edge, 2002). Dit proces komt feitelijk pas tot 
rust wanneer de gewenste ordening ontstaat en vervulling gerealiseerd wordt: "Material 
that cannot be assimilated keeps reemerging into consciousness in a belated attempt at 
assimilation." (Epstein, 1998a, p. 111). Onvervulde behoeften in een voor een persoon 
significante levenservaring hebben daardoor een zeer negatief effect op het vermogen tot 
creatieve aanpassing. In het bijzonder wanneer de psychologische basisbehoeften lange 
tijd onvervuld blijven, vormen zich op compensatie gerichte, motivationele subsystemen 
(Deci, 1980; zie ook Skinner & Edge, 2002).  
 
2.4.2 Verschillende stijlen van aanpassing 
De SDT beschrijft ten aanzien van aanpassing in de wisselwerking met een omgeving een 
continuüm van regulaties of interactieve stijlen. Deze zijn weergegeven in Tabel 2.1 (zie 
voor een meer complete uitwerking hiervan Deci & Ryan, 2000; 2002).  
 
Tabel 2.1 
Het continuüm voor de mate van zelfbepaling, met gedrag, type motivatie en regulatie, locus of causa-
lity en relevant regulatiepatroon (Deci & Ryan, 2000, p. 237; Ryan & Deci, 2000b, p. 72; Ryan & Deci, 
2002, p. 16) 

 
 
Gedrag 
 

 
Niet-zelfbepaald ------------------------------------------------------- Zelfbepaald 

Type 
motivatie 

A-motivatie 
(geen basisbe-
hoeftevervulling) 

Extrinsiek Intrinsiek 
(basisbehoef-
ten zijn ver-
vuld) 

Type 
regulatie 

Non-regulatie Externe 
regulatie 

Introjectie Identificatie Integratie Intrinsieke 
regulatie 

Locus of 
causality 

Onpersoonlijk Extern Enigszins 
extern 

Enigszins 
intern 

Intern Intern 

Relevant 
regulatie-
proces 

Niet-intentioneel, 
incompetentie, 
ontbreken van 
controle, het 
ontbreken van 
het ervaren van 
waardering voor 
iets 

Klagen, 
externe 
beloning en 
straf 

Zelfcontro-
le, interne 
beloningen 
en straffen 

Persoonlijk 
belang, 
hoge mate 
van bewus-
te waarde-
ring 

Congruen-
tie, ge-
waarzijn, 
synthese 
met het 
zelf 

Interesse, 
plezier, grote 
tevredenheid 

 
Deze regulaties beschrijven de wijze van en mate waarin een persoon omgevingsinvloe-
den internaliseert en intern reguleert. Deze stijlen zijn:  
1 Intrinsiek: Intrinsieke regulatie is gebaseerd op de vervulling van de behoefte aan 

competentie en autonomie. Het impliceert autonoom gedrag, effectief omgaan met 
emoties, een interne 'locus of causality', gevoel van autonomie en een hoge staat van 
ervaren competentie en eigenwaarde.10 Gedrag, en de resultaten daarvan, worden 
door de persoon ervaren als afhankelijk van interne oorzaken. De vervulling van de 
behoefte aan verbondenheid verdiept de intrinsieke regulatie (Deci & Ryan, 2002). 

                                                      
10 Binnen de SDT worden eigenwaarde ('self-esteem') en bijvoorbeeld veiligheid (Ryan & Deci, 2000a, 

2000b) beschouwd als gevolgen van de vervulling van psychologische basisbehoeften en niet als op 
zichzelf staande behoeften, zoals bijvoorbeeld bij Epstein (1998a) wel het geval is. 
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2 Extrinsiek: Bij extrinsieke regulatie is er meer reactie op externe dan op interne 

oorzaken. Beloningen en feedback worden min of meer gescheiden ervaren van het 
vertoonde gedrag en de daarbij behorende gevoelens. Er is dan ook minder tot wei-
nig of geen betrokkenheid bij het handelen; er wordt een beperkte of geen zelfsturing 
ervaren. Een persoon ervaart in dat geval gedrag en resultaten als afhankelijk van 
externe oorzaken. Extrinsieke regulatie laat een continuüm zien dat loopt van een 
beperkt externe tot een geheel externe regulatie. De SDT onderscheidt daarbij: 
• Integratie, waarbij een persoon externe invloeden geheel internaliseert en zich 

eigen maakt. Het functioneren is bijna geheel autonoom. 
• Identificatie, waarbij de persoon tot op zekere hoogte externe invloeden internali-

seert. Het functioneren is in redelijke mate autonoom. 
• Introjectie, waarbij de persoon zich laat beïnvloeden door externe invloeden en 

deze in beperkte mate internaliseert. Het functioneren is nauwelijks autonoom.  
• Externe regulatie, waarbij regulatie en functioneren geheel door externe invloe-

den wordt bepaald. Het functioneren is in het geheel niet autonoom. 
3 Non-regulatie: non-regulatie is het gevolg van langdurig geheel onvervulde basisbe-

hoeften en het ontbreken van enige vorm van psychologische voeding. Er is bij non-
regulatie geen sprake van betrokkenheid van de persoon, er is een geheel onper-
soonlijk functioneren, of de persoon vermijdt te handelen. Non-regulatie hangt samen 
met a-motivatie en kenmerkt zich door non-activiteit. Het ontbreekt aan het ervaren 
van een relatie tussen gedrag, beloning en resultaten. In dergelijke situaties voelen 
mensen zich hulpeloos, incompetent en zonder controle. Resultaten worden in feite 
als onhaalbaar ervaren, en gedrag en resultaten worden door de persoon als geheel 
los van elkaar staand gezien, wat min of meer een zinloosheid van het gedrag impli-
ceert. 

 
2.4.3 Basisbehoeftevervulling en gedrag 
Behoeften hebben de eigenschap van 'equifinality' (Deci & Ryan, 2000; Nuttin, 1984; 
Sheldon et al., 2001; Tesser, Martin, & Cornell, 1996). Daaronder wordt verstaan dat 
behoeften gerelateerd zijn aan een veelheid aan gedragsmogelijkheden: "… A large vari-
ety of motor and response activities can be considered equivalent if they are under the 
control of the same goal." (Nuttin, 1984, p. 22). Equifinality is een van de basiseigen-
schappen van behoeften en houdt dus in dat voor de vervulling van behoeften een breed 
spectrum aan mogelijkheden kan worden ingezet die het realiseren van vervulling tot 
doel hebben (Deci & Ryan, 2000; Sheldon et al., 2001). De SDT onderscheidt daarbij drie 
typen gedrag: doelgericht gedrag, geautomatiseerd gedrag en automatisch gedrag (Deci, 
1980, p. 168).  
• Doelgericht gedrag is bewust gekozen en hangt samen met bewuste emoties en 

motieven. Dit type gedrag is vaak gestuurd en kan flexibel ingezet en gewijzigd wor-
den door de persoon.  

• Geautomatiseerd gedrag is gedrag dat aanvankelijk bewust verricht en ingezet werd, 
maar dat geleidelijk geautomatiseerd is geraakt en als zodanig eenvoudig door het 
systeem ingezet kan worden. Geautomatiseerd gedrag wordt gezien als gekoppeld 
aan bewuste emoties, bewuste motieven en doelgerichtheid (Deci, 1980, p. 61 e.v.). 
Dit gedrag kan flexibel worden ingezet en is, hoewel het door het systeem geauto-
matiseerd is, redelijk eenvoudig te veranderen door de persoon. 

• Automatisch gedrag is onbewust gedrag dat samenhangt met onbewuste emoties en 
motieven (Deci, 1980, p. 61 e.v.). Het wordt geactiveerd op een 'preattentive level' 
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(dus zonder dat de persoon daar erg in heeft). Dit type gedrag is veelal verbonden 
met primaire reacties (Deci, 1980), eerste inschattingen (zie bijv. Admiraal (1994) 
die in dit verband het begrip appraisal hanteert) en Gestalts (zie ook Korthagen & 
Kessels, 1999; Korthagen & Lagerwerf, 1996), is niet flexibel, veelal rigide (Skinner 
& Edge, 2002) en is moeilijk te veranderen. Automatisch gedrag wordt bepaald door 
niet-rationele en veelal onbewuste processen die samenhangen met emotionele er-
varingen.  

Wanneer het ontstaan van behoeftevervullende ervaringen stagneert of verhinderd wordt 
door niet-bevorderlijke condities, in het bijzonder wanneer de context controlerend, te 
uitdagend of afwijzend is, treden alternatieve, veelal defensieve of zelfbeschermende 
reacties in werking. Dergelijke reacties, veelal dus geactiveerd door onvervulde behoef-
ten, kunnen gezien worden als een poging tot compensatie (Deci & Ryan, 2000; Skinner 
& Edge, 2002; zie ook Epstein, 1998a, 1998b). Belangrijke voorbeelden hiervan zijn 
veelal defensieve of zelfbeschermende reacties en het streven naar het vergroten van 
veiligheid, eigenwaarde en zelfversterking (Swann, 1990), veelal in de vorm van 'fight- 
flight- en freeze'-patronen in handelingstendensen (Skinner & Edge, 2002). Het zich 
terugtrekken uit sociale interactie, het vermijden van contact met mensen - en in extre-
me gevallen zelfs antisociale activiteiten - zijn gedragingen die in omstandigheden die 
door een persoon als niet ondersteunend ervaren worden voor de behoeftevervulling, een 
functie hebben om de voor die persoon op dat moment best haalbare interactie te reali-
seren. Wanneer het niet vervullen van psychologische basisbehoeften lange tijd aan-
houdt, kunnen dergelijke fight-, flight- en freeze-patronen rigide worden. In Tekstkader 
2.1 wordt een samenvatting gegeven van aspecten in ervaring en gedrag die in verband 
worden gebracht met het al dan niet vervuld zijn van de psychologische basisbehoeften. 
Daarbij worden twee extremen in de behoeftevervulling vergeleken, namelijk een vervul-
de staat en een onvervulde staat. In de praktijk zal het echter zo zijn dat er een veelheid 
aan schakeringen en tussenvormen voorkomt, zoals bijvoorbeeld de regulatieprocessen 
die kunnen optreden bij de verschillende vormen van extrinsieke motivatie (zie 2.4.2). 
 
2.5 Het interpersoonlijk functioneren van dio's  
 
2.5.1 Inleiding 
Dit onderzoek richt zich specifiek op het verband tussen de psychologische basisbehoef-
ten en het interpersoonlijk functioneren van dio's. In het voorgaande is hoofdzakelijk 
gesproken over functioneren, waarmee in ruimere zin een geheel van denken, voelen, 
willen en handelen in wisselwerking met de omgeving is aangeduid. Dit is gedaan omdat 
in veel literatuur over de vervulling van psychologische basisbehoeften de term functio-
neren op deze wijze wordt gehanteerd (Deci & Ryan, 2000, 2002).  

In het vervolg van dit onderzoek richten wij ons, wat betreft het functioneren, op het 
lesgeven van dio's en zal de term functioneren ingekleurd worden vanuit het interper-
soonlijk perspectief op het gedrag van dio's in de lespraktijk. Aangezien dit perspectief is 
uitgewerkt met behulp van de percepties van het gedrag van de dio's, zal door ons, 
wanneer wij verwijzen naar het gedrag van dio's in lessen, de term functioneren gehan-
teerd worden. 
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Tekstkader 2.1 
Enige indicatoren in het functioneren van een lage en hoge mate van basisbehoeftevervulling  

 

Geen en lage mate van basisbehoeftevervulling 

 

Enige indicatoren in het functioneren  

• flight (met name bij lage competentievervulling11) (Skinner & Edge, 2002). 

• afwachten, observeren, onderzoeken, verkennen (bij een lage competentievervulling) (Skinner & 

Edge, 2002). 

• gevoel van incompetentie (bij lage competentievervulling) (Deci & Ryan, 2002).  

• angst en onzekerheid (bij gebrek aan competentievervulling) (Skinner & Edge, 2002) 

• situaties als onoverzichtelijk, onvoorspelbaar, bedreigend en chaotisch ervaren (met name bij lage 

competentievervulling) (Deci & Ryan, 2000, 2002; Epstein, 1998a; Skinner & Edge, 2002).  

• onvermogen tot handelen en non-regulatie (met name bij lage competentie- en autonomievervul-

ling) (Skinner & Edge, 2002; Deci & Ryan, 1985, 2002). 

• klagen oplopend tot geschoktheid (met name bij lage verbondenheidsvervulling) (Skinner & Edge, 

2002) 

• ontbreken van gevoel van contact met anderen, geen aansluiting (bij lage verbondenheidsvervul-

ling) (Deci & Ryan, 2002). 

• freeze-tendensen (met name bij lage verbondenheidsvervulling) (Skinner & Edge, 2002). 

• het zoeken van toenadering (bij lage verbondenheidsvervulling) (Skinner & Edge, 2002). 

• geen contact ervaren (bij lage verbondenheidsvervulling) (Reis et al., 2000a).  

• onflexibel, op controle gericht en rigide gedrag (bij lage autonomievervulling) (Reeve et al., 1999). 

• zichzelf verdedigen, standvastig staan, zelfbescherming (bij lage autonomievervulling) (Skinner & 

Edge, 2002). 

• fight (met name bij lage autonomievervulling) (Skinner & Edge, 2002). 

• ontbreken van zelfbepaling (bij lage autonomievervulling) (Deci & Ryan, 2002). 

• ontbreken van zelfvertrouwen, het ontbreken van het ervaren van welzijn, geen vitaliteit, stagnatie 

in groei (met name bij lage autonomievervulling) (Ryan & Deci, 2000a).  

• geen aanpassing en afsluiten voor de omgeving (bij lage autonomie- en verbondenheidsvervulling) 

(Deci & Ryan, 2002).  

• verontwaardiging oplopend tot boosheid (met name bij lage autonomievervulling) (Skinner & Edge, 

2002) 

• a-motivatie en het ontbreken van elke vorm van persoonlijke betrokkenheid ('impersonal orienta-

tion') (met name bij lage autonomievervulling) (Deci & Ryan, 2002). 

• grote weerstand ervaren, het gevoel hebben overspoeld te worden (met name bij lage autonomie-

vervulling) (Deci & Ryan, 2002; Pelletier et al., 2002; Ryan & Deci, 2002a).  

• op zelfbescherming gerichte compensaties die veelal onbewust en automatisch optreden (Deci & 

Ryan, 1985) zoals destructief denken, voelen en (onbewuste) destructieve patronen in de intenties 

(Epstein, 1998a) (met name bij lage autonomievervulling). 

• negatieve emoties zoals: onzekerheid, twijfel, boosheid, verdriet, angst (Epstein, 1998a; Miseran-

dino, 1996 ; Patrick et al., 1993 ; Reis et al., 2000 ; Sheldon et al., 2001). 

 

                                                      
11 Wanneer in dit onderzoek wordt gesproken van competentievervulling, wordt daarmee bedoeld de 

mate van vervulling van de behoefte aan competentie. Hetzelfde geldt wanneer gesproken wordt van 
verbondenheidsvervulling en/of autonomievervulling. 
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Hoge mate van basisbehoeftevervulling 

 

Enige indicatoren in het functioneren  

• het gevoel hebben dat dingen goed lukken (bij competentievervulling) (Deci & Ryan, 2002; Ryan & 

Deci, 2000a).  

• flow-ervaringen (Deci & Ryan, 2000), het gevoel van zweven, drijven, plezier, gedragen te wor-

den, warmte, dat het vederlicht is e.d. (met name door competentievervulling, maar autonomie-

vervulling verdiept deze ervaring) (Csikszentmihalyi, 1990). 

• intrinsieke motivatie (met name door samenspel van autonomie- en competentievervulling) (Deci 

& Ryan, 2000a; Ryan & Deci, 2000a). 

• vitaliteit (met name door autonomie- en competentievervulling) (Ryan & Deci, 2000a; Nix, Ryan, 

Mauly, & Deci, 1999). 

• ruimtegevend gedrag, ondersteunend voor de vervulling van de basisbehoeften bij anderen (met 

name door autonomievervulling in samenhang met competentievervulling) (Reeve et al., 1999). 

• het ervaren van welzijn met in toenemende mate accent op eudaimonia* (met name door het 

aandeel van autonomievervulling) (Ryan & Deci, 2000a, 2001; Sheldon et al., 2001). 

• zelfvertrouwen, gevoel van heelheid, geïntegreerd zelfbesef, psychologische groei en zelfactualisa-

tie (met name door het aandeel van autonomievervulling) (Ryan, 1995). 

• het gevoel van zelfbepaling (bij autonomievervulling) (Deci & Ryan, 2002; Ryan & Deci, 2000a). 

• het gevoel van verbondenheid (bij verbondenheidsvervulling) (Deci & Ryan, 2002; Ryan & Deci, 

2000a). 

• positieve, zeer aangename emoties en afwezigheid van negatieve emoties (bij vervulling van alle 

drie de basisbehoeften) (Sheldon et al., 2001; Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000a). 

• constructief denken, voelen en intenties (Epstein, 1998a). 

• openheid en contact met de omgeving (Reis et al., 2000) en betrokkenheid in het handelen en in 

contact met anderen (bij vervulling van alle drie de basisbehoeften wat betreft het laatste in het 

bijzonder de verbondenheidsvervulling) (Ryan & Deci, 2000). 

• het ervaren van veiligheid (in het bijzonder bij competentie- en verbondenheidsvervulling) (Ryan & 

Deci, 2000a; Epstein, 1998a). 

• flexibiliteit, goede aanpassing en coping (in het bijzonder bij de vervulling van de competentie- en 

autonomiebehoefte) (Deci & Ryan, 2000; Skinner & Edge, 2002). 
 

* Eudaimonia is een omschrijving voor gerichtheid op zingeving, zelfrealisatie en zelfactualisatie. Dit in 
tegenstelling tot hedonisme, dat een gerichtheid is op momentaan plezier, momentane bevrediging en 
het vermijden van pijn (Ryan & Deci, 2001). 

 
In paragraaf 2.3 is een theoretisch kader gepresenteerd over de relatie tussen psycholo-
gische basisbehoeften en het functioneren van mensen in het algemeen. Om deze inzich-
ten in verband te kunnen brengen met het functioneren van dio's wordt in paragraaf 
2.5.2 een beknopt theoretisch kader geschetst om het functioneren van docenten te 
bestuderen vanuit het interpersoonlijk perspectief. Een uitgebreidere beschrijving van dit 
perspectief is te vinden in een scala aan publicaties (o.a. Brekelmans, 1989; Den Brok, 
2001; Créton & Wubbels, 1984; Van Tartwijk, 1993; Wubbels, Brekelmans, Den Brok, & 
Van Tartwijk, in druk). 
 
2.5.2 Het interpersoonlijk perspectief op het functioneren van docenten in de 

klas 
Bij de conceptualisering van het interpersoonlijk perspectief op het functioneren van 
docenten in de klas, hebben de systeembenadering van Watzlawick, Beavin en Jackson 
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(1970) en een door Leary (1957) ontwikkeld model om interpersoonlijk gedrag te be-
schrijven, een belangrijke rol gespeeld. 

Evenals in de systeembenadering van communicatie, wordt er in het interpersoonlijk 
perspectief op het functioneren van docenten in de klas van uitgegaan dat elk gedrag van 
een docent in de aanwezigheid van leerlingen een communicatieve waarde heeft. De 
aandacht gaat daarbij uit naar het effect dat dit gedrag heeft op de leerlingen (pragma-
tisch aspect van communicatie) en bijvoorbeeld niet naar de bedoelingen die aan het 
gedrag ten grondslag liggen. In de terminologie van de systeembenadering van commu-
nicatie richt het interpersoonlijk perspectief zich op het betrekkingsniveau van communi-
catie; gedrag van de docent wordt niet bestudeerd in termen van inhoudelijke informatie 
die wordt overgebracht (inhoudsniveau), maar in termen van de betrekking tussen do-
cent en leerlingen, die in het gedrag van de docent tot uitdrukking wordt gebracht.  

In navolging van de systeembenadering wordt de klas vanuit het interpersoonlijk per-
spectief opgevat als een communicatief systeem. Gedragingen van docenten worden niet 
louter gezien als behorend bij de persoon, maar veel meer beschouwd als kenmerken 
van de situatie waarin docent en leerlingen verkeren. Het accent ligt op vertoonde ge-
dragingen en hun onderlinge beïnvloeding. Het gaat bij de docent-klascombinatie om een 
voortdurend interactiesysteem dat gedurende langere tijd bestaat (een langdurige be-
trekking die belangrijk is voor beide partijen), waarbij een bepaalde stabilisatie in de 
aard van de onderlinge betrekking optreedt. Daarom worden vanuit het interpersoonlijk 
perspectief op het functioneren van docenten zowel meer momentane gedragingen als 
relatief stabiele patronen bestudeerd. 

Voor het nader conceptualiseren van de betrekking tussen docent en leerlingen is ge-
bruikgemaakt van een model dat door Leary is ontwikkeld. In klinisch-psychologische en 
therapeutische settings is dit model uitgebreid onderzocht (Strack, 1996) en is gebleken 
dat het een adequaat model is voor het beschrijven van menselijke interactie.  

In het model van Leary wordt gedrag geordend aan de hand van twee onafhankelijke 
dimensies: de dominance-submission axis en de hostillity-affection axis. Wanneer deze 
beide dimensies worden weergegeven in een assenstelsel, ontstaan vier kwadranten die 
door Leary nader zijn verfijnd. 

Het model van Leary is door Hooymayers, Wubbels, Créton en Holvast (1982) toe-
pasbaar gemaakt voor het bestuderen van docentgedrag in de klassensituatie, en wordt 
door hen het Model voor Interpersoonlijk Leraarsgedrag genoemd. De beide assen wor-
den in dit model aangeduid met Macht of Invloed, en Nabijheid. De Invloedsdimensie 
(met als uitersten Boven en Onder) geeft aan in hoeverre de docent bepaalt wat er in de 
klas gebeurt. De Nabijheidsdimensie (met als uitersten Samen en Tegen) geeft de (emo-
tionele) afstand tussen docent en leerlingen weer. Deze dimensie representeert de mate 
waarin een docent aansluit bij wensen en behoeften van leerlingen, en zich helpend en 
begrijpend opstelt. De vier kwadranten zijn in het Model voor Interpersoonlijk Leraarsge-
drag verfijnd tot acht sectoren. In Figuur 2.2 wordt het Model voor Interpersoonlijk Le-
raarsgedrag weergegeven. 

Elke sector representeert een bepaald type docentgedrag, dat gekarakteriseerd kan 
worden met de plaats van de sector ten opzichte van de beide dimensies in het model. In 
het Boven-Samenkwadrant van het model liggen de twee sectoren "leidend" (BS) en 
"helpend/vriendelijk" (SB). Gedrag dat bij leerlingen overkomt als "enthousiasmerend" 
en "je weet wat je aan hem hebt" zijn kenmerkend voor de BS-sector, die aan de Sa-
menkant van de Nabijheids-as is gelegen, maar die dichter bij de Bovenkant van de 
Invloeds-as ligt dan gedrag uit de naastgelegen SB-sector. Gedrag uit deze sector wordt 
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door leerlingen als meer Samen (meer nabij) en minder Boven (minder invloed) ervaren. 
Voorbeelden zijn "hulp bieden" en "het scheppen van een prettige sfeer". Voor een korte 
karakterisering van de overige sectoren verwijzen we naar Figuur 2.3. 
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Figuur 2.2  Model voor Interpersoonlijk Leraarsgedrag. 

 
 

BOVEN

SAMEN

ONDER

TEGEN

BT Streng

TB
 C

or
rig

er
en

d

TO
 O

ntevreden

OT Onzeker OS Ruimte gevend/

latend

SO
 B

eg
rij

pe
nd

SB Helpend/vriendelijk

BS Leidend
zien wat er gebeurt, leiden

zelfverzekerd optreden,

structureren, duidelijk

uitleggen, bedoelingen

duidelijk maken,

boeiend en enthou -

siast vertellen.

helpen, belangstelling

tonen, redelijk opstel -

len, zich vriendelijk

of zorgzaam
 gedra

-

gen, tegen een

grapje kunnen,

vertrouwen

bieden

ge
ïn

te
re

s-
se

er
d

lu
is

-
te

re
n,

 m
ee

le
ve

n,
so

ep
el

 z
ijn

, b
e-

gr
ip

 to
ne

n,
 b

er
ei

d
zi

jn
 o

pn
ie

uw
 u

it 
te

le
gg

en
, c

om
pr

om
iss

en

slu
ite

n,
 g

ed
ul

di
g 

zij
n,

op
en

 s
ta

an

ruimte geven,

zelfstandig laten

werken, vrijheid en

verantwoordelijkheid

geven, iets goedvinden,

leerlingen hun gang laten

gaan of hun zin geven

zich verontschul-
digen, afwachten,

ongelijk bekennen,
onzekerheid laten

merken.

wachten tot het

stil is, zwijgen

m
et ontevreden ge

-

zicht, in twijfel

trekken, onvrede

uiten, wantrouwen

kw
aa

d 
wo

rd
en

, l
ee

rli
ng

en

op
 fo

ut
en

 w
ijz

en
, i

rri
-

ta
tie

en
 b

oo
sh

ei
d

ui
te

n,
 v

er
bi

ed
en

,
co

rri
ge

re
n,

st
ra

ffe
n

controleren, beoordelen, de 

klas stil krijgen/houden,

streng zijn, normen,

eisen en regels

stellen

 
 

 

Figuur 2.3  Model voor Interpersoonlijk Leraarsgedrag met in elke sector een aantal leraarsgedragin-
gen die voor die sector specifiek zijn. 
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Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de bijdrage die een beschrijving met 
behulp van het interpersoonlijk perspectief levert aan het verklaren van verschillen tus-
sen leerlingen in prestaties voor een bepaald vak, en de verschillen tussen leerlingen in 
de beleving van het betreffende vak. In de meeste onderzoeken werd een duidelijk posi-
tieve relatie getoond tussen zowel de invloeds- als de nabijheidsdimensie in het functio-
neren van docenten en cognitieve en affectieve opbrengsten bij leerlingen (Wubbels et 
al., in druk). 
 
 2.6 De relatie tussen de psychologische basisbehoeften en het inter-

persoonlijk functioneren bij dio's  
 
In paragraaf 2.6.1 en 2.6.2 worden enige verkennende gedachten en verwachtingen 
geformuleerd over het verband tussen de vervulling van psychologische basisbehoeften 
van dio's en hun interpersoonlijk functioneren. 
 
2.6.1 Wat is bekend uit de literatuur? 
Er is zeer weinig onderzoek bekend dat de relatie beschrijft tussen de behoeftevervulling 
van dio's en hun interpersoonlijk functioneren. Reeve, Bolt en Cai (1999) hebben als een 
van de weinigen onderzoek uitgevoerd naar het interpersoonlijk gedrag van dio's en 
daarbij het verband met de vervulling van de autonomiebehoefte in ogenschouw geno-
men. Zij hebben dit echter niet in een klassensituatie binnen een reguliere school ge-
daan, maar in een één-op-één-lessituatie binnen een laboratoriumopstelling waarbij de 
dio's één leerling lesgaven bij het oplossen van een puzzel. Hierbij werd enerzijds de 
mate van autonomievervulling bij de dio's en hun oriëntatie op het ondersteunen van de 
autonomie van leerlingen bekeken, en anderzijds de mate waarin hun interpersoonlijk 
functioneren controlerend, dan wel autonomieondersteunend was tijdens het helpen van 
leerlingen bij het oplossen van de puzzel.12 In de eerste plaats werd bij dio's een positief 
verband gevonden tussen autonomievervulling en een gerichtheid op het ondersteunen 
van de autonomie van de leerlingen (r = .44, p < .01). Ook werd een significant verband 
gevonden tussen een lage autonomievervulling bij dio's (extrinsieke oriëntatie) en oriën-
taties op controle (r = .49, p < .01). Er werden door Reeve e.a. (1999) bij dio's signifi-
cante verbanden gevonden tussen hun autonomievervulling en diverse vormen van in-
terpersoonlijk functioneren, zoals tijd nemen voor het luisteren naar de leerlingen (r = 
.34, p < .05), vragen naar wat de leerlingen nodig hebben (r = .32, p < .05), respons 
geven op vragen (r = .28, p < .05), leerlingen perspectief bieden (r = .27, p < .05), 
intrinsieke motivatie van de leerlingen ondersteunen (r = .36, p < .05) en het onder-
steunen van internalisatie (r = .42, p < .05). Daartegenover stond dat het interpersoon-
lijk functioneren dat waargenomen werd bij dio's met een lagere autonomievervulling, 
die minder de autonomie van de leerlingen ondersteunden, zich kenmerkte door directie-
ve commando's, het geven van oplossingen, en het lang bij de leerling weghouden van 
het materiaal. Reeve e.a (1999) benadrukken dat dio's bij wie de autonomievervulling 
onder druk staat meer aanwijzingen geven, directiever zijn en hun leerlingen minder 
ruimte geven dan dio's bij wie dit niet het geval is. Reeve e.a. (1999, p. 546) geven tot 
slot een treffende omschrijving van het interpersoonlijk functioneren van dio's met een 

                                                      
12 In veel onderzoek naar het stimuleren van leerprestaties van leerlingen wordt benadrukt dat het 

vergroten van de autonomie van leerlingen (in combinatie met de competentie- en verbondenheids-
vervulling) van belang is voor een spectrum aan leerprestaties (zie bijv. Patrick et al, 1993; Reeve, 
2002; Skinner & Belmont, 1993). 
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hoge mate van autonomievervulling, die de autonomiebehoefte van leerlingen onder-
steunen. Zo zeggen zij over het verband tussen een hoog niveau van vervulling van de 
behoefte aan autonomie bij dio's en de samenhang daarvan met een autonomie-
ondersteundende benadering van leerlingen: "… it seems to endorse a passive, even 
laissez-faire approach to teaching (e.g. listen a lot, allow students time to work in their 
own way). But our autonomy supportive teachers were not passive and were in fact 
judged by the raters as significantly more enthusiastic during instruction than where their 
controlling counterparts." Zij vervolgen met aan te geven dat dio's met een hoge auto-
nomievervulling zich veelal op dezelfde wijze als de meer controlerende dio's gedroegen 
ten aanzien van het geven van instructies, aandacht vragen, vragen stellen, feedback 
geven, grenzen stellen, aanmoedigen, demonstreren, evalueren, etc. Het grote verschil is 
echter dat de dio's met een hoge autonomievervulling (die ook meer autonomieonder-
steunend naar de leerlingen zijn) leerlingen meer ruimte voor initiatief geven, meer 
intrinsieke motivatie en internalisatie ondersteunen, terwijl controlerende dio's zich door 
het uitoefenen van druk op de leerlingen meer op de volgzaamheid van leerlingen rich-
ten.  
 Ander onderzoek, zoals van Pelletier e.a. (2002) (zie ook Reeve, 2002), dat betrek-
king heeft op ervaren docenten, toont aan dat hoe meer de vervulling van autonomiebe-
hoefte bij docenten onder druk staat, bijvoorbeeld door de druk die zij ervaren vanuit de 
schoolleiding (curriculum), sectie (lesinhouden) en vanuit de klas (ongemotiveerde leer-
lingen), des te minder gemotiveerd en des te meer controlerend zij worden naar de 
leerlingen toe (zie ook Skinner & Belmont, 1993). Ten aanzien van de mate van vervul-
ling van de competentie- en verbondenheidsbehoefte van dio's en het verband daarvan 
met hun interpersoonlijk functioneren hebben wij geen onderzoeksresultaten kunnen 
vinden. 
 
2.6.2 Verwachtingen met betrekking tot het verband tussen basisbehoefte-

vervulling en interpersoonlijk functioneren bij dio's 
Ondanks dat, behalve wat genoemd is in 2.6.1, door ons verder geen relevant onderzoek 
is gevonden over het verband tussen de vervulling van de drie psychologische basisbe-
hoeften en interpersoonlijk gedrag van dio's, verwachten wij dat de verbanden die in de 
hiervoor genoemde onderzoeken worden gerapporteerd en de algemene verbanden die in 
de vorige paragrafen zijn beschreven (zie in het bijzonder 2.4.3) ook voor dio's tijdens 
het lesgeven gelden.  
 Wij verwachten dat dio's met een hogere mate van vervulling van de behoefte aan 
competentie over het algemeen duidelijker leiding zullen geven en meer structuur zullen 
bieden. Wij verwachten dat een hogere vervulling van de behoefte aan verbondenheid bij 
dio's zal samengaan met functioneren dat een sterker nabijheidskarakter heeft. Een 
hogere mate van vervulling van de autonomiebehoefte zal bij dio's naar verwachting 
samengaan met meer ruimtegevend gedrag.  
 Dio's met een lagere mate van vervulling van de competentiebehoefte zijn naar alle 
waarschijnlijkheid minder effectief in hun pogingen invloed uit te oefenen, en zullen naar 
verwachting aarzelender zijn, minder leiding geven en minder structuur bieden. Een 
lagere mate van vervulling van de behoefte aan verbondenheid zal samengaan met min-
der effectief nabijheidsgedrag. Een lager niveau van vervulling van de behoefte aan 
autonomie bij dio's zal naar verwachting samengaan met een grotere gerichtheid op het 
uitoefenen van controle. Een laag niveau van de vervulling van de drie basisbehoeften zal 
naar verwachting bij dio's leiden tot compensatiegedrag, fight-, flight- en freeze-
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tendensen in het gedrag. Ook zal een lagere mate van vervulling van de basisbehoeften 
naar verwachting samengaan met problemen ten aanzien van de motivatie van de dio's 
voor het lesgeven - waarbij meer externe regulaties en zelfs a-motivatie zichtbaar kun-
nen worden – en een langzame, moeizame, mogelijk stagnerende groei of zelfs het ont-
breken daarvan. Een hoge mate van vervulling van de basisbehoeften daarentegen, zal 
naar verwachting samengaan met flow-tendensen, intrinsieke motivatie, groei en plezier 
in het lesgeven.  
 
2.7 Kernkwaliteiten in relatie tot de vervulling van psychologische 

basisbehoeften 
 
2.7.1 Inleiding 
In situaties waarin de omstandigheden belemmerend zijn voor de vervulling van psycho-
logische basisbehoeften is het, om geen nadelige gevolgen te ondervinden van de situa-
tie, belangrijk voor een persoon innerlijke bronnen voor behoeftevervulling aan te kun-
nen spreken. Met andere woorden: als voedende ervaringen niet onmiddellijk voorhan-
den zijn, is het van belang voor een persoon om toch de nodige voeding in zichzelf te 
vinden (Deci & Ryan, 2000, p. 229). In deze paragraaf worden verschillende opvattingen 
verkend over de aard en werking van zulke innerlijke, voedende bronnen en het belang 
daarvan voor mensen. Het doel van deze paragraaf is om te komen tot een theoretisch 
raamwerk over innerlijke, voedende bronnen die,  wanneer een persoon deze in zichzelf 
aanspreekt en inzet in het functioneren, kunnen bijdragen tot de vervulling van psycho-
logische basisbehoeften in situaties waarin de condities belemmerend zijn voor de vervul-
ling van basisbehoeften. Aangezien ook wat dit onderwerp betreft geen onderzoek bij 
docenten bekend is, zal dit onderwerp eerst besproken worden vanuit algemene psycho-
logische literatuur alvorens deze literatuur in paragraaf 2.8 wordt vertaald naar dio's. 
 
2.7.2 Innerlijke, positieve krachten als voedende bronnen  
Optimisme, moed, toekomstgerichtheid, vertrouwen, hoop, eerlijkheid, vastberadenheid 
en dergelijke worden door Seligman (2002, p. 5) menselijke krachten genoemd die hel-
pen psychische problemen te overwinnen en die als buffer kunnen fungeren tegen men-
tale ziekte. Hij noemt dergelijke menselijke krachten character strengths en benadrukt 
dat ze de grondslag vormen voor positieve subjectieve ervaringen van de psychologisch 
gezonde mens. De reden dat character strengths een positieve uitwerking hebben op 
mensen is dat de positieve emotie die in deze krachten besloten ligt, negatieve emoties 
waaronder mensen gebukt kunnen gaan, ongedaan kunnen maken (Isen, 2003; Fre-
drickson, 1998, 2000, 2001, 2002; Seligman & Peterson, 2003). Seligman en Peterson 
(2003, p. 306) onderstrepen dit mechanisme met de stelling: "Positive emotion undoes 
negative emotion." Ieder mens beschikt over character strengths die, indien zij gevoed 
en aangesproken worden, een bescherming vormen tegen problemen, en die een gezon-
de psychische staat doen ontstaan, versterken en instandhouden. Ook benadrukken 
Seligman en Peterson dat deze krachten positieve psychische mechanismen zijn die in 
een mens een staat van vervulling oproepen, zodanig dat deze vervulling niet alleen op 
de persoon zelf, maar ook op diens omgeving een positieve uitwerking heeft.  

Fredrickson (1998, p. 312) benadrukt dat het grootste belang van positieve emoties 
waarschijnlijk is - ook bezien vanuit een evolutionair perspectief - dat ze helpen innerlijke 
bronnen aan te leggen (zij spreekt over resource building). Fredrickson (2001) formu-
leert hiervan uitgaande de 'broaden-and-build-theory' die stelt dat positieve emoties 
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iemands momentane gedachte-actierepertoire verbreden. Ook voeden volgens Fre-
drickson deze positieve ervaringen en het daarmee samenhangende verbrede gedachte-
actierepertoire fysieke, intellectuele, sociale en psychologische bronnen. Daarbij stelt 
Fredrickson (2001) dat negatieve emoties (zoals angst, boosheid, verdriet) een vernau-
wing tot gevolg hebben van het gedachte-actierepertoire. Fredrickson suggereert middels 
de broaden-and-build-theory dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat het vermogen om 
positieve emoties te ervaren een fundamentele menselijke kracht is. Deze menselijke 
kracht zou volgens haar veel meer centraal moeten staan in het onderzoek naar de men-
selijke ontplooiing. Het cultiveren van positieve emoties gaat immers niet alleen de in-
vloed van negatieve emoties tegen, maar verbreedt ook de gebruikelijke manier van 
denken en functioneren van een persoon. Door het inzetten van positieve emoties wor-
den mensen creatiever en beschikken ze over meer persoonlijke bronnen voor coping 
(Fredrickson, 2000; zie ook Skinner & Edge, 2002). In overeenstemming met deze ge-
dachte stelt Isen (2003) dat positieve emoties volgens hem een bron zijn voor menselij-
ke kracht; ze bevorderen effectief cognitief verwerken, en verbeteren menselijke interac-
ties. Vanuit de Gestalt-traditie is als verklaring voor de invloed van positieve emoties toe 
te voegen dat Gestalts die geformeerd worden vanuit eerdere positieve ervaringen, een 
positieve oriëntatie in de persoon en van de persoon op zijn omgeving activeren en ver-
sterken (zie ook 2.4.1 en 2.4.2). Deze oriëntatie is op zijn beurt weer bevorderlijk voor 
het momentane welzijn en functioneren. Immers, de zo geformeerde Gestalts staan, als 
niet-rationele invloeden, aan de basis van het gehele functioneren van de persoon op dat 
moment.  

Kortom: het is te verwachten dat mensen die character strengths inzetten, vooral 
wanneer ze dit veelvuldig en langdurig doen, in een aantal opzichten beter functioneren 
dan personen die dit niet doen.  
 
2.7.3 Character strengths 
Er is een toenemend aantal onderzoeken13 dat het belang benadrukt van positieve psy-
chologische krachten die in verband kunnen worden gebracht met een toename van het 
ervaren van contact met mensen, succesvol functioneren en zelfbepaling. Daarbij gaat 
het om kwaliteiten zoals vreugde, interesse, tevredenheid, liefde (Fredrickson 1998, 
2000, 2001), optimisme (Carver & Scheier, 2002; Seligman, 2002; Seligman & Peterson, 
2003), moed, toekomstgerichtheid, vertrouwen, eerlijkheid, vastberadenheid (Peterson & 
Seligman, 2004; Seligman & Peterson, 2003), creativiteit (Simonton, 2002), hoop (Se-
ligman & Peterson, 2003; Snyder, Rand, & Sigmon, 2002), wijsheid (Baltes, Glück, & 
Kunzmann, 2002), authenticiteit (Harter, 2002), bescheidenheid (Tangney, 2002), com-
passie (Cassell, 2002), vergevingsgezindheid (Mccullough & Vanoyen Witvliet, 2002), 
dankbaarheid (Emmons & Shelton, 2002), empathie en altruïsme (Batson, Ahmad, Lish-
ner, & Tsang, 2002) en humor (Lefcourt, 2002).  
 In Tabel 2.3 worden enige voorbeelden van kwaliteiten gegeven die door verschillen-
de auteurs worden genoemd.  

In bepaalde contexten, in specifieke situaties en op bepaalde momenten kunnen 
mensen de kwaliteiten waarover ze beschikken tot uitdrukking brengen. Dit gebeurt in 
wisselwerking met de omgeving en ook afhankelijk van de condities in de omgeving. 

                                                      
13 Een stroming die 'positive psychology' genoemd wordt, heeft zich als doel gesteld empirisch onder-

zoek te doen naar wat de eigenschappen zijn van 'the happy life', 'the good life' en 'the meaningful 
life' (Seligman, 2002) en van psychisch gezonde mensen die optimaal functioneren (Sheldon, Fre-
drickson, Rathunde, Csikszentmihalyi, & Haidt, 2000). 
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Peterson en Seligman (2004) spreken daarom over situationele thema's wanneer ze 
verwijzen naar het tot uitdrukking brengen van character strengths in bepaalde omge-
vingen en op bepaalde momenten. Zij zijn dus van mening dat character strengths op 
hun beurt via het handelen tot uitdrukking komen in situationele thema's in de contexten 
van het dagelijkse leven.  

 
Tabel 2.3 
Voorbeelden van krachten en kwaliteiten genoemd door Peterson en Seligman (2004), Ferrucci (1991, 2001) en 
Ofman (1994) 
 
Kwaliteiten en krachten Peterson en Seligman Ferrucci Ofman 

Creativiteit X x  

Daadkracht   x 

Doorzettingsvermogen x x  

Eenvoud x x  

Flexibiliteit   x 

Geduldigheid x   

Humor x x  

Interesse x   

Invoelingsvermogen   x 

Liefde x x  

Moed x x x 

Nieuwsgierigheid x   

Ontvankelijkheid   x 

Opgewektheid  x  

Ordelijkheid   x 

Originaliteit x   

Rechtvaardigheid x   

Transcendentie x   

Trouw  x  

Wijsheid x x  

Zorgvuldigheid   x 

Zorgzaamheid   x 

 
Kenmerken van character strengths die Seligman en Peterson (Seligman, 2003; Peterson 
& Seligman, 2004) noemen, zijn: 
1 Een character strength draagt bij aan het goede leven (zie voetnoot 13) voor de 

persoon zelf en ook voor anderen. Alhoewel character strengths bepalen hoe iemand 
omgaat met tegenslagen, ligt de focus op de vervulling van een persoon. 

2 Alhoewel een character strength een bepaald, al dan niet verlangd resultaat kan 
bewerkstelligen, zoals het ervaren van welzijn, beheersing, gezondheid, tevredenheid 
in werk en dergelijke, is elke character strength, los van enige uitkomst, a priori een 
positieve factor. Het tot uitdrukking brengen van een character strength door een 
persoon doet andere mensen in de omgeving niet te kort. 

3 Een character strength is manifest in het functioneren van een persoon (diens ge-
dachten, gevoelens en/of handelingen) op een zodanig wijze dat deze waargenomen 
kan worden. Een character strength is een (karakter)eigenschap van de persoon in 
die zin dat er sprake is van enige generaliseerbaarheid over situaties, en van stabili-
teit in de tijd. 
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4 Een character strength komt tot uitdrukking in verhalen, mythen, legenden, symbo-
len, etc. 

5 Er bestaan wonderkinderen ten aanzien van character strengths. Dat wil zeggen dat 
zij bepaalde character strengths in zeer sterke mate en op ongewoon jonge leeftijd 
vertonen. Dit criterium geldt niet voor alle character strengths. 

6 Er zijn mensen waarbij een bepaalde character strength geheel afwezig is. 
7 De maatschappij kent instituten en rituelen voor het cultiveren van character 

strengths en voor het instandhouden van hun toepassing. 
Seligman & Peterson benadrukken dat een belangrijk gevolg van het aanspreken van een 
character strength het ervaren van vervulling ('fulfillment') is (Seligman & Peterson, 
2003, p. 309). Doordat de persoon vervulling ervaart, werkt dit ook weer door in zijn 
functioneren en merkt de omgeving deze vervulling ook. Wild e.a. (1997) illustreren een 
dergelijke wisselwerking met het voorbeeld van de invloed van intrinsiek gemotiveerde 
docenten op de intrinsieke motivatie van hun leerlingen.14  

Op grond van het voorgaande kan de vraag gesteld worden of het inzetten van cha-
racter strengths samenhangt met behoeftevervulling. Naast het ervaren van vervulling is 
namelijk een ander belangrijk kenmerk van character strengths dat ze uitdrukkingen zijn 
van intrinsieke waarden (Seligman & Peterson, 2003). Over intrinsieke waarden stellen 
Sheldon en Kasser: "Intrinsic values are exemplified by those for personal growth and 
self-acceptance, affiliation and intimacy, and a sense of generativity and connection to 
the broader community" (Sheldon & Kasser, 2001a, p. 43). Volgens Sheldon en Kasser 
hangen intrinsieke waarden nauw samen met de vervulling van psychologische basisbe-
hoeften (Sheldon et al., 2001a, p. 43) en zelfactualisatie (Kasser, 2002).  

Aspecten die in de literatuur in verband worden gebracht met character strenghts, 
zoals het ervaren van vervulling, en optimaal functioneren (Seligman & Peterson, 2003), 
positieve emoties (Fredrickson, 1998, 2000, 2001, 2002) intrinsieke waarden (Peterson & 
Seligman, 2004) en zelfactualisatie (Kasser, 2002), vormen tevens aspecten die samen-
hangen met de vervulling van de psychologische basisbehoeften. De bestaande theorie 
leidt derhalve tot het vermoeden dat character strengths gekoppeld zijn aan de vervul-
ling van de psychologische basisbehoeften. Dit vermoeden wordt verder versterkt door-
dat het feit dat veel van het eerder genoemde onderzoek (Peterson & Seligman, 2004; 
Snyder & Lopez, 2002) benadrukt dat wanneer een persoon character strenghts in zijn 
leven tot uitdrukking brengt, de ervaring van verbondenheid met de sociale omgeving 
toeneemt, dat bij het inzetten van een character strength vaak een ervaring van vaar-
digheid en beheersing besloten ligt en dat bij het inzetten van een charachter strength de 
ervaring van de persoon van binnenuit te handelen en zelfbepalend te zijn, vergroot 
wordt. Dit suggereert een verband met de vervulling van de behoeften aan respectieve-
lijk verbondenheid, competentie en autonomie. 

Samenvattend lijkt het er dus op dat het inzetten van character strengths het psy-
chologische en feitelijke functioneren van mensen positief beïnvloedt (zie ook Fredrickson 
1998, 2000, 2001, 2002; Mahoney & Bergman, 2002). Ook lijkt het erop dat het inzetten 
van een character strength in een situatie die belemmerend is of zou kunnen zijn voor de 
vervulling van psychologische basisbehoeften, werkt als psychologische voeding waar-
door de belemmerende invloed van de omgeving omgebogen of effectief gecompenseerd 
wordt. Op grond hiervan is onze hypothese dat de mate waarin een persoon character 

                                                      
14 Intrinsieke motivatie wordt in de SDT gezien als een gevolg van de vervulling van psychologische 

basisbehoeften (Deci & Ryan, 1985a, 2002; Ryan & Deci 2002a). 
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strengths inzet, samenhangt met de mate van vervulling van de drie basisbehoeften 
en/of een verandering daarin.  
 
2.7.4 Terminologie  
In het voorgaande zijn positieve krachten aangeduid met de term character strengths. In 
het Nederlandse taalgebied wordt door Ofman (1994) en Korthagen (2001) het begrip 
kernkwaliteit gehanteerd, dat een vergelijkbare betekenis heeft. Ofman omschrijft 
kernkwaliteiten onder andere als positieve kwaliteiten die in ieder mens altijd potentieel 
aanwezig zijn. Of dit potentieel zich echter vertaalt in het daadwerkelijk inzetten van 
kernkwaliteiten in het functioneren, is volgens hem afhankelijk van factoren zoals die 
hierboven uitgewerkt zijn. Ofman (1994) stelt daarom dat kernkwaliteiten al dan niet 
door een mens aangesproken en ingezet kunnen worden. Als mensen een kernkwaliteit 
weten in te zetten in het functioneren, ervaren zij volgens Ofman een gevoel van vervul-
ling en bezieling. Ook dit spoort met de boven aangehaalde bronnen. Korthagen (2001, 
2004) heeft in navolging van Tickle (1999) het begrip kernkwaliteit in verband gebracht 
met docenten en hun professionele functioneren. Aangezien de in paragrafen 2.7.2 en 
2.7.3 gegeven omschrijvingen van het begrip character strength in overeenstemming zijn 
met het Nederlandse begrip kernkwaliteit zal, overeenkomstig Korthagen (2001), in dit 
onderzoek verder gebruikgemaakt worden van de laatstgenoemde term.  
 
2.8 Kernkwaliteiten die dio's inzetten  
 
Dit onderzoek richt zich in het bijzonder op dio's. Naar kernkwaliteiten bij dio's is nauwe-
lijks onderzoek gedaan. Wel spreekt Tickle (1999) ten aanzien van docenten over de 
relatie tussen 'personal virtues' en het professionele leven als docent. Korthagen (2001, 
2004, 2005) werkt dit verder uit in een visie op het opleiden van docenten. In Tabel 2.4 
worden kwaliteiten weergegeven die Korthagen en Tickle in hun werk noemen. 
 
Tabel 2.4 
Voorbeelden van kwaliteiten genoemd door Korthagen en Tickle in verband met docenten 

 
Korthagen (2001) Tickle (1999) 

Liefde Liefde 

Begrip Begrip voor anderen en situaties 

Flexibiliteit Flexibiliteit 

Compassie Compassie 

Betrokkenheid Het vermogen frustratie en ongeduld te reguleren 

Vertrouwen Tolerantie 

Moed Vermogen om met schuldgevoelens en boosheid om te gaan 

Openheid Empathie 

Vastberadenheid  

Creativiteit  

 
Zij geven aan dat juist dergelijke kwaliteiten van groot belang zijn voor de professionele 
ontwikkeling van docenten. Zij gaan echter niet in op de relaties tussen dergelijke kwali-
teiten van docenten, de vervulling van hun psychologische basisbehoeften en hun inter-
persoonlijk functioneren. Evenmin hebben zoekacties in Eric, Psychinfo en Science Direct 
verwijzingen opgeleverd naar literatuur waarin die relaties wel besproken worden. Wij 
verwachten echter, op grond van de in paragraaf 2.7.2 en 2.7.3 beschreven theorie, dat 
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het inzetten van kernkwaliteiten door dio's samengaat met de vervulling van hun psycho-
logische basisbehoeften.  
 
2.9 Samenvatting 
 
Dit hoofdstuk beschrijft drie theoretische kaders, namelijk betreffende psychologische 
basisbehoeften, interpersoonlijk functioneren en kernkwaliteiten.  

Psychologische basisbehoeften zijn oriëntaties die veelal via het ervarende systeem 
en hoofdzakelijk zonder dat een persoon zich daarvan bewust is, werken op het - in 
wisselwerking met de omgeving - ervaren van competentie, verbondenheid en autono-
mie. Deze ervaringen zijn onmisbaar voor mensen. Behoeftevervulling heeft een breed 
spectrum aan positieve effecten zoals bijvoorbeeld intrinsieke motivatie, het ervaren van 
welzijn, optimaal functioneren, psychologische groei en vitaliteit. Langdurige behoefte-
vervulling staat aan de basis van geïntegreerd functioneren en zelfactualisatie. Ontbreekt 
behoeftevervulling en kunnen geen innerlijke bronnen, zoals eerdere ervaringen van 
behoeftevervulling aangeboord worden, dan treedt een spectrum aan compensaties in 
werking waarmee het individu de nadelige gevolgen van de behoefteonderdrukking tracht 
te beperken. Behoefteonderdrukking leidt onder andere tot een slechte aanpassing aan 
de omgeving, negatieve emoties, niet-autonoom functioneren, fight- flight- en freeze-
handelingstendensen en destructieve gevoelens, gedachten en intenties. Behoeftevervul-
ling en behoefteonderdrukking zijn in hoge mate verbonden met het ervarende systeem 
en manifesteren zich niet-rationeel in gevoel, gedrag, beelden, automatische gedachten, 
onbewuste intenties, etc. Onvervulde basisbehoeften uiten zich in het zich onttrekken 
aan handelen, de neiging om zich op allerlei manieren te verdedigen en te beschermen, 
een continuüm van externe tot zelfs non-regulatie, a-motivatie, e.d.  

De vervulling van psychologische basisbehoeften bij dio's in relatie tot hun functione-
ren tijdens het lesgeven gedurende een langere periode is niet eerder onderzocht. Wij 
verwachten dat, gezien de complexiteit van het lesgeven voor dio's, de vervulling van 
hun basisbehoeften onder druk zal staan en dat de aanpassing aan de eisen van de om-
geving voor dio's mede daarom moeilijk verloopt.  

Het functioneren van dio's wordt in ons onderzoek vanuit het interpersoonlijk per-
spectief bestudeerd. Binnen dit perspectief wordt de interactie van docent en klas be-
schouwd als een communicatief systeem waarin interactiepatronen ontstaan die na enige 
tijd relatief stabiel worden.  
 Aangezien de vervulling van psychologische basisbehoeften plaatsvindt in de wissel-
werking van de persoon en diens omgeving, wordt verwacht dat bij onvervulde basisbe-
hoeften het interpersoonlijk functioneren van dio's niet optimaal zal zijn. Wij verwachten 
dat bij dio's in het lesgeven een lage mate van behoeftevervulling samengaat met een (in 
de ogen van leerlingen) perceptie van leerlingen van beperkt invloeds- en nabijheidsge-
drag. Daarentegen verwachten wij dat bij dio's in het lesgeven een hoge mate van ver-
vulling van de basisbehoeften samengaat met sterk invloeds- en nabijheidsgedrag. 
 Het derde theoretisch kader in dit hoofdstuk heeft betrekking op kernkwaliteiten die 
gezien kunnen worden als voedende bronnen voor positieve emoties en vervulling. Daar-
door dragen ze bij aan een optimaal functioneren. De verwachting is dat de mate waarin 
dio's kernkwaliteiten inzetten, samengaat met verandering in de mate van vervulling van 
hun basisbehoeften.  
 



3 De opzet van het onderzoek  
 
 
3.1 Inleiding 
 
Het doel van dit onderzoek is verbanden te onderzoeken tussen de mate van vervulling 
van psychologische basisbehoeften bij dio's, hun interpersoonlijk functioneren en het 
inzetten van kernkwaliteiten. In dit hoofdstuk wordt eerst het design van dit onderzoek 
getypeerd (3.2). Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de onderzoeksvragen 
(3.3), de onderzoeksvariabelen (3.4), de instrumenten (3.5), de onderzoeksgroep (3.6) 
en de dataverzameling (3.7 en 3.8). Tot slot zal in paragraaf 3.9 ingegaan worden op de 
verschillende methoden van analyse. In paragraaf 3.10 wordt een samenvatting van dit 
hoofdstuk gegeven.  

Omwille van de overzichtelijkheid is ervoor gekozen de ontwikkeling en de kwaliteit 
van de verschillende onderzoeksinstrumenten in de hoofdstukken 4, 5 en 6 te bespreken. 
 
3.2 Typering onderzoeksdesign  
 
Dit onderzoek kenmerkt zich zowel door een beschrijvende als door een exploratieve 
benadering. Wat betreft de beschrijvende benadering (Swanborn, 1987) wordt gebruik-
gemaakt van de bestaande algemene theorieën over psychologische basisbehoeften 
(2.2), een bestaand theoretisch kader over interpersoonlijk functioneren van docenten 
(2.5) en theoretische inzichten over de verbanden tussen basisbehoeftevervulling en 
functioneren (2.4). Na de ontwikkeling van instrumenten voor het verzamelen van infor-
matie over psychologische basisbehoeften en interpersoonlijk functioneren, wordt hun 
onderlinge relatie onderzocht. Zo kan worden vastgesteld in hoeverre er daadwerkelijk 
sprake is van verbanden die theoretisch gesproken te verwachten zijn en wat deze ver-
banden inhouden. Bij dit deel van het onderzoek wordt gebruikgemaakt van een longitu-
dinaal design om de ontwikkeling in de mate van vervulling van de drie psychologische 
basisbehoeften bij dio's te kunnen beschrijven. 

Het onderdeel over kernkwaliteiten (2.7 en 2.8) heeft een meer exploratief karakter 
(Swanborn, 1987, p. 155-157). Stokking (2000, p. 29) stelt dat met behulp van explora-
tief onderzoek een theorie of een aantal hypothesen kan worden gepreciseerd. Vervol-
gens kunnen deze worden onderzocht om te zien in hoeverre ze houdbaar zijn. De theo-
rie over kernkwaliteiten, en ook de instrumenten voor het meten daarvan - zeker wat 
betreft kernkwaliteiten van dio's (6.2) - bevinden zich nog in een beginstadium van em-
pirisch onderzoek en zijn nog volop in ontwikkeling (Peterson & Seligman, 2004; Selig-
man & Peterson, 2003). Dit deel van ons onderzoek kan bijdragen aan een verdere ont-
wikkeling van de theorievorming over kernkwaliteiten en de operationalisatie daarvan in 
onderzoek in het algemeen en in het bijzonder bij dio's.  
 
3.3 Onderzoeksvragen  
 
De probleemstelling van dit onderzoek, zoals aangegeven in paragraaf 1.5, luidt:  
 
Wat is het verband tussen de mate van vervulling van de psychologische basisbehoeften 
van docenten-in-opleiding en hun interpersoonlijk functioneren in lessen, en welke rol 
spelen kernkwaliteiten bij de vervulling van hun psychologische basisbehoeften? 
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In hoofdstuk 1 is aangegeven dat er drie groepen onderzoeksvragen zijn. De volgende 
paragrafen geven een toelichting bij elk van deze drie groepen.  
 
3.3.1 De vervulling van psychologische basisbehoeften bij dio's 
De eerste groep onderzoeksvragen heeft betrekking op de vervulling van psychologische 
basisbehoeften bij dio's. De vragen richten zich op het niveau van de vervulling en op 
verschillen tussen dio's, tussen hun klassen en tussen de lessen in die klassen. Ook 
wordt gekeken naar mogelijke veranderingen in de mate van vervulling gedurende een 
periode van 14 weken.  

De eerste vraag uit deze groep (onderzoeksvraag 1.1) luidt:  
 
Wat is het niveau van vervulling van de psychologische basisbehoeften bij dio's geduren-
de een periode van 14 weken waarin zij voor het eerst in het kader van hun opleiding 
zelfstandig lesgeven? 
 
Als startpunt in dit onderzoek is het van belang om te weten in welke mate de psycholo-
gische basisbehoeften van dio's vervuld zijn. Is er sprake van een hoge, middelmatige of 
lage mate van vervulling van de psychologische basisbehoeften bij dio's? Om dit te ach-
terhalen, werden dio's 14 weken gevolgd bij lessen die zij gaven. De periode van 14 
weken, waarvoor in dit onderzoek is gekozen, liep van begin september tot en met begin 
december. Voor deze periode in de opleiding is gekozen, omdat het de praktijkfase van 
de dio's is waarin zij voor het eerst in het kader van hun opleiding zelfstandig lesgeven. 
Het is een fase waarin zij volledig moeten functioneren in de rollen en taken van een 
docent. Door zicht te krijgen op de mate van vervulling van de basisbehoeften van de 
dio's in deze fase van hun opleiding, is het mogelijk dio's beter te begeleiden in deze 
fase. Om een beeld te krijgen van het niveau van de basisbehoeftevervulling, werden op 
meerdere momenten in verschillende klassen gegevens verzameld.  

De tweede vraag (onderzoeksvraag 1.2) luidt: 
 
Is er sprake van verschillen in de mate van basisbehoeftevervulling tussen dio's, tussen 
de verschillende klassen waarin een dio lesgeeft en tussen de lessen van een dio in een 
bepaalde klas? 
 
Wat betreft resultaten met betrekking tot verschillen in behoeftevervulling is gebleken 
dat er bij mensen in het algemeen, en ook bij ervaren docenten, verschillen zijn in de 
mate van vervulling van de psychologische basisbehoeften (Pelletier et al., 2002). Ook 
zijn de verschillende contexten waarin mensen functioneren van invloed op verschillen in 
de mate van vervulling van de psychologische basisbehoeften (Deci, Connell, & Ryan, 
1989; Pelletier et al., 2002; Skinner & Belmont, 1993; Vallerand & Ratelle 2002). Tot slot 
spelen het moment en de situatie ook een rol in verschillen in de mate van vervulling van 
de basisbehoeften (Reis et al., 2000). 

De in de literatuur genoemde verschillen in basisbehoeftevervulling tussen personen, 
contexten en situaties (zie ook La Guardia et al., 2000; Reeve, 1998, 2002; Vallerand & 
Ratelle, 2002) zullen naar verwachting ook voor dio's gelden. Wij verwachten daarom dat 
de mate van vervulling van de basisbehoeften in verschillende lessen bij eenzelfde dio, 
vanwege het momentane karakter van de basisbehoeftevervulling (Deci & Ryan, 2000), 
zal verschillen. Verder verwachten we dat de dynamiek tussen een dio en een bepaalde 
klas (Skinner & Belmont, 1993) leidt tot een bepaald niveau of patroon van basisbehoef-
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tevervulling (Vallerand & Ratelle, 2002). Tot slot is de verwachting dat dio's ook onder-
ling verschillen in de mate waarin de basisbehoeften bij hen vervuld worden.  

De derde onderzoeksvraag (onderzoeksvraag 1.3) luidt: 
 
Is er sprake van verandering in de mate van de vervulling van de psychologische basis-
behoeften van dio's gedurende de periode van 14 weken? 
 
De dataverzameling in dit onderzoek bestrijkt een periode van 14 weken, lopende van 
september tot begin december. De deelnemende dio's zijn gevolgd vanaf het moment dat 
zij voor het eerst zelfstandig lesgaven in het kader van hun opleiding aan een universitai-
re lerarenopleiding. Gezien de periode van 14 weken is het te verwachten dat er veran-
deringen in behoeftevervulling optreden, bijvoorbeeld doordat dio's geleidelijk wennen 
aan de leerlingen, vaardiger worden in het lesgeven en beginnen een professionele iden-
titeit te ontwikkelen.  
 
3.3.2 Psychologische basisbehoeften en het interpersoonlijk functioneren van 

dio's 
De tweede groep onderzoeksvragen heeft betrekking op het verband tussen de mate van 
vervulling van psychologische basisbehoeften en het interpersoonlijk functioneren van 
dio's.  

De eerste vraag in deze groep (onderzoeksvraag 2.1) luidt: 
 
Wat is het interpersoonlijk functioneren van dio's in de verschillende klassen waarin zij 
lesgeven gedurende de periode van 14 weken? 
 
Zoals aangegeven in paragraaf 2.5, wordt in dit onderzoek het functioneren van dio's 
vanuit het interpersoonlijk perspectief bestudeerd. Alvorens het verband tussen de ver-
vulling van de psychologische basisbehoeften en het interpersoonlijk functioneren van 
dio's te onderzoeken, geven we eerst een beschrijving van dit functioneren en de ver-
schillen tussen dio-klascombinaties.  

De tweede onderzoeksvraag in deze groep (onderzoeksvraag 2.2) luidt: 
 
Wat is het verband tussen de mate van vervulling van de psychologische basisbehoeften 
en het interpersoonlijk functioneren van dio's? 
 
De SDT benadrukt dat de vervulling van de psychologische basisbehoeften bij mensen in 
verband staat met hun functioneren (Deci & Ryan, 2002). In dit onderzoek willen wij 
nagaan of er een empirische onderbouwing te vinden is voor een dergelijk verband bij 
dio's in de eerste 14 weken waarin zij in het kader van hun opleiding voor het eerst 
zelfstandig lesgeven en zo ja, hoe dit verband er uitziet voor de verschillende basisbe-
hoeften afzonderlijk en tezamen. 
 
3.3.3 Psychologische basisbehoeften en kernkwaliteiten van dio's 
De derde groep onderzoeksvragen richt zich op het verband tussen de vervulling van 
psychologische basisbehoeften en de inzet van kernkwaliteiten. Dit gedeelte van het 
onderzoek heeft een exploratief karakter.  

De eerste vraag in deze groep (onderzoeksvraag 3.1) luidt: 
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In welke mate worden volgens dio's door hen kernkwaliteiten ingezet voor hun professio-
nele ontwikkeling gedurende de periode van 14 weken?  
 
Het inzetten van kernkwaliteiten gebeurt in wisselwerking met de omgeving (Peterson & 
Seligman, 2004). Het is derhalve van belang dat in het onderzoek kernkwaliteiten wor-
den betrokken die relevant zijn in de context van het lesgeven. Wij willen nagaan in 
welke mate dio's naar hun inschatting kernkwaliteiten inzetten. 

De tweede vraag in deze groep (onderzoeksvraag 3.2) luidt: 
 
Is er een verband tussen kernkwaliteiten die dio's inzetten en een verandering in de 
mate van vervulling van hun psychologische basisbehoeften gedurende de periode van 
14 weken? 
 
Aan deze vraag ligt de gedachte ten grondslag dat het inzetten van kernkwaliteiten in 
verband staat met het ervaren van vervulling (Peterson & Seligman, 2004). De vraag die 
wij ons stellen is of het al dan niet inzetten van kernkwaliteiten door dio's gedurende 
deze periode in verband staat met een verandering - een toe- of afname - in de mate 
van basisbehoeftevervulling. 
 
3.4 Onderzoeksvariabelen  
 
Op basis van het conceptuele kader geschetst in hoofdstuk 2, kunnen de volgende varia-
belen worden onderscheiden. 
 
A Psychologische basisbehoeften 
• de mate van vervulling van de behoefte aan competentie; 
• de mate van vervulling van de behoefte aan verbondenheid; 
• de mate van vervulling van de behoefte aan autonomie. 
 
B Interpersoonlijk functioneren 
• de mate waarin een dio bepaalt wat er in de klas gebeurt; 
• de mate van emotionele afstand tot de leerlingen. 
 
C De mate van inzet van kernkwaliteiten 
 
In dit onderzoek gaat het primair om het verband tussen de mate van vervulling van 
psychologische basisbehoeften en het interpersoonlijk functioneren van dio's. Het deel 
van dit onderzoek dat zich richt op het verband van de inzet van kernkwaliteiten en de 
verandering in de mate van vervulling van de basisbehoeften geeft naar verwachting 
extra inzicht in de vervulling van de psychologische basisbehoeften van dio's.  

Schematisch zien de te onderzoeken verbanden uit de onderzoeksvragen eruit als in 
Figuur 3.1.  
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Interpersoonlijk functioneren 
Mate van vervulling van 
psychologische basisbehoeften 

Inzet van kernkwaliteiten

 
 
Figuur 3.1 Overzicht van de verbanden die onderzocht worden tussen de mate van vervulling van de 
psychologische basisbehoeften, interpersoonlijk functioneren van dio's en de inzet van kernkwaliteiten. 

 
3.5 Instrumenten 
 
Voor het verzamelen van gegevens over de variabelen worden verschillende instrumen-
ten gebruikt.  

De wijze van operationalisatie en de kwaliteit van de instrumenten komen in de vol-
gende hoofdstukken aan bod: de mate van vervulling van psychologische basisbehoeften 
in hoofdstuk 4, het interpersoonlijk functioneren van dio's in hoofdstuk 5 en de inzet van 
kernkwaliteiten door dio's in hoofdstuk 6.  

In Tabel 3.1 wordt een overzicht gegeven van de verschillende instrumenten. 
 
3.6 Onderzochte groep dio's 
 
De dataverzameling in dit onderzoek heeft tussen september en december 2001 plaats-
gevonden bij een groep dio's die de lerarenopleiding aan het IVLOS volgde. Het onder-
zoek richt zich op dio's die, zonder dat er een begeleider achter in de klas zit, als docent, 
in het kader van de opleiding die zij volgen aan de universitaire lerarenopleiding, voor 
het eerst zelfstandig lesgeven. De op dat moment voor dit onderzoek beschikbare dio's 
namen deel aan de zogenaamde preservice- en inserviceopleiding. Deze termen zullen 
hierna nader toegelicht worden 

De preserviceopleiding ontleent zijn naam aan het feit dat de opleiding van de dio's 
voorafgaat aan een dienstverband aan een school. De preserviceopleiding kenmerkt zich 
door een gefaseerde opbouw. Na een instituutsperiode van enige weken met werkcolle-
ges, wordt gestart met de triostage. Daarbij lopen dio's in drietallen gedurende enige 
maanden stage op een school onder leiding van een schoolpracticumdocent. Elke dio 
geeft in de triostage in aanwezigheid van de schoolpracticumdocent en de twee andere 
dio's zijn of haar lessen. Wanneer de triostage succesvol afgerond is, worden de dio's 
toegelaten tot de liostage1. In de liostage geven de dio's geheel zelfstandig circa 100 
lessen, dus zonder dat een schoolpracticumdocent achter in de klas zit. 

De preservice-dio's die aan dit onderzoek deelnamen, zijn in januari 2001 begonnen 
met hun opleiding; de liostage startte voor deze groep in september en eindigde eind 
december 2001, waarmee tevens de opleiding werd afgerond. Het aantal preservice-dio's 
dat in september 2001 aan het IVLOS startte met de liostage, bedroeg 20. In principe 
studeerden zij – bij het succesvol afronden van de opleiding - eind december 2001 af. 

                                                      
1  Lio is een afkorting voor leraar-in-opleiding. 



54  Hoofdstuk 3 
 
 
Tabel 3.1  
Overzicht van de gebruikte onderzoeksinstrumenten 

 

Variabele Instrument Moment van afname 

Kwantitatief 
 
Vervulling van psychologische 
basisbehoeften:  
Mate van vervulling  van de 
behoefte aan competentie, 
verbondenheid en autonomie 
van een dio in een les. 

 
 
Vragenlijst BasisbehoefteVervulling 
(VBV) voor het vaststellen van de 
mate van de vervulling van de 
behoefte aan competentie, verbon-
denheid en autonomie, met in totaal 
13 items verdeeld over drie schalen. 
De VBV is gebaseerd op het werk 
van Sheldon e.a (2001) en Deci en 
Ryan (BPNQ, 2001). 

 
 
Direct na een gegeven les op 
meerdere momenten in de 
periode van 14 weken. 

Interpersoonlijk functioneren: 
Mate waarin een dio bepaalt 
wat er in de klas gebeurt 
(Invloed). Mate van emotionele 
afstand tot de leerlingen (Na-
bijheid).  
 

Vragenlijst Interpersoonlijk Leraars-
gedrag (VIL). Een vragenlijst met 77 
items (Brekelmans, 1989; Créton & 
Wubbels, 1984).  
Wanneer deze vragenlijst wordt 
ingevuld door de leerlingen uit een 
bepaalde klas, levert dit het perio-
deleerlingenbeeld (in het vervolg 
leerlingenbeeld) van het interper-
soonlijk functioneren. Wanneer de 
vragenlijst wordt ingevuld door de 
dio over zijn/haar functioneren in 
een bepaalde klas, levert dit het 
periodezelfbeeld. 

Aan het einde van de periode 
van 14 weken. 

 Les-Vragenlijst Interpersoonlijk 
Leraarsgedrag (LesVIL), met 39 
items, gebaseerd op de VIL.  
Wanneer deze vragenlijst, wordt 
ingevuld door dio’s na afloop van 
een les, levert dit het leszelfbeeld. 

Direct na een gegeven les op 
meerdere momenten in de 
periode van 14 weken (samen 
met de VBV). 

Kernkwaliteiten die een dio 
zegt in te zetten.  

KernKwaliteitenVragenlijst (KKV). 
Een vragenlijst met 13 items geba-
seerd op het werk van Korthagen 
(2001) en Tickle (1999). 

Aan het einde van de periode 
van 14 weken. 

Kwalitatief 
 
Zelfbeeld van een dio over 
diens basisbehoeftevervulling 
en interpersoonlijk functione-
ren in een les. 

 
 
Bij een aantal dio's is een lesbezoek 
gedaan waarbij een video-opname 
van die les is gemaakt, en heeft aan 
de hand daarvan een interview over 
de ervaringen van de dio in die les 
plaatsgevonden.  

 
 
Tweede helft van de periode 
van dataverzameling (novem-
ber). 

Zelfbeeld van een dio over 
diens basisbehoeftevervulling 
en de inzet van kernkwalitei-
ten.  

Interview volgens een interview-
schema. 

Aan het einde van de periode 
van 14 weken (december). 
 

Beeld en/of associatie bij een 
gegeven les. 

Vraag naar beeld of associatie bij de 
afname van de VBV. 

Direct na een gegeven les op 
meerdere momenten in de 
periode van 14 weken (samen 
met de VBV en LesVIL). 

Achtergrondvariabelen Vragenlijst met items over geslacht, 
leeftijd, en vak waarin een dio 
lesgeeft. 

Aan het begin van de periode 
van dataverzameling, voordat 
een dio ging lesgeven (begin 
september). 
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De inservice-opleiding zoals die in 2001 binnen het IVLOS opgezet was, heeft een ander 
karakter. Dio's starten hierbij direct aan het begin van de opleiding met zelfstandig les-
geven in de praktijk, veelal in de vorm van een betaalde baan. De inservice-opleiding 
duurt een jaar. Als belangrijk verschil met de preservice-opleiding hebben dio's dus in 
principe gedurende de gehele opleidingsperiode een baan.  

Het aantal inservice-dio's dat tussen september en december 2001 met de opleiding 
van het IVLOS startte en meteen in september begon met zelfstandig lesgeven, bedroeg 
26. Voor hen duurde de opleiding tot juli 2002.  

Er is naar gestreefd alle dio's uit de preservice- en inservice-groep (N = 46) te be-
trekken in het onderzoek. Van de 46 dio's, hebben 36 dio's (75%) actief meegewerkt aan 
het wekelijks leveren van gegevens over hun behoeftevervulling in lessen. Als belangrijk-
ste motivatie om mee te doen gaven dio's aan dat zij het nuttig en leerzaam vonden om 
mee te werken. Ook was voor hen belangrijk dat zij aan het einde van de periode van 14 
weken een compleet overzicht van hun gegevens zouden krijgen. Dit overzicht bestond 
uit de door hen gerapporteerde behoeftevervulling, het zelfbeeld van hun interpersoonlijk 
functioneren tijdens verschillende lessen, en het periodezelf- en leerlingenbeeld van hun 
interpersoonlijk functioneren in de klassen waarin zij lesgaven. De overige 10 dio's gaven 
aan vanwege tijdgebrek niet mee te willen werken aan het wekelijks verzamelen van 
gegevens. Van een aantal van hen zijn wel periodezelfbeelden en leerlingenbeelden over 
hun interpersoonlijk functioneren verkregen. Deze gegevens zijn gebruikt in de analyses 
met betrekking tot het interpersoonlijk functioneren. 

In Tabel 3.2 zijn achtergrondgegevens van de aan dit onderzoek deelnemende dio's 
opgenomen. Het betreffen hier gegevens over sekse, leeftijd, opleidingsvariant en het 
vakgebied waarin zij lesgaven.  

 
Tabel 3.2 
Overzicht van kenmerken van de onderzoeksgroep 
wat betreft opleidingsvariant, geslacht, leeftijd en 
vakgebied 

 
Kenmerk Aantal dio's 

Opleidingsvariant  

Inservice 26 

Preservice 20 

Sekse  

Man 18 

Vrouw 28 

Leeftijd  

26 jaar of jonger 19 

27 t/m 29 jaar 17 

Ouder dan 30 jaar 10 

Vakgebied  

Talen 17 

Exact 10 

Maatschappij 19 

Totaal 46 

 
Met betrekking tot de kenmerken opleidingsvariant, vakgebied en sekse was het mogelijk 
de onderzoeksgroep (IVLOS-dio's uit 2001) te vergelijken met preservice en inservice 
IVLOS-dio's uit 2000 en 2002 (N = 114). Daarbij bleek geen sprake van significante 
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verschillen (opleiding: χ2 = 2.733, p (tweezijdig) = .098; vak: χ2 = 3.678, p (tweezijdig) 
= .159; sekse χ2 = .004, p (tweezijdig) = .950.  
 
3.7 Dataverzameling 
 
3.7.1 Introductie van het onderzoek bij de dio's 
Om dio's bij dit onderzoek te betrekken, is op een van de eerste instituutsbijeenkomsten 
van de betreffende preservice- en inservicegroep in augustus een korte, mondelinge 
introductie gegeven. Bij het introduceren van het onderzoek is de dio's niet uitgelegd 
waar dit onderzoek precies over ging. Zo werden de dio's niet beïnvloed door hen bewust 
te maken van de psychologische basisbehoeften en het mogelijke verband met hun func-
tioneren in de klas. Ook werd hierdoor getracht te voorkomen dat dio's bij het invullen 
van vragenlijsten en op andere momenten (zoals tijdens gesprekken die met hen ge-
voerd zouden worden) gingen reflecteren over hun behoeftevervulling en het mogelijke 
verband met hun functioneren. Het doel van dit onderzoek was immers juist basisbehoef-
ten als niet-rationele en deels onbewuste factoren in kaart te brengen. Het onderzoek 
werd daarom gepresenteerd als een fase in de ontwikkeling van een begeleidingsinstru-
ment dat als naam kreeg: Individueel OntwikkelingsProfiel (IOP). Dio's werd verteld dat 
het IOP hen kon helpen achteraf zicht te krijgen op hun ontwikkeling tijdens deze perio-
de. De dio's is uitgelegd dat ze daarom bij deelname, aan het einde van de meetperiode, 
ieder in een eindinterview een overzicht zouden ontvangen van de geleverde gegevens. 

De dio's is verteld dat de ontwikkeling van het IOP ook gezien moet worden in de 
context van de universitaire lerarenopleiding. Het IVLOS is een universitair instituut en 
richt zich door onderzoek als dit op het verdiepen van kennis over onderwijs en het op-
leiden van docenten. Dio's is verder uitgelegd dat het IOP een weergave is van hun eigen 
ervaringen die betrekking hebben op een aantal gegeven lessen in een aantal verschil-
lende klassen op verschillende momenten in een periode van 14 weken. Verder is bena-
drukt dat wanneer dio's zouden meewerken, alle gegevens zorgvuldig en strikt vertrou-
welijk behandeld zouden worden. De onderzoeker zou geen bevindingen melden aan de 
opleiders die verantwoordelijk zijn voor de dio's. Het gemaakte IOP hoefde niet in het 
portfolio2 opgenomen te worden. Het stond de dio's vrij om, nadat zij hun IOP zouden 
hebben ontvangen, dit al dan niet aan hun opleiders te laten zien. Gezegd werd dat de 
gegevens anoniem gebruikt zouden worden. In Bijlage 3.1 is de mondelinge uitleg aan de 
dio's beschreven. Na deze algemene introductie van het onderzoek is de dio's gevraagd 
een korte vragenlijst in te vullen die informeerde naar naam, geslacht, leeftijd en het 
schoolvak. 

Voor het verzamelen van kwantitatieve gegevens over behoeftevervulling en het in-
terpersoonlijk functioneren is aan de dio's gevraagd in drie verschillende klassen op 
verschillende momenten in de periode van 14 weken de verschillende vragenlijsten in te 
vullen (zie Tabel 3.1). Om het verzamelen van gegevens te spreiden en om ervoor te 
zorgen dat de belasting voor de dio´s niet te groot zou worden, zijn binnen de 14 weken 
drie deelperiodes van elk twee weken gekozen. De dio's is gevraagd in elk van deze 
deelperiodes, in elke klas, na twee lessen de vragenlijsten in te vullen.3  

                                                      
2  Een portfolio is een eindverslag over de doorlopen ontwikkeling dat de dio's moeten samenstellen in 

het kader van de opleiding. 
3  Als een dio wilde stoppen met zijn of haar medewerking, is voorgesteld iets minder vragenlijsten in 

te vullen. De dio werd in dat geval gevraagd ervoor te zorgen dat er nog voldoende data met vol-
doende spreiding overbleven. In de praktijk bleek ook deze aanpak voor een aantal dio´s te belas-
tend. 
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De eerste afnameperiode was in september 2001 (lesweek 2 en 3), de tweede afna-
meperiode was rond de herfstvakantie in oktober 2001 (lesweek 7 en 9), de derde afna-
meperiode was in de tweede helft van november 2001 (lesweek 12 en 13) (zie Tabel 
3.3). 

De vragenlijsten werden, voorzien van een retourenvelop, aan de dio's opgestuurd 
met het verzoek om deze direct na het invullen terug te zenden. Via e-mail werd contact 
met de dio's onderhouden en werden ze gestimuleerd gegevens (tijdig) te verzamelen en 
terug te sturen. 
 
Tabel 3.3  
Schematisch overzicht van de geplande 18 meetmomenten per dio, 
uitgesplitst naar klas en deelperiode 

 
 Klas 1 Klas 2 Klas 3 

Week 2-3 (september) 1, 2 3, 4 5, 6 

Week 7-9 (oktober) 7, 8 9, 10 11, 12 

Week 12-13 (november) 13, 14 15, 16 17, 18 

 
3.7.2 Gerealiseerde kwantitatieve dataverzameling 
Van de 46 dio's hebben er 36 meegewerkt aan het invullen van basisbehoeftevragenlijs-
ten en leszelfbeeldvragenlijsten. Wat betreft de basisbehoeftevragenlijsten en leszelf-
beelden zijn in totaal door deze 36 dio's 417 vragenlijsten ingevuld. Acht dio's hebben 18 
vragenlijsten ingevuld, 5 van hen hebben zelfs een extra vragenlijst ingevuld tijdens een 
lesbezoek dat in het kader van dit onderzoek is gedaan. De overige 28 dio's hebben 
minder dan 18 vragenlijsten ingevuld. Dio's gaven als reden daarvoor dat hun aandacht 
direct na het lesgeven niet lag bij het invullen van een vragenlijst. Tabellen 3.4 en 3.5 
geven een overzicht van het aantal dio's dat een bepaald aantal basisbehoeftevragenlijs-
ten (VBV's) heeft ingevuld, en in welke lesweken dat gebeurde.  
 
Tabel 3.4  
Aantal dio's met aantal ingevulde BasisBehoefteVervulling- (VBV) en LeszelfbeeldVragenlijsten (LesVIL) 
 

Aantal vragenlijsten  
(N = 417) 

19 18 17 16 15 13 12 10 9 8 6 4 3 2 

Aantal dio's (N = 36) 5 3 1 2 1 1 8 1 3 4 2 1 2 2 

 
Tabel 3.5  
Aantal ingevulde BasisBehoefte- en LeszelfbeeldVragenlijsten (LesVIL) per lesweek ingevuld direct na 
een gegeven les 
  

Lesweek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Aantal vragenlijs-
ten 

6 55 67 33 20 16 27 0 29 33 27 34 46 24 

Noot. In week 8 zijn geen vragenlijsten ingevuld vanwege de herfstvakantie. Lesweek 2/3, 7/9 en 12/13 
waren aanvankelijk aangewezen voor dataverzameling. 
 
De meeste dio's hebben het invullen van de vragenlijsten gespreid over de 14 lesweken 
die voor de dataverzameling in dit onderzoek zijn gebruikt. Een reden hiervoor was dat 
dio's het invullen hebben gedaan wanneer het hen uitkwam; ze hebben zich kennelijk 
weinig aangetrokken van de aansturing vanuit het onderzoek die erop gericht was het 
invullen van de vragenlijsten in drie afzonderlijke afnameperiodes te laten plaatsvinden.  
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Dio's is gevraagd om in drie verschillende klassen vragenlijsten over het lesgeven in 
te vullen. De meesten is dit goed gelukt, maar ook in dit opzicht zijn er enige uitzonde-
ringen. Er waren namelijk dio's die over het lesgeven in vier of vijf verschillende klassen 
data hebben ingeleverd. Hiervoor zijn verschillende redenen. Zo waren er dio's die op 
een school werkten met een periodesysteem. Hierbij hadden bijvoorbeeld klassen slechts 
zes tot acht weken les in een bepaald vak en dan rouleerden zij. Ook waren er dio's die 
een klas hadden afgestoten en ingeruild hadden voor een andere klas, bijvoorbeeld we-
gens problemen in die klas. Tabellen 3.6 en 3.7 geven een overzicht van de beschikbare 
kwantitatieve data, respectievelijk per dio en per dio-klascombinatie. 
 
Tabel 3.6  
Beschikbare kwantitatieve gegevens over dio’s (N = 46) 
 

VBV 
(N = 36) 

Leszelfbeeld 
(N = 36) 

Leerlingenbeeld 
(N = 38) 

Periodezelfbeeld 
(N = 32) 

KKV 
(N = 28) 

Aantal dio's 
(N = 46) 

x x x x x 22 

x x x - x 4 

x x - - x 2 

x x x x - 5 

x x x - - 2 

x x - - - 1 

- - x x - 5 

- - - - - 5 

Noot. Zie Tabel 3.1 voor de betekenis van VBV, leszelfbeeld, periodezelfbeeld, leerlingenbeeld en KKV.  
 
Tabel 3.7  
Beschikbare kwantitatieve gegevens over dio-klascombinaties (N = 133) 
 

 
VBV 

(N = 110) 

 
Leszelfbeeld 
(N = 110) 

 
Leerlingenbeeld 

(N = 92) 

 
Periodezelfbeeld 

(N = 77) 

Aantal dio-
klascombinaties 

(N = 133) 

x x x x 58 

x x x - 11 

x x - - 41 

- - x x 19 

- - x - 4 

Noot. Zie Tabel 3.1 voor de betekenis van VBV, leszelfbeeld, periodezelfbeeld en leerlingenbeeld.  
De VBV- en leszelfbeeldgegevens zijn beschikbaar over 417 lessen.  

 
3.8 Opzet kwalitatieve dataverzameling 
 
Om de kwantitatieve gegevens over behoeftevervulling, het interpersoonlijk functioneren 
van dio's en het inzetten van kernkwaliteiten te kunnen illustreren, is ervoor gekozen om 
aanvullende kwalitatieve gegevens te verzamelen. Daarvoor zijn de volgende onder-
zoeksactiviteiten uitgevoerd: 
• het opvragen van een beeld en/of associatie bij elke behoeftemeting (zie 3.8.1);. 
• een lesbezoek in een van de klassen die de dio geselecteerd had in het kader van dit 

onderzoek. Deze les werd tevens op video opgenomen. In een gesprek, direct na de-
ze les, werd de dio uitgenodigd zijn of haar gevoelens in die les te verwoorden (zie 
3.8.2 t/m 3.8.4);  
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• een interview aan het einde van de onderzoeksperiode. De behoeftevervulling, het 
interpersoonlijk functioneren en het inzetten van kernkwaliteiten stonden centraal, 
met name vanuit de vraag naar de professionele ontwikkeling van de dio (zie 3.8.5). 

We lichten deze drie activiteiten nu verder toe. 
 
3.8.1 Beelden en associaties  
Bij het invullen van de VBV is dio's ook gevraagd om in hun eigen woorden hun ervaring 
over de les in een beeld en/of associatie weer te geven. De dio's hebben deze beelden 
gegeven naar aanleiding van de volgende vraag: "Geef een beeld (of associatie) dat goed 
weergeeft hoe jij deze les ervaren hebt". Bij 299 van de 417 ingevulde vragenlijsten zijn 
beelden gegeven door dio's. Daarbij zijn er in het begin van de periode van dataverza-
meling (september/oktober) door dio's meer beelden gegeven dan later (novem-
ber/december). De beelden zullen in dit onderzoek gebruikt worden om de samenhang 
van de vervulling van de basisbehoeften met de ervaringen van dio's te illustreren. Te-
vens worden de beelden gebruikt voor het samenstellen van een indeling in verschillende 
niveaus van behoeftevervulling (zie voor een verdere uitwerking hiervan hoofdstuk 
4.4.1).  
 
3.8.2 Lesbezoek 
Om enige aanvullende informatie te verkrijgen over behoeftevervulling van dio's in les-
sen, was gepland om bij een aantal dio's een les te bekijken en daarover met de dio een 
interview te houden. Deze les werd ook opgenomen op videoband die gebruikt werd bij 
een onderdeel van het interview en waarvan een kopie aan de dio werd gegeven in ruil 
voor zijn of haar medewerking aan dit onderdeel van het onderzoek.4 Om na te gaan 
welke dio's bereid waren mee te werken, is rond half oktober 2001 aan alle aan dit on-
derzoek deelnemende dio's een brief gestuurd. Daarin werd hen gevraagd zich aan te 
melden voor een lesbezoek met een video-opname en nabespreking. Elf dio's wilden 
meewerken aan een lesbezoek met gesprek. Deze dio's kregen ter voorbereiding een 
brief met uitleg.  
 
3.8.3 Interview na de les  
Gezien het feit dat het grootste deel van de basisbehoeftevervulling niet-rationeel en 
zelfs onbewust is (zie 2.2), is het niet te verwachten dat dio's bewust en expliciet kunnen 
verwoorden welke van de psychologische basisbehoeften bij hen onder druk staan of 
vervuld zijn. Wel is te verwachten dat dio's bijvoorbeeld gevoelens, ervaringen, gedach-
ten, inschattingen en hun gedrag kunnen verwoorden. Deze ervaringen kunnen als illu-
straties gebruikt worden bij de door de dio's via de vragenlijst gerapporteerde behoefte-
vervulling. Om deze ervaringen van de dio's te verkrijgen, werd gebruikgemaakt van een 
vrije-attitude-interview van ongeveer een uur. Daarin kreeg de dio zo veel mogelijk de 
ruimte ongehinderd te verwoorden wat hij of zij voelde en ervoer tijdens de les. Het 
interview bestond uit twee fasen: 
1 ruimte geven aan ervaringen die voor de dio in de les van belang waren; 
2 ruimte geven aan ervaringen bij enige lesfragmenten die de dio zelf wilde terugzien 

op de video. 
Bijlage 3.2 geeft de opzet van het gebruikte interviewschema. De onderzoeker had tij-
dens het interview een hand-out met de belangrijkste aandachtspunten en vragen voor 

                                                      
4  De dio kon de opname van de les vervolgens gebruiken als middel voor reflectie en om eventueel toe 

te voegen aan het portfolio. 
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zich liggen. Al tijdens het eerste deel van het interview werd aan de dio gevraagd om zo 
mogelijk relevante lesmomenten te noemen die samenhingen met de gerapporteerde 
ervaringen. Zo konden de lesfragmenten die in het laatste deel van het interview werden 
bekeken al geïnventariseerd worden. Een vraag die hierbij bijvoorbeeld werd gebruikt, 
was: "Tijdens welke momenten of situaties in deze les voelde je dit? (of was dit gevoel 
sterk aanwezig?)". Vervolgens werden de door de dio genoemde lesfragmenten bekeken. 
De dio werd hierbij gevraagd om te vertellen wat hij of zij voelde en ervoer. Er werd ook 
aandacht besteed aan de vraag of de dio vaker dit soort ervaringen had, met andere 
woorden: was het een patroon in het functioneren van de dio? Dit werd gedaan met een 
vraag als: "Heb je dit vaker in eerdere situaties (ook buiten het onderwijs) ervaren?". 
Ook werd de dio gevraagd naar de beelden en associaties die hij of zij had gedurende dit 
lesdeel. Beelden en associaties die hier worden bedoeld zijn verbonden met het gevoel en 
de ervaring. De vraag die hierbij gesteld werd, was: "Welke beelden of associaties kwa-
men er bij je op op dit moment?". Deze interviews hebben direct na de gegeven les 
plaatsgevonden en zijn opgenomen op audiocassette. 
 
3.8.4 Video-opname van de les en het gebruik van de videofragmenten in het 

interview 
Voor het opnemen van de les is gekozen voor een setting waarbij de onderzoeker achter 
in de klas zat en zelf de les opnam. Bij dio's worden wel vaker video-opnames in de les 
gemaakt en het is gebruikelijk dat zij regelmatig bezoek krijgen van docenten die lessen 
observeren (zie Admiraal, 1994). Daarom is ervan uitgegaan dat dit geen invloed op de 
les zou hebben. Het voordeel van de aanwezigheid van de onderzoeker die ook het inter-
view zou afnemen, was dat hij zelf al een beeld had van de les. Daardoor was het moge-
lijk om in het interview gericht door te vragen. Het terugkijken van de lesfragmenten5 
had een relatief beperkte plaats binnen dit deel van het onderzoek. Gemiddeld nam dit 
per dio een kwart van de gesprekstijd in beslag en duurde dit rond de 15 minuten.  
 
3.8.5 Eindinterview  
Tegen het einde van de periode van dataverzameling zijn de 36 dio's met gegevens over 
afzonderlijke lessen middels een brief uitgenodigd voor een eindinterview. Op deze uit-
nodiging hebben 27 dio's positief gereageerd.  

Het doel van het gesprek was om aanvullende informatie te verkrijgen over de be-
hoeftevervulling van dio's en het verband met hun interpersoonlijk functioneren in de 
gehele periode. Ook diende het gesprek voor het verkrijgen van inzicht in de mate waar-
in de dio's kernkwaliteiten hebben ingezet voor hun ontwikkeling. Voor het eindinterview 
en de uitreiking en bespreking van het IOP werden per dio 45 minuten uitgetrokken. Van 

                                                      
5  Admiraal (1994, p. 43-44) geeft aan dat het terug laten zien van videofragmenten een geschikte 

methode is voor het registreren van gevoelens en gedachten die een dio had tijdens het onderwijzen 
(zgn. interactieve gevoelens en gedachten). Admiraal verwijst hiervoor onder andere naar Verloop 
(1989) die verschillende aanwijzingen formuleert voor een goed gebruik van deze 'stimulated-recall'-
procedure. Essentieel is dat het gesprek niet als bedreigend wordt ervaren en dat de stimulus moet 
bestaan uit gedrag van een docent dat betrekking heeft op specifieke gebeurtenissen die niet al te 
lang duren. Ook is van belang dat er geen vragen gesteld worden die interpretaties van gedachten 
en gevoelens tijdens het gesprek oproepen. Specifieke vragen zoals "Waarom heb je dit gedaan?" 
kunnen cognities ontlokken die mogelijk niet op het betreffende moment in de les aanwezig waren, 
maar hierdoor tijdens het gesprek worden ontwikkeld. Vragen zoals "Wat ging er op dat moment in 
je om?" leveren wel relevante informatie op. Admiraal betoogt verder dat het aannemelijk is dat in-
formatie over interactieve gevoelens en gedachten na enkele uren zijn geldigheid verliest. Dit is de 
reden waarom ervoor is gekozen videofragmenten van een les als onderdeel te gebruiken van het 
interview dat direct na de les plaatsvond. 
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het eindinterview werd een audio-opname gemaakt. Het gesprek was als volgt opge-
bouwd: 
1 terugblik op ervaringen met aandacht voor behoeftevervulling, interpersoonlijk func-

tioneren en het inzetten van kernkwaliteiten, met name vanuit het perspectief van de 
professionele ontwikkeling; 

2 laten scoren van kernkwaliteiten die de dio had ingezet voor zijn of haar ontwikkeling 
in de afgelopen 14 weken; 

3 (aan de hand van het IOP) bespreken van de mate van vervulling van de drie psycho-
logische basisbehoeften van de dio, diens leszelfbeeld en periodezelfbeeld over de pe-
riode van 14 weken, en de leerlingenbeelden per klas. 

De terugblik op de ervaringen (onderdeel 1) was opgezet als een vrije-attitude-interview. 
Dit om te voorkomen dat dio's teveel gestuurd en beïnvloed zouden worden en ook om 
de dio's ruimte te geven voor ervaringen die mogelijkerwijs samenhingen met de vervul-
ling van psychologische basisbehoeften.  

De startvraag van het eindinterview was: "Hoe is het in de afgelopen periode in je 
ontwikkeling gegaan ten aanzien van het omgaan met leerlingen in de klas?". De vraag 
werd eventueel aangevuld met: "Wat waren voor jou belangrijke momenten in je ontwik-
keling in het omgaan met leerlingen?". De reden voor het stellen van deze vraag was dat 
voor dio's het contact met leerlingen vaak centraal staat. Deze vraag bood daarom veel 
ingangen om dio's verder uit te nodigen om over hun ervaringen te vertellen.  

Tijdens het eindinterview werd door de onderzoeker in het bijzonder gelet op woor-
den die een behoefte uitdrukken6 en waaruit in het bijzonder een oriëntatie op compe-
tentie, verbondenheid en autonomie bleek. Een belangrijk aspect van het interview was 
het doorvragen op ervaringen en gevoelens die dio's noemden.7 Zo kon achterhaald 
worden wat de mogelijke oorzaak van deze ervaringen en gevoelens was. Ook kon zo 
worden nagegaan of een ervaring samenhing met de vervulling van psychologische ba-
sisbehoeften. Om te zien of een dio zelf een mogelijk verband zou kunnen leggen tussen 
ervaringen en het concrete functioneren, werd de volgende vraag gesteld: "Heeft dit 
(gevoel) effect gehad op je functioneren (zo ja, wat voor effect)?". Tijdens het tweede 
onderdeel van het eindinterview werd de dio gevraagd om de KernKwaliteitenVragenlijst 
(KKV) in te vullen.  

Aan het slot van het eindinterview werd, onder de naam IOP, aan de dio's een over-
zicht gegeven van de behoeftevervulling en de leszelfbeelden. Dit overzicht is om de 
volgende redenen gemaakt:  
1 om de dio's zelf inzage te geven in hun behoeftevervulling en hun leszelfbeeld in 

verschillende lessen en klassen en op verschillende momenten, om hierin mogelijke 
veranderingen gedurende de 14 weken te kunnen zien;  

                                                      
6  Dit waren woorden zoals: 

• ik wilde … 
• ik had … nodig  
• ik miste … 
• ik had behoefte aan … 
• ik verlangde naar … 
• ik hoopte … 
• ik voelde me …… daardoor…… 
• ik deed …… omdat (ik me …… voelde) (ik …… nodig had) 
• ik verlangde naar …… 
• ik …… miste 

7  Dit werd gedaan met vragen als: "Wat in jou (zorgde ervoor) (maakte) dat (je dit voelde / ervoer / 
deed ...)?" 
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2 om het IOP met de dio's te kunnen bespreken. Dit om te zien of de dio's de door hen 
gerapporteerde behoeftevervulling zouden herkennen en eventueel konden voorzien 
van ervaringen en reflecties.  

De bespreking van het IOP was als volgt gestructureerd: 
• een korte uitleg over de begrippen basisbehoeften en interpersoonlijk leszelfbeeld; 
• het bekijken van de gemiddelde behoeftevervulling en het zelfbeeld van de onder-

zochte dio's; 
• het bekijken van de mate van vervulling van de basisbehoeften en de leszelfbeelden 

per gegeven les in elke klas; 
• het bespreken van de leerlingenbeelden over het interpersoonlijk functioneren van de 

dio in verschillende klassen waarin hij of zij heeft lesgegeven. 
Om na te gaan of het geregeld invullen van de VBV volgens de dio's invloed heeft gehad 
op de mate van inzicht die zij hebben verkregen in hun ontwikkeling, is na het bespreken 
van het IOP de dio's gevraagd door welke factoren zij hierin veel inzicht hebben verkre-
gen. De dio's scoorden 12 verschillende items op een zevenpuntsschaal. In Tabel 3.8 is 
een overzicht gegeven van de gemiddelden en standaarddeviaties van de scores op de 
verschillende factoren. De invloed die dio's toekennen aan het herhaald invullen van de 
vragenlijst lijkt ten opzichte van de andere factoren, zoals het contact met de leerlingen 
beperkt, maar is niet geheel verwaarloosbaar. Na het invullen van deze laatste vragen-
lijst werd de dio bedankt voor zijn of haar deelname aan het onderzoek en kreeg ieder 
het materiaal mee. 
 
Tabel 3.8 
Factoren die volgens dio's (N = 27) van invloed waren op hun ontwikkeling, 
gemiddelden (M) en standaarddeviaties (SD) 

 
Factoren M  SD 

Zelfstandig reflecteren 5.41 1.45 

Het contact met leerlingen 6.89  1.05 

Mijn spd 4.41 1.67 

Mijn instituutsbegeleider 3.41  1.50 

Mededio's 3.96 1.53 

Mijn partner 5.48 2.42 

Collega's op school 5.00 0.92 

Familie, vrienden en kennissen 3.41 1.64 

Dit gesprek 4.74 1.78 

Een crisissituatie(s) 4.00 1.96 

Een succesbeleving(en) 4.59 1.46 

Het invullen van de vragenlijstjes na de les 3.07 1.52 

 
3.9 Analysemethoden  
 
Voor de data-analyses is gebruikgemaakt van verschillende methoden. Er is voor geko-
zen om de uitgebreide uitwerking daarvan in de hoofdstukken 4, 5 en 6 aan de orde te 
laten komen. De belangrijkste methoden worden hieronder kort genoemd.  

De kwaliteit van de instrumenten is bepaald door het vaststellen van de interne con-
sistentie van schalen, het uitvoeren van factoranalyses, en het bepalen van correlaties 
tussen de verschillende schalen. Daarnaast is de validiteit-op-het-eerste-gezicht ('face 
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validity') van de VBV onderzocht via het oordeel van een groep onderzoekers. Dit is bij 
de KernKwaliteitenVragenlijst gebeurd via het oordeel van een deskundige collega.  

Om de enkelvoudige verbanden tussen verschillende variabelen zoals de mate van 
vervulling van de psychologische basisbehoeften, het interpersoonlijk functioneren, en 
kernkwaliteiten vast te stellen, zijn correlatieanalyses gebruikt. Regressieanalyses en 
canonische correlatieberekeningen zijn gebruikt voor het vaststellen van verbanden 
tussen groepen variabelen.  

Voor de analyse van de verandering in de mate van vervulling van de behoeften in de 
periode van 14 weken is gebruikgemaakt van multiniveaumodellen (Bryk & Rauden-
busch, 1992; Snijders & Bosker, 1999). Een van de belangrijke voordelen van het ge-
bruik van deze modellen bij de analyse van longitudinale gegevens (bijvoorbeeld in ver-
gelijking met 'repeated measures analysis of variance') is dat het ontbreken van gege-
vens op een bepaald meetmoment niet leidt tot het niet mee kunnen nemen van de 
betreffende dio's in de analyses. Een ander voordeel is de mogelijkheid om de verschillen 
tussen dio's vast te stellen. Er is een drieniveaumodel (meetmomenten binnen klassen 
binnen dio's) gebruikt.  

Kwalitatieve gegevens zijn gebruikt om kwantitatieve resultaten te illustreren. In de 
eerste plaats zijn de 299 beelden die de dio's hebben gegeven over hun ervaring in les-
sen, ingedeeld in drie niveaus van behoeftevervulling. Via het bepalen van de interbeoor-
delaarsbetrouwbaarheid is de kwaliteit van deze indeling vastgesteld.  

Ten behoeve van de selectie van illustratieve citaten uit de gesprekken die met dio's 
direct na een gegeven les (N = 11) en aan het einde van de periode van dataverzameling 
(N = 27) zijn gevoerd, zijn audio-opnames gemaakt. Bij de selectie van citaten van dio's 
zijn de volgende criteria gehanteerd: voor de selectie van dio's van wie in hoofdstuk 4 
citaten zijn gebruikt, zijn de kwanitatieve gegevens over de mate van vervulling van de 
psychologische basisbehoeften als uitgangspunt genomen. Voor de selectie van dio's van 
wie citaten gebruikt zijn in hoofdstuk 5 zijn zowel de mate van basisbehoeftevervulling 
als de niveaus van invloed en nabijheid in het interpersoonlijk functioneren als criterium 
gebruikt. In hoofdstuk 6 zijn uitspraken opgenomen met betrekking tot het inzetten van 
kernkwaliteiten van dio's. De selectie is gebaseerd op de kwantitatieve gegevens van 
dio's over de mate van inzetten van kernkwaliteiten. De criteria voor de selectie van de 
drie dio's van wie uitspraken zijn verwerkt in hoofdstuk 7, zijn beschreven in paragraaf 
7.2. Bij de geselecteerde dio's zijn in eerste instantie alle relevante uitspraken geselec-
teerd. Daarna zijn die uitspraken gekozen die het meest sprekend de kwantitatieve ge-
gevens illustereren. 

Nadat voor elk van deze hoofdstukken dio's waren geselecteerd, zijn de interviews 
van deze dio's uitgetypt en aan de hand van de kenmerken die in die respectievelijke 
hoofdstukken centraal staan, geanalyseerd. Om de navolgbaarheid en aanvaardbaarheid 
van de selectie van uitspraken vast te stellen, is exemplarisch de selectie van citaten van 
een van de dio's uit hoofdstuk 7 (dio 2) door een ervaren lerarenopleider gecontroleerd 
in het licht van het theoretisch kader, de onderzoeksvragen en de resultaten. De opleider 
was het vrijwel geheel eens met de gemaakte selectie. Bij slechts één citaat vroeg zij 
zich af waarom dat citaat gekozen was. Na een korte uitwisseling hierover kon zij ook 
akkoord gaan met de keuze van dat citaat. Wij gaan er daarom van uit dat de door ons 
gemaakt selectie van citaten voldoende navolgbaar en aanvaardbaar is. 
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3.10 Samenvatting 
 
In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de opzet van het onderzoek. Aan de basis 
van dit onderzoek staan drie groepen onderzoeksvragen die respectievelijk betrekking 
hebben op: (1) de mate van vervulling van psychologische basisbehoeften (competentie, 
verbondenheid en autonomie) bij dio's; (2) het verband tussen de mate van vervulling 
van de psychologische basisbehoeften en hun interpersoonlijk functioneren (invloed en 
nabijheid); (3) het verband tussen verandering in de mate van vervulling van de psycho-
logische basisbehoeften en het inzetten van kernkwaliteiten.  

Bij de uitvoering van dit onderzoek zijn 46 dio's betrokken. Ze zijn gevolgd geduren-
de 14 weken waarin zij, in het kader van hun opleiding aan een universitaire lerarenop-
leiding, voor het eerst zelfstandig lesgaven. Gedurende de periode van 14 weken zijn in 
principe bij elke dio in drie klassen, na afloop van zes lessen, gegevens verzameld met 
behulp van door de dio's ingevulde vragenlijsten over de vervulling van basisbehoeften 
en hun interpersoonlijk functioneren. Bij een aantal dio's zijn in deze periode aanvullende 
gegevens verzameld met behulp van lesbezoek en interviews (aan de hand van video's). 
Aan het eind van deze periode zijn bij de leerlingen uit de drie klassen gegevens verza-
meld over het interpersoonlijk functioneren in de afgelopen periode, en is met de dio's 
via interviews teruggeblikt. Voor de analyse van kwantitatieve gegevens is gebruikge-
maakt van multiniveau-, regressie- en (canonische) correlatieanalyse. Uit de kwalitatieve 
data, verkregen middels de interviews, zijn citaten geselecteerd ter illustratie van de 
resultaten die zijn verkregen met behulp van de kwantitatieve data. 



4 Psychologische basisbehoeften van dio's 
 
 
4.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk start met de beschrijving van de vragenlijst die gebruikt is om gegevens te 
verzamelen over de mate van vervulling van psychologische basisbehoeften bij dio's tijdens 
het lesgeven (4.2). Vervolgens komt de kwaliteit van dit instrument aan de orde (4.3). In 
paragraaf 4.4 wordt de eerste groep onderzoeksvragen beantwoord. Deze richten zich op 
het niveau van vervulling van psychologische basisbehoeften bij dio's (4.4.1), de verschillen 
in de mate van vervulling van psychologische basisbehoeften tussen dio's, tussen de 
verschillende klassen waarin een dio lesgeeft en tussen verschillende lessen in die klassen 
(4.4.2), en veranderingen in de mate van vervulling van de psychologische basisbehoeften 
in dio-klascombinaties gedurende een periode van 14 weken (4.4.3). Tot slot geeft 
paragraaf 4.5 een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten. 
 
4.2 Operationalisatie van de basisbehoeftevervulling bij dio's  
 
4.2.1 Keuze van het type instrument 
In onderzoek naar behoeftevervulling maakt men over het algemeen gebruik van voor-
gecodeerde vragenlijsten (zie bijv. Basic Psychological Needs Questionaire (BPNQ), 2001; 
Pelletier et al., 2002; Reeve & Sickenius, 1994; Sheldon et al., 1996; 2001; Skinner & 
Belmont, 1993). Soms wordt dit in combinatie gedaan met een schriftelijke rapportage 
van bijvoorbeeld bepaalde activiteiten waarover de vragenlijst is ingevuld (Reis et al., 
2000; Sheldon et al., 1996). In ons onderzoek werd gekeken naar de mate van vervul-
ling van psychologische basisbehoeften van dio's in lessen die zij gaven in verschillende 
klassen en op verschillende momenten gedurende een periode van 14 weken. Het gaat 
derhalve om een groot aantal metingen. Om de mate van behoeftevervulling in beeld te 
brengen op meerdere momenten, leek ook in ons onderzoek het gebruik van een schrif-
telijk af te nemen voorgecodeerde vragenlijst het meest geschikt. Het is immers in de 
praktijk ondoenlijk om bij herhaalde metingen te werken met bijvoorbeeld mondelinge 
rapportages. 
 
4.2.2 Ontwikkeling van de Vragenlijst BasisbehoefteVervulling 
Informatie verzamelen over de mate van behoeftevervulling kan op verschillende niveaus 
plaatsvinden (zie 2.2.6). Het verzamelen van informatie op het laagste, meest specifieke 
niveau lijkt het meest aantrekkelijk, omdat op basis daarvan afgeleid zou kunnen worden 
hoe de behoeftevervulling op hogere aggregatieniveaus is. In het geval van dio's die 
zelfstandig lesgeven, is er sprake van de context van het leraarsberoep met daarbinnen 
de context van de verschillende klassen waarin een dio lesgeeft, daarbinnen de verschil-
lende lessen in die klas en daarbinnen de verschillende situaties die in een les optreden. 
In elk van die situaties kan sprake zijn van een fluctuatie in behoeftevervulling. Het 
gebruik van een instrument dat geschikt is om voor elk van die situaties de mate van 
behoeftevervulling vast te leggen, lijkt in de praktijk niet realiseerbaar. Het kost te veel 
tijd en aandacht van de dio. Maximaal haalbaar lijkt een vragenlijst die na afloop van een 
les over de betreffende les kan worden ingevuld. Daarmee blijft onduidelijk op basis van 
welke situaties binnen de les de mate van behoeftevervulling door de dio wordt gerap-
porteerd. Aan de andere kant is de verkregen informatie dusdanig specifiek dat het meer 
mogelijkheden biedt om momentane invloeden op de behoeftevervulling zichtbaar te 
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maken dan wanneer bijvoorbeeld gekozen wordt om informatie te verzamelen over de 
behoeftevervulling na afloop van een periode van 14 weken.  

Aangezien momentane behoeftevervulling voor een persoon veelal op niet-rationele 
en zelfs grotendeels onbewuste wijze verloopt, lijkt het volgens Epstein (1990, 1998a, 
1998b) de beste kans te bieden wanneer een persoon via het gevoel contact maakt met 
het niet-rationele, ervarende systeem. Door via het gevoel contact te maken met het 
ervarende systeem, hoeft niet elke vraag bewust bereflecteerd te worden om een ant-
woord te kunnen geven. Zo kan, door het vragen naar het gevoel, zoveel mogelijk voor-
komen worden dat gedachten en overtuigingen geactiveerd worden die het gevoel en het 
ervarende systeem kunnen overschaduwen en ombuigen en daarmee tot een ongewens-
te, bewuste invloed op de scores leiden. Ook werkt het ervarende systeem veel sneller 
dan het rationele systeem (Epstein, 1998a, 1998b), waardoor gevoelsvragen voor dio's 
naar verwachting ook sneller te beantwoorden zijn. Deze overwegingen leidden tot de 
gedachte om een vragenlijst samen te stellen die aan de volgende eisen moest voldoen:  
• De vragenlijst moest geschikt zijn om de vervulling van psychologische basisbehoef-

ten ten aanzien van het lesgeven gedurende een specifieke les te meten.  
• De vragenlijst moest snel afneembaar zijn, waardoor dio's niet teveel worden belast 

door het invullen daarvan. 
• De opzet van de vragenlijst moest zodanig zijn dat dio's niet teveel vanuit hun ratio-

nele systeem zouden antwoorden, maar veel meer vanuit het ervarende systeem. 
Het samenstellen van de Vragenlijst BasisbehoefteVervulling (verder VBV genoemd) is in 
een aantal rondes gegaan. Allereerst heeft een literatuurstudie plaatsgevonden. Hierbij 
zijn twee voor dit onderzoek relevante vragenlijsten gevonden waarmee de vervulling 
van basisbehoeften gemeten wordt. De eerste vragenlijst meet de vervulling van psycho-
logische basisbehoeften op een bepaald moment (Sheldon et al., 2001). De tweede vra-
genlijst die door ons gevonden is, vraagt naar de vervulling van psychologische basisbe-
hoeften in het algemeen (BPNQ, 2001). Bij deze vragenlijsten geeft de respondent ant-
woord door het scoren op een vijf- of zevenpunts Likertschaal.  

Sheldon e.a. (2001) gebruiken vragen die betrekking hebben op een specifieke ge-
beurtenis - namelijk een gebeurtenis waarin een zeer hoge mate van vervulling werd 
ervaren door de persoon - en vragen daarbij consequent naar het gevoel. Deci en Ryan 
(BPNQ, 2001) gebruiken vragenlijsten die betrekking hebben op behoeftevervulling in het 
algemeen en in bepaalde contexten. Zij wisselen daarbij gevoelsvragen af met vragen die 
verwijzen naar gedrag.  

Tabel 4.1 toont de drie basisbehoefteschalen uit de vragenlijst van Sheldon e.a. 
(2001). Elke schaal heeft drie items die gescoord werden op een vijfpunts Likertschaal 
met antwoordmogelijkheden van respectievelijk 1 = helemaal niet tot 5 = heel veel. 
Sheldon e.a. (2001) geven aan dat de schalen een goede interne consistentie bezitten en 
bij factoranalyse goed gescheiden factoren opleveren.  

De vragen over competentie hebben betrekking op de mate van het voelen van suc-
ces in het functioneren, het voelen van beheersing in uitdagingen, en het gevoel capabel 
te zijn. In de schaal met de vragen over verbondenheid wordt gevraagd naar het gevoel 
van contact en nabijheid met anderen, en intimiteit met mensen met wie omgegaan 
wordt en die belangrijk voor de persoon zijn. De vragen over autonomie richten zich op 
het gevoel van ruimte voor eigen keuzes, vrijheid om dingen op een eigen manier te 
doen en het uitdrukken van 'het ware zelf'. Hierdoor richten de autonomievragen zich op 
de intrinsieke kant van het continuüm voor de mate van zelfbepaling (zie hoofdstuk 
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2.4.2) en vragen zij niet naar de extrinsieke dimensies, noch naar het totaal ontbreken 
van autonomie (hetgeen de SDT aanduidt met a-motivatie en non-regulatie).  

 
Tabel 4.1  
Schalen en items met bijbehorende factorladingen uit de basisbehoeftevragenlijst van Sheldon e.a. 
(2001) 

 
Factor  

During this event I felt: 1 2 3 

Competence    

That I was successfully completing difficult tasks and projects .86   

That I was taking on and mastering hard challenges .82   

Very capable in what I did .49   

Relatedness    

A sense of contact with people who care for me, and whom I care for  .80  

Close and connected with other people who are important to me  .85  

A strong sense of intimacy with the people I spend time with  .77  

Autonomy    

That my choices were based on my true interests and values   .66 

Free to do things my own way    .64 

That my choices expressed my "true self"    .72 

Noot. Factorladingen lager dan 0.45 zijn niet weergegeven. 

 
De algemene vragenlijst van Ryan en Deci (BPNQ, 2001) die wij ook als uitgangspunt 
hebben genomen, bestaat uit zowel positief als negatief geformuleerde items. Ook hier is 
voor autonomie geen onderscheid gemaakt in de verschillende categorieën die de SDT 
voor het zelfbepalingscontinuüm definieert (zie 2.4.2). Er wordt gemeten in welke mate 
een persoon zich autonoom voelt (intrinsiek) en - door middel van de negatief geformu-
leerde items die vragen naar het ervaren van sturing en druk vanuit de omgeving - zich 
niet autonoom voelt (extrinsiek).  

Als uitgangspunt voor het samenstellen van een vragenlijst waarmee in ons onder-
zoek de mate van vervulling van de behoefte aan competentie, verbondenheid en auto-
nomie bij dio's vastgesteld kon worden, zijn dus de vragenlijsten van Sheldon e.a. (2001) 
en Ryan en Deci (BPNQ, 2001) genomen. Dit betekent dat voor de samenstelling van 
onze vragenlijst gevoelsvragen zijn gebruikt die zowel positief als negatief zijn geformu-
leerd. Het bepalen van de mate waarin een dio zich autonoom voelt, leek – zonder ge-
bruik te maken van verschillende schalen die het gehele autonomiecontinuüm (Deci & 
Ryan, 2002) representeren (zie 2.4.2) – in voldoende mate met behulp van positief en 
negatief geformuleerde items gerealiseerd te kunnen worden.1  

Met dit als uitgangspunt zijn voor het meten van de mate van vervulling van de drie 
psychologische basisbehoeften bij dio's items geformuleerd waarvan te verwachten was 
dat deze goed aansloten bij de specifieke situatie van dio's en hun lesgeven. Voor het 
vaststellen van de mate van competentie zijn vragen geformuleerd die betrekking heb-
ben op een gevoel van vaardigheid in het lesgeven, succesbeleving daarbij, en het gevoel 

                                                      
1  Na afronding van de dataverzameling in dit onderzoek in 2001 is kennisgenomen van de publicatie 

van Pelletier e.a. (2002, p. 189). Zij hebben de mate van vervulling van de autonomiebehoefte bij 
ervaren docenten gemeten met vier subschalen. Hierbij is autonomie geoperationaliseerd als een 
continuüm (2.4.2) dat loopt van intrinsiek naar extrinsiek (zie ook Levesque, Zuehlke, Stanek en 
Ryan, 2004, die ook vier subschalen gebruikten voor het meten van de mate van autonomievervul-
ling bij studenten aan universiteiten).  
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capabel te zijn. Wat betreft het meten van de mate van vervulling van de verbonden-
heidsbehoefte is nadrukkelijk het gevoel van een band met de leerlingen in de formule-
ring van de vragen opgenomen. Voor het vaststellen van de mate van vervulling van de 
autonomiebehoefte bij de dio's is het accent gelegd op de intrinsieke dimensie van auto-
nomie, namelijk door in de vragen te informeren naar het gevoel eigen keuzes te maken, 
het ervaren van zelfbepaling en het ervaren van ruimte voor de eigen opvattingen. Net 
als in de vragenlijst van Sheldon e.a. (2001) is er gebruikgemaakt van een algemene 
startvraag, namelijk "In het afgelopen lesuur voelde ik:…". Zoals eerder is aangegeven, 
is dit gedaan om het gevoel centraal te stellen. De schaal die voor de scores gebruikt 
werd, liep van 1 = helemaal niet tot 5 = heel erg. Dus hoe hoger de score op een item, 
hoe groter de mate van behoeftevervulling (na hercoderen van negatief geformuleerde 
items). 

Een eerste versie van de vragenlijst is vervolgens voorgelegd aan een aantal dio's 
waarbij met hen besproken is in hoeverre zij met de vragen uit de voeten konden. Ook is 
een lerarenopleider gevraagd om op de vragen te reageren. Uit de reacties werd nog 
eens extra duidelijk hoe belangrijk het is vragen te formuleren die aansluiten bij de con-
text van het lesgeven van een dio. Met behulp van de reacties is de vragenlijst bijge-
steld. Vervolgens is in een pilotstudie de bijgestelde vragenlijst gezonden naar 45 dio's 
die niet bij de definitieve dataverzameling betrokken zouden worden. Deze dio's gaven al 
enige maanden les in een lio-stage. Hen werd gevraagd om tweemaal een vragenlijst in 
te vullen, elke keer na een gegeven les. In totaal hebben 22 dio's ieder twee ingevulde 
vragenlijsten retour gezonden. In de verwerking van de gegevens bleken de betrouw-
baarheden voor de drie basisbehoefteschalen goed te zijn (α > .80). De correlaties tus-
sen de drie basisbehoefteschalen bleken echter hoog te zijn (zie Tabel 4.2).  
 
Tabel 4.2  
Verband (p.m.c.) tussen de basisbehoefteschalen uit de 
pilotversie 

 
 Autonomie Competentie 

Competentie  .82*  

Verbondenheid .63* .62* 
* p < .05 

 
De hoge correlaties kunnen duiden op twee verschijnselen. In de eerste plaats kunnen ze 
een uitdrukking zijn van de onderling samenhang in de vervulling van de drie basisbe-
hoeften, zoals theoretisch is uitgewerkt in paragraaf 2.2.5. Hierop zal in paragraaf 4.3.2 
verder worden ingegaan. Ook zou het kunnen zijn dat de vragen te veel op elkaar lijken, 
waardoor de schalen niet goed onderscheiden kunnen worden. Om dit te voorkomen, is 
gestreefd naar een verdere aanscherping van de vragen.2 Dit resulteerde in de items die 
in Bijlage 4.1 zijn weergegeven.  

                                                      
2  Bij de competentievragen is het accent nog meer gelegd op het gevoel succesvol te functioneren en 

op het gevoel uitdagingen en competenties goed te kunnen realiseren. Een item zoals bijvoorbeeld 
"In het afgelopen lesuur voelde ik dat ik mijn beste kwaliteiten inzette" werd vervangen door "In het 
afgelopen lesuur voelde ik dat ik mijn kwaliteiten succesvol inzette". De vragen over verbondenheid 
bleken door de expliciete verwijzing naar het gevoel een band en contact met leerlingen te ervaren, 
voldoende herkenbaar. Bij de vragen over autonomie is het accent nog duidelijker gelegd op het ge-
voel ruimte te ervaren om beslissingen te nemen die bij de persoon passen, en bijvoorbeeld op het 
ervaren van ruimte voor de eigen visie en het volgen van de eigen interesses. De vraag "In het afge-
lopen lesuur voelde ik mij vrij om te doen wat ik belangrijk vind" werd bijvoorbeeld vervangen door 
"In het afgelopen lesuur voelde ik me vrij om de les vanuit mijn visie in te richten". 



Psychologische basisbehoeften van dio's   69 
 
 

4.3 Kwaliteit van de Vragenlijst BasisbehoefteVervulling  
 
Voor het bepalen van de kwaliteit van de versie van de VBV met de items uit Bijlage 4.1 
is allereerst de validiteit-op-het-eerste-gezicht3 (Swanborn, 1987, p. 189) vastgesteld. 
Vervolgens is de betrouwbaarheid van de schalen berekend (4.3.1). Daarna is de validi-
teit vastgesteld door het uitvoeren van een factoranalyse en het berekenen van correla-
ties tussen de drie basisbehoefteschalen onderling (4.3.2) en het verband met eigen-
waarde (4.3.3). Tot slot is de kwaliteit van de VBV per dio-klascombinatie berekend met 
het oog op de analyses op dio-klasniveau (4.3.4). 
 
4.3.1 Validiteit-op-het-eerste-gezicht van de VBV en de betrouwbaarheid hier-

van 
De vragenlijst is voorgelegd aan een groep van 15 opleiders en onderzoekers met het 
verzoek om - na een uitleg over psychologische basisbehoeften - de behoeftevragen in te 
delen in drie rubrieken die benoemd werden als de behoefte aan competentie, verbon-
denheid en autonomie. Ook zijn de basisbehoeftevragen voorgelegd aan een groep van 
10 dio's, die verder niet aan het hoofdonderzoek meededen, met het verzoek om deze 
vragen in te delen in drie rubrieken van bij elkaar horende vragen. De dio's hadden van 
tevoren geen uitleg gehad over psychologische basisbehoeften en de constructen die 
gebruikt zijn voor deze vragenlijst. Als uitgangspunt voor deze vorm van validering is als 
criterium gebruikt dat meer dan 80% van de respondenten het item aan de juiste schaal 
moest toewijzen. De basisbehoeftevragen bleken op twee vragen na door de opleiders, 
de onderzoekers en de dio's in drie schalen ingedeeld te worden die overeenkwamen met 
de bedoelde indeling (zie Tabel 4.3). De twee vragen waarover geen overeenstemming 
bestond, zijn in dit onderzoek verder niet gebruikt. 
 
Tabel 4.3  
De items uit de autonomie- en competentieschaal die niet valide-op-het-eerste-gezicht waren 

 
Basisbehoeftevraag Bedoelde indeling  Indeling door meer dan 20% 

van de opleiders / onderzoekers 
en dio's 

In het afgelopen lesuur voelde ik dat ik 
veel kwijt kon van mezelf 

Competentie Autonomie 

In het afgelopen lesuur voelde ik dat 
keuzes die ik maakte, sterk werden be-
paald door anderen 

Autonomie Verbondenheid 

 
De 10 dio's is ook gevraagd om voor elk van de drie groepen vragen een label te beden-
ken. Hierbij bleek een grote mate van overeenkomst in hun respons: 
• De competentievragen kregen omschrijvingen als: "het functioneren" en "hoe het 

gaat". 
• De verbondenheidvragen werden aangeduid met: "relatie", "contact" en "verhouding 

van de docent met de leerlingen". 
• De autonomievragen kregen aanduidingen als: "hoe je het zelf graag wilt", "je eigen 

visie en mening". 
Hieruit bleek dat voor deze dio's de drie groepen items waarmee de vervulling van de 
psychologische basisbehoeften gemeten zouden gaan worden, goed te onderscheiden 

                                                      
3  De engelse term hiervoor is face-validity. 
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waren en een betekenis hadden die goed overeenkwam met de bedoelde betekenis. Op 
grond van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de items uit de vragenlijst 
een hoge mate van validiteit-op-het-eerste-gezicht hebben.  

Overigens antwoordden de 10 dio's, op de vraag welke van deze drie basisbehoeften 
het belangrijkste voor hen was, unaniem dat ze alle drie de basisbehoeften even belang-
rijk vonden en het voor hen onmogelijk was daarin een prioriteit aan te brengen.  

Vervolgens is met de overgebleven items voor de gegevens op lesniveau de betrouw-
baarheid vastgesteld voor de drie schalen (zie Tabel 4.4).  

 
Tabel 4.4 
Betrouwbaarheid (interne consistentie, Cronbachs α) van de drie 
basisbehoefteschalen na verwijdering van de items die niet valide-op-
het-eerste-gezicht waren (N = 417) 
 
Basisbehoefteschaal Aantal items Cronbachs α 

Competentie 7 .93 

Verbondenheid 6 .90 

Autonomie 8 .89 

 
4.3.2 Begripsvaliditeit en betrouwbaarheid van de VBV zoals deze definitief is 

vastgesteld  
Voor het vaststellen van de begripsvaliditeit is een factoranalyse uitgevoerd met drie 
factoren (principale componentenanalyse met varimaxrotatie) op de gegevens op lesni-
veau. Een opvallend resultaat van deze analyse was dat alle negatief geformuleerde 
vragen uit de drie basisbehoefteschalen samen één factor vormden. Bij vergelijking van 
het scorepatroon van de dio's op de negatief en de positief geformuleerde items uit een-
zelfde schaal bleek dat bij negatief geformuleerde items gemiddeld door dio's een grotere 
mate van behoeftevervulling werd gerapporteerd dan bij positief geformuleerde items. 
Negatief geformuleerde items, waarvan de scores uiteraard gehercodeerd werden, heb-
ben kennelijk als gemeenschappelijk kenmerk een verhoging van gerapporteerde behoef-
tevervulling. In Tabel 4.5 zijn gegevens opgenomen over de vergelijking van de gemid-
delde scores op positief en negatief geformuleerde items (na hercodering). De verschillen 
zijn getoetst met behulp van een gepaarde t-toets. 
 
Tabel 4.5 
Vergelijking van de mate van behoeftevervulling, gemiddelde (M) en standaarddeviatie (SD) zoals 
gemeten met negatief en positief geformuleerde items (N = 417)  
 
 Pos. items  Neg. items  

Basisbehoefteschaal M  SD  M  SD T 

Competentie 3.24  .75  3.72 .88 14.45*** 

Verbondenheid 3.48 .73  3.66 .86 8.56*** 

Autonomie 3.45 .71  4.14 .90 21.26*** 
*** p < .001 

 
Wanneer een factoranalyse werd uitgevoerd op uitsluitend de negatief geformuleerde 
items, bleek wel dat al deze items het hoogst laadden op de factor die correspondeerde 
met de schaal waarop deze items ook vooraf ingedeeld waren. Marsh (1996) geeft een 
overzicht van literatuur waarin wordt aangetoond dat psychologische schalen die zowel 
positief als negatief geformuleerde items bevatten, bij factoranalyses vaak verschillende 
factoren laten zien die samenhangen met het positief en negatief geformuleerd zijn van 
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de items. Greenberger, Chen, Dmitrieva en Farrugia (2003) komen in hun onderzoek 
naar 'self-esteem' tot vergelijkbare conclusies. Zij stellen dat het ontstaan van twee 
factoren, daar waar er conceptueel gezien één schaal zou moeten zijn, veroorzaakt kan 
worden door de tendens van respondenten om het eens te zijn met positief geformuleer-
de items, en het oneens te zijn met negatief geformuleerde items over het zelf.  

Omdat het combineren van negatieve en positieve items in één vragenlijst dus een 
extra factor lijkt te genereren, is besloten het vaststellen van de mate van behoeftever-
vulling bij dio's uitsluitend te baseren op positief geformuleerde items. Overigens is de 
basisbehoeftevragenlijst van Sheldon e.a. (2001) ook geheel samengesteld uit positief 
geformuleerde items. Bij een factoranalyse met drie factoren op de positief geformuleer-
de items bleken twee items uit de schaal Autonomie hoger te laden op de factor waarop 
de competentie-items hoog laadden dan op de factor die correspondeerde met autono-
mie. Het betrof de volgende items: "Dat deze les was zoals ik het zelf graag wil hebben" 
en "Dat mijn idealen tot hun recht kwamen". Deze beide items zijn daarom niet meege-
nomen in de verdere analyses.  

In Tabel 4.6 zijn de resultaten opgenomen van de genoemde factoranalyse op de res-
terende, positief geformuleerde items. Alle factorladingen zijn hoger dan 0.60 op de 
gewenste factor en lager dan 0.40 op de andere factoren. 

 
Tabel 4.6  
Resultaten van een factoranalyse met drie factoren (principale componentenanalyse, varimaxrotatie) 
op de positief geformuleerde items uit de Vragenlijst BasisBehoeftVervulling. Niet opgenomen zijn 
factorladingen kleiner dan 0.40 (N = 417) 
 
 Factoren 

In het afgelopen lesuur voelde ik: 1 2 3 

Competentie    

Dat ik mijn kwaliteiten succesvol inzette .71   

Dat het me lukte moeilijke dingen goed te doen .78   

Dat ik uitdagingen uitstekend doorstond en tot een goed einde bracht .78   

Me competent in wat ik deed .76   

Me vaardig in het verzorgen van onderwijs .70   

Verbondenheid    

Een band met de leerlingen  .86  

Een goede relatie met de leerlingen  .78  

Me verbonden met de leerlingen  .78  

Dat de leerlingen mij aardig vinden  .81  

Autonomie    

Dat mijn keuzes waren gebaseerd op mijn echte interesses en waarden   .62 

Me vrij om de les vanuit mijn visie in te richten   .72 

Dat mijn beslissingen een uitdrukking waren van wie ik ben   .78 

Dat ik ruimte had om beslissingen te nemen die helemaal bij mij passen     .68 

 
Door de drie factoren gezamenlijk wordt 71% van de variantie in de items verklaard. De 
interne consistenties van de schalen bleken ruim voldoende te zijn (zie Tabel 4.7). 

Vervolgens is het verband tussen deze drie schalen vastgesteld (zie Tabel 4.8). Uit 
deze tabel blijkt dat er een sterk verband is tussen de drie schalen. Het sterk positieve 
verband tussen autonomie en verbondenheid bevestigt namelijk de opvatting van de SDT 
(zie 2.2.4 en 2.2.5) dat autonomie niet individualistisch of zelfs anti-sociaal is, maar dat 
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autonomie en verbondenheid positief samenhangen in plaats van conflicterend te zijn 
(Bettencourt & Sheldon, 2001).  

 
Tabel 4.7  
Betrouwbaarheid van de drie basisbehoefteschalen met de positief 
geformuleerde items (N = 417) 
 
Basisbehoefteschaal Aantal items Cronbachs α 

Competentie 5 .90 

Verbondenheid 4 .80 

Autonomie 4 .82 

 
Tabel 4.8  
Verband (p.m.c) tussen de basisbehoefteschalen (N = 417) 
 
 Autonomie Competentie 

Competentie .74***  

Verbondenheid .60*** .63*** 
*** p < .001 

 
De correlaties die in dit onderzoek gevonden zijn, zijn hoger dan welke gewoonlijk in de 
literatuur worden gerapporteerd. Reis e.a. (2000, p. 424) rapporteren bijvoorbeeld in een 
onderzoek naar dagelijkse activiteiten van studenten over een periode van 14 dagen, 
correlaties van de dagelijkse vervulling van autonomie en competentie van r = 0.30 (p < 
.05), voor autonomie en verbondenheid van r = 0.13 (niet significant), en verbondenheid 
en competentie van r = 0.72 (p < .001). Patrick, Skinner en Connell (1993) vonden een 
significant verband tussen autonomie en competentie bij kinderen tijdens de lessen die 
zij kregen (r = .52).  
 De door ons gevonden hoge correlaties tussen de drie basisbehoeften, met name 
tussen autonomie en competentie, zouden kunnen samenhangen met het karakter van 
de lessituaties in de klassen van dio's waarin de behoeftevervulling is gemeten. Een 
verklaring voor de hoge correlaties zou kunnen zijn dat voor dio's die net beginnen met 
zelfstandig lesgeven, het lesgeven complex is en de drie psychologische basisbehoeften 
sterk en in samenhang met elkaar aangesproken worden door: 
• het werken in situaties waarin een grote groep leerlingen aanwezig is en de dio een 

groot belang heeft bij het ontwikkelen van verbondenheid; 
• de noodzaak van het verwerven en inzetten van bekwaamheden in deze context, 

hetgeen een krachtig beroep kan doen op de behoefte aan competentie; 
• de noodzaak van het vormen van een professionele identiteit van waaruit de dio 

keuzes maakt en ook zijn of haar grenzen bepaalt. Deze professionele identiteit ont-
wikkelt de dio in uiterst complexe situaties, die zich ook nog eens kenmerken door 
uiteenlopende externe invloeden. Dergelijke externe invloeden kunnen bijvoorbeeld 
uitgaan van het lesrooster, de methode, sectieafspraken, het soort klas, leerlingen, 
onverwachte gebeurtenissen die zich plotseling aandienen, maar ook verwachtingen 
van een mentor en het opleidingsinstituut over het functioneren en de ontwikkeling 
van de dio. Dit soort externe factoren kunnen de vervulling van de autonomiebehoef-
te van docenten sterk beïnvloeden (Pelletier et al., 2002).4 

                                                      
4  Pelletier e.a. (2002) analyseren in een onderzoek naar de autonomiebeleving van docenten en hun 

autonomieondersteuning van leerlingen de aard en de invloed van ervaren druk van bovenaf (facto-
ren die te maken hebben met de schoolorganisatie) en van onderaf (factoren die met de leerlingen 
te maken hebben). Zij stellen dat docenten druk kunnen ervaren van zowel bovenaf als vanuit de 
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Deze mogelijke verklaring is aan Edward Deci, een van de grondleggers van de SDT, 
voorgelegd. In zijn per e-mail gegeven reactie zei hij: "It is not at all surprising that you 
found that people tend to find high satisfaction of all of them or low satisfaction of all. 
Again, I think the discrimination is that satisfaction of the different needs predicts different 
outcomes, but that does not mean that satisfaction of different needs will necessarily be 
different in particular situations."  
 
4.3.3 Concurrente validiteit van de VBV 
Tot slot is nagegaan of in de literatuur genoemde verbanden tussen de vervulling van 
basisbehoeften en eigenwaarde (Ryan & Deci, 2000a; Sheldon et al., 2001) ook in dit 
onderzoek kunnen worden aangetoond. Het ervaren van eigenwaarde wordt door Ryan en 
Deci (2000a, p. 326) gezien als een indicatie voor de vervulling van alle drie de 
basisbehoeften. In dit onderzoek is eigenwaarde (in combinatie met de VBV) gemeten door 
een schaal met vier items (α = .82), die gebaseerd is op Sheldon e.a. (2001) en Epstein, 
(1990). De vier items zijn: "Ik voelde dat ik veel positieve kanten heb", "Ik voelde me 
tevreden met wie ik ben", "Ik voelde dat ik respect had voor mezelf" en "Ik vond mezelf de 
moeite waard".5 Deze vier vragen maken tevens deel uit van de Rosenberg Self-Esteem-
schaal uit 1965 (Greenberger et al., 2003, p. 1245). Elk van deze vragen is gescoord op 
een vijfpuntsschaal van 1 = helemaal niet tot 5 = heel erg. De resultaten tonen aan dat er 
een sterk en significant verband is tussen de basisbehoeften en eigenwaarde (Tabel 4.9). 
 
Tabel 4.9 
Verband (p.m.c.) tussen basisbehoeftevervul- 
ling en eigenwaarde tijdens het lesgeven 
(N = 417) 
 

Basisbehoeften Eigenwaarde 

Competentie .68*** 

Verbondenheid .53*** 

Autonomie .65*** 
*** p < .001 

 
De resultaten laten dus zien dat behoeftevervulling in lessen zoals gemeten in dit 
onderzoek, een duidelijke samenhang vertoont met de mate waarin dio´s eigenwaarde 
ervaren in lessen. Dit is een onderbouwing voor de concurrente validiteit van de VBV. 
 
4.3.4 Kwaliteit van de VBV op klasniveau  
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen wordt niet alleen gebruikgemaakt van 
afzonderlijke scores per les (N = 417), maar ook van geaggregeerde gegevens, namelijk de 
gemiddelde scores op elk van de basisbehoefteschalen over alle gevolgde lessen in een 
bepaalde klas (dio-klasniveau, N = 110). Zoals gebruikelijk voor geaggregeerde scores 
(Tabel 4.10) zijn de daarbij behorende betrouwbaarheden hoger dan voor de niet-
geaggregeerde scores (vergelijk Tabel 4.7). 
 

                                                                                                                             
leerlingen. In het geval van dio's kunnen de ervaren druk vanuit de opleiding, begeleiders en de 
complexiteit van de leersituatie ook invloedrijke factoren vormen. 

5  Deze items zijn in combinatie met de VBV en de LesVIL gescoord aan het einde van de lessen waar-
over de dio's vragenlijsten invulden. De gemeten eigenwaarde is als zodanig een kenmerk van het 
lesgeven van de dio in de context van een bepaalde klas en een bepaalde les. 
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Tabel 4.10  
Interne consistentie van de drie schalen van de VBV geaggregeerd 
op dio-klasniveau (N = 110) 
 
Basisbehoefteschaal Aantal items Cronbachs α 

Competentie 5 .94 

Verbondenheid 4 .93 

Autonomie 4 .90 

 
De factoranalyses (driefactoroplossing, principale componentenanalyse, varimaxrotatie) 
leverde dezelfde verdeling op van de items over drie factoren als bij de scores op lesniveau, 
met uitzondering van het item voor competentie "dat ik mijn kwaliteiten succesvol inzette" 
en het autonomie-item "dat ik ruimte had om beslissingen te nemen die helemaal bij mij 
passen" die ook een factorlading hoger dan 0.45 hadden op respectievelijk autonomie en 
competentie. Omdat de factorlading op de gewenste schaal hoger was, werd op het dio-
klasniveau van dezelfde factorstructuur uitgegaan als op het lesniveau.  
 
4.4 Resultaten betreffende de vervulling van psychologische basis-

behoeften bij dio's  
 
In deze paragraaf komen de resultaten met betrekking tot de onderzoeksvragen 1.1 tot en 
met 1.3 aan de orde. Voor de beantwoording van deze vragen zijn bij 36 dio's in drie 
verschillende klassen na afloop van in principe zes lessen gedurende een periode van 14 
weken gegevens verzameld. In deze longitudinale data zijn drie niveau's te onderscheiden, 
te weten: dio's, klassen binnen dio's en lessen binnen klassen. Om veranderingen in de 
mate van behoeftevervulling te kunnen bestuderen, is gebruikgemaakt van multiniveau-
analyses die bovendien (in tegenstelling tot 'repeated measures analysis of variance') als 
voordeel hebben dat het ontbreken van gegevens op een bepaald meetmoment geen 
probleem vormt.  
 Om de lesscores van dio's op een vergelijkbare wijze over de periode van 14 weken te 
kunnen verwerken is elke score per klas beschouwd als een weekscore behorende bij de 
week waarin de data zijn verzameld. Omdat het bij de in totaal 417 lesscores 37 keer 
voorkwam dat er van een dio binnen eenzelfde week twee scores in eenzelfde klas 
beschikbaar waren, is van elk van deze dubbele scores aselect één score verwijderd. Voor 
de analyses was daarna een databestand beschikbaar met gegevens van 36 dio's, 110 
klassen (2-5 per dio) en 380 meetmomenten (2-19 per dio). 
 
4.4.1 Het niveau van vervulling van psychologische basisbehoeften bij dio's  
In de serie onderzoeksvragen met betrekking tot de vervulling van psychologische basis-
behoeften luidt de eerste vraag (onderzoeksvraag 1.1):  
 
Wat is het niveau van vervulling van de psychologische basisbehoeften bij dio's geduren-
de een periode van 14 weken waarin zij voor het eerst in het kader van hun opleiding 
zelfstandig lesgeven? 
 
Om een beeld te krijgen van het niveau van basisbehoeftevervulling bij dio's is met be-
hulp van de drieniveau-analyse een schatting gemaakt van de gemiddelde score in de 
populatie, waarvoor de onderzoeksgroep van 36 dio's representatief is (zie 3.6 en 5.3). 
In Tabel 4.11 worden de resultaten van de multiniveau-analyse weergegeven. De scores 
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die de mate van vervulling van de basisbehoeften weergeven, variëren van 0 tot 1. Hoe 
hoger de score, des te groter de mate waarin de betreffende behoefte vervuld is. 

Uit Tabel 4.11 blijkt dat voor alle drie de basisbehoeften de gemiddelde mate van 
vervulling bij dio's groter is dan de helft (.50) van de maximale score. De behoefte aan 
verbondenheid blijkt gemiddeld in iets grotere mate vervuld te zijn dan de beide andere 
behoeften.  

 
Tabel 4.11 
Gemiddelde mate van vervulling van psychologi-
sche basisbehoeften bij dio's (N = 36) gedurende 
de eerste 14 weken waarin zij zelfstandig lesgeven, 
gemiddelde (M) en schattingsfout (SE) 
 
Basisbehoeften M SE 

Competentie .57 .02 

Verbondenheid .61 .01 

Autonomie .57 .02 

 
Om de mate van vervulling van de drie basisbehoeften te kunnen vergelijken met die van 
ervaren docenten, is de VBV ook bij een groep van 23 ervaren docenten afgenomen. Van 
die groep waren 14 docenten Algemeen Praktijk Begeleiders (APB's). Dit zijn zeer erva-
ren docenten die al gedurende enige jaren als schoolpracticumdocent verbonden zijn aan 
het IVLOS en op de school waar zij werken extra taken en verantwoordelijkheden hebben 
bij het begeleiden van dio's. Zij coördineren onder andere de stages van de dio's op hun 
school.  

Deze APB's waren hoofdzakelijk werkzaam in de bovenbouw van het havo/vwo. De 
andere negen ervaren docenten waren tussen de 5 en 20 jaar werkzaam in de onder-
bouw van vmbo, havo en vwo.6 De docenten is gevraagd om de vragenlijst direct na een 
gegeven les in te vullen. De gegevens hebben, in tegenstelling tot die van de dio's, 
slechts betrekking op één klas en één les.7 Wanneer de mate van basisbehoeftevervulling 
van dio's vergeleken wordt met die van ervaren docenten (zie Tabel 4.12), valt op dat de 
basisbehoeftevervulling bij dio's, zoals verwacht, veel lager is dan die van ervaren docen-
ten.  
 Het is aannemelijk dat ervaren docenten door de opgedane ervaring over een uitge-
breider en effectiever gedragsrepertoire beschikken dan dio's. Hierdoor is het verschil in 
de mate van vervulling van de competentiebehoefte te verklaren. 
 De professionele ontwikkeling van de ervaren docenten in het leggen van contact en 
het omgaan met leerlingen kan een verklaring vormen voor de hogere mate van vervul-
ling van behoefte aan verbondenheid. Tot slot kan het hogere niveau van vervulling van 
de autonomiebehoefte verklaard worden uit het feit dat het hier gaat om docenten die 

                                                      
6  Deze 23 respondenten zijn de docenten die uiteindelijk hebben gereageerd op een schriftelijk ver-

zoek om deelname aan 30 APB's, en 25 docenten uit de onderbouw. 
7  De betrouwbaarheid van de VBV zoals afgenomen bij de ervaren docenten, leverde het volgende 

beeld op. De competentie- en verbondenheidsschalen bleken een voldoende interne consistentie te 
hebben (α = .75, resp. α = .87). De autonomieschaal leverde echter een ander beeld op, namelijk α 
= .35 waarbij vooral het item "Ik voelde me vrij de les vanuit mijn eigen visie in te richten" de inter-
ne consistentie negatief beïnvloedde. Wanneer dit item vervangen werd door "Ik voelde dat mijn 
idealen tot hun recht kwamen", een item dat vanwege een te grote overlap met competentie (zie 
4.3.2) niet in de autonomieschaal van de dio's was opgenomen, ontstond een schaal met een voor 
vier items acceptabele consistentie (α = .63). De scores van de ervaren docenten zijn berekend op 
grond van de VBV met deze wijziging in de autonomieschaal. 
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hun professionele identiteit hebben gevormd en hun eigen keuzes, waarden en normen 
meer autonoom weten vorm te geven in het lesgeven dan dio's. 
 
Tabel 4.12  
Mate van competentie-, verbondenheid- en autonomievervulling (N = 36) bij 
dio's en ervaren docenten (N = 23), gemiddelde (M) en standaarddeviatie (SD)  
 
 Dio's  Ervaren docenten  

 M SD  M SD 

Competentie .57 .15  .73 .12 

Verbondenheid .61 .14  .80 .09 

Autonomie .57 16  .75 .11 

 
De duidelijk hogere scores van de ervaren docenten zijn waarschijnlijk ook toe te schrij-
ven aan de specifieke groep waarbij de gegevens verzameld zijn: docenten die behoren 
tot de 'top' van het docentencorps. De verschillen tussen de behoeftevervulling van dio's 
en ervaren docenten vormen een indicatie voor het belang van behoeftevervulling voor 
het adequaat functioneren, en een ondersteuning voor de aandacht voor de basisbehoef-
tevervulling bij de professionele ontwikkeling van docenten.  

Voor een nadere interpretatie van de kwantitatieve gegevens over de mate van be-
hoeftevervulling bij dio's, zijn de scores in verband gebracht met beelden en associaties 
die dio's gaven bij het invullen van de VBV. De dio's hebben deze beelden gegeven naar 
aanleiding van de volgende vraag: "Geef een beeld (of associatie) dat goed weergeeft 
hoe jij deze les ervaren hebt". Het vragen naar beelden en/of associaties is gedaan om 
een niet-rationele omschrijving van de ervaring van de dio te verkrijgen. Epstein (1998b, 
p. 49-50) benadrukt dat het ervarende systeem zich bedient van beelden en verbeel-
dingskracht om ervaringen die een (veelal onbewuste) lading hebben voor de persoon 
weer te geven. Dergelijke beelden en associaties kunnen in veel gevallen dragers zijn 
van Gestalts (Korthagen & Lagerwerf, 1996) en van veelal onbewuste motivationele 
subsystemen (Deci, 1980). Het is niet uitgesloten dat in dergelijke beelden en associaties 
tendensen van behoeftevervulling te zien zijn, bijvoorbeeld fight-, flight- en freeze-
tendensen bij een lage mate van vervulling van de basisbehoeften (Skinner & Edge, 
2002) en flow-patronen (Csikszentmihalyi, 1990; Ryan & Deci, 2000b) bij een hoge mate 
van vervulling van de basisbehoeften. 

In totaal zijn door de dio's bij 299 lessen waarover zij ook hun behoeftevervulling via 
vragenlijsten hebben gerapporteerd, beelden gegeven. De gegeven beelden bleken te 
verschillen in intensiteit van ervaring. Zo is een groot aantal beelden gegeven met een 
sterke gevoelslading zoals "Net als zo'n droom, je wilt wel schreeuwen, maar je kan het 
niet", maar ook beelden met een zwakkere gevoelslading zoals: "Drukke kinderen veran-
deren in de loop van de les toch in goed werkende leerlingen". Met name de beelden 
waarin een sterk gevoel tot uitdrukking komt, kunnen gezien worden als een expressie 
van het ervarende systeem (Epstein, 1990, 1998a, 1998b). Door deze lading kunnen 
deze beelden in het bijzonder beschouwd worden als uitdrukking van een bepaalde mate 
van vervulling van de psychologische basisbehoeften. Daarom zijn deze beelden (beelden 
met een sterke gevoelslading) door de onderzoeker geselecteerd. Dat bleken er 160 van 
de 299 te zijn (54%). 

Op basis van indicatoren voor vervulling van psychologische basisbehoeften (zie 
2.4.3) zijn deze beelden door de onderzoeker ingedeeld in drie niveaus van behoeftever-
vulling (laag, middelmatig, hoog). De scores van de dio's voor competentie, verbonden-
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heid en autonomie werden niet betrokken bij deze indeling. Om de kwaliteit van de inde-
ling in drie groepen te toetsen, zijn 65 van deze beelden (25 laag, 20 midden en 20 
hoog) eveneens zonder de door de dio met behulp van de vragenlijst aangegeven mate 
van behoeftevervulling, voorgelegd aan een tweede beoordelaar, met de opdracht deze 
met behulp van de indicatoren (zie 2.4.3) in te delen in drie niveaus (laag, middelmatig 
en hoog) van behoeftevervulling. Na vergelijking van de beide indelingen bleek de inter-
beoordelaarsbetrouwbaarheid hoog te zijn (Cohens κ = .93). Vervolgens is gekeken wat 
bij de drie groepen beelden de mate van behoeftevervulling voor competentie, verbon-
denheid en autonomie was. In Tabel 4.13 zijn hiervan per niveau enkele saillante voor-
beelden gegeven. 

 
Tabel 4.13  
Enkele saillante voorbeelden van beelden van dio's bij lessen in relatie tot hun behoeftevervulling, 
ingedeeld in drie groepen 
 

Mate van vervulling  
Beeld  Com. Ver. Aut. 

Vervulling laag    

Net als in een droom, je wilt schreeuwen, maar je kan het niet .00 .31 .25 

Verdwaald in een donker bos .15 .38 .44 

Als een ontspoorde trein die niet meer zo makkelijk op de rails gezet kan 
worden 

.20 .13 .13 

Vechten tegen de bierkaai .25 .38 .25 

Afwezig alsof ik naar een film aan het kijken ben .20 .38 .33 

Vervulling middelmatig    

Een zeiler die met enige moeite de wind in de zeilen krijgt en vooruit 
komt, alhoewel niet zo snel en soepel als hij wilde (af en toe zit de wind 
aan de verkeerde kant van het zeil) 

.50 .63 .63 

Een fietstocht door een polder met behoorlijke tegenwind .60 .56 .63 

Zwemmen met zwembandjes, maar ik durf ze nog niet af te doen .55 .50 .69 

Ik voel me alsof ik mijn rug baantjes aan het zwemmen ben .60 .63 .50 

Wederopbouw na oorlog .60 .63 .69 

Vervulling hoog    

Roeiboot op rustig kabbelende rivier .70 .75 .75 

Gedanst op rozen .75 .75 .75 

Ik voel me als een vis in het water .75 .75 .75 

Een kabbelend stroompje van een bergriviertje .75 .94 .94 

Een goedlopende trein (zeker geen NS) .95 .81 .81 

 
De beelden die ingedeeld zijn bij 'lage vervulling' blijken samen te vallen met scores op 
de VBV die voor alle drie de basisbehoeften lager dan 0.50 zijn.8 Onder deze drempel 
ervaren dio's over het algemeen grote weerstand, tegenwerking, druk, bedreiging, on-
vermogen, geen greep, geen contact, etc.  

Een deel van deze beelden kenmerkt zich door de fight-, flight- en freeze-tendensen 
die Skinner en Edge (2002) in verband met onvervulde behoeften noemen. 

                                                      
8  De markeringspunten 0.50 en 0.70 moeten niet gezien worden als absolute grenzen, maar meer als 

indicatoren van het punt waarop over het algemeen de emotionele lading van de beelden verandert. 
Bij 90% van de beelden zijn alle drie de basisbehoeften binnen een bepaalde categorie - laag, mid-
delmatig of hoog - vervuld. Bij 10% van de beelden valt de mate van vervulling van één van de drie 
basisbehoeften - ten opzichte van de andere twee - in een aangrenzende categorie. 
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De beelden die ingedeeld zijn in de rubriek met middelmatige vervulling blijken sco-
res te hebben tussen 0.50 en 0.70. Uit deze beelden spreekt het gevoel een inspanning 
te leveren voor het overwinnen van tegenkrachten. Ze drukken veelal een inspanning uit 
die nodig is voor het ervaren van enige greep, overzicht, en een beweging in een ge-
wenste richting. In tegenstelling tot beelden die samenhangen met scores lager dan 
0.50, is de sfeer en de emotionele lading in de beelden die samenhangen met een mid-
delmatig niveau van behoeftevervulling minder negatief.  

De beelden die zijn ingedeeld in de rubriek met een hoge mate van vervulling hangen 
samen met scores op de VBV van rond de 0.70 en hoger. Deze beelden kenmerken zich 
door een aangename sfeer en hebben veelal als inhoud een als positief ervaren beweging 
in een gewenste richting. Veel van deze beelden karakteriseren zich door lichtheid, zoals 
het gevoel gedragen te worden, drijven, zweven en met de stroom meegaan. Dit zijn 
karakteristieken die Csikszentmihalyi (1990) aanduidt met flow.9 Voor een overzicht van 
beelden worden in Bijlage 4.2 de beelden gegeven die voor het vaststellen van de inter-
beoordelaarsbetrouwbaarheid zijn gebruikt.  

Samenvattend kan uit de beelden geconcludeerd worden dat hoe lager de mate van 
behoeftevervulling is, in het bijzonder wanneer deze onder de 0.50 komt, des te groter 
de problemen zijn die dio's ervaren, en des te meer fight-, flight- en freeze-tendensen 
aanwezig zijn. Naarmate het niveau van behoeftevervulling hoger is, neemt de negatieve 
sfeer in de beelden af. Fight-, flight- en freeze-tendensen maken dan plaats voor het 
leveren van een inspanning en het verkrijgen van enige greep, controle, contact, en een 
beweging in een gewenste richting. In het bijzonder wanneer het niveau van vervulling 
van de behoeften hoger is dan 0.70, kenmerken de beelden van de dio's zich door flow-
tendensen.  

Beelden met een geringe emotionele lading zijn percepties van dio's die overigens 
ook bleken samen te hangen met de mate van behoeftevervulling. Ook hierin is als ten-
dens te zien dat hoe lager de behoeftevervulling is, des te meer deze beelden uitdrukking 
geven aan ervaren problemen in het lesgeven en aan fight- flight- en freeze-tendensen. 
Hoe hoger de behoeftevervulling is, des te meer zijn ook deze beelden een expressie van 
het ervaren van een soepel verloop van de les en kenmerkt zich de ervaring door flow-
tendensen. 

Vervolgens is berekend welk percentage van de dio-klascombinaties gemiddeld over 
de gehele onderzoeksperiode, in één van de drie verschillende niveaus van de mate van 
vervulling van elk van de drie basisbehoeften in te delen viel.  
 
Tabel 4.14 
Verdeling van dio-klascombinaties (N = 110) in percentages over drie niveaus van de mate van basis-
behoeftevervulling, gemiddelde behoeftevervulling (M) en standaarddeviatie (SD) 
 
 Niveau van behoeftevervulling   

 Laag 
(0.000 -.5000) 

Middelmatig 
(.5001-.7000) 

Hoog 
(.7001 – 1.000) 

 
M 

 
SD 

Competentie  28 53 19 .57 .15 

Verbondenheid 24 53 23 .61 .14 

Autonomie 31 51 18 .57 .16 

 

                                                      
9  In een gesprek met Csikszentmihalyi (juli 2004) over het flow-karakter van de beelden die dio's 

geven bij een hoge mate van behoeftevervulling, vertelde hij dat de naam flow juist gekozen is door 
het bij mensen met flow-ervaringen veelvuldig voorkomen van dergelijke beelden zoals drijven en 
met de stroom meegaan. 
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Tabel 4.14 geeft hier een overzicht van. In meer dan 75% van de dio-
klascombinaties hebben dio´s in deze 14 weken te maken met klassen waarin zij gemid-
deld een lage of middelmatige vervulling van de basisbehoeften ervaren. In rond de 20% 
van de dio-klascombinaties hebben dio´s over de gehele periode gezien een hoge mate 
van vervulling van de basisbehoeften. 
  
4.4.2 Verschillen in de mate van basisbehoeftevervulling tussen dio's, klas-

sen en lessen 
De tweede onderzoeksvraag in deze reeks (onderzoeksvraag 1.2) luidt:  
 
Is er sprake van verschillen in de mate van basisbehoeftevervulling tussen dio's, tussen de 
verschillende klassen waarin een dio lesgeeft en tussen de lessen van een dio in een 
bepaalde klas? 
 
Om na te kunnen gaan in hoeverre er sprake is van verschillen in de mate van basisbe-
hoeftevervulling tussen dio's bij het lesgeven in verschillende klassen en in verschillende 
lessen in de periode van 14 weken, is met multiniveau-analyses vastgesteld welk gedeel-
te van de variantie op de scores van de VBV toegeschreven kan worden aan verschillen 
tussen dio's, welk gedeelte aan verschillen tussen klassen binnen dio's en welk gedeelte 
toegeschreven kan worden aan verschillen tussen lessen binnen dio-klascombinaties. De 
resultaten zijn weergegeven in Tabel 4.15. 
 
Tabel 4.15 
Variantie tussen dio's, klassen en meetmomenten, weergegeven in percentages  
 
Basisbehoefte % variantie 

tussen dio's 
% variantie tussen dio-

klascombinaties 
% variantie tussen 

meetmomenten (lessen) 

Competentie 25.7* 12.1* 62.2* 

Verbondenheid 6.8 33.9* 59.3* 

Autonomie 28.7* 23.3* 48.0* 
* p < .05 

  
Uit Tabel 4.15 blijkt dat voor de drie psychologische basisbehoeften het grootste deel van 
de variantie verklaard kan worden door factoren die te maken hebben met de les waar-
over gegevens verzameld zijn. Deze bevinding komt overeen met resultaten uit onder-
zoek van Deci en Ryan (2000) die stellen dat basisbehoeftevervulling vooral momentaan 
is. Reis e.a. (2000) en Vallerand & Ratelle (2002) geven aan dat er bij de vervulling van 
psychologische basisbehoeften sprake kan zijn van aanzienlijke fluctuaties tussen ver-
schillende situaties.  
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Fluctuaties in behoeftevervulling per les 

Klas 1: 2 havo/vwo  
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• Week 1: Een leuk wedstrijdje 
tafeltennis 

• Week 2: -------  
• Week 3: Een bak vraagtekens 
• Week 7: Feestje 
• Week 9: Dilemma, discussie (in 

goede zin van het woord) 
• Week 11: Sneltrein 

Gemiddelde behoeftevervulling: Com. = .58, Ver. = .63, Aut. = .63 

Klas 2: 4-havo 
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• Week 1: Aardige klas zeker voor 
een h4, maar druk en ik was zelf 
chaotisch. Mijn planning schoot 
daarin te kort 

• Week 3a: Wederopbouw na oorlog 
• Week 3b: Als een fietstocht in de 

bergen (bergop = hard trappen, 
bergaf = is gewoon blijven zitten) 

• Week 7a: Als een ontspoorde trein 
die niet meer zo makkelijk op de 
rails gezet kan worden 

• Week 7b: Opgebrand 

Gemiddelde behoeftevervulling: Com. = .32, Ver. = .31, Aut. = .19 

Klas 3: 3-vwo 
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• Week 6: Een klein feestje na het 
voorbijtrekken van een wervelwind. 

• Week 7: Bioscoop (we hebben de 
pauze + het zesde uur Alladin 
gekeken) 

• Week 11: Gemiddeld 
• Week 12: Geen les maar 

praatuurtje door mijn slechte 
nakijken (deel viel veel te hoog 
uit). 

Gemiddelde behoeftevervulling: Com. = . 36, Ver. = .64, Aut. = .47 
 

 

Figuur 4.1 Voorbeeld van fluctuaties in de mate van behoeftevervulling tussen lessen in drie verschil-
lende klassen van een dio. 
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Figuur 4.110 is illustratief voor de grote verschillen die er bij een dio kunnen zijn in de 
mate van vervulling van de drie basisbehoeften, tussen lessen in eenzelfde klas. Dat 
geldt ook wanneer de lessen waarover de mate van behoeftevervulling is gerapporteerd 
door de dio, in de tijd gezien dicht bij elkaar liggen. Er is bijvoorbeeld tussen week 2 en 3 
in klas 1 een verandering van een middelmatig naar een laag niveau te zien wat betreft 
de vervulling van de competentie- en autonomiebehoefte. Ook bij klas 2 zijn in week 3 
(tussen 3a en 3b) verschillen te zien. Wanneer we kijken naar de beelden die deze dio 
geeft bij de lessen, dan is te zien dat deze verschillen in emotionele intensiteit, en dat die 
emotionele intensiteit overeenkomt met de mate van vervulling van de basisbehoeften. 
Zo zegt deze dio in week 7 in klas 1 "Feestje" bij een relatief hoge mate van vervulling 
van de basisbehoeften. In week 7b in klas 2 voelt deze dio zich "opgebrand" bij een lage 
mate van vervulling van de basisbehoeften. 
 Dio's verwoorden in de gesprekken die met hen zijn gevoerd de gevoeligheid voor het 
moment, zoals een dio vertelt die een middelmatig niveau van vervulling van de drie 
basisbehoeften heeft (de mate van vervulling van de behoefte aan competentie is .53, 
verbondenheid .69 en autonomie .53): "Ik denk dat ik erg gevoelig ben voor het mo-
ment. Ik besef me wel dat het belangrijk is om niet meer zo gevoelig te zijn voor het 
moment. Ik heb wel een tweestrijd in mezelf, getver … het ging niet goed … En dan heb 
ik ook wel in mijn achterhoofd, zeur nou niet, het gaat best wel goed. Wat zeur je nou". 
In dit soort uitspraken is zowel de werking zichtbaar van het ervarende systeem, dat 
momentaan voelt, als van het rationele systeem dat meer reflectief werkzaam is (Ep-
stein, 1998a, 1998b). 
 Uit Tabel 4.15 blijkt dat bij de variantie tussen klassen, de vervulling van verbonden-
heid meer toe te schrijven is aan verschillen tussen klassen waarin een dio lesgeeft dan 
het geval is bij competentie en autonomie. La Guardia, Ryan, Couchman en Deci (2000) 
benadrukken dat, waar aanvankelijk meer de verschillen in verbondenheid tussen perso-
nen werden bestudeerd, de verschillen in verbondenheid bij een persoon in verschillende 
relaties die hij of zij heeft, in hoge mate aandacht verdienen. Zij verwijzen hierbij naar 
Smith, Murphy en Coats (1999) die benadrukken dat een persoon bij verschillende groe-
pen waar hij of zij mee omgaat of deel van uitmaakt, een verschillende mate van behoef-
te aan verbondenheid kan ervaren. Dit is dus ook zichtbaar ten aanzien van de mate van 
vervulling van de behoefte aan verbondenheid bij dio's. De wisselwerking tussen dio en 
klas heeft een grotere betekenis voor de variantie in de mate van vervulling van de be-
hoefte aan verbondenheid op klasniveau dan voor de mate van vervulling van de beide 
andere psychologische basisbehoeften.  
 In Figuur 4.2 wordt het niveau van vervulling van de drie psychologische basisbe-
hoeften weergegeven in vier verschillende klassen van een dio met een middelmatig 
niveau van vervulling van de drie psychologische basisbehoeften) gemiddeld over de 
gehele periode van 14 weken.  

                                                      
10 De figuren in Figuur 4.1 geven een overzicht van alle lessen waarover in een bepaalde klas gegevens 

beschikbaar zijn. In klas 2 (4 havo) komt het tweemaal voor dat deze dio binnen één week twee 
scores heeft. Om de beelden van deze dio als illustratie te kunnen gebruiken, is ervoor gekozen deze 
scores in dit geval weer te geven in de vorm van week 3a, 3b en 7a en 7b. In alle berekeningen die 
verricht zijn op weekscores zijn dubbele scores binnen een week in eenzelfde klas aselect verwijderd 
(zie 4.4). Niet over alle weken zijn gegevens beschikbaar. Indien in een periode gegevens ontbre-
ken, is het verloop weergegeven met een stippellijn. 
Deze dio heeft in havo-4 en vwo-3 over de gehele periode gemiddeld een lage mate van behoefte-
vervulling (behalve voor de behoefte aan verbondenheid in vwo-4) en in brugklas 2 een middelmatig 
niveau van behoeftevervulling. 
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Figuur 4.2  Een voorbeeld van verschillen in behoeftevervulling tussen vier klassen bij een dio. 

 
Met name het verschil in de mate van vervulling van de behoefte aan verbondenheid tussen 
klas 2 (een brugklas) en de drie andere klassen (bovenbouw havo en vwo) van deze dio is 
opvallend. Deze dio zegt hierover: "Ik voel me met deze klas niet zo verbonden, want ik 
kan me niet zo goed verplaatsen in hun denkwereld. Het wisselt heel erg in die klas, het is 
nog steeds zo. Het is iets waar ik veel over na heb gedacht. Ik wil ze nu juist wat losser 
gaan laten. Ik ga er nu wat minder bovenop zitten. Dat komt gewoon omdat ik ze heel 
kinderachtig vind en dat ik me daar moeilijk in kan verplaatsen. Ik moet meer begrip en 
inlevingsvermogen inzetten in die klas. Ja! Heel erg moeilijk in die klas! Ik heb vaak zo'n 
gevoel van jeetje wat zijn jullie kinderachtig zeg. Zoals aan elkaars tassen trekken, elkaars 
pennen afpakken, etc…" 
 Over de andere klassen die deze dio heeft, zegt zij: "Ik had vanaf het begin al goed 
contact met de meeste leerlingen en merk juist nu, als je meer van ze vraagt, dat je juist 
een bepaalde druk op ze moet uitoefenen om een bepaald niveau te kunnen bereiken. De 
verhouding met leerlingen kan verslechteren als je het verkeerd aanpakt. Je hebt altijd wel 
even een klas die dan wel wat minder gaat. Dit is iets waar je constant aan moet werken. 
Je kan niet denken nu is die band goed, prima! Daar ben je constant mee bezig. Ik denk 
wel dat ze mij compleet hebben geaccepteerd, gewoon als lerares. Terwijl ik in het begin 
dacht: 'misschien doen ze dat wel niet'. Nu ben ik veel meer bezig ook met leerlingen die 
met problemen naar je toe komen om daarover te praten met ze en dat soort dingen. Wat 
diepere gesprekken ook met ze voeren. Ik heb gisterenavond ook nog met ouders aan de 
telefoon gezeten. Voor een meisje dat ziek is geweest, waar ik een speciaal lesprogramma 
voor ga maken. Ja, ik wil iedereen erbij houden. Ik heb zoiets van oh, jij glijdt weg, dan 
moet ik daar nu aandacht aan gaan besteden. In het begin had je dat nog niet. Dat vind ik 
het fijne, je leert ze nu kennen en dus je weet dat." Deze dio vervolgt: "Ik voelde me al 
heel snel thuis op deze school. Vanaf het begin ging het al heel goed en het klikte al heel 
goed tussen collega's en leerlingen. Nu is het eigenlijk een soort thuis. Ik dacht ook al, als 
ik daar niet meer zou mogen werken, zou ik dat heel erg vinden. En ook mijn leerlingen, 
daar voel ik me op een bepaalde manier ook wel mee verbonden."  
 De variantie in de mate van vervulling van de behoefte aan competentie en autono-
mie op klasniveau is bij dio's niet zo groot als het geval is voor de behoefte aan verbon-
denheid. De variantie in de mate van vervulling van de behoefte aan competentie en 
autonomie tussen dio's is groter dan de variantie in de mate van vervulling van deze 
twee behoeften tussen klassen. Dit zou kunnen samenhangen met (1) de mate waarin 
dio's verschillen in de ontwikkeling van hun professionele identiteit en zelfbesef als do-
cent, die samenhangt met de mate van vervulling van de behoefte aan autonomie, en (2) 
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de mate waarin zij verschillen in de ontwikkeling van hun functioneren in de rol van 
docent, die samenhangt met de mate van vervulling van de behoefte aan competentie. 
Zoals in hoofdstuk 2.2.4 is beschreven, worden verbanden gelegd tussen de mate van 
autonomievervulling van een persoon en diens zelfbesef (Hodges & Knee, 2002). Betten-
court en Sheldon (2001, p. 1141) geven in dit verband aan dat autonomie en competen-
tie in sociale rollen hoger vervuld zijn wanneer een rol meer in overeenstemming is met 
het zelf. Ook bij dio's lijkt het dat hun identiteitsgevoel en hun gevoel van bekwaamheid 
als docent groter zijn wanneer de autonomie- en competentiebehoefte sterker vervuld 
zijn. Een voorbeeld ter illustratie hiervan is een uitspraak van een dio bij wie de mate 
van vervulling van de competentie- en autonomiebehoefte hoog is (resp. .74 en .75) en 
bij wie verbondenheid middelmatig vervuld is, namelijk 0.65: "Ik ben gewoon wie ik ben. 
Ik ben helemaal mezelf en ik denk dat ik geluk heb gehad dat het bij mij van nature 
gaat". Een andere dio, bij wie de mate van behoeftevervulling voor competentie 0.63, 
verbondenheid 0.77 en autonomie 0.67 is, constateert: "Ik ben veel zekerder dan mijn 
mede-dio's. Ik merk heel erg dat die iets hebben van: 'Kan ik dat wel doen en ik ben nog 
niet veel ouder dan die leerlingen'. Nee, ik ben meer van als ik vind dat het moet dan: 
'Baf, Huppakee…' (maakt gebaar met de vuist op tafel). Dan kijken ze o … van … 'Doe je 
dat?' 'Natuurlijk, anders gaat het toch niet!'" En een dio met een lage mate van basisbe-
hoeftevervulling, bij wie de mate van vervulling voor competentie 0.42, verbondenheid 
0.53 en autonomie 0.43 is, verzucht daarentegen: "Ik ben nog zo aan het uitvogelen wat 
ik zelf eigenlijk wil."  
 Op basis van de literatuur zijn enige gedachten te formuleren die mogelijk een ver-
klaring kunnen bieden voor de variantie in de mate van vervulling van de competentie- 
en autonomiebehoefte tussen dio's. Ten aanzien van de variantie tussen personen, bena-
drukken Reis e.a. (2000), net als Vallerand & Ratelle (2002), dat de mate van behoefte-
vervulling die een persoon over het algemeen ervaart, en die min of meer tot een per-
soonlijke eigenschap is geworden, doorwerkt in contexten en situaties waarin deze per-
soon functioneert. De correlaties die Reis e.a. (2000) hebben gevonden tussen dit alge-
mene niveau van behoeftevervulling en de mate van behoeftevervulling bij dagelijkse 
activiteiten - die studenten verrichtten gedurende een periode van 14 dagen - zijn voor 
de mate van vervulling van de behoefte aan competentie in het dagelijks leven en in 
bepaalde situaties 0.44 (p < .01), voor de mate van vervulling van de behoefte aan 
verbondenheid in het dagelijks leven en in bepaalde situaties 0.46 (p < .01) en voor de 
mate van vervulling van de behoefte aan autonomie in het dagelijks leven en in bepaalde 
situaties 0.11 (deze correlatie is niet significant).11 Met andere woorden: uit het onder-
zoek van Reis e.a. wordt duidelijk dat verschillen tussen personen in ieder geval voor de 
mate van vervulling van de behoefte aan competentie en verbondenheid, sterk kunnen 
samenhangen met hun algemene basisbehoeftevervulling. Ook bevestigen zij de gedach-
te dat contexten (zoals klassen in ons onderzoek) in het bijzonder van invloed kunnen 
zijn op de mate van vervulling van de psychologische basisbehoeften.  
 Aangezien in ons onderzoek niet gekeken is naar de globale mate van vervulling van 
de drie basisbehoeften, waarbij de mate van vervulling van de drie basisbehoeften dus 

                                                      
11 Dit laatste zou volgens Reis e.a. kunnen samenhangen met de constructvaliditeit van het instrument 

om de mate van globale vervulling van de behoefte aan autonomie bij de studenten in hun onder-
zoek te meten, of met de wijze waarop de autonomiebehoefte bij deze onderzochte groep studenten 
is aangesproken in de ervaringen waarover werd gerapporteerd. 
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meer wordt opgevat als persoonlijkheidskenmerk, kon niet empirisch vastgesteld worden 
of een dergelijk verband ook bij dio's bestaat.12 
  
4.4.3 Verandering in de mate van basisbehoeftevervulling gedurende de 

periode van 14 weken 
De derde onderzoeksvraag in deze reeks (onderzoeksvraag 1.3) luidt:  
 
Is er sprake van verandering in de mate van vervulling van de psychologische basisbe-
hoeften van dio's gedurende de periode van 14 weken? 
 
Om inzicht te krijgen in eventuele veranderingen in de vervulling van psychologische 
basisbehoeften gedurende de praktijkperiode worden op grond van de door de 36 dio's 
over verschillende klassen en in verschillende lessen ingevulde vragenlijsten 13 verschil-
lende meetmomenten onderscheiden, namelijk elk van de 14 weken van de praktijkperi-
ode. Gedurende één week, week 8, werd geen lesgegeven in verband met vakantie. 
Vanwege de verschillen bij dio's in de mate van vervulling van de drie psychologische 
basisbehoeften in de verschillende klassen waarin zij lesgeven, is ervoor gekozen de 
verandering te beschrijven bij dio-klascombinaties (N = 110). Zoals in paragraaf 3.7.1 is 
aangegeven, was met de dio's afgesproken dat voor elke klas in drie periodes van elk 
twee weken in totaal zes vragenlijsten zouden worden ingevuld. In de praktijk varieerde 
dit aantal van één tot zeven met een gemiddelde van 3.5. Om na te gaan of er sprake is 
van samenhang tussen het aantal (niet-) beschikbare gegevens en de mate van vervul-
ling van de psychologische basisbehoeften, is de correlatie daartussen berekend. Deze 
bleek voor de verschillende basisbehoeften niet significant (autonomie: r = .16, p = .09; 
competentie: r = .17, p = .08; verbondenheid: r = .00, p = .99). Derhalve wordt uitge-
gaan van 'random' non-respons op de verschillende momenten, en wordt aangenomen 
dat het feit dat dio's onregelmatig vragenlijsten hebben ingevuld niet toe te schrijven is 
aan een bepaalde mate van basisbehoeftevervulling.  
 Om na te gaan of er gemiddeld genomen sprake is van verandering, is voor twee 
verschillende modellen die elk uitgaan van een bepaalde verandering, onderzocht of ze 
beter passen bij de data dan een model met een constante waarde voor de mate van 
basisbehoeftevervulling in de periode van 14 weken (Model 0). De modellen die met 
Model 0 zijn vergeleken, betreffen (a) een model waarin wordt uitgegaan van een weke-
lijkse verandering, zonder dat de aard van de verandering is benoemd (Model 1) en (b) 
een model waarbij wordt uitgegaan van een lineaire trend (Model 2).  
 De resultaten van de vergelijking tussen Model 0 enerzijds en Model 1 en 2 ander-
zijds zijn opgenomen in Bijlage 4.3. 
 Bij de mate van vervulling van de behoefte aan verbondenheid levert noch Model 1 
noch Model 2 een model op dat significant beter bij de data past dan Model 0. Er is daar-
om, gemiddeld genomen, geen empirische evidentie gevonden voor een verandering in 
de mate van vervulling van de behoefte aan verbondenheid gedurende de periode van 14 
weken.  

                                                      
12 Variantie tussen dio's ten aanzien van autonomie en competentie is mogelijk ook deels terug te 

voeren op factoren in school. Zo geven Pelletier e.a. (2002) aan dat invloeden van de schoolleiding 
en de vaksectie een rol spelen bij verschillen in de mate van autonomievervulling tussen docenten. 
Ook invloeden vanuit de opleiding kunnen van belang zijn. Levesque e.a. (2004) tonen bijvoorbeeld 
aan dat condities in universitaire opleidingen in sterke mate kunnen bijdragen aan de vervulling van 
de basisbehoefte aan autonomie en competentie bij studenten.  
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 Een mogelijke verklaring voor het feit dat geen significante, lineaire trend gevonden 
is bij de vervulling van de verbondenheidbehoefte, zou kunnen liggen in de hogere ge-
middelde vervulling aan het begin in vergelijking met de beide andere behoeften. Dio's 
staan wat verbondenheid betreft iets minder onder druk dan het geval is bij de twee 
andere behoeften.  
 Ook bij de mate van vervulling van de behoefte aan competentie levert noch Model 1, 
noch Model 2 een model op dat beter bij de data past dan Model 0. Hoewel er bij Model 2 
sprake is van een significante, lineaire toename (t = 1.712, df = 109, p = .045) in de 
mate van vervulling van de behoefte aan competentie in de periode van 14 weken, is dit 
kennelijk niet voldoende om de modelfit te verbeteren. Uitgaande van een lineaire toe-
name over deze 14 weken, voorspelt het model voor een 'gemiddelde dio-klascombinatie' 
een stijging van 0.558 tot 0.606.  
 Bij een verandering in de mate van vervulling van de behoefte aan autonomie levert 
Model 1 ook geen model op dat beter bij de data past dan Model 0, maar Model 2 wel. 
Ook de lineaire trend is significant (t = 2.396, df = 109, p = .001). Volgens Model 2 
neemt voor de behoefte aan autonomie bij een 'gemiddelde dio-klascombinatie' de mate 
van vervulling toe van 0.553 tot 0.611.  
 De stijgende lijn in de mate van vervulling van de autonomiebehoefte duidt erop dat 
dio's, gemiddeld genomen, gedurende de periode van 14 weken steeds meer ruimte gaan 
ervaren voor hun keuzes, opvattingen, initiatieven en zelfsturing (zie Sheldon, Ryan, 
Rawsthorne, & Ilardi, 1997; Bettencourt & Sheldon, 2001, p. 1141), en identiteit als 
docent. Een dio bij wie tussen de eerste en laatste vier weken van de meetperiode spra-
ke is van een toename in de mate van vervulling van de behoefte aan autonomie (.06)13, 
legt in het eindgesprek uit wat de verandering in de autonomievervulling voor haar in-
houdt: "Het is een kenmerk van de lio-stage dat de autonomie onder druk staat. Je bent 
in het begin alleen maar bezig te overleven. In het begin was ik nog erg onzeker en 
afwachtend." Als dan na een paar weken de schok van het nieuwe voorbij is, geeft deze 
dio aan: "Ik ben nu steeds meer ontspannen, losser en zelfverzekerder in het lesgeven." 
Zij vervolgt: "Mijn gevoel van autonomie heeft te maken met dat ik zelf bepaal wat er 
gebeurt. Als het erop aankomt, ben ik heel duidelijk." Bij de vervulling van de competen-
tiebehoefte is, gemiddeld genomen, minder duidelijk sprake van een toename dan bij de 
autonomiebehoeftevervulling. Hoewel gemiddeld niet duidelijk aantoonbaar, is er bij een 
aantal dio's wel een duidelijke verandering zichtbaar in de competentiescores. Een dio bij 
wie tussen de eerste en laatste vier weken van de meetperiode sprake is van een toena-
me in de mate van vervulling van de behoefte aan competentie van 0.25, zegt: "Ik ben 
de juf in plaats van het meisje dat van niks wist. In het begin had ik zoiets van: 'Ik weet 
niks en ik kan niks en ik ben blij dat het goed gaat!'". Een dio bij wie tussen de eerste 
vier en laatste vier weken van de meetperiode sprake is van een toename in de mate van 
vervulling van de behoefte aan competentie van 0.13, vertelde: "Ik voel dat ik met name 
in deze laatste stage heel erg gegroeid ben van een docent in opleiding naar toch wel een 
echte juf." 
 Een dio met een verandering in de competentiescore van 0.35 (verbondenheid .31, 
autonomie .16) vertelt: "De eerste weken werd ik overdonderd door wat ze zeiden, daar 

                                                      
13 Om deze verschilscores vast te stellen, zijn de scores voor elk van de drie basisbehoeften per klas 

waarin deze dio lesgaf in de laatste vier weken verminderd met de scores van elk van de drie basis-
behoeften in eerste vier weken. Het verschil is genomen als maat om de verandering bij deze dio in 
beeld te brengen (zie ook 6.5). Omdat de dio's in de meeste gevallen in meer dan één klas gegevens 
hebben verzameld, is als indicatie voor de verandering, voor de gegevens gekozen van de klas waar-
in deze het grootst was. 
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ben ik nu in gegroeid. Het bevalt me nu veel beter, ik verwacht nu meer dingen. Ik zie 
nu ook 20 kinderen, terwijl ik er eerst twee zag."  
 Een dio bij wie tussen de eerste en laatste vier weken van de meetperiode sprake is 
van een (zij het geen grote) toename in de mate van vervulling van de behoefte aan 
competentie (.05), zegt: "Het gaat nu allemaal vanzelf. Ik heb het idee dat ik weet dat 
het voor mekaar is. Ik zie wel mede-dio's nog totaal in paniek, ik kan me daar niets meer 
bij voorstellen. Voor mijn gevoel zijn we daar allang voorbij … Dat eufore gevoel vol 
blijdschap: 'Hier ben ik dus heel goed in!'" Competentievervulling en een toename daarin 
ontstaat volgens Deci & Ryan (2002) in wisselwerking met de omgeving. Zo zegt een dio 
bij wie tussen de eerste en laatste vier weken van de meetperiode sprake is van een 
toename in de mate van vervulling van de behoefte aan competentie van 0.38: "Ik heb 
veel complimenten gekregen, veel bevestiging, daardoor voelde ik me al snel veel zeker-
der." Een bevredigende toename in competentievervulling geldt echter niet voor alle 
dio's, want er zijn ook dio's bij wie de mate van competentievervulling daalt, of laag is en 
ondanks een toename toch nog laag blijft. Een dio met een relatief gemiddelde mate van 
vervulling, bij wie tussen de eerste en laatste vier weken van de meetperiode sprake is 
van een afname in de mate van vervulling van de behoefte aan competentie van 0.10 
(verbondenheid -.03, autonomie .06) zegt over zijn ontwikkeling: "Ik weet niet of er veel 
ontwikkeling is". En een andere dio bij wie tussen de eerste en laatste vier weken van de 
meetperiode sprake is van een afname in de mate van vervulling van de behoefte aan 
competentie van 0.40 (verbondenheid -.13, autonomie -.06), verzucht huilend: "Ik heb 
geen enkele succesbeleving en zie alleen dingen die misgaan."  
 
4.5 Samenvatting 
 
Het meten van de mate van de vervulling van de psychologische basisbehoeften van dio's 
heeft plaatsgevonden met behulp van de Vragenlijst BasisbehoefteVervulling (VBV) die in 
verschillende stappen ontwikkeld is. De in het onderzoek gebruikte versie bleek voldoen-
de betrouwbaar en valide. Met behulp van de VBV is aangetoond dat dio's in meer dan 
75% van de onderzochte dio-klascombinaties gedurende de eerste 14 weken waarin zij in 
het kader van de lerarenopleiding zelfstandig lesgeven, een lage (lager dan .50) tot 
middelmatige mate van vervulling (tussen de .50 en .70) van de behoefte aan competen-
tie, verbondenheid en autonomie ervaren. Dit staat in duidelijk contrast tot ervaren 
docenten waarbij de mate van vervulling significant hoger ligt. Het lage tot middelmatige 
niveau van de behoeftevervulling bij veel dio's kan verband houden met de complexiteit 
die zij ervaren bij het lesgeven, het verwerven van nieuwe vaardigheden, gebrek aan 
ervaring en de opbouw van een professionele identiteit. 

Dio's met een laag niveau van vervulling van de psychologische basisbehoeften in 
lessen ondervinden veel problemen en ervaren negatieve emoties. Hun ervaringen tij-
dens het lesgeven zijn doortrokken van een gebrek aan greep op de les, het ontbreken 
van het ervaren van een positief contact met de leerlingen, en het gevoel geen keuzes te 
kunnen maken of niet de keuzes te kunnen maken die ze zelf willen. Beelden van dio's 
met een lage mate van behoeftevervulling kenmerken zich door fight-, flight- en freeze-
tendensen. Dio's met een middelmatig niveau van vervulling van de psychologische 
basisbehoeften ondervinden ook problemen, maar die zijn minder heftig dan die van dio's 
met een zeer lage basisbehoeftevervulling. Bij een middelmatige mate van behoeftever-
vulling is er sprake van een beweging in de gewenste richting, die met moeite gereali-
seerd wordt. 
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Een hoog niveau van vervulling van de psychologische basisbehoeften (hoger dan 
.70) kenmerkt zich door het ervaren van greep, een positief contact met leerlingen en 
voldoende ruimte voor eigen keuzes en zelfbepaling. Dio's met een hoge mate van be-
hoeftevervulling ervaren onder andere plezier, ontspanning en zelfvertrouwen. De beel-
den die dio's met een hoge mate van basisbehoeftevervulling schetsen, kenmerken zich 
door flow-tendensen. 

De variantie in de mate van vervulling van de basisbehoeften tussen dio's, dio-
klascombinaties en lessen in dio-klascombinaties is het grootst tussen lessen, hetgeen 
bevestigt dat de behoeftevervulling vooral momentaan is (Deci & Ryan, 2002). Ten eer-
ste kan dit in het geval van dio's veroorzaakt worden door factoren in lessen, zoals wis-
selende en vaak ook onverwachte gebeurtenissen die zich kunnen voordoen. Ook kan de 
grote variantie in de mate van vervulling van de drie psychologische basisbehoeften 
komen door het moment in de periode van 14 weken waarop de lessen vielen.  

Ook de wisselwerking tussen dio en klas bepaalt een deel van de variantie. De vari-
antie in de mate van vervulling van de behoefte aan verbondenheid is, meer dan het 
geval is bij de de mate van vervulling van de behoefte aan autonomie en competentie, 
gekoppeld aan de klas. De variantie in de mate van vervulling van de behoefte aan com-
petentie en autonomie tussen dio's is groter dan bij de mate van vervulling van de be-
hoefte aan verbondenheid het geval is. Hierbij spelen de autonomie- en competentiever-
vulling in het dagelijks leven mogelijk een rol, maar wellicht ook invloeden vanuit de 
school (vaksectie, beoordelaars, schoolleiding).  

De mate van vervulling van de behoefte aan autonomie neemt in de periode van 14 
weken significant toe. Voor de competentiebehoefte ligt het minder duidelijk. De mate 
van vervulling van de behoefte aan verbondenheid neemt niet significant toe. Dit hangt 
mogelijk samen met het feit dat de mate van vervulling van de behoefte aan verbonden-
heid al vanaf het begin op een iets hoger niveau ligt dan het geval is bij de andere twee 
basisbehoeften. 



5 Psychologische basisbehoeften en het interpersoonlijk 
functioneren van dio's 

 
 
5.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal naar het verband tussen de vervulling van psy-
chologische basisbehoeften van dio's en hun interpersoonlijk functioneren. Alvorens in te 
gaan op de resultaten die het onderzoek heeft opgeleverd (5.4), zal eerst worden inge-
gaan op de operationalisatie van de variabelen waarmee het interpersoonlijk functioneren 
wordt gemeten (5.2). Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van het interpersoon-
lijk functioneren van dio's die aan het onderzoek hebben deelgenomen (5.3). In para-
graaf 5.5 worden de conclusies samengevat. 
 
5.2 Operationalisatie van het interpersoonlijk functioneren 
 
Om het interpersoonlijk functioneren te kunnen onderzoeken, is gebruikgemaakt van de 
Vragenlijst voor Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL). Deze vragenlijst is door Hooymay-
ers, Wubbels, Créton en Holvast (1982) ontwikkeld op basis van het Model voor Interper-
soonlijk Leraarsgedrag dat is beschreven in paragraaf 2.5.2. De items die deel uitmaken 
van de vragenlijst, zijn gebaseerd op een groot aantal interviews met zowel leraren als 
leerlingen, en zijn in een groot aantal rondes getest (Créton & Wubbels, 1984).  

De vragenlijst bestaat uit 77 items die op een vijfpunts Likertschaal worden beant-
woord, met als uitersten geen – zeer veel, nooit – altijd, en niet – heel erg (zie Bijlage 
5.1). De items behoren tot acht schalen die corresponderen met de acht sectoren uit het 
Model voor Interpersoonlijk Leraarsgedrag (zie 2.5.2). In Tabel 5.1 is per schaal een 
karakteristiek item opgenomen. 

 
Tabel 5.1  
Het aantal items en een karakteristiek item voor elk van de acht schalen van de Vragenlijst voor Inter-
persoonlijk Leraarsgedrag 
 

Schaal Aantal items Item 

BS Leidend 10 Hij treedt zelfverzekerd op  

SB Helpend/Vriendelijk 10 Er valt met hem te praten 

SO Begrijpend 10 Als je iets te zeggen hebt, luistert hij 
naar je 

OS Ruimtegevend/-latend 9 Hij laat leerlingen hun gang gaan 

OT Onzeker 9 Hij treedt aarzelend op  

TO Ontevreden  11 Hij is wantrouwend  

TB Corrigerend  9 Hij wordt onverwacht kwaad  

BT Streng 9 Hij houdt streng orde  

Noot. De volledige vragenlijst is opgenomen in Bijlage 5.1. Van de vragenlijst is zowel een mannelijke 
als vrouwelijke versie beschikbaar. 

 
De betrouwbaarheid en validiteit van de VIL zijn in meerdere studies onderzocht (o.a. 
Brekelmans, 1989; Den Brok, 2001; Wubbels, Créton, & Hooymayers, 1985). De be-
trouwbaarheid en validiteit zijn onderzocht voor het invullen van de vragenlijst door 
individuele leerlingen, voor de gemiddelden van deze gegevens per klas en voor het 
invullen van de vragenlijst door docenten. In deze studies bleek dat de betrouwbaarheid 
en validiteit bevredigend waren. De interne consistentie (Cronbachs α) van elk van de 
acht itemgroepen ligt op klasniveau boven 0.80. De overeenkomst tussen de scores van 
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leerlingen uit één bepaalde klas voldoet aan de eisen die in het algemeen worden gesteld 
aan de overeenkomst tussen de scores van observatoren. Wanneer de scores van leerlin-
gen uit eenzelfde klas opgevat worden als herhaalde metingen, liggen de interne consis-
tenties van de klasscores boven 0.90 (Brekelmans, 1989).  

De variantie op klasniveau is veel hoger dan bij andere instrumenten die ontwikkeld 
zijn om kenmerken van de leeromgeving van leerlingen in beeld te brengen. Dit geeft 
aan dat de VIL goed discrimineert tussen klassen. De variantie op docent-klasniveau 
varieert tussen 48 en 62% (Den Brok, 2001). Het grootste deel van deze variantie heeft 
te maken met verschillen tussen docenten, een klein deel met verschillen tussen klassen 
van eenzelfde docent (Brekelmans, Den Brok, Bergen, & Wubbels, 2004; Den Brok, 
2001; Levy, Den Brok, Wubbels, & Brekelmans, 2003). Op basis van een generaliseer-
baarheidsstudie (Shavelson, Webb, & Burstein, 1986) toonde Brekelmans (1989) aan dat 
gegevens verzameld met de VIL, bij ten minste 10 leerlingen van een klas, gegenerali-
seerd kunnen worden naar alle leerlingen uit die klas. Gegevens verzameld op één be-
paald tijdstip in een schooljaar kunnen gegeneraliseerd worden naar andere tijdstippen. 
Om een betrouwbaar beeld op docentniveau te krijgen, is afname in meerdere klassen 
noodzakelijk. Met betrekking tot de validiteit is, bijvoorbeeld via factoranalyses op klas-
gemiddelden en LISREL-analyses, vastgesteld dat een circumplexstructuur (Wiggins, 
Philips, & Trapnell, 1989) met twee onafhankelijke dimensies en een circulaire ordening 
van de acht schalen (zie Figuur 2.2 en 2.3) wordt ondersteund door de empirische gege-
vens (Den Brok, 2001; Den Brok, Levy, Wubbels, & Rodriguez, 2003; Wubbels & Levy, 
1991). 
 Indien leerlingen de VIL over hun docent beantwoorden, worden de verkregen 
gegevens aangeduid met leerlingenbeeld. Indien een docent de VIL over zichzelf 
beantwoordt, wordt gesproken van zelfbeeld. Docenten kunnen de VIL ook beantwoorden 
vanuit de vraag hoe zij zouden willen zijn. De verkregen gegevens worden dan 
aangeduid als ideaalbeeld. Elke ingevulde VIL verschaft een serie van acht schaalscores. 
Elke schaalscore komt overeen met de som van alle items in die schaal en wordt 
omgerekend naar een score tussen 0 en 1. Wanneer de VIL door leerlingen van een klas 
is ingevuld, worden alle scores van die leerlingen samengesteld tot een klasgemiddelde. 
Door middel van lineaire combinaties kunnen de acht schaalscores worden samengesteld 
tot twee dimensiescores (scores op de dimensies Invloed en Nabijheid).1 Bij het 
onderzoek naar het verband met basisbehoeftevervulling zal het interpersoonlijk 
functioneren worden gekarakteriseerd aan de hand van dimensiescores. 
 In de huidige studie worden ook gegevens verzameld over de vervulling van de 
basisbehoeften in afzonderlijke lessen. Lessen hebben echter een veel momentaner 
karakter dan de periode waarover de gegevens met behulp van de VIL worden verzameld. 
Daarom is op basis van de VIL voor dit onderzoek een instrument van kleinere omvang 
ontwikkeld (LesVIL). Dit instrument is geschikt om na een afzonderlijke les af te nemen. 
Het is in deze studie alleen gebruikt voor het verzamelen van informatie over het zelfbeeld 
van de docent. Na afzonderlijke lessen gedurende een periode van 14 weken gegevens 
verzamelen bij leerlingen, werd als niet haalbaar beschouwd. De LesVIL is ontwikkeld door 
een selectie te maken van items uit de VIL. Daarbij moest voldaan worden aan de volgende 
criteria: 

                                                      
1  Deze komen tot stand via de berekening van de coördinaten van de resultante van de acht schaal-

scores, weergegeven als vectoren, die de bijbehorende sector in het Model voor Interpersoonlijk Le-
raarsgedrag in tweeën delen en een lengte hebben die correspondeert met de hoogte van de schaal-
score. 
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1 De items moesten op basis van de inhoud beantwoordbaar zijn over een afzonderlijke 
les. 

2 De vragenlijst moest zo kort mogelijk zijn om de dio zo min mogelijk te belasten. 
3 De verkorte vragenlijst moest nog wel voldoende betrouwbaarheid en validiteit hebben. 
De selectieprocedure resulteerde in een instrument van 39 items. In Bijlage 5.1 zijn de 
geselecteerde items vetgedrukt in de lijst met alle items uit de VIL weergegeven.  
 In de huidige studie zijn dus op drie manieren gegevens verzameld over het 
interpersoonlijk functioneren van de dio's: 
a via de gemiddelde percepties van leerlingen uit elk van de klassen waarin de dio lesgaf, 

na afloop van de periode van 14 weken (leerlingenbeeld); 
b via percepties van het zelfbeeld van de dio in elke klas waarin hij of zij lesgaf, na afloop 

van de periode van 14 weken (periodezelfbeeld); 
c via de perceptie van het zelfbeeld van de dio na afloop van een les gedurende de 

periode van 14 weken (leszelfbeeld). 
Het leerlingenbeeld beschrijft het functioneren van dio's zoals dat bij leerlingen overkomt. 
Hoe een docent bij leerlingen overkomt, beïnvloedt hun leerproces. Wanneer leerlingen een 
docent bijvoorbeeld ervaren als "iemand die je niet goed helpt", dan ligt het voor de hand 
dat zij minder snel een beroep op die docent zullen doen. Dit kan een negatieve uitwerking 
hebben op de ontwikkeling van hun kennis en motivatie, en daarmee op hun leerproces.  
 Leerlingen kunnen voor het verzamelen van gegevens over het interpersoonlijk 
functioneren van de docent als geschikte informanten beschouwd worden. Daarvoor is een 
aantal argumenten te noemen (vgl. o.a d'Apollonia & Abrami, 1996; Brekelmans, Den Brok, 
& Scager, 2001; Fraser & Walberg 1981):  
• Leerlingen kunnen zich baseren op ervaringen opgedaan in vele lessen van hun docent. 

Gegevens van externe personen blijven meestal beperkt tot een of enkele lessen. Het 
gevaar bestaat dat die paar lessen niet representatief zijn voor het gedrag van de 
docent.  

• Als een deskundige of de docent zelf informatie geven over het functioneren van de 
docent, geeft dit meestal de visie van één enkele persoon weer. Toevallige 
omstandigheden en de opvatting van individuen kunnen dan grote invloed hebben op 
de beoordeling. Dit geldt in mindere mate als verschillende leerlingen hun mening 
geven over het gedrag van hun docent. Uit de vele meningen kan een beschrijving 
worden samengesteld die een meer omvattend en reproduceerbaar beeld schetst dan 
bij de opvatting van één persoon mogelijk is.  

• Een beschrijving van leerlingen in vergelijking met die van externe personen doet meer 
recht aan de historische context waarin de bijgewoonde les geplaatst moet worden 
(Doyle, 1986; Shuell, 1996). 

Conceptualisering van het interpersoonlijk functioneren vanuit het zelfbeeld van docenten 
(in opleiding) komt voort uit het belang daarvan in het kader van de professionele ont-
wikkeling van docenten. Professionele ontwikkeling vereist namelijk niet alleen een uit-
breiding van het gedragsrepertoire, maar tevens een uitbreiding van een differentiatie in 
de bijbehorende opvattingen en praktijktheorieën.  

Over een conceptualisering van het zelfbeeld op patroon- en op lesniveau, en met 
name het verschil tussen deze beiden, is nog weinig inzicht verkregen uit onderzoek. Wel 
is in eerdere studies het verband tussen het leerlingenbeeld en het zelfbeeld van docen-
ten onderwerp van onderzoek geweest. Hieruit werd duidelijk dat onderzoek naar de 
perceptie van leeromgevingen normaal gesproken aanzienlijke verschillen tussen leerlin-
gen en docenten laat zien (zie o.a. Fraser, 1998).  
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 In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de psychometrische 
kwaliteit van de instrumenten die zijn gebruikt om informatie te verzamelen over het 
interpersoonlijk functioneren van de dio's die deelgenomen hebben aan het onderzoek. In 
Tabel 5.2 zijn gegevens opgenomen over de interne consistentie van de acht schalen 
waarin de items uit de instrumenten ondergebracht kunnen worden. De gevonden waarden 
laten een voldoende betrouwbaarheid van de instrumenten zien. 
 
Tabel 5.2  
Interne consistentie (Cronbachs α) van de instrumenten die gebruikt zijn om het interpersoonlijk 
functioneren van docenten te meten 
 
  Leszelfbeeld 

 
Schaal 

 
Leerlingenbeeld 

(N = 92) 

 
Periodezelfbeeld 

(N = 77) 
 Per les 

(N = 417) 
Per klas 

(N = 110) 

BS Leidend .95 .81  .84 .87 

SB Helpend/vriendelijk .95 .76  .77 .82 

SO Begrijpend .95 .70  .79 .87 

OS Ruimtegevend/-latend .87 .78  .76 .83 

OT Onzeker .94 .86  .87 .92 

TO Ontevreden .94 .84  .87 .90 

TB Corrigerend .93 .74  .79 .86 

BT Streng .81 .74  .82 .87 

Noot. De kolom Leerlingenbeeld heeft betrekking op de scores die leerlingen per klas geven op de VIL 
over het interpersoonlijk functioneren van een dio. De kolom Periodezelfbeeld heeft betrekking op de 
scores op de VIL die een dio over zijn of haar eigen functioneren heeft gegeven, gezien over een langere 
periode. De kolom Leszelfbeeld is gebaseerd op de scores van een dio op de LesVIL. Bij de kolom 
Leszelfbeeld is het aantal verzamelde gegevens weergegeven per les (N = 417) en geaggregeerd per dio-
klascombinatie (N = 110). De gegevens met betrekking tot het leerlingenbeeld en het periodezelfbeeld 
zijn op het niveau van dio-klascombinaties weergegeven.  
 Het verschil in aantallen bij leerlingenbeeld, periodezelfbeeld en leszelfbeeld heeft te maken met het 
feit dat dio's niet over alle klassen waarover zij hun leszelfbeelden rapporteerden ook hun periodezelfbeeld 
hebben gegeven en/of leerlingenbeelden hebben verzameld (zie Tabel 3.6 en 3.7). 

  
Gezien de veelheid aan studies naar de psychometrische kwaliteit van het instrumentari-
um en de specifieke waarden die in de huidige studie zijn gevonden, wordt de kwaliteit 
van het instrumentarium om gegevens te verzamelen over het interpersoonlijk functione-
ren van docenten als voldoende beschouwd voor het beantwoorden van de vraagstelling 
naar de relatie tussen interpersoonlijk functioneren en de vervulling van de basisbehoefte 
bij dio's.  

Alvorens in te gaan op deze relaties, zal eerst een beschrijving worden gegeven van 
het interpersoonlijk functioneren van de dio's die geparticipeerd hebben in deze studie. 
 
5.3 Het interpersoonlijk functioneren van de dio's uit de huidige 

studie 
 
In deze paragraaf staat de volgende onderzoeksvraag (onderzoeksvraag 2.1) centraal: 
 
Wat is het interpersoonlijk functioneren van dio's in de verschillende klassen waarin zij 
lesgeven gedurende de periode van 14 weken? 
 
Om inzicht te krijgen in het interpersoonlijk functioneren van de dio's uit de huidige 
studie in de periode van 14 weken, worden in de Tabellen 5.3 en 5.4 gegevens aan de 
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hand van de invloeds- en nabijheidsdimensie gepresenteerd van respectievelijk de leer-
lingenbeelden en de periodezelfbeelden.  
 
Tabel 5.3  
Gemiddelden (M) en standaarddeviaties (SD) van de dimensies in het leerlingenbeeld van het interper-
soonlijk functioneren van dio's uit het onderzoek (N = 92), de overige dio's uit 2001 (N = 206) en dio's 
uit de jaren 2000 en 2002 (N = 391)  
 
 Dio's onderzoek 2001  Overige dio's uit 2001  Dio's 2000 en 2002 

  M SD   M SD  M SD 

Invloed -.02 .32  -.11 .32  -.08 .32 

Nabijheid .72 .46  .65 .46  .69 .47 

Noot. De gegevens zijn gemiddelden van dio-klascombinaties. 
 
Tabel 5.4  
Gemiddelden (M) en standaarddeviaties (SD) van de dimensies in het periodezelfbeeld van het inter-
persoonlijk functioneren van dio's uit het onderzoek (N = 77), de overige dio's uit 2001 (N = 199) en 
dio's uit de jaren 2000 en 2002 (N = 359)  
 
 Dio's onderzoek 2001  Overige dio's uit 2001  Dio's 2000 en 2002 

 M SD  M SD  M SD 

Invloed -.08 .39  -.05 .14  -.02 .41 

Nabijheid .80 .40  .87 .42  .87 .46 

Noot. De gegevens zijn gemiddelden van dio-klascombinaties. 

 
De invloeds- en nabijheidsscores kunnen in principe variëren van -2.60 tot +2.60. De 
gegevens hebben betrekking op dio-klascombinaties. Ter vergelijking zijn gegevens 
opgenomen van klassen van IVLOS-dio's uit 2001 (het jaar waarin de gegevens voor het 
onderzoek zijn verzameld) die niet hebben deelgenomen aan het onderzoek. Daarnaast 
zijn ter vergelijking gegevens opgenomen van klassen van IVLOS-dio's uit de jaren 2000 
en 2002. Dit zijn jaren waarin de opleiding vergelijkbaar was met de opleiding van de 
dio's die in het onderzoek participeerden. Tabel 5.5 presenteert de leszelfbeeldscores op 
de beide dimensies van de dio's die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, zowel op 
lesniveau (N = 417) als geaggregeerd op dio-klasniveau (N = 110). Omdat niet in eerder 
onderzoek, noch in het kader van de opleiding dio's is gevraagd met behulp van de Les-
VIL leszelfbeelden samen te stellen, is voor de gegevens in Tabel 5.5 geen vergelijking 
met andere dio's mogelijk. 
 
Tabel 5.5 
Gemiddelden (M) en standaarddeviaties (SD) van de dimensies in de leszelf-
beelden van de onderzochte dio's per dio-klascombinatie (N = 110) en per 
les (N = 417) 
 
 Leszelfbeelden 

 Per dio-klascombinatie  Per les 

 M SD  M SD 

Invloed .15  .46  .15 .53 

Nabijheid .94 .51  .97 .57 

 
Tabellen 5.3 en 5.4 laten zien dat de gegevens redelijk vergelijkbaar zijn. De gemiddelde 
invloeds- en nabijheidsscores verschillen bij de leerlingenbeelden voor de dio's uit het 
onderzoek niet significant van de gemiddelde scores van de dio's uit 2000 en 2002 (in-
vloed: t = -1.60, df = 481, p (tweezijdig) = .110; nabijheid: t = -.506, df = 481, p 
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(tweezijdig) = .631). De inservice- en preservicedio's uit 2001, die meegedaan hebben 
aan het onderzoek, verschillen ten aanzien van de invloedsdimensie wel significant van 
de overige dio's uit 2001 (t = -2.33, df = 296, p (tweezijdig) = .021). Voor de nabij-
heidsdimensie zijn de verschillen niet significant (t = -1.14, df = 296, p (tweezijdig) = 
.25). De dio's uit het onderzoek bepalen volgens de leerlingen gemiddeld meer wat er in 
de les gebeurt dan de overige dio's uit 2001. Het gaat niet om grote verschillen (effect-
grootte .29) (zie Cohen, 1988, p. 40). De onderzochte verschillen tussen de zelfbeelden 
zijn niet significant (invloed: dio's onderzoek – rest 2001: t = .609, df = 274, p (tweezij-
dig) = .543; dio's onderzoek – dio's 2000, 2002: t = 1.20, df = 434, p (tweezijdig) = 
.233; nabijheid: dio's onderzoek – rest 2001: t = .1.19, df = 274, p (tweezijdig) = .235; 
dio's onderzoek – dio's 2000, 2002: t = 1.15, df = 434, p (tweezijdig) = .250). 

De leszelfbeelden (Tabel 5.5) vallen hoger uit dan de periodezelfbeelden (Tabel 5.4). 
Voor het samenstellen van het leszelfbeeld hebben de dio's direct na het lesgeven de 
vragenlijst ingevuld. Mogelijk is de aandacht en energie die de dio's hebben ingezet voor 
hun functioneren direct na de les nog sterk door hen gevoeld, waardoor hun scores veel 
hoger uitvallen dan wanneer zij vanuit een wat grotere afstand hun zelfbeeld formuleren. 
Een andere verklaring zou kunnen zijn dat dio's op een direct gegeven les mogelijkerwijs 
zo positief mogelijk terug willen kijken, waardoor de scores ook hoger kunnen uitvallen 
dan bij het periodezelfbeeld. 
 In alle gevallen is de gemiddelde invloedsscore van dio's beduidend lager dan hun 
nabijheidsscore. Dit heeft te maken met de fase van ontwikkeling in hun beroepsloop-
baan, zoals blijkt uit Figuren 5.1 en 5.2.  
 De data in deze figuren zijn afkomstig uit een onderzoek waarin de gegevens van de 
leerlingenbeelden (dimensiescores) van dio's vergeleken zijn met die van docenten met 
verschillende jaren leservaring (Brekelmans & Wubbels, 2000). In de figuren zijn tevens 
gegevens opgenomen over de hoogte en de ontwikkeling van het ideaalbeeld van dio's 
en docenten bij de verschillende jaren leservaring. 
 De figuren laten zien dat dio's (in de figuren aangegeven met 0 jaren leservaring) 
met name afwijken van ervaren docenten waar het gaat om het uitoefenen van invloed. 
De mate van nabijheid in het interpersoonlijk functioneren van dio's is veel meer in over-
eenstemming met die van ervaren docenten. 

In de Tabellen 5.6 t/m 5.8 zijn de gegevens uit eerder onderzoek naar het interper-
soonlijk functioneren van dio's in beeld gebracht aan de hand van interpersoonlijke pro-
fielen. Eerder onderzoek (Brekelmans, 1989) toonde aan dat bij het beschrijven van het 
interpersoonlijk functioneren van docenten acht verschillende typen interpersoonlijke 
profielen onderscheiden kunnen worden. Deze profielen zijn aangeduid als directief, 
gezaghebbend, tolerant en gezaghebbend, tolerant, onzeker tolerant, onzeker agressief, 
autoritair, en moeizaam dominerend. (In Bijlage 5.2 is een korte beschrijving van elk van 
deze acht profielen opgenomen). In Figuur 5.3 zijn deze profielen gekarakteriseerd met 
behulp van de twee dimensies uit het Model voor Interpersoonlijk Leraarsgedrag.  

Uit Figuur 5.3 wordt duidelijk dat de MD-, D-, G- en TG-profielen redelijk vergelijk-
baar zijn met betrekking tot  de mate van de gepercipieerde invloed van de docent, maar 
verschillen in de mate van gepercipieerde nabijheid. Duidelijk minder invloed is er bij het 
OA-, OT- en T-profiel. Docenten met het OA- en A-profiel worden als het minst nabij 
gepercipieerd, terwijl aan docenten met het A-profiel de meeste invloed wordt toege-
schreven. In de Tabellen 5.6 t/m 5.8 worden de drie dio-groepen vergeleken op basis 
van interpersoonlijke profielen. 
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Figuur 5.1 Invloedsdimensie in het leerlingenbeeld van het interpersoonlijk functioneren van docenten, 
afhankelijk van aantal jaren leservaring(0 = docent in opleiding). 
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Figuur 5.2 Nabijheidsdimensie in het leerlingenbeeld van het interpersoonlijk functioneren van docen-
ten, afhankelijk van aantal jaren leservaring (0 = docent in opleiding). 

 
Tabellen 5.6 en 5.7 laten zien dat de gegevens redelijk vergelijkbaar zijn. Er is geen 
significante samenhang tussen het jaar waarin de opleiding is gevolgd en de verdeling 
over de interpersoonlijke profielen bij de leerlingenbeelden (dio´s onderzoek - rest 2001: 
χ2 = 9.77, df = 6, p (tweezijdig) = .135; dio´s onderzoek - dio´s uit 2000 en 2002: χ 2 = 
8.99, df = 6, p (tweezijdig) = .174). Ook bij de zelfbeelden is er geen significante sa-
menhang (dio´s onderzoek – rest dio´s 2001: χ 2 = 2.04, df = 6, p (tweezijdig) = .916; 
dio´s onderzoek – rest dio´s 2000 en 2002: χ 2 = 4.90, df = 6, p (tweezijdig) = .556). 
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Figuur 5.3 Acht typen interpersoonlijk functioneren en hun positie op de invloeds- (Boven-Onder) en 
nabijheidsdimensie (Samen-Tegen). G = gezaghebbend, D = directief, MD = moeizaam dominerend, T 
= tolerant, A = autoritair, TG = tolerant gezaghebbend, OA = onzeker agressief, OT = onzeker tole-
rant. 

 
Tabel 5.6 
Verdeling (in %) van leerlingenbeelden over de verschillende interpersoonlijke profielen van dio's uit 
dit onderzoek (N = 92), overige IVLOS-dio's uit 2001 (N = 206) en dio's uit 2000 en 2002 (N = 391)  
 
 
 

Dio's onderzoek 
2001 

Rest van de dio's 
uit 2001 

Dio's uit 2000 
en 2002 

Directief 13 8 9 

Gezaghebbend 17 8 10 

Tolerant en gezaghebbend 15 12 15 

Tolerant 26 35 30 

Onzeker tolerant 19 24 24 

Onzeker agressief 8 9 7 

Autoritair 0 0 0 

Moeizaam dominerend 2 4 6 

Totaal 100 100 101 

Noot. De gegevens betreffen dio-klascombinaties. 
 

Tabel 5.7 
Verdeling (in %) van periodezelfbeelden van dio's over de verschillende interpersoonlijke profielen van 
dio's uit dit onderzoek (N = 77), overige IVLOS-dio's uit 2001 (N = 199) en dio's uit 2000 en 2002 (N 
= 359) 
 

 Dio's onderzoek 
2001 

Rest van de dio's 
uit 2001 

Dio's uit 2000 
en 2002 

Directief 10 8 6 

Gezaghebbend 18 15 16 

Tolerant en gezaghebbend 17 19 22 

Tolerant 35 36 32 

Onzeker tolerant 15 20 16 

Onzeker agressief 3 2 2 

Autoritair 0 0 0 

Moeizaam dominerend 1 2 5 

Totaal 100 102 99 

Noot. De gegevens betreffen dio-klascombinaties. 
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De meest voorkomende profielen in leerlingenbeelden zijn het tolerante en onzeker tole-
rante profiel. Deze profielen komen veel minder voor bij ervaren docenten (Brekelmans & 
Wubbels, 2000). Zoals zichtbaar in Figuur 5.3, is in klassen met een tolerant type de 
mogelijkheid voor inbreng van leerlingen groter dan bij de meeste andere typen. Deze 
docenten vertonen minder leidend gedrag. Dit geeft wel eens aanleiding tot een romme-
lige sfeer. In klassen van docenten met een onzeker tolerant profiel geldt dit nog sterker 
dan in klassen met een tolerant type. In deze klassen is sprake van een ruimtegevende, 
maar tegelijkertijd wanordelijke situatie. De wijze waarop de docent de leerlingen tot de 
orde roept, is weinig overtuigend en heeft veelal nauwelijks effect. Toch is de docent 
erop gericht leerlingen te helpen. Steeds weer is hij bereid iets opnieuw uit te leggen, 
ook aan leerlingen die het niet snappen, omdat ze niet hebben opgelet. Leerlingen vinden 
een dergelijke docent vaak wel aardig, maar tegelijkertijd ook 'te goed'. 

Tabel 5.8 presenteert de percentages interpersoonlijke typen van de leszelfbeelden 
van de onderzochte dio's. Opvallend hierbij is het percentage dio-klascombinaties dat een 
'tolerant en gezaghebbend' profiel heeft. Ook het voorkomen van het autoritaire type in 
het leszelfbeeld van twee dio's is uitzonderlijk. Dit type komt namelijk niet voor in het 
periodezelfbeeld van dio's en evenmin in het leerlingenbeeld.  

 
Tabel 5.8  
Verdeling van leszelfbeelden van dio's over de verschil-
lende interpersoonlijke profielen 
 
 Dio's onderzoek 2001 

Directief 15 

Gezaghebbend 13 

Tolerant gezaghebbend 30 

Tolerant 24 

Onzeker tolerant 12 

Onzeker agressief 2 

Autoritair 2 

Moeizaam dominerend 2 

 
Wubbels e.a. (in druk) geven een overzicht van studies naar de verschillen tussen de 
percepties van leerlingen en van de docenten zelf. Alhoewel een klein aantal studies niet-
significante verschillen vermelden tussen leerling- en leraarspercepties (Ben-Chaim & 
Zoller, 2001; Wubbels & Levy, 1991), laten de meeste onderzoeken aanzienlijke verschil-
len zien, zowel in schaalscores als in de scores voor invloed en nabijheid (Brekelmans & 
Wubbels, 1991; Fisher, Fraser, Wubbels, & Brekelmans, 1993; Levy, Wubbels, & Brekel-
mans, 1992; Wubbels & Brekelmans, 1997). Gemiddeld gesproken, rapporteren docenten 
zelf een sterkere mate van leidend helpend/vriendelijk en begrijpend gedrag dan hun 
leerlingen doen. Daarentegen percipiëren zij in mindere mate onzeker, ontevreden en 
corrigerend gedrag (zie Den Brok, Levy, Rodriguez, & Wubbels, 2002; Fisher & Rickards, 
1999; Harkin & Turner, 1997; Rickards & Fisher, 2000; Wubbels, Brekelmans, & Her-
mans, 1987; Wubbels, Brekelmans, & Hooymayers, 1992; Yuen, 1999). Het gedrag 
waarbij de zelfpercepties van docenten hoger lijken dan die van hun leerlingen – leidend, 
helpend/vriendelijk en begrijpend – blijken een positief verband te hebben met prestaties 
en motivatie van leerlingen. Gedrag waarbij de zelfpercepties van docenten lager liggen 
dan van hun leerlingen, hebben een negatief verband met prestatie en motivatie van de 
leerlingen (zie o.a. Brekelmans, 1989). Dit lijkt te betekenen dat veel leraren een gunsti-
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ger oordeel hebben over de positieve invloed van hun interpersoonlijk functioneren dan 
hun leerlingen.  

 
5.4 De vervulling van psychologische basisbehoeften en het inter-

persoonlijk functioneren van dio's 
 
In deze paragraaf komt de tweede onderzoeksvraag (onderzoeksvraag 2.2) aan bod:  
 
Wat is het verband tussen de mate van vervulling van psychologische basisbehoeften en 
het interpersoonlijk functioneren van dio's? 
 
Op basis van het belang van de vervulling van psychologische basisbehoeften voor het 
functioneren van mensen (zie hoofdstuk 2), verwachten we een positieve samenhang 
tussen de vervulling van elk van de drie basisbehoeften en het interpersoonlijk functione-
ren van dio's. Gezien de sterke samenhang tussen de drie basisbehoeften is het dan de 
vraag in hoeverre de effecten van de verschillende basisbehoeften op het interpersoonlijk 
functioneren redundant zullen zijn of dat er sprake zal zijn van unieke aanvullende effec-
ten.  
 Bij de scores op de invloeds- en nabijheidsdimensie wordt onderscheid gemaakt in:  
a leerlingenbeeld verkregen na afloop van de periode van 14 weken;  
b periodezelfbeeld van de dio verkregen na afloop van de periode van 14 weken;  
c leszelfbeeld verkregen na afloop van een les.  
De samenhang wordt onderzocht op het niveau van dio-klascombinaties. 
 In Tabel 5.9 wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde scores en standaardde-
viaties van de variabelen die in de analyses zullen worden betrokken. 
 
Tabel 5.9  
Gemiddelde (M) en standaarddeviaties (SD) voor de variabelen 
op dio-klasniveau 
 
Variabele M SD N 

Interpersoonlijk functioneren    

 Leerlingenbeeld - Invloed  -.02 .32 92 

 Leerlingenbeeld - Nabijheid .72 .46 92 

 Periodezelfbeeld - Invloed -.08 .39 77 

 Periodezelfbeeld - Nabijheid .80 .40 77 

 Leszelfbeeld - Invloed .15 .47 110 

 Leszelfbeeld - Nabijheid .94 .51 110 

Vervulling basisbehoeften    

 Competentie .57 .15 110 

 Verbondenheid .61 .14 110 

 Autonomie .57 .16 110 

Noot. Voor de berekening van de leszelfbeeldgegevens en de 
vervulling van de basisbehoeften werd per dio-klas geaggregeerd 
over de lessen in de periode van 14 weken. De scores voor 
interpersoonlijk functioneren kunnen variëren van -2.60 tot +2.60. 
De scores voor de mate van vervulling van de basisbehoeften 
kunnen variëren van .00 tot 1.00. De afzonderlijke variabelen 
variëren in scheefheid (-.659 tot .049) en kurtosis (-.815 tot .761) 
binnen de voor de normale verdeling aanvaardbare grenzen. 
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In Tabel 5.10 wordt een overzicht gegeven van de onderliggende correlaties tussen de 
variabelen die onderdeel uitmaken van de verschillende constructen. De correlaties tussen 
de invloeds- en nabijheidsdimensies liggen tussen de 0.16 en 0.40. De onderlinge 
correlaties tussen de drie basisbehoeftescores variëren van 0.62 tot 0.83. 
 Voor het vaststellen van het verband tussen de vervulling van de basisbehoeften en het 
interpersoonlijk functioneren van dio's, is allereerst met behulp van canonische 
correlatieanalyses nagegaan of er sprake is van significante gezamenlijke variantie tussen 
de scores op de invloeds- en nabijheidsdimensie enerzijds en de vervulling van de drie 
psychologische basisbehoeften anderzijds. 
 
Tabel 5.10  
Verband (p.m.c.) tussen de dimensies van het interpersoonlijk 
functioneren en de vervulling van de basisbehoeften onderling 
 

Variabele 1 2 N 

 Leerlingenbeeld 92 

1 Invloed -   

2 Nabijheid .40*** -  

 Periodezelfbeeld 77 

1 Invloed -   

2 Nabijheid .16 -  

 Leszelfbeeld 110 

1 Invloed -   

2 Nabijheid .37*** -  

 Basisbehoeftevervulling 110 

1 Competentie - -  

2 Verbondenheid .62*** -  

3 Autonomie .83*** .63***  

Noot. De correlaties tussen de basisbehoeften zijn berekend op 
dio-klasniveau (zie ook Tabel 4.8). 

 
Bij een canonische correlatieberekening worden de scores op de verschillende variabelen 
(invloed en nabijheid als afhankelijke en de scores voor de behoefte aan competentie, 
verbondenheid en autonomie als onafhankelijke variabelen) tegelijkertijd in een analyse 
betrokken. In Tabel 5.11 worden de resultaten van de analyse weergegeven. 
 
Tabel 5.11  
Gezamenlijke variantie in de scores op de dimensies van het interpersoonlijk functioneren en de ver-
vulling van de psychologische basisbehoeften bij dio's 
 
 Gez.Var. (%) Wilks Λ Approx. F df p 

Basisbehoeftevervulling en 
leerlingenbeeld  

23.4 .572 6.871 6/128 .000 

Basisbehoeftevervulling en 
periodezelfbeeld  

33.8 .411 9.903 6/106 .000 

Basisbehoeftevervulling en 
leszelfbeeld  

43.5 .240 36.433 6/210 .000 

Noot. De gezamenlijke variantie is vastgesteld m.b.v. Formule 6.4.21 (Finn, 1974, p. 191). 

 
Voor zowel leerlingenbeeld als periodezelfbeeld en leszelfbeeld van het interpersoonlijk 
functioneren, is bij dio's sprake van een significante samenhang met de mate waarin hun 
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basisbehoeften zijn vervuld. De gezamenlijke variantie is het grootst bij het leszelfbeeld 
(43.5%) en het laagst bij het leerlingenbeeld (23.4%).  

Voor een nadere exploratie van de samenhang tussen de beide sets van variabelen 
maken we gebruik van multipele regressieanalyses en enkelvoudige correlaties. In Tabel 
5.12 worden de enkelvoudige correlaties weergegeven tussen de mate van vervulling van 
de afzonderlijke psychologische basisbehoeften en de verschillende variabelen voor het 
interpersoonlijk functioneren. 
 
Tabel 5.12 
Enkelvoudige correlaties tussen de mate van vervulling van de psychologische basisbehoeften en 
de verschillende maten voor het interpersoonlijk functioneren 
 
IPP Competentie Verbondenheid Autonomie 

Leerlingenbeeld - Invloed .37** .24** .05 

Leerlingenbeeld - Nabijheid .48*** .48*** .30* 

    
Periodezelfbeeld - Invloed .57*** .26* .45*** 

Periodezelfbeeld - Nabijheid .49*** .62*** .47*** 

    
Leszelfbeeld – Invloed .72*** .51*** .49*** 

Leszelfbeeld – Nabijheid .60*** .68*** .60*** 
* p < .05 ** p < .01 *** p < .001. 

 
De enkelvoudige samenhang is het sterkst tussen de basisbehoeftevervulling en de les-
zelfbeelden. Beide zijn geaggregeerde scores over de dezelfde lessen uit de periode van 
14 weken. De samenhang met het periodezelfbeeld, dat na afloop van de 14 weken is 
verzameld en in principe betrekking heeft op alle lessen uit de 14 weken, is wat minder 
sterk, doch ook in alle gevallen significant en met waarden die in de meeste gevallen in 
de buurt van de 0.50 liggen, aanzienlijk. De samenhang met het leerlingenbeeld is weer 
wat minder sterk. Het leerlingenbeeld is geen zelfrapportage over het interpersoonlijk 
functioneren van de dio, maar een 'externe' rapportage van de leerlingen, en heeft in 
principe ook betrekking op alle lessen uit de periode van 14 weken. Met uitzondering van 
de samenhang met de mate van vervulling van de autonomiebehoefte zijn alle afzonder-
lijke verbanden met het leerlingenbeeld significant. 

In alle gevallen is sprake van de verwachte positieve samenhang. Wanneer we vanuit 
de verschillende basisbehoeften naar het patroon in de afzonderlijke correlaties kijken, 
dan lijkt het erop dat de vervulling van de competentiebehoefte – in het periodezelfbeeld 
en in het leszelfbeeld - de sterkste samenhang vertoont met de invloedsdimensie in het 
interpersoonlijk functioneren. De mate van vervulling van de behoefte aan verbonden-
heid vertoont de sterkste samenhang met de nabijheidsdimensie. 

Om meer zicht te krijgen op de unieke bijdrage van de drie basisbehoeften zijn mul-
tipele regressieanalyses uitgevoerd met als afhankelijke variabele de invloeds- of nabij-
heidsdimensie en als onafhankelijk variabele de drie psychologische basisbehoeftematen.  

In Tabel 5.13 wordt een overzicht gegeven van de bij de uitgevoerde analyses beho-
rende 'adjusted' R2. 

In alle gevallen is sprake van een significant verband tussen de dimensies van het in-
terpersoonlijk functioneren en de mate van vervulling van de drie basisbehoeften. De 
hoeveelheid verklaarde variantie in het interpersoonlijk functioneren is het grootst in het 
geval van de invloedsdimensie in het leszelfbeeld (54.7%) en het kleinst (24.7%) in het 
geval van de invloedsdimensie in het leerlingenbeeld. 
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Tabel 5.13  
Resultaten van de multipele regressieanalyses, adjusted R2 en bijbehorende significantietoet-
sing met als afhankelijke variabelen de invloeds- of nabijheidsdimensie en als onafhankelijke 
variabelen de drie basisbehoeften  
 

 Adjusted R2 F df p 

 Leerlingenbeeld - Invloed .247 8.449 3/65 .000 

 Leerlingenbeeld – Nabijheid .265 9.188 3/65 .000 

 Periodezelfbeeld – Invloed .299 9.121 3/54 .000 

 Periodezelfbeeld – Nabijheid .370 12.182 3/54 .000 

 Leszelfbeeld – Invloed .547 44.960 3/106 .000 

 Leszelfbeeld - Nabijheid .505 38.132 3/106 .000 

 
In de Figuren 5.4 en 5.5 wordt met behulp van de gestandaardiseerde regressiecoëffici-
enten (β) een beeld gegeven van de unieke bijdragen van elk van de drie basisbehoeften 
in de samenhang met de beide dimensies van interpersoonlijk functioneren. 

  

Aut.

Com.

Ver.

Invloed

Nabijheid

-.61**

.80***

.45*

.30*

Behoeftevervulling Leerlingenbeeld
 

 
Figuur 5.4 Unieke samenhang tussen de mate van vervulling van de basisbehoeften (onafhankelijke 
variabelen) en het leerlingenbeeld van het interpersoonlijk functioneren (afhankelijke variabele).  
 
Noot. Coëfficiënten zijn gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten.  
*p < .05, **p < .01, ***p < .001. 

 

Aut.

Com.

Ver.

Invloed

Nabijheid

.64**

.50**

Basisbehoeftevervulling Periodezelfbeeld

Aut.

Com.

Ver.

Invloed

Nabijheid

.93***

.48***

Basisbehoeftevervulling Leszelfbeeld

-.39**

 
Figuur 5.5 Unieke samenhang tussen de mate van vervulling van de basisbehoeften (onafhankelijke 
variabelen) en het periodezelfbeeld en leszelfbeeld van het interpersoonlijk functioneren (afhankelijke 
variabele).  
 
Noot. Coëfficiënten zijn gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten. 
* p < .05, ** p < .001, ***p < .001. 

 
Wanneer alle drie de variabelen voor de mate van behoeftevervulling tegelijkertijd in een 
regressieanalyse met de leerlingenbeelddimensies als afhankelijke variabele werden 
betrokken, werd door twee behoeftevariabelen significante, unieke variantie verklaard. 
Bij de invloedsdimensie door competentie (β = .80, p = .000) en autonomie (β = -.61, p 
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= .001), bij de nabijheidsdimensie door competentie (β = .45, p = .015) en verbonden-
heid (β = .30, p = .026). De unieke variantie van verbondenheid bij de invloedsdimensie 
(β = .06, p = .659) en autonomie bij de nabijheidsdimensie (β = -.21, p = .215) bleek 
niet significant. 

Wanneer alle drie de basisbehoeftevariabelen tegelijkertijd werden ingevoerd in een 
regressieanalyse met de zelfbeelddimensies als afhankelijke variabele, bleek een sterke 
mate van redundantie van de effecten van de basisbehoeftevervulling (Figuur 5.5). 
 In het geval van het periodezelfbeeld bleek dat alleen door de competentiebehoefte 
significante unieke variantie werd verklaard (β = .64, p = .002) voor wat betreft de 
invloedsdimensie. Voor wat betreft de nabijheidsdimensie levert alleen de verbonden-
heidsbehoefte (β = .50, p = .001) een unieke bijdrage aan de variantie. De unieke bij-
dragen van de vervulling van de andere basisbehoeften bleken niet significant.  

Ook in het geval van het leszelfbeeld leverde de competentiebehoefte een unieke bij-
drage aan het verklaren van de variantie in de invloedsdimensie (β = .93, p = .000) en 
de verbondenheidsbehoefte aan de nabijheidsdimensie (β= .48, p = .000). In het geval 
van het leszelfbeeld leverde ook de autonomiebehoefte een significante, unieke bijdrage 
aan het verklaren van variantie in de invloedsdimensie (β = -.39, p= .002). Bij het peri-
odezelfbeeld was deze bijdrage niet significant (β = .02, p = .90). 

Wanneer we de gevonden samenhang tussen de mate van vervulling van de basisbe-
hoeften en het interpersoonlijk functioneren bij dio's bezien, dan blijkt de vervulling van 
de competentiebehoefte bij zowel leerlingenbeeld als de beide zelfbeelden de belangrijk-
ste bijdrage te leveren aan het verklaren van de variantie in de invloedsdimensie.  

Uit de analyses blijkt dat een sterkere mate van vervulling van de competentiebe-
hoefte, zowel volgens de leerlingen als volgens de dio zelf, samengaat met een perceptie 
van meer invloed van de dio. Dit sluit aan bij de SDT, die stelt dat de vervulling van de 
competentiebehoefte onder andere samenhangt met het gevoel greep te hebben, effec-
tief te handelen, succesvol te functioneren (Deci & Ryan, 2000; Elliot et al., 2002; Ryan 
& Deci, 2002), de eigen vaardigheden effectief in te zetten (Levesque et al., 2004) en het 
gevoel controle te hebben (Patrick et al., 1993). De gevonden resultaten maken duidelijk 
dat dit gevoel niet alleen samenhangt met een perceptie van de dio van het eigen hande-
len waarin deze aspecten gerealiseerd worden, want ook de leerlingen zien daadwerkelijk 
in het gedrag van dio's meer invloed wanneer er sprake is van een hogere mate van 
vervulling van de competentiebehoefte. 

Ter illustratie van de gevonden verbanden, geven we een aantal voorbeelden van uit-
spraken van dio's. Een dio met een relatief middelmatig niveau van vervulling van de 
competentiebehoefte (.53) en een laag niveau van invloed in het leerlingenbeeld (-.38)2 
zegt bijvoorbeeld over zijn gevoel orde te realiseren in het klassikaal lesgeven: "Ik vind 
het klassikaal lesgeven in combinatie vooral met het orde houden, zeg maar, puur het ze 
erbij houden, nog moeilijk." Hij probeert de beperking van de vervulling van zijn compe-
tentiebehoefte te voorkomen of te verminderen (Skinner & Edge, 2002) door leerlingen 
in groepjes te laten werken, zodat hij niet hoeft te voelen dat wanneer hij centraal voor 
de klas staat, hij niet succesvol is: "Eigenlijk doe ik niet zoveel klassikaal en ik wil eigen-
lijk nog minder gaan doen, omdat ik het eigenlijk prettiger vind om in groepen te gaan 
werken. Een klas is toch te groot en te onoverzichtelijk, om die [leerlingen] allemaal erbij 
te houden." Deze dio vervolgt met aan te geven dat onverwachte aspecten waar hij niet 
goed mee overweg kan (vgl. Skinner & Edge, 2002), zoals vragen en reacties die uit een 

                                                      
2  Het gemiddelde niveau van de mate van invloed van dio's volgens het leerlingenbeeld per klas is      

-0.02 (zie ook Tabel 7.4). 
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klas kunnen komen, door hem als een risico worden ervaren: "Het is altijd een risico als 
iemand een vraag stelt. Nou moet ik zeggen dat leerlingen vaak ook de neiging hebben 
om, zodra zij zelf niet de vraag stellen, af te dwalen. Dan haken ze af."  

Bij een lage mate van vervulling van de competentiebehoefte vormen zich belemme-
rende overtuigingen ten aanzien van het eigen kunnen (Epstein, 1999a, 1998b) en 
neemt het zelfvertrouwen af (Ryan & Deci, 2000a), zoals zichtbaar wordt in wat een dio 
met een relatief laag niveau van competentievervulling (.42) (het niveau van invloed in 
het leerlingenbeeld van deze dio is -.05) vertelt: "In het begin zat ik voor mezelf les te 
geven. Je weet dat er kinderen zitten, maar je hebt niet genoeg contact. Ik heb vanaf het 
begin getwijfeld of ik het wel zou kunnen, het is vervelend dat je het niet gewoon kunt." 
Bij een hogere mate van competentievervulling ervaart een persoon volgens Skinner & 
Belmont (1993) meer overzicht, meer duidelijkheid, meer structuur en er wordt meer 
orde en voorspelbaarheid in de omgeving ervaren (Skinner & Belmont, 1993). Zo zegt 
een dio met een hoge mate van vervulling voor de behoefte aan competentie (.74) en 
een relatief hoog niveau van de invloedsdimensie in het leerlingenbeeld (.22): "Ik ver-
wacht nu meer dingen, ik zie nu ook 20 kinderen, terwijl ik er eerst twee zag."  

Voor wat betreft de nabijheidsdimensie levert de mate van vervulling van de verbon-
denheidsbehoefte in alle gevallen een unieke bijdrage: een hogere mate van de vervul-
ling van de behoefte aan verbondenheid gaat samen met een perceptie van meer nabij-
heid in het interpersoonlijk functioneren van de dio, zowel volgens de leerlingen als vol-
gens de dio zelf. Deci en Ryan (2000; zie ook Ryan & Deci, 2002) geven aan dat bij de 
vervulling van de behoefte aan verbondenheid een persoon een positieve band met ande-
ren ervaart. Illustratief hiervoor is een uitspraak van een dio met een hoge mate van 
vervulling van de behoefte aan verbondenheid (.76) en een behoorlijk niveau van nabij-
heid (.79)3: "Ik mag graag wel een arm om de schouder van een leerling leggen en vra-
gen 'hoe was je weekend?' Een dio met een hoge mate van vervulling van de behoefte 
aan verbondenheid (.76) en een behoorlijk niveau van nabijheid (.81) zegt: "Vanaf dag 1 
ben ik me heel bewust geweest dat leerlingen iets aan me moeten kunnen vragen. Ik ga 
dan ook naar ze toe, en om dichter bij ze te zijn, ga ik door mijn knieën. Ja, ik wil ieder-
een erbij houden …"  

Een andere dio met een middelmatige vervulling van de behoefte aan verbondenheid 
(.61) en een hoog nabijheidsniveau (.95) zegt: "Ik vind het leuk om bij de leerlingen te 
zitten om het persoonlijke contact. Als ik voor de klas sta, ervaar ik het als een grote 
groep. Bij het omgaan met individuele leerlingen wordt veel sneller duidelijk wat de 
individuele leerling nodig heeft en hoe ze werken. Je kent ze erg goed en dat is voor mij 
prettig werken." Een andere dio met een middelmatig niveau van vervulling van de be-
hoefte aan verbondenheid (.52) en een laag niveau van nabijheid (.06) laat leerlingen 
ook in teams werken en zegt daardoor voordelen in het contact te ervaren: "Voordat ik in 
groepjes ging werken, had ik het beeld van een stel wilde leeuwen die ik moest temmen. 
Ik merkte dat daardoor mijn spanning hoger was dan echt nodig was. Ik ging er bovenop 
zitten … Ik was daardoor meer opgefokter. Nu gaat het veel rustiger en relaxter, die 
spanning is voor een groot gedeelte er vanaf. Ik voel dat ik veel meer betrokken kan 
zijn, dat ik meer de stimulator kan zijn dan de politieagent."  
 De mate van vervulling van de autonomiebehoefte levert in het geval van het leerlin-
genbeeld en het leszelfbeeld naast de competentiebehoefte ook een unieke significante 
bijdrage aan het verklaren van de variantie in de invloedsdimensie. Opvallend is echter 

                                                      
3  Gemiddeld is bij dio's de mate van nabijheid in het leerlingenbeeld 0.72 (zie ook Tabel 7.4). 
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dat het hierbij gaat om een negatief effect. Wanneer we de resultaten uit de regressie-
analyses combineren met de gegevens van de matrix met de enkelvoudige correlaties 
(zie Tabel 5.12), wordt duidelijk dat de correlaties tussen de nabijheidsdimensie ener-
zijds en de autonomie- en competentiebehoefte anderzijds, voor een belangrijk deel 
voortkomen uit de overlap van deze twee behoeftevariabelen met de verbondenheidsbe-
hoefte. De enkelvoudige correlaties tussen de invloedsdimensie en verbondenheid komen 
voor een belangrijke deel voort uit de overlap met competentie en autonomie. 

De gevonden resultaten met betrekking tot de relatie met de invloedsdimensie van 
het interpersoonlijk functioneren en de vervulling van de autonomiebehoefte preciseren 
de hypothese die wij hierover in paragraaf 2.6.2. formuleren. Hoewel de nulde-orde 
correlaties bij leerlingenbeeld geen, en bij het les- en periodezelfbeeld een positief signi-
ficant verband laten zien, blijkt uit de regressieanalyses dat hier sprake is van een vorm 
van schijnverband (Swanborn, 1987, p. 299, spreekt in dat verband van een 'spurious 
correlation'). Indien de werking van de vervulling van de competentiebehoefte op de 
invloed die de dio heeft, wordt 'uitgeschakeld', resulteert dit bij het leerlingenbeeld en 
het leszelfbeeld in een negatief effect van de vervulling van de autonomiebehoefte op de 
perceptie van invloed in het interpersoonlijk functioneren van de dio.4 De afwezige, res-
pectievelijk positieve verbanden die we vonden tussen autonomie en de invloedsdimensie 
kunnen geheel op het conto worden geschreven van de vervulling van de competentie-
behoefte, en zijn daarmee schijnverbanden.  

In eerder onderzoek naar het verband tussen de vervulling van de autonomiebehoef-
te en het interpersoonlijk functioneren van docenten en dio’s (beschreven in 2.6.1) komt 
naar voren dat een hogere mate van vervulling van de autonomiebehoefte samengaat 
met het bieden van meer ruimte aan leerlingen. Pelletier e.a. (2002) vonden dat bij 
ervaren docenten. Reeve e.a. (1999) vonden (in één-op-één laboratoriumsituatie) een 
overeenkomstig resultaat bij dio’s: een hogere mate van autonomievervulling gaat sa-
men met een grotere gerichtheid op het ondersteunen van autonomie bij leerlingen.  

In het interpersoonlijk functioneren van docenten kan het geven van ruimte - gedrag 
uit de sector 'ruimtegevend/-latend' in het Model voor Interpersoonlijk Leraarsgedrag 
(zie 2.5) - zowel samengaan met het bieden van structuur – gedrag uit de sector 'lei-
dinggevend' in het model - als met gedrag uit de sector 'onzeker'. In het eerste geval is 
er sprake van een docent met een tolerant en gezaghebbend profiel, in het tweede geval 
van een docent met een tolerant en onzeker profiel (zie Bijlage 5.2). In het geval van het 
tweede profiel is er sprake van een lagere score op de invloedsdimensie dan in het geval 
van het eerste profiel (zie Figuur 5.3). Het tweede type profiel komt bij dio’s veel vaker 
voor dan bij ervaren docenten (Brekelmans & Wubbels, 2000). Het eerste profiel wordt 
door het overgrote deel van docenten en leerlingen beschouwd als het ideale profiel: een 
behoorlijke mate van ruimtegevend gedrag, maar wel in combinatie met het bieden van 
structuur. Voor dio’s is die combinatie vaak nog een probleem omdat zij over minder 
repertoire (gedrag zowel als bijbehorende cognities) beschikken om deze combinatie te 
realiseren.  

Wanneer in regressieanalyses met de invloedsdimensie als afhankelijke variabele en 
de mate van vervulling van de competentie- en autonomiebehoefte als onafhankelijke 

                                                      
4  Hoewel de unieke bijdrage van de autonomiebehoefte aan het periodezelfbeeld niet significant (ne-

gatief) was, is ook hier de enkelvoudige correlatie positief. Deze valt echter niet terug te voeren op 
een direct positief effect van de vervulling van de autonomiebehoefte op de invloedsdimensie in het 
interpersoonlijk functioneren van dio's. Het positieve verband kan vrijwel geheel toegeschreven wor-
den aan de overlap met de vervulling van de competentiebehoefte. 



   Psychologische basisbehoeften en het interpersoonlijk functioneren van dio's   105 
 
 

variabelen, gecorrigeerd wordt voor verschillen in de vervulling van de mate van compe-
tentie en daarmee het effect van de competentiebehoeftevervulling uitschakelt, wordt 
tevens gecorrigeerd voor de mate waarin dio’s in staat zijn om structuur te bieden. De 
mate van vervulling van de autonomiebehoefte kan dan 'zuiverder' het effect op het 
gebied van ruimtegevend gedrag in de invloedsdimensie laten zien. Aangezien deze 
sector aan de onderkant van het model ligt heeft een hogere mate van autonomievervul-
ling een negatief effect op de score op de invloedsdimensie. 

Deze verklaring voor de in dit onderzoek gevonden resultaten met betrekking tot het 
verband tussen de mate van vervulling van de autonomiebehoefte en de invloedsdimen-
sie in het interpersoonlijk functioneren wordt ondersteund door de resultaten van regres-
sieanalyses met de scores voor de sector 'ruimtegevend/-latend, respectievelijk de sector 
'leidinggevend' in het leerlingenbeeld van het interpersoonlijk functioneren van docenten 
als afhankelijke variabele en de beide basisbehoeftescores als onafhankelijke variabelen. 

In Figuur 5.6 worden deze resultaten weergegeven en wordt met behulp van de ge-
standaardiseerde regressiecoëfficiënten (β) een beeld gegeven van de unieke bijdragen 
van elk van de twee basisbehoeften in de samenhang met de score voor de sector 'ruim-
tegevend/-latend' en de score voor de sector 'leidend' . 
 

Com.

Aut.

Ruimtegevend/
- latend

.46*

-.46*

 
Com.

Aut.

Leidinggevend

-.51**

.88***

Figuur 5.6  Unieke samenhang tussen de mate van vervulling van de autonomie en competentievervul-
ling (onafhankelijke variabelen) en de score op zowel de ruimtegevende/-latende sector als de leidende 
sector in het  leerlingenbeeld van het interpersoonlijk functioneren (afhankelijke variabele).  
 
Noot. Coëfficiënten zijn gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten.  
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

 
Figuur 5.6 vormt een ondersteuning voor de verklaring voor de in dit onderzoek gevon-
den resultaten en laat zien dat de in paragraaf 2.6.2 geformuleerde hypothese wordt 
ondersteund: Wanneer het effect van de mate van competentie- en autonomievervulling 
op de perceptie van ruimtegevend gedrag door leerlingen wordt onderzocht, levert de 
unieke bijdrage van de autonomievervulling een positief effect. Wanneer het effect van 
de mate van competentie- en autonomievervulling op de perceptie van leidend gedrag 
door leerlingen wordt onderzocht, levert de unieke bijdrage van de autonomievervulling 
een negatief verband. Dit biedt ondersteuning voor de verklaring dat een hogere mate 
van autonomievervulling samengaat met meer ruimtegevend gedrag, maar tevens, in elk 
geval bij dio’s, samengaat met het bieden van minder structuur aan leerlingen. 
 
5.5 Conclusies 
 
Als antwoord op de tweede groep onderzoeksvragen (3.3.2) zijn significante verbanden 
gevonden tussen de mate van vervulling van de drie psychologische basisbehoeften 
enerzijds en het interpersoonlijk functioneren van dio's anderzijds. Het verband tussen 
de basisbehoeften enerzijds en het leszelfbeeld anderzijds is het sterkst, gevolgd door 
het verband met het periodezelfbeeld. Het verband tussen de mate van vervulling van de 
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drie basisbehoeften enerzijds en het leerlingenbeeld anderzijds is ook significant, maar 
ten opzichte van de andere verbanden minder sterk.  

Nadere exploratie van de samenhang tussen beide groepen variabelen leverde signifi-
cante, enkelvoudige verbanden tussen de mate van vervulling van de behoefte aan com-
petentie met zowel de invloeds- als de nabijheidsdimensie in het interpersoonlijk functio-
neren van dio's. Dit geldt zowel voor het leszelfbeeld en het periodezelfbeeld als het 
leerlingenbeeld. Het verband van de mate van vervulling van de competentiebehoefte 
met de invloedsdimensie is sterker dan met de nabijheidsdimensie. 

Ook voor de mate van vervulling van de behoefte aan verbondenheid zijn de enkel-
voudige verbanden significant, maar nu sterker met de nabijheidsdimensie in het inter-
persoonlijk functioneren.  

De mate van vervulling van de autonomiebehoefte heeft significante, enkelvoudige 
verbanden met zowel de invloeds- als de nabijheidsdimensie van het interpersoonlijk 
functioneren in zowel de leszelf- als de periodezelf- en leerlingenbeelden. De enige uit-
zondering hierop is het afwezige verband tussen de mate van de vervulling van de auto-
nomiebehoefte en de invloedsdimensie in het leerlingenbeeld.  

Regressieanalyse waarbij alle drie de basisbehoeften in verband worden gebracht met 
elk van de beide dimensies van het interpersoonlijk functioneren, uitgevoerd om zicht te 
krijgen op de unieke bijdrage van elk van de drie basisbehoeften, laat zien dat er een 
sterke mate van redundantie is in de samenhang van de basisbehoeftevervulling met de 
dimensies in het interpersoonlijk functioneren. Bij zowel het leerlingenbeeld als beide 
zelfbeelden levert de vervulling van de competentiebehoefte een unieke bijdrage aan het 
verklaren van variantie in de invloedsdimensie, voor de nabijheidsdimensie geldt dat voor 
de vervulling van de verbondenheidsbehoefte. De samenhang met het interpersoonlijk 
functioneren is, zoals verwacht, in beide gevallen positief. Voor de vervulling van de 
autonomiebehoefte is de situatie complexer. Uit de regressieanalyses blijkt dat er bij de 
gevonden enkelvoudige correlaties met de invloedsdimensie sprake is van een schijnver-
band ('spurious correlation'). Dit resultaat van het onderzoek is verklaarbaar vanuit onze 
verwachting dat een hogere mate van vervulling van de autonomiebehoefte samengaat 
met meer ruimtegevend gedrag en het bij dio’s in het algemeen nog ontoereikende re-
pertoire om dit te kunnen combineren met het bieden van structuur.  

De betekenis van de gevonden verbanden van de mate van vervulling van de drie 
psychologische basisbehoeften met het interpersoonlijk functioneren, is aanzienlijk en 
van dien aard dat rond de 25% van de variantie in de leerlingenbeelden, oplopend tot 
rond de 50% van de variantie in de leszelfbeelden hiermee, samenhangt. Hiermee lijkt 
bevestigd te worden wat wij in hoofdstuk 1 als vermoeden uitspraken, namelijk dat niet-
rationele factoren een aanzienlijk verband hebben met het interpersoonlijk functioneren 
van dio's. Dit lijkt een belangrijke conclusie in het licht van de grote nadruk die heel lang, 
zowel in onderzoek als in opleiding, gelegen heeft op rationele en bewuste factoren in het 
functioneren van dio's. 
 



6 Psychologische basisbehoeften van dio's en de inzet 
van kernkwaliteiten 

 
 
6.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk staat het verband tussen het inzetten van kernkwaliteiten en de vervul-
ling van psychologische basisbehoeften van dio's centraal. Onderzoek naar dit verband is 
niet eerder uitgevoerd. Dit betekent dat het door ons uitgevoerde onderzoek, mede 
gezien de geringe grootte van de onderzoeksgroep, gezien moet worden als een eerste 
verkenning.  
 Voordat ingegaan wordt op de resultaten die het onderzoek heeft opgeleverd, komt 
de operationalisatie van kernkwaliteiten aan de orde en wordt de kwaliteit van het ge-
bruikte instrument besproken (6.2). In paragraaf 6.3 wordt een beschrijving gegeven 
van de kernkwaliteiten die dio's inzetten. In paragraaf 6.4 worden ter illustratie uitspra-
ken van dio's gepresenteerd over het inzetten van kernkwaliteiten. Paragraaf 6.5 be-
spreekt het verband tussen de kernkwaliteiten die dio's inzetten en de ontwikkeling in de 
mate van vervulling van de psychologische basisbehoeften. Paragraaf 6.6 geeft een korte 
samenvatting van dit hoofdstuk. 
 
6.2 Operationalisatie van kernkwaliteiten  
 
Kernkwaliteiten worden door Tickle (1999) en Korthagen (2001, 2004) beschouwd als 
persoonlijke kwaliteiten van een docent die van belang zijn voor hun professionele ont-
wikkeling. Volgens Peterson en Seligman (2004) roept het inzetten van kernkwaliteiten 
een zodanige staat van vervulling op, dat deze vervulling niet alleen op de persoon zelf, 
maar ook op diens omgeving een positieve uitwerking heeft. Het leek derhalve interes-
sant om na te gaan of er een empirische onderbouwing gevonden kan worden voor het 
verband tussen het inzetten van kernkwaliteiten, en de vervulling van psychologische 
basisbehoeften bij dio's. 

Een literatuursearch1 naar meetinstrumenten betreffende het inzetten van kernkwali-
teiten in het algemeen en bij dio's in het bijzonder, leverde geen relevante verwijzingen 
op. Daarom werd besloten zelf een instrument te ontwikkelen dat gebruikt kon worden 
voor het meten van de inzet van kernkwaliteiten door dio's. Voor de ontwikkeling van 
zo'n instrument is het werk van Korthagen (2001), Tickle (1999), Ofman (1994) en Fer-
rucci (1991, 2001) gebruikt. Kernkwaliteiten die Korthagen en Tickle in hun publicaties 
noemen, zijn in Tabel 2.2 (zie paragraaf 2.8) weergegeven, kernkwaliteiten die Ofman en 
Ferrucci noemen, in Tabel 2.3 (2.7.3). De gedachte was om op grond daarvan een lijst 
met voor dio's relevant geachte kernkwaliteiten samen te stellen en deze aan dio's voor 
te leggen. Zo zou te herleiden kunnen zijn welke kernkwaliteiten uit deze lijst het meest 
relevant zijn voor de dio's, in welke mate deze volgens hen worden ingezet, en of de 
inzet van verschillende kernkwaliteiten onderlinge samenhang vertoont. In een volgende 
stap kan dan worden nagegaan of er een verband bestaat tussen de mate waarin 
kernkwaliteiten ingezet worden en veranderingen in de vervulling van elk van de psycho-
logische basisbehoeften. 

Met de ideeën van Korthagen (2001), Ferrucci (1991, 2001), Ofman (1994) en Tickle 
(1999) als uitgangspunt is allereerst een lijst met kernkwaliteiten samengesteld, die 
mogelijk door dio's ingezet worden bij het zelfstandig lesgeven tijdens hun opleiding. Het 

                                                      
1  Deze literatuursearch is verricht in het voorjaar van 2001. 
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samenstellen van deze lijst is gedaan door twee lerarenopleiders die hierbij, naast de 
genoemde literatuur, hun ervaring gebruikten. In Tabel 6.1 is deze lijst weergegeven. 
 
Tabel 6.1  
Kernkwaliteiten die relevant geacht worden voor dio's, gebaseerd op Ferrucci (1991, 2001), Korthagen, 
(2001), Ofman (1994) en Tickle (1999) 
 
Kernkwaliteiten 

Creativiteit Medelijden Interesse 

Gestructureerdheid Vertrouwen Leergierigheid 

Helderheid Zorg voor anderen Tact 

Nauwkeurigheid Tolerantie Zorgvuldigheid 

Daadkracht Begrip (voor anderen) Humor 

Moed Flexibiliteit Opgewektheid 

Doorzettingsvermogen Spontaniteit Idealisme 

Betrokkenheid Eenvoud  

Inlevingsvermogen Geïnspireerdheid  

 
Om te zien of deze kernkwaliteiten terug te brengen zijn tot een beperkt aantal catego-
rieën, is door twee onderzoekers gekeken of deze items ingedeeld konden worden in 
verschillende groepen van met elkaar samenhangende kernkwaliteiten. Als uitgangspunt 
is hierbij primair aan drie groepen kernkwaliteiten gedacht, namelijk betrekking hebbend 
op Voelen, Denken en Willen. Deze drie aspecten kunnen beschouwd worden als funda-
mentele 'krachten' van het menselijk organisme (Järvilehto, 2001; zie ook Klein, Rozend-
al, & Cosmides, 2002; Okano, Hirano, & Balaban, 2000). Järvilehto (2001) beargumen-
teert: "Intellect, will and heart are descriptions of the fundamental aspects of the organ-
ism-environment system; 'intellect' (knowledge) being the quality of its structure, 'will' 
(motivation) the direction of its basic activity, and 'heart' (emotion) the quality of the 
reorganization." Daarom is gekeken of deze drie krachten te gebruiken zijn als uitgangs-
punt voor drie groepen van kernkwaliteiten die dio's inzetten in het lesgeven. Tabel 6.2 
geeft een overzicht van de criteria waaraan elk van deze drie groepen volgens ons moes-
ten voldoen. 
 
Tabel 6.2 
Criteria voor het samenstellen van drie categorieën van kernkwaliteiten van dio's 
 
Groep Criteria  

Voelen 
 

Kernkwaliteiten die expressies zijn van gevoel, zoals openheid voor anderen en een 
gerichtheid op andere mensen. Ze geven uitdrukking aan een interpersoonlijke en 
sociale kwaliteit.  

Denken 
 

Kernkwaliteiten die uitdrukking geven aan het effectief gebruik van het denken en 
cognitieve vaardigheden om de wereld te begrijpen en daarin vanuit kennis en begrip te 
functioneren. 

Willen 
 

Kernkwaliteiten die een expressie zijn van het inzetten van de wil en doelgerichtheid. Ze 
zijn een uitdrukking van duidelijke keuzes, ergens voor staan en vastberadenheid. 

 
De twee onderzoekers deelden onafhankelijk van elkaar de lijst van 25 kernkwaliteiten in 
vier groepen in, namelijk een groep Voelen, Denken, Willen en een groep 'mengvormen'. 
Alleen de 13 kernkwaliteiten waarbij de twee onderzoekers ten aanzien van de indeling 
op Voelen, Denken en Willen 100% overeenstemming hadden, werden in de desbetref-
fende groep geplaatst. De 12 kernkwaliteiten die door beide onderzoekers ingedeeld 
waren als mengvorm, dus die zij zagen als een expressie van combinaties van Voelen, 
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Denken en Willen, of waarover zij van mening verschilden, werden buiten beschouwing 
gelaten.2 De 13 geselecteerde kernkwaliteiten die ingedeeld waren in de drie groepen 
werden vervolgens, samen met de criteria voor het samenstellen van de drie groepen 
(zie Tabel 6.2), aan een deskundige op het gebied van kernkwaliteiten voorgelegd met 
de vraag deze in te delen in de drie groepen. Bij de indeling bleek deze persoon ten 
aanzien van slechts één item van inzicht te verschillen met de onderzoekers. Dit leverde 
een interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (Cohens κ) op van 0.88. In Tabel 6.3 is de inde-
ling van kernkwaliteiten in de drie groepen opgenomen.  

Met deze 13 kernkwaliteiten is een vragenlijst voor dio's gemaakt (KernKwaliteiten-
Vragenlijst, KKV) (zie Bijlage 6.1) om in kaart te brengen in welke mate zij, in de periode 
van 14 weken waarin zij voor het eerst in het kader van hun opleiding zelfstandig lesga-
ven, kernkwaliteiten hadden ingezet voor hun professionele ontwikkeling.  

De startvraag van de KKV luidt: "Voor mijn professionele ontwikkeling in de afgelo-
pen periode heb ik in het bijzonder de volgende kwaliteiten aangesproken en ingezet". 
De items werden op een zevenpunts Likertschaal (van 1 = helemaal niet tot 7 = heel erg 
veel) gescoord. De reden dat voor een zevenpuntsschaal is gekozen, heeft te maken met 
de wens dio's meer mogelijkheid tot nuancering te geven dan bijvoorbeeld met een vijf-
puntsschaal het geval is. In deze vragenlijst werd in zes items geïnformeerd naar de 
inzet van kernkwaliteiten uit de groep Voelen, in vier items naar de inzet van kernkwali-
teiten uit de groep Denken en in drie items naar de inzet van kernkwaliteiten uit de 
groep Willen.  
 
6.2.1 De kwaliteit van de KernKwaliteitenVragenlijst 
De interne consistentie van de drie groepen items werd vastgesteld op basis van gege-
vens van 28 dio's met behulp van Cronbachs α. De gegevens zijn opgenomen in Tabel 
6.3.  
 
Tabel 6.3  
Interne consistentie (Cronbachs α) van de drie schalen uit de 
kernkwaliteitenvragenlijst (KKV) (N = 28) 
 

Schaal Items Cronbachs α 

Voelen Betrokkenheid .86 

 Vertrouwen  

 Zorg voor anderen  

 Inlevingsvermogen  

 Medelijden  

 Tolerantie  

Denken Creativiteit .81 

 Gestructureerdheid  

 Helderheid  

 Nauwkeurigheid  

Willen Daadkracht .72 

 Doorzettingsvermogen  

 Moed  

 

                                                      
2  De gedachte was om eerst te kijken of er met de drie groepen verbanden te vinden zijn, alvorens dit 

verder uit te werken met behulp van andere groepen en mogelijke mengvormen.  
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Vervolgens is gekeken naar de onderlinge correlaties tussen de schaalscores, gebaseerd 
op het gemiddelde. Hierbij bleek dat tussen de schalen Willen en Voelen een significant 
positief verband bestaat (r = .43, p < .05), maar dat de schalen Denken en Voelen geen 
significant verband laten zien (zie Tabel 6.4). Vanwege de hoge interbeoordelaarsbe-
trouwbaarheid en de waarden voor de interne consistentie van de schalen is besloten om 
deze indeling te handhaven. 
 
Tabel 6.4 
Verband (p.m.c) tussen de kernkwaliteiten- 
schalen (N = 28) 
 
 1 2 

1 Voelen - - 

2  Denken .22 - 

3  Willen .43* .08 
* p < .05 

 
6.3 Kernkwaliteiten van dio's  
 
De eerste vraag in de groep vragen die zich richt op het verband tussen de inzet van 
kernkwaliteiten en de basisbehoeftevervulling (onderzoeksvraag 3.1), luidt:  
 
In welke mate worden volgens dio's door hen kernkwaliteiten ingezet voor hun professio-
nele ontwikkeling gedurende de periode van 14 weken? 
 
Om deze vraag te beantwoorden, zijn de gemiddelde scores berekend voor elk van de 
items uit de KKV (zie Tabel 6.5).  

 
Tabel 6.5  
Gemiddelde (M) en standaarddeviatie (SD) van de items van de KKV (N = 
28) 
 

Kernkwaliteit M SD 

Voelen   

Betrokkenheid 5.5 1.2 

Inlevingsvermogen 4.8 1.4 

Medelijden 2.8 1.3 

Vertrouwen 4.9 1.3 

Zorg voor anderen 5.2 1.4 

Tolerantie 4.8 1.3 

Denken   

Creativiteit 4.2 1.1 

Gestructureerdheid 4.7 1.5 

Helderheid 4.4 1.5 

Nauwkeurigheid 4.4 1.6 

Willen   

Daadkracht 4.4 1.6 

Moed 4.5 1.5 

Doorzettingsvermogen 5.5 1.6 

Noot. Itemscores variëren van 1 tot 7. 
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Alhoewel de verschillen niet erg groot zijn, zijn de kernkwaliteiten die volgens dio's 
het meest door hen zijn ingezet betrokkenheid, doorzettingsvermogen en zorg voor 
anderen. Dit lijkt verklaarbaar, gezien het belang dat dio's hechten aan contact met de 
leerlingen enerzijds en het volharden in het lesgeven dat door dio's vaak als complex en 
vermoeiend wordt ervaren anderzijds. Medelijden wordt van de kernkwaliteiten uit Tabel 
6.5 het minst ingezet. 

Vervolgens is gekeken naar het gemiddelde niveau van inzet op de drie kernkwalitei-
tenschalen (zie Tabel 6.6). De scores zijn hierbij omgezet naar een schaal van 0 (geen 
inzet) tot 1 (maximale inzet). Hierbij valt op dat de kernkwaliteiten uit de groep Willen 
het meest worden ingezet, hetgeen erop lijkt te duiden dat dio's gedurende deze 14 
weken een sterker beroep doen op doorzettingsvermogen, daadkracht en moed voor hun 
ontwikkeling dan op de twee andere groepen kernkwaliteiten.  

Dit lijkt in overeenstemming met wat we constateerden in paragraaf 4.4.1, namelijk 
dat, gezien vanuit het perspectief van basisbehoeftevervulling, het lesgeven door dio's in 
deze eerste periode als relatief zwaar ervaren wordt.  

De kwaliteiten uit de groep Denken worden door dio's minder ingezet (zie Tabel 6.6).  
 

Tabel 6.6 
Gemiddelde (M) en standaarddeviatie 
(SD) van de schalen van de KKV 
(N = 28)  
 
Schaal M SD 

Voelen .61 .17 

Denken .57 .18 

Willen .63 .21 

Noot. Schaalscores variëren van 0 tot 1. 

 
6.4 Voorbeelden van de inzet van kernkwaliteiten door dio's 
 
Om te illustreren hoe dio's kernkwaliteiten inzetten, presenteren we enige uitspraken van 
dio's die door hen gedaan zijn tijdens het eindgesprek dat met hen is gehouden. Dio's is 
in het eindgesprek gevraagd aan te geven welke kernkwaliteiten ze hebben ingezet voor 
hun professionele groei (zie voor een uitwerking van het instrument 3.8.5).  

Over het inzetten van creativiteit zegt een dio: "Voor de vmbo-klassen maak ik aller-
lei aanpassingen, motiveer ik ze, maak zelfs kleurplaten opdat de lesstof zo dicht moge-
lijk bij de leerlingen komt. Ik weet veel, met name ten opzichte van het vmbo. Ik ga 
daardoor alleen maar meer zoeken hoe ik het wel kwijt kan aan ze."  

Over het inzetten van betrokkenheid zegt een andere dio: "Ik ben bereid om me echt 
in te zetten voor de leerlingen, ik wil veel voor ze doen. Ik voel een band met de leerlin-
gen: dat je ze aardig vindt, echt een band met ze. Dat heb ik in mijn leven sowieso wel 
veel ingezet. Mensen willen helpen en sociaal betrokken. Het heeft me nu niet meer 
moeite gekost om sociaal betrokken te zijn."  

Het inzetten van inlevingsvermogen wordt door weer een andere dio als volgt om-
schreven: "Dat ik me kan verplaatsen in de leerlingen en daardoor dingen goed op een 
rijtje kan zetten. Ik ga ook als het ware terug naar mijn eigen middelbare schooltijd, wat 
vond ik toen duidelijk, moeilijk en leuk. Ik heb meer inlevingsvermogen ingezet dan 
anders. Als iemand met een probleem bij me komt, probeer ik die te helpen."  

Een andere dio vertelde over doorzettingsvermogen: "Doorzettingsvermogen: dat als 
je een paar keer op je bek gaat, je toch weer het vermogen hebt om overeind te komen. 
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Het hangt ervan af hoe hard ik op mijn bek ben gegaan. De ene keer doet het wat meer 
pijn dan de andere keer. Ik merk dat ik het wel heel snel van me af kan zetten. Je hebt 
een aantal missers nodig om te groeien! In mijn geval, als ik alleen maar successen zou 
hebben, zou ik aartslui worden."  

Deze citaten laten zien wat voor deze dio's de betekenis is van een aantal kernkwali-
teiten die zij inzetten in het lesgeven. 

In de eindgesprekken gaf een aantal dio's aan dat zij zich over het algemeen niet 
bewust zijn van de kernkwaliteiten die zij inzetten. Ze zijn verrast als hen in het eindge-
sprek duidelijk wordt welke kwaliteiten ze eigenlijk blijken te hebben ingezet. Zelfs bij 
het samenstellen van een portfolio, waarbij dio's een terugblik geven op hun groei, ko-
men veel van hen niet tot het besef dat ze kernkwaliteiten hebben ingezet. Een dio ver-
woordt dit als volgt: "Ik vind deze kwaliteiten al heel veel, daar heb ik nog nooit zo over 
nagedacht. Ik ben er onbewust wel mee bezig, maar ik ben me het niet bewust. Dit staat 
ook niet in mijn portfolio, ik weet niet of ik daarin zo diep ben gegaan."  

Deze uitspraak ondersteunt onze aanname dat het functioneren van dio's mede be-
paald wordt door onbewuste factoren. De vraag kan dan ook gesteld worden wat het 
effect zou zijn van het systematisch begeleiden van dio's om zich bewust te zijn van 
kernkwaliteiten die zij (kunnen) inzetten bij het lesgeven, en of dit tot de taak gerekend 
kan worden van een lerarenopleiding. Wij zullen daar verder op ingaan in paragraaf 8.4 
en 8.5. 
 
6.5 De vervulling van psychologische basisbehoeften en kernkwali-

teiten die dio's inzetten 
 
De tweede onderzoeksvraag ten aanzien van het inzetten van kernkwaliteiten (onder-
zoeksvraag 3.2) luidt:  
 
Is er een verband tussen kernkwaliteiten die dio's inzetten en een verandering in de 
mate van vervulling van hun psychologische basisbehoeften gedurende de periode van 
14 weken? 
 
De verwachting is dat de mate waarin een dio een bepaalde kernkwaliteit inzet, samen-
hangt met een verandering (toename of afname) in de mate van vervulling van een of 
meer van de psychologische basisbehoeften. Zet een dio weinig of geen kernkwaliteiten 
in, dan is de verwachting dat dit samengaat met een kleinere of geen verandering in de 
mate van basisbehoeftevervulling. Zet een dio heel intensief kernkwaliteiten in, dan is de 
verwachting dat dit samengaat met een toename in de mate van vervulling van een of 
meer van de basisbehoeften. 

Hoewel er gemiddeld genomen alleen bij de vervulling van de autonomiebehoefte een 
significante, lineraire toename is aangetoond, bij de competentiebehoefte de toename 
minder eenduidig aangetoond kan worden en bij de verbondenheidsbehoefte de verande-
ring niet significant bleek, willen we toch voor alle drie de basisbehoeften het verband 
exploreren met de inzet van kernkwaliteiten. De analyses werden uitgevoerd op het 
niveau van dio-klascombinaties. 

Bij de analyses zijn twee methodes gebruikt om de verandering in de mate van be-
hoeftevervulling per dio-klascombinatie vast te stellen. Bij de eerste methode is de mate 
van vervulling van de drie basisbehoeften per dio-klascombinatie in de eerste vier weken 
vergeleken met die in de laatste vier. Het verschil tussen beide periodes is als maat voor 
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verandering genomen. Bij de tweede methode is, middels een regressieanalyse, een 
maat berekend voor de verandering per dio-klascombinatie.  

De eerste methode heeft als beperking dat bij het in beeld brengen van de verande-
ring in de periode van 14 weken, de middenperiode van zes weken niet wordt meegeno-
men. De tweede methode heeft als beperking dat bij alle dio's wordt uitgegaan van een 
lineaire verandering over de periode van 14 weken. 

Voor het vaststellen van de verandering in behoeftevervulling volgens de eerste me-
thode is teruggegrepen op de aanvankelijke opzet van het onderzoek in drie periodes, 
namelijk een periode van vier weken aan het begin, een periode van zes weken (inclusief 
herfstvakantie) in het midden, en een periode van vier weken aan het einde (zie Tabel 
3.3). Tabel 6.7 geeft een overzicht van de gevonden verschilscores.  
 
Tabel 6.7  
Verschillen in de basisbehoeftescores tussen 
de eerste en laatste vier weken, gemiddelde 
(M) en standaarddeviatie (SD), N = 64) 
 
Basisbehoeften M SD 

Competentie .02 .18 

Verbondenheid .03 .16 

Autonomie .03 .15 

Noot. Gegevens zijn op het niveau van dio-
klascombinaties. 

 
Vervolgens zijn de correlaties berekend tussen de verschilmaten enerzijds en de scores 
op de drie kernkwaliteitenschalen anderzijds. Tabel 6.8 toont hiervan de resultaten. 
 
Tabel 6.8 
Verband (p.m.c.) tussen de verandering in de mate van vervulling van de 
drie basisbehoeften en het inzetten van kernkwaliteiten (N = 58) 
 
 Competentie Verbondenheid Autonomie 

Voelen .26* .27* .20 

Denken .16 .16 .05 

Willen .15 .17 .04 

Noot. Gegevens zijn op het niveau van dio-klascombinaties. Aangezien van 
28 dio's gegevens over het inzetten van kernkwaliteiten beschikbaar waren 
en niet al deze dio's ook daadwerkelijk in de eerste vier en/of laatste vier 
weken van de periode van dataverzameling in al hun klassen de VBV hadden 
ingevuld, is het totale aantal dio-klascombinaties dat beschikbaar was voor 
deze analyse 58. 
* p < .05. 

 
Deze resultaten laten zien dat er voor de schaal Voelen significante, zij het matige (Co-
hen, 1988) verbanden zijn met een verandering in de mate van vervulling van de be-
hoeften aan competentie en verbondenheid.  

Bij de tweede methode is voor elke dio-klascombinatie allereerst de verandering in de 
mate van de vervulling van de behoefte aan competentie, verbondenheid en autonomie 
berekend, uitgaande van een lineaire wekelijkse toe- of afname. Dit is gedaan door met 
behulp van een regressieanalyse voor elke dio-klascombinatie de mate van vervulling 
voor elk van de basisbehoeften in verband te brengen met de week waarin de gegevens 
verzameld zijn. Zowel het berekende aanvangsniveau (constante a) alsook de mate 
waarin voor elk van de basisbehoeften sprake is van een lineaire toename per week (B) 
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zijn vervolgens in verband gebracht met de scores op de drie schalen met kernkwalitei-
ten. Voor het vaststellen van dit verband is een regressieanalyse verricht met de weke-
lijkse mate van verandering van elk van de basisbehoeften (B) als afhankelijke variabele 
en de kernkwaliteiten en het aanvangsniveau van de desbetreffende basisbehoefte (a) 
als onafhankelijke variabelen. In Tabel 6.9 is een overzicht gegeven van de gevonden 
resultaten (β en t). 
 
Tabel 6.9  
Resultaten van de regressieanalyses (β en t, N = 71) voor het vaststellen van het verband tussen het 
inzetten van kernkwaliteiten en lineaire veranderingen in de mate van vervulling van de drie basisbe-
hoeften  
 
 Competentie  Verbondenheid  Autonomie 

 β t  β t  β t 

Voelen .31 4.31***  .25 3.02**  .09 .74 

Denken .62 .76  .07 .80  -15 -1.32 

Willen .11 1.38  .08 .95  -.07 -.63 

Noot. De gegevens zijn op het niveau van dio-klascombinaties. Aangezien van 28 dio's gegevens over 
het inzetten van kernkwaliteiten beschikbaar waren en niet bij al deze dio's een verandering kon 
worden vastgesteld (bijvoorbeeld wanneer in een klas maar één score was verzameld) is het totaal 
aantal dio-klascombinaties dat beschikbaar was voor deze berekening 71. 
** p < .01, ** *p < .001. 

 
De gevonden significante verbanden tussen de schaal Voelen en de verandering in de 
mate van vervulling van de behoefte aan competentie en verbondenheid zijn vergelijk-
baar met de uitkomsten van de eerste methode (zie Tabel 6.8). De twee andere schalen 
leveren geen significante verbanden op met een verandering in de mate van vervulling 
van de basisbehoeftevervulling bij dio's in de eerste 14 weken waarin zij in het kader van 
hun opleiding zelfstandig lesgeven.  

Voor het gevonden resultaat zijn verschillende verklaringen te geven. Een mogelijke 
verklaring is dat het inzetten van kernkwaliteiten van de schaal Voelen een dio meer 
steunt bij een positieve relatie met de leerlingen dan het geval is bij de twee andere 
groepen kernkwaliteiten. Deze positieve relatie vergroot dan het gevoel van vervulling 
(vgl. Fredrickson, 2001). Dit kan weer leiden tot een positiever interpersoonlijk functio-
neren, hetgeen de vervulling van de behoefte aan competentie en verbondenheid verder 
voedt. 

Ten tweede kan niet uitgesloten worden dat het gevonden significante verband tus-
sen de schaal Voelen en de verandering in de mate van vervulling van de behoeften aan 
competentie en verbondenheid een artefact is van de gevolgde procedure voor het meten 
van de betreffende variabelen. Immers, behoeftevervulling is in ons onderzoek gemeten 
middels een vragenlijst die als startvraag heeft "In het afgelopen lesuur voelde ik: …" De 
nadruk ligt daarbij dus op het voelen (een keuze die we in 4.2.2 hebben onderbouwd). 
Hierdoor valt niet uit te sluiten dat er sprake is van collineariteit met het scoren van de 
mate van inzet van de kernkwaliteiten uit de schaal Voelen. Aan de andere kant gaat het 
bij de vervulling van de verbondenheidsbehoefte om geheel andere aspecten dan met de 
schaal Voelen gemeten worden. 

De resultaten uit dit exploratieve onderdeel van ons onderzoek lijken de opvattingen 
van Korthagen (2001), Korthagen en Vasalos (2005) en Tickle (1999) in enige mate te 
bevestigen. Ook de gedachte die centraal staat in de stroming met de naam Positive 
Psychology (Peterson & Seligman 2004, Seligman & Csikszentmihalyi 2000; Sheldon et 
al., 2000), namelijk dat menselijke krachten zoals kernkwaliteiten belangrijk zijn voor 
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het ervaren van vervulling, kunnen wij met deze eerste resultaten in enige mate onder-
steunen. De resultaten die nu verkregen zijn op een beperkte dataset, met een beperkt 
aantal dio's in een periode waarin gemiddeld genomen geen grote veranderingen in de 
vervulling van basisbehoeften optraden, vragen om vervolgonderzoek. Daarbij kan wor-
den gedacht aan het verzamelen van gegevens over de inzet van kernkwaliteiten per klas 
en op meerdere momenten, eventueel over een langere periode. Wanneer er data per 
klas en over meerdere momenten beschikbaar zijn, kan ook worden bepaald wat de 
variantie is tussen lessen en dio-klascombinaties bij de inzet van kernkwaliteiten, en hoe 
dit samengaat met de mate van behoeftevervulling. Naast het gebruik van zelfrapporta-
ges moet worden nagegaan of gegevens van leerlingen betrokken kunnen worden bij het 
verzamelen van gegevens over inzet van kernkwaliteiten. Wij zullen hier verder op in-
gaan in paragraaf 8.3, 8.4 en 8.5. 
 
6.6 Samenvatting  
 
Kernkwaliteiten worden door Peterson en Seligman (2004) beschouwd als krachten van 
de persoonlijkheid, die een staat van vervulling bevorderen voor de persoon en een 
positieve uitwerking hebben op diens omgeving. Er is ons geen empirisch onderzoek 
bekend naar het inzetten van kernkwaliteiten bij dio's en het verband met een verande-
ring in de mate van vervulling van hun psychologische basisbehoeften. In deze studie is 
op dit gebied een eerste verkenning uitgevoerd. Daartoe is een vragenlijst ontwikkeld 
waarmee bij dio's de inzet van kernkwaliteiten vastgesteld kon worden. Deze KernKwali-
teitenVragenlijst (KKV) bestaat uit drie schalen (Voelen, Denken en Willen) die betrouw-
baar en voldoende valide-op-het-eerste-gezicht bleken. De eerste resultaten van dit 
exploratieve onderdeel in ons onderzoek wijzen erop dat kernkwaliteiten van de schaal 
Voelen van de KKV - een samengestelde score van betrokkenheid, inlevingsvermogen, 
medelijden, vertrouwen, zorg voor anderen en tolerantie - een matig significant verband 
hebben met een verandering in de mate van vervulling van de behoefte aan competentie 
en verbondenheid. De kernkwaliteiten van de schaal Willen van de KKV (daadkracht, 
doorzettingsvermogen en moed) die dio's het meeste zeggen in te zetten, vertonen geen 
significant verband met een verandering in de mate van vervulling van de drie psycholo-
gische basisbehoeften. De kernkwaliteiten van de schaal Denken van de KKV (creativiteit, 
gestructureerdheid, helderheid en nauwkeurigheid) worden door dio's relatief minder 
ingezet en vertonen ook geen significant verband met verandering in de vervulling van 
de basisbehoeften. De resultaten uit deze eerste verkenning omtrent de inzet van 
kernkwaliteiten door dio's, en de mogelijke betekenis hiervan voor hun professionele 
ontwikkeling, vragen om vervolgonderzoek.  
 



7 Psychologische basisbehoeften, interpersoonlijk func-
tioneren en kernkwaliteiten vanuit ervaringen van drie 
dio's  

 
 
7.1 Inleiding 
 
Het doel van dit hoofdstuk is om de door ons gevonden antwoorden op de onderzoeks-
vragen te illustreren aan de hand van uitspraken van drie dio's. Elk van hen heeft een 
ander niveau van vervulling van de basisbehoeften. De ervaringen van de drie dio's 
worden, de onderzoeksvragen volgend, gepresenteerd en vergeleken. In paragraaf 7.2 
wordt aangegeven hoe en op grond van welke argumenten de selectie van de drie dio's 
heeft plaatsgevonden. In paragraaf 7.3 worden aan de hand van de ervaringen van de 
drie dio's de kwantitatieve resultaten van de eerste groep onderzoeksvragen over de 
mate van vervulling van de psychologische basisbehoeften geïllustreerd. Paragraaf 7.4 
correspondeert met de tweede groep onderzoeksvragen en illustreert het verband tussen 
de mate van vervulling van de psychologische basisbehoeften en het interpersoonlijk 
functioneren. In paragraaf 7.5, die betrekking heeft op de derde groep onderzoeksvra-
gen, komt het inzetten van kernkwaliteiten aan de orde, en het verband daarvan met de 
verandering in de mate van vervulling van psychologische basisbehoeften gedurende de 
periode van 14 weken waarin de dio's lesgaven. Tot slot wordt in paragraaf 7.6 terugge-
blikt op enkele belangrijke tendensen die zichtbaar zijn bij deze drie dio's. 
 
7.2 Selectie van de drie dio's  
 
Er is voor gekozen om voor drie verschillende niveaus van behoeftevervulling voor com-
petentie, verbondenheid en autonomie (zie 4.4.1), namelijk een laag niveau (lager dan 
.50), een middelmatig niveau (tussen .50 en .70) en een hoog niveau (hoger dan .70) 
elk één dio te selecteren. Om tot een selectie te komen van dio's die in aanmerking 
komen voor een beschrijving in dit hoofdstuk, zijn de volgende criteria gehanteerd: 
1 De dio heeft de VBV over meerdere lessen in verschillende klassen ingevuld. 
2 Van de dio zijn gegevens over het interpersoonlijk functioneren beschikbaar.  
3 Met de dio is een eindgesprek gevoerd. 
4 De dio heeft de KKV ingevuld. 
5 Bij de dio heeft een lesbezoek en lesinterview plaatsgevonden.  
Vervolgens is gekeken welke dio's, wat betreft de mate van vervulling van de psychologi-
sche basisbehoeften – gemiddeld over de gehele periode, alle lessen en alle klassen, en 
over de drie basisbehoeften - een laag, middelmatig of hoog niveau van vervulling had-
den.1 Uit elk van die drie groepen zijn de dio's geselecteerd die voldeden aan de ge-
noemde criteria. Vervolgens is uit elk van deze drie groepen op aselecte wijze één dio 
gekozen. Tabel 7.1 geeft een overzicht van het niveau van vervulling van de behoefte 
aan competentie, verbondenheid en autonomie (geaggregeerd op dio-niveau) voor elk 
van de drie dio's. Ter vergelijking zijn de gegevens over alle dio's (N = 36) in de rechter-
kolom gepresenteerd. 

                                                      
1  Vanwege de verschillen in vervulling van de basisbehoeften tussen klassen en tussen lessen (zie 

4.4.2) is de selectie van de drie dio's gebaseerd op één gemiddelde score, die is berekend door eerst 
per basisbehoefte het gemiddelde over klassen en lessen te berekenen en vervolgens het gemiddel-
de van de drie behoeftegemiddelden. 
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Tabel 7.1  
Mate van vervulling voor elk van de drie basisbehoeften (gemiddelde (M) en standaarddeviatie (SD) 
voor elk van de drie geselecteerde dio's en de gegevens van alle dio's)  
 
 Dio 1  Dio 2  Dio 3  Alle dio's  

(N = 36) 

 M SD  M SD  M SD  M SD 

Competentie .37 .23  .57 .07  .72 .15  .57 .15 

Verbondenheid .52 .11  .53 .05  .66 .24  .61 .14 

Autonomie .34 .27  .66 .01  .75 .12  .57 .16 

Totaal .41 .20  .59 .04  .71 .11  .58 .14 

Noot. Totaal: over de drie basisbehoeften tezamen. 

 
Dio 1 is 26 jaar, neemt deel aan de inservice-opleiding met als vak Frans. Zij heeft over 
acht lessen in drie klassen de VBV ingevuld en heeft een laag niveau van basisbehoefte-
vervulling tijdens het lesgeven.  

Dio 2 is 25 jaar, neemt deel aan de preservice-opleiding voor het vak scheikunde. Dio 
2 heeft over 19 lessen in drie klassen de VBV ingevuld en heeft een middelmatig niveau 
van basisbehoeftevervulling tijdens het lesgeven.  

Dio 3 is 27 jaar, volgt de preservice-opleiding met als vak Nederlands. Dio 3 heeft 
over 19 lessen in drie klassen de VBV ingevuld en heeft een hoog niveau van basisbe-
hoeftevervulling tijdens het lesgeven. 
 
7.3 De vervulling van de psychologische basisbehoeften bij drie dio's 
 
In deze paragraaf staat de eerste groep onderzoeksvragen centraal, die betrekking heeft 
op de mate van vervulling van psychologische basisbehoeften bij dio's. In paragraaf 
7.3.1 worden citaten van de drie dio's uit de interviews gegeven over hun ervaringen die 
samenhangen met de verschillende niveaus in behoeftevervulling. In paragraaf 7.3.2 
komen fluctuaties in de mate van vervulling van de basisbehoeften tussen lessen aan de 
orde, en in paragraaf 7.3.3 het verschil in de mate van vervulling tussen klassen. In 
paragraaf 7.3.4 staan ervaringen centraal die betrekking hebben op één les. Paragraaf 
7.3.5 illustreert aan de hand van citaten ervaringen van de dio's bij een toe- of afname in 
de mate van vervulling van de basisbehoeften. 
 
7.3.1 De mate van vervulling van de basisbehoeften  
De mate van vervulling van de basisbehoeften bij elk van de drie dio's vertoont overeen-
komst met hun algemene gevoel over het lesgeven. Dio 1 met een laag niveau van be-
hoeftevervulling, worstelt wanhopig met het lesgeven; dio 2 met een middelmatig niveau 
en dio 3 met een hoog niveau van behoeftevervulling, ervaren voldoende succes en 
voldoening in het lesgeven, zij het met 'ups' en 'downs'. Dio 1 drukt in het volgende 
citaat gevoelens uit van onzekerheid en freeze-tendensen, die samenhangen met het 
lage niveau van vervulling van de basisbehoeften dat zij voortdurend ervaart. "Ik denk 
dat ik heel erg jong ben. En dat ik ook weinig ervaring heb. Als ik van mezelf iets niet 
weet, dan reageer ik maar niet: afstand houden! Maar ik voel me nog wel erg jong. Ik 
heb voordat ik ging afstuderen gedacht: 'Zal ik eerst een jaar wat anders doen?' om dat 
stukje levenservaring op te doen, zodat ik wat rijper voor de klas sta en gewoon meer 
inzicht en mensenkennis heb. De leerlingen hebben voor mijn gevoel iets van: 'Nou 
snotneus, jij hebt nog geen reis om de wereld gemaakt, jij hoeft ons hier niets komen te 
vertellen'." Met name in dit laatste beeld over wat de leerlingen voor haar gevoel denken, 
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wordt duidelijk dat de drie onvervulde basisbehoeften samengaan met belemmerende 
gevoelens, gedachten, non-regulatie (zie Tabel 2.1 en Tekstkader 2.1) en destructieve 
overtuigingen (vgl. Epstein, 1998a, 1998b).  

Dio 2 daarentegen, ervaart minder onzekerheid en problemen. Haar ervaringen ken-
nen wel ups en downs. Ze heeft veel meer een instelling 'ervoor te gaan' dan dio 1. Deze 
dio vertelt bijvoorbeeld over het lesgeven: "Het [lesgeven] is niet echt dwingend, maar 
het geeft me wel het gevoel het is een baan, dus ik ga ervoor! Ik vind dat heel fijn dat 
dat nu eindelijk komt. Eerst liep er een schoolpracticumdocent door de klas. Nu heb ik 
zelf de controle over een klas en is het 'mijn' klas. Helemaal aan het begin van de lio-
stage was ik nog een beetje afwachtend. Toen op een gegeven moment dacht ik: 'Dit kan 
gewoon niet, dus ik moet wel'."  

Bij deze dio is te zien dat er een trend is in de ervaring van een aanvankelijke extrin-
sieke regulatie (met sturing door de schoolpracticumdocent) naar een meer intrinsieke 
regulatie (zie Tabel 2.1). 

Dio 3 ervaart over de gehele linie een relatief hoge behoeftevervulling en heeft het 
gevoel gegroeid te zijn, hetgeen overeenkomt met wat de SDT over de werking van de 
vervulling van de drie basisbehoeften stelt (vgl. Deci & Ryan, 2002): "Ik voel dat ik met 
name in deze laatste stage heel erg gegroeid ben van een docent-in-opleiding naar toch 
wel een echte juf." Ook haar houding ten opzichte van de leerlingen geeft uitdrukking 
aan haar positieve instelling, die zelfs aanwezig blijft wanneer ze in een dip zit, waardoor 
ze al snel weer positieve feedback van de leerlingen ervaart. Ze vertelt bijvoorbeeld dat 
ze een probleem met een klas, waardoor zij steeds minder gemotiveerd werd, oploste 
door: "… dat ik me heel bewust positiever heb opgesteld. En daarnaast strakke grenzen 
heb aangegeven … Je hoeft maar heel kort toneel te spelen, blijkt dan, want ze reageren 
meteen op jou, dus word jij vrolijker. Dus 'du moment' dat jij vrolijker de klas binnen-
komt, reageren zij anders op jou. Daar word je vrolijker van, want hé, het werkt!" Ken-
nelijk weet deze dio in de relatie met de leerlingen een positieve spiraal in werking te 
zetten. 

In paragraaf 7.3.2 kijken we naar fluctuaties in de mate van vervulling van de basis-
behoeften tussen lessen. 
 
7.3.2 Fluctuaties in basisbehoeftevervulling tussen lessen  
In deze paragraaf laten we de drie dio's aan het woord over verschillen tussen lessen in 
één bepaalde klas. Zoals aangegeven in paragraaf 4.4.2 wordt het grootste deel van de 
variantie in de vervulling van de basisbehoeften verklaard door verschillen tussen lessen 
in een bepaalde klas waarin een dio lesgeeft (voor competentie, verbondenheid en auto-
nomie respectievelijk 62%, 59% en 48%). In Figuur 7.12 is een overzicht gegeven van 
de fluctuaties in de mate van vervulling van elk van de drie basisbehoeften in één be-
paalde klas van respectievelijk dio 1, 2 en 3 in combinatie met de beelden die de dio's 
per les in de desbetreffende klas hebben gegeven. 

                                                      
2  De figuren in Figuur 7.1 geven een overzicht van alle lessen waarover in een bepaalde klas gegevens 

beschikbaar zijn. Er zijn echter weken waarover geen gegevens over lessen beschikbaar zijn. Indien 
in een periode gegevens ontbreken, is het verloop weergegeven met een stippellijn.  

 Naast elk van de figuren per dio en klas staan de beelden die de dio's noemden. 
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• Week 2: Relaxed, als een 
dagje met vrienden naar 
het strand. 

• Week 3: Net als een rijles, 
sommige dingen gaan 
goed, andere minder, 
maar oefening baart 
kunst, dus maar veel oe-
fenen. 

• Week 4: Chaotisch, alsof 
we in een discotheek zijn 
en de klas danst een ande-
re dans dan ik, de docent. 

• Week 12: Als iemand die 
achter de feiten aanloopt. 

• Week 14: --- 
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• Week 2: Een kolkende zee 
• Week 3: Onweer 
• Week 6: ----  
• Week 7: Rad van fortuin 

spelend  
• Week 12: --- 
• Week 13: Op een terrasje 

met een lekker zonnetje 
• Week 14: ---- 
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• Week 2: Utrechtse bluf 
• Week 3: Perfect 
• Week 6: Experiment 

geslaagd 
• Week 7: Kwakende kikkers 

met een behoorlijke diri-
gent 

• Week 11: Goede acteur 
• Week 12: --- 
• Week 13: --- 

Figuur 7.1 Mate van vervulling van de drie basisbehoeften van elk van de drie dio's per week. 
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De fluctuaties in de figuren maken duidelijk dat bij elk van deze dio's de behoeftevervul-
ling tussen lessen aanzienlijk verschilt. Bij dio 1 fluctueert deze tussen 0.25 en 0.69, bij 
dio 2 tussen 0.30 en 0.75 en bij dio 3 tussen 0.55 en 1.00. De beelden geven uitdrukking 
aan het gevoel van de dio over de les als geheel (zoals uitgewerkt in paragraaf 4.4.1).  

De fluctuaties tussen lessen lijken voor een deel te komen door factoren die te maken 
hebben met de inhoud, werkvormen, de sfeer in de klas en dergelijke. Zo refereert dio 2 
bijvoorbeeld aan een eerdere theorieles scheikunde waarbij zij zelf veel moest uitleggen 
en de leerlingen niet gemotiveerd waren. 

Deze les heeft zij als erg moeizaam ervaren: "Heel vermoeiend. Ik weet op een ge-
geven moment gewoon niet meer wat ik moet doen om ze erbij te krijgen. De enige 
methode die ik dan gebruik, is om er echt overheen te schreeuwen. In zo'n les zitten ze 
aan tafeltjes. Dat is ontzettend druk." Dio 2 vervolgt in de nabespreking van een latere 
les over deze klas: "Soms twijfel ik eraan, als je een zware les hebt gehad. Gisteren heb 
ik deze klas ook gehad en toen had ik het idee van: 'O jee, wat voor les zal het nu weer 
worden'. Maar gisteren was het een leuke les!"  

Het gevoel een leuke les te hebben gegeven, hangt samen met een hogere mate van 
behoeftevervulling en is belangrijk voor de instelling van de dio ten opzichte van de 
volgende les in die klas. Volgens Fredrickson heeft een positief gevoel een stimulerend 
effect op de volgende ervaring (Fredrickson, 2001)3 en legt het zo een basis voor de 
mate van vervulling van de basisbehoeften in die volgende ervaring (vgl. Reis et al., 
2000; Sheldon et al., 1996). Dio 2 drukt dit als volgt uit: "… dus had ik het gevoel: het 
zal wel goed komen vandaag, het wordt weer een leuke les …" Deze eerdere positieve 
ervaring is mogelijk van belang geweest voor de motivatie (vgl. Reis et al., 2000) waar-
mee deze dio zich voorbereidde op de volgende les: "Ik had het zelf ontzettend goed 
voorbereid, goed gekeken wat ik moest doen en hoe … Maar ook het contact met de 
leerlingen voelt (daardoor) beter … (vgl. Skinner & Belmont, 1993; Webb & Blond, 1995; 
Wild et al., 1997) … "Ja, ze zijn op de een of andere manier nu meer geïnteresseerd. Ja, 
ik weet niet, het voelt gewoon beter met hun dan. Als ze zo'n drukke les hebben gehad, 
lijkt het alsof er een afstand is. Nu kan ik gewoon rondlopen. Vind ik veel fijner. Ik kan 
gewoon iedereen even aanspreken." 

In deze paragraaf hebben we gekeken naar uitspraken van de drie dio's, die lijken 
samen te hangen met verschillen in behoeftevervulling tussen lessen, en het effect van 
de mate van behoeftevervulling in een eerdere les op een volgende les. In de volgende 
paragraaf bekijken we verschillen in de mate van behoeftevervulling tussen klassen. 
 
7.3.3 Verschillen in de mate van basisbehoeftevervulling tussen klassen  
In paragraaf 4.4.2 is aangegeven dat er sprake is van variantie in de mate van vervulling 
van de basisbehoeften tussen klassen (voor competentie, verbondenheid en autonomie 
respectievelijk 12%, 34% en 23%). In Figuur 7.2 is per dio een overzicht gegeven van 
de mate van vervulling van de drie basisbehoeften in de verschillende klassen.  

Dio 3 doet uitspraken over hoe zij de verschillen tussen klassen ervaart. De uitspra-
ken hebben betrekking op de mate van vervulling van de behoefte aan verbondenheid. 
Dio 3 zegt: "Per klas verschilt het gewoon heel veel hoe ik ten opzichte van die kinderen 
ben." 

                                                      
3  Het omgekeerde is echter ook het geval: een negatieve ervaring (door een lage mate van behoefte-

vervulling) leidt dikwijls tot een afname van positieve verwachtingen. 
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Figuur 7.2 Vervulling van de drie basisbehoeften in de drie klassen van elk van de drie dio's. 
 
Noot. Bij dio 3 zijn over klas 2 geen gegevens over behoeftevervulling beschikbaar. Wel is er het 
leerlingenbeeld over het interpersoonlijk functioneren van de dio in die klas. Vandaar dat deze klas in 
dit overzicht ontbreekt, maar wel later in Tabel 7.3 en paragraaf 7.4 wordt gebruikt. 

 
Zij illustreert dit voor de verschillende klassen als volgt: "In de vierde, bijvoorbeeld, 
kwam ik echt binnen met van 'wow' hier krijg ik het zwaar mee [Figuur 7.2, dio 3, klas 
3]. Daar heb ik echt per persoon ongeveer de band proberen op te bouwen. In 2-havo, ja 
daar heb ik twee heel verschillende klassen. Eentje was heel lief, daar kon ik in het begin 
echt alles mee, zo braaf had ik ze echt niet verwacht. Dus dat was helemaal geen pro-
bleem. Die hadden meteen heel erg contact met me. Dat was echt makkelijk. Maar die 
beginnen nu een beetje los te komen, want die waren ook wel echt te braaf." (Over deze 
klas heeft dio 3 geen behoeftegegevens verzameld.) "De 3-atheneumklas [Figuur 7.2, dio 
3, klas 4], dat is vanaf het begin ook een superleuk contact geweest. Alleen die zijn heel 
erg druk. Maar ook wel op mij gericht. Dan heb ik nog een 2-havo [Figuur 7.2, dio 3, klas 
1] en daar heb ik tot nu toe heel veel problemen mee gehad. Dat begint nu eigenlijk een 
beetje te komen, de laatste week en twee weken dat dat begint te lopen. In het begin 
kon ik daar gewoon helemaal niks mee."  
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7.3.4 Behoeftevervulling in een les 
Bij de drie dio's heeft een lesbezoek en een interview over die les direct na de les plaats-
gevonden. In deze paragraaf worden enige citaten gepresenteerd van deze drie dio's, die 
we kunnen interpreteren als kenmerken van hoe de vervulling van de drie basisbehoeften 
samenhangt met hun ervaring in die les. Hierbij zullen vooral de gevoelens, beelden en 
gedachten die de dio's hebben over hun les in verband worden gebracht met de mate 
van vervulling van hun basisbehoeften.  
 Tabel 7.2 geeft een overzicht van de mate van vervulling bij deze dio's in de geob-
serveerde en nabesproken les. 
 
Tabel 7.2 
Mate van vervulling van de drie basisbehoeften bij 
de drie dio's in de geobserveerde en nabesproken 
les 
 
 Dio 1 Dio 2 Dio 3 

Competentie  .25 .70 .55 

Verbondenheid  .44 .56 .81 

Autonomie .31 .75 .63 

 
De uitspraken van dio 1 hebben betrekking op een les Frans in een tweede klas in week 12. 
De mate van vervulling van de behoefte aan competentie is erg laag, namelijk 0.25. Voor 
verbondenheid is die 0.44. Het niveau van de behoefte aan autonomie is in deze les 0.31.  
 Een laag niveau van behoeftevervulling is een uitdrukking van vermindering in 
aanpassing (vgl. Ryan & Deci, 2002) en een gebrek aan contact en overzicht (vgl. Skinner 
& Edge, 2002). Dio 1 drukt dit uit in het beeld dat zij bij deze les gaf: "Het gevoel achter de 
feiten aan te lopen." Haar lage autonomievervulling komt tot uitdrukking in het gevoel 
dingen te (moeten) doen die ze eigenlijk niet wil (vgl. Ryan & Deci, 2002): "Ik ben het niet 
met mijn eigen beslissing eens … Ik ben zo druk met het lesgeven dat ik snel voorbijga aan 
wat essentieel voor mijzelf is."  
 Het gebrek aan autonomie (en competentie) toont zich ook in onzekerheid over 'wat' en 
'hoe' zij dingen wil hebben, zoals het bepalen van haar grenzen: "Ik moet veel beter weten 
wat mijn grenzen zijn!" Zij ervaart geen greep en ondervindt door het gebrek aan 
competentievervulling negatieve emoties (vgl. Ryan & Deci, 2000a): "Ik vind het vervelend, 
druk, dat ik de touwtjes niet in handen heb. Niet leuk!" De omstandigheden werken voor 
haar gevoel in tegen wat zij wil. Daardoor ervaart zij druk uit de omgeving (vgl. Skinner & 
Edge, 2002): "Alles duurt veel langer dan ik wil." Er is een afname van zelfvertrouwen (vgl. 
Ryan & Deci, 2000a) en zij geeft aan dat ze juist daar, al was het maar even, naar 
verlangt: "Een stukje waarin ik zeker ben. Dat doen ze dan helemaal mee." Samenhangend 
met de belemmering van de behoeftevervulling wordt er een patroon van negatieve en 
destructieve emoties en gedachten zichtbaar (Epstein, 1998a, 1998b). Huilend vertelt deze 
dio: "Ik heb de verantwoordelijkheid om de leerlingen goed Frans te leren. Ik heb het 
gevoel dat dat nog niet goed lukt! Ik ben me er bewust van." Ook belemmerende 
overtuigingen (vgl. Epstein, 1998a, 1998b; Korthagen, 2001a) hangen samen met een lage 
mate van vervulling van de basisbehoeften: "Ik ga er misschien (onbewust hoor) van uit 
dat het toch niet gaat lukken."  
 De uitspraken van dio 2 hebben betrekking op een scheikundepracticum in een derde 
klas in week 13. De basisbehoeften aan competentie (.70) en autonomie (.75) zijn op een 
hoog niveau vervuld. Het niveau van vervulling van de behoefte aan verbondenheid (.56) is 
middelmatig. In tegenstelling tot dio 1, ervaart dio 2 in redelijke mate succes en 
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tevredenheid. Deze dio vertelt over deze les: "Ik vond dat het eigenlijk heel goed ging." 
Een hoge mate van vervulling van de behoefte aan competente en autonomie is volgens 
Deci en Ryan (2000, 2002) van belang voor intrinsieke motivatie. Dit blijkt uit wat dio 2 
vertelt: "[Een leuke les] geeft me altijd weer zin om een volgende les te doen. Dan heb ik 
toch het idee dat het toch wel overkomt bij die leerlingen. Dan wil ik de volgende les weer 
proberen om hetzelfde te krijgen." Een hoge mate van vervulling staat ook in verband met 
positieve emoties (Epstein, 1998a, 1998b): "Daar ben ik ontzettend blij mee." Een ervaring 
met een hoge mate van behoeftevervulling (hier is dat vooral het geval bij de 
competentiebehoefte) voedt ook het zelfvertrouwen (Ryan & Deci, 2000a), maar bij deze 
dio is dit zelfvertrouwen nog wel (van les tot les) wisselend: "Dan heb ik altijd weer het 
idee dat ik het kan. Het is een goed gevoel. Soms twijfel ik eraan als je een zware les hebt 
gehad."  

De mate van vervulling van de basisbehoeften werkt door in gedachten en overtui-
gingen. Dit soort gedachten en overtuigingen kunnen bijvoorbeeld geheel tegen de wer-
kelijkheid ingaan, als een belemmerende overtuiging (Epstein, 1998a, 1998b). Zo zegt 
deze dio: "Als ik nadenk, denk ik dat ik dit en dat niet kan. Maar wanneer ik naar zo'n 
video van de les kijk, zie ik dat ik het onbewust toch kan. Als je je er dan bewust van 
wordt, weet je dat je het dus toch kunt en dan wordt het minder iets om over na te 
denken." Dio 2 is in tegenstelling tot dio 1 open, en positief gericht "Ik lach heel veel!" 
De redelijk gemiddelde vervulling van de behoefte aan verbondenheid vertaalt zich in een 
uitspraak als: "Die leerlingen zijn toch wel lief en aardig en leuk". 

De uitspraken van dio 3 hebben betrekking op een les Nederlands in week 12. Deze 
dio ervaart in deze les ten opzichte van andere lessen een lagere mate van vervulling 
van de behoefte aan competentie (.55) en autonomie (.63). Een reden daarvoor, die 
naar voren komt in het gesprek, ligt in het feit dat zij zich door de aanwezigheid van de 
camera niet op haar gemak voelt: "Door het feit dat de camera er staat, kijk ik anders 
naar mezelf. Dat maakt je onzekerder … Dit gevoel heeft te maken met wat je denkt dat 
men vindt hoe je een les moet geven. Ik weet waar de grenzen liggen, maar mijn gren-
zen liggen volgens mij ergens anders dan algemeen aanvaardbaar is. Dat voelt op zich 
prima als ik mijn klasje maar alleen heb, dan los ik het wel op mijn eigen manieren op. 
Als de camera er niet is, ben ik me ook wel bewust dat de grenzen sterker zouden moe-
ten zijn, maar dat is dan helemaal mijn eigen beslissing. Ik bepaal dat zelf." De aanwe-
zigheid van de camera vergroot een vorm van externe regulatie (zie Tabel 2.1), remt 
haar gevoel van autonomie en competent zijn, en maakt haar onzeker, aarzelend en 
afwachtend (vgl. Skinner & Edge, 2002).  

Haar gevoel van verbondenheid in deze les blijft hoog. Deze dio voelt dan ook een 
sterke positieve en, voor haar gevoel, wederkerige band (vgl. Skinner & Belmont, 1993) 
met de leerlingen, hetgeen tot uitdrukking komt in een positief gevoel (vgl. Deci & Ryan, 
2000) over de relatie met de leerlingen: "Wat me happy maakt is dat ze alles zeggen wat 
in ze opkomt. Ze zijn geïnteresseerd in mij en ik in hen." 

Zoals we zien in de uitspraken van deze dio's, zijn er verschillen in ervaringen tussen 
de drie dio's in de geobserveerde lessen. Waar dio 1 door de geringe basisbehoeftever-
vulling zelfvertrouwen verliest, geen greep ervaart en niet ervaart zelf keuzes te maken, 
heeft dio 2 een succesbeleving, is gemotiveerd, heeft positieve emoties en voelt positief 
contact met de leerlingen. Dio 3 ervaart een zekere druk vanuit de omgeving, hetgeen 
leidt tot een afname van het gevoel autonoom en competent te zijn. Dio 3 wordt daar-
door onzeker en aarzelend. 
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7.3.5 Verandering in de mate van basisbehoeftevervulling 
In paragraaf 4.4.3 hebben we aangetoond dat er, gemiddeld gesproken, bij dio's in de 
eerste 14 weken waarin zij zelfstandig lesgeven sprake is van een significante lineaire trend 
in de toename van de mate van vervulling van de behoefte aan autonomie.  
 Bij competentie zijn de aanwijzingen voor een lineaire trend minder duidelijk. De mate 
van vervulling van de behoefte aan verbondenheid neemt gemiddeld niet significant toe. In 
Figuur 7.3 zijn van dio 1 de behoeftescores in verschillende lessen in twee klassen weer-
gegeven, en wordt aan de hand daarvan de verandering in de behoeftevervulling in die 
klassen geduid.  
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In deze klas is er bij de competentie- en verbondenheidsbehoefte sprake van een scherpe daling aan 
het begin, en een licht herstel op het einde. De mate van vervulling van de behoefte aan autonomie 
vertoont een minder sterke daling in de eerste drie weken. Het niveau van vervulling van alle drie de 
basisbehoeften is laag. 

Dio 1, 4-havo 
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Over de 4-havo-klas heeft deze dio slechts twee scores ingeleverd. Hierin is het lage niveau van 
basisbehoeftevervulling zichtbaar. Een verandering is echter op basis van deze twee scores moeilijk vast 
te stellen. 
 
Figuur 7.3 Mate van vervulling van de behoefte aan competentie, verbondenheid en autonomie per 
week, in twee verschillende klassen bij dio 1. 

 
Bij dio 1 is over de gehele linie nauwelijks sprake van een ontwikkeling en lijkt er eerder 
sprake van stilstand of achteruitgang in de mate van vervulling van de drie basisbehoef-
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ten. De verschilscores tussen de eerste en laatste vier lesweken zijn bij dio 1 gemiddeld 
over alle drie de klassen waarin gegevens zijn verzameld voor de mate van vervulling 
van de behoefte aan competentie –0.06, verbondenheid 0.00 en voor autonomie –0.06. 

Over haar functioneren in de afgelopen periode zegt dio 1 in het eindinterview dat 
begin januari werd gehouden: "Ik was in december best wel wanhopig, ik dacht: 'Dat 
verandert toch niet meer zo'. Dat is nog steeds wel zo. Maar in december dacht ik: 'nou 
ik stop er mee'." Het lage niveau van vervulling van de basisbehoeften en de stagnatie in 
toename daarvan, lijken te maken dat de voeding om goed te kunnen functioneren op-
raakt en brengen deze dio tot een emotioneel dieptepunt (vgl. Deci & Ryan, 2000; Ryan 
& Deci, 2000a; Skinner & Edge, 2002). Het rationele systeem (vgl. Epstein, 1998a, 
1998b) corrigeert dit echter: "Maar toen dacht ik: 'Ik ben net zelf een puber. Ik moet 
eerst weer in Utrecht wonen. Rustiger. Volwassener. En twee, dacht ik: 'Ik heb nog bijna 
geen vakdidactische middelen ingezet. Ik moet nog dingen uitproberen, dus ik kan nu 
niet stoppen'. Ik heb besloten om nu door te gaan." Toch lijdt haar motivatie onder de 
lage mate van vervulling van de basisbehoeften (vgl. Deci & Ryan, 2000; 2002) en het 
lijkt erop dat zij verder gaat vanuit een externe motivatie (vgl. Deci & Ryan, 2000; 2002; 
Ryan, 1995), namelijk het diploma: "Het papiertje is mijn doel! Ik denk soms: 'Raar dat 
ik er nog zit'." 
 De ontwikkeling van dio 2 verloopt anders. In Figuur 7.4 zijn de gegevens over 
veranderingen in de behoeftevervulling in lessen in twee klassen van dio 2 weergegeven.  

De verschilscores in de mate van vervulling van de drie basisbehoeften, tussen de 
eerste en laatste vier lesweken zijn bij dio 2, gemiddeld over alle drie de klassen waarin 
gegevens zijn verzameld, voor de mate van vervulling van de behoefte aan competentie 
0.09, voor verbondenheid 0.02 en voor autonomie 0.17. Dio 2 schetst haar ontwikkeling 
aan het einde van de periode van 14 weken als volgt: "De laatste tijd heb ik het gevoel 
dat ik een beter contact heb gekregen met de leerlingen. Eerst was ik afwachtend, nu 
ben ik assertiever geworden … Voor mezelf voelt het ook veel beter. Dat durf ik dus 
meer." Deze assertiviteit en durf lijken samen te hangen met de toename in de mate van 
vervulling van de basisbehoeften: "Assertiever is voor mij dat ik meer durf …"  

In tegenstelling tot dio 1, met een structureel laag niveau van vervulling en nauwe-
lijks een toename daarin, heeft dio 2 het gevoel dat ook lukt wat ze, soms genoodzaakt 
door de omstandigheden, moet doen. "Helemaal aan het begin was ik nog een beetje 
afwachtend. Toen op een gegeven moment dacht ik: 'Dit kan gewoon niet, dus ik moet 
wel'. Dus toen ben ik eigenlijk overgegaan."  

In Figuur 7.5 zijn de gegevens over veranderingen in de mate van vervulling van de 
basisbehoeften in de lessen in twee klassen van dio 3 weergegeven. De verschilscores in 
de mate van vervulling van de drie basisbehoeften tussen de eerste en laatste vier les-
weken zijn bij dio 3, gemiddeld over alle drie de klassen waarin gegevens zijn verzameld, 
voor een verandering in de mate van vervulling van de behoefte aan competentie 0.05, 
voor verbondenheid 0.04 en voor autonomie 0.04. Deze dio geeft aan het gevoel te 
hebben, gegroeid te zijn: "Ik voel dat ik met name in deze laatste stage heel erg ge-
groeid ben van een docent in opleiding naar toch wel een echte juf." Haar ontwikkeling in 
bijvoorbeeld de 4-havo-klas maakte volgens haar vanaf de herfstvakantie een sprong: 
"Eigenlijk na de herfstvakantie of iets daarvoor begon ik een goed contact met die klas te 
krijgen. Met wel een bepaalde vorm van respect. Daar is wel die testperiode overheen 
gegaan. Toen bleek dat ik bijdehanter was dan zij en dat vonden ze dus wel weer grap-
pig. Dus dat zit wel goed." 
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In deze klas is sprake van een duidelijke afname in de mate van vervulling van verbondenheid (ver-
schil tussen begin- en eindperiode is .22). De vervulling van autonomie vertoont een toename (ver-
schil is .13). De vervulling van competentie neemt ook toe, met uitzondering van de laatste week.  
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In deze klas vertoont de vervulling van de competentie- en verbondenheidsbehoefte een wisselend 
beeld (verschil begin- en eindperiode is voor competentie -.13, voor verbondenheid .09). Bij de 
autonomiebehoefte is er na een aanvankelijke daling sprake van herstel (verschil .19).  

 
 
Figuur 7.4 Mate van vervulling van de behoefte aan competentie, verbondenheid en autonomie per 
week in twee verschillende klassen bij dio 2. 
 

In de 2-havo-klas is (in week 2 en 3) een scherpe afname in vervulling zichtbaar en na 
de herfstvakantie (week 8) een toename. Zij zegt hierover: "Daar heb ik tot nu toe heel 
veel problemen mee gehad. Dat begint nu eigenlijk een beetje te komen, de laatste week 
dat dat begint te lopen. In het begin kon ik daar gewoon helemaal niks mee. Het is nog 
steeds niet om over naar huis te schrijven, maar op het allerergste, ik ging er heel cha-
grijnig in en kwam er nog chagrijniger uit. En dacht: 'Dat kan nooit de bedoeling zijn!' 
Dat is nu over." 

In deze paragraaf hebben we dio's aan het woord gelaten over hun ontwikkeling. Dio 
1 heeft een laag niveau in de mate van vervulling van de basisbehoeften en ervaart daar 
ook nog eens geen toename in. Haar groei stagneert en haar motivatie is extrinsiek (zie 
Tabel 2.1). Dio 2 ervaart een groei, die min of meer vanzelf lijkt te gaan en is daar posi-
tief over. Dio 3 ervaart groei vanaf de herfstvakantie, maar die groei is gekomen na een 
periode van teruggang die voor haar zwaar was.  
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In deze klas is er in het begin een daling, die gevolgd wordt door een stijging in de mate van vervul-
ling van de behoefte aan competentie, en met name de mate van vervulling van de behoefte aan 
verbondenheid (verschil begin- en eindperiode voor competentie .12, voor verbondenheid .00). De 
vervulling van de behoefte aan autonomie blijft meer constant.  
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In deze klas is een stijgende trend zichtbaar in de mate van vervulling van de behoefte aan verbon-
denheid (verschil begin- en eindperiode .15). De mate van vervulling van de behoefte aan competen-
tie blijft min of meer op hetzelfde niveau, maar stijgt aan het einde (verschil .10). De mate van 
vervulling van de behoefte aan autonomie ligt op het einde van de 14 weken weer ongeveer op het 
aanvangsniveau (verschil .03) 
 
Figuur 7.5 Mate van de vervulling van de behoefte aan competentie, verbondenheid en autonomie per 
week in twee verschillende klassen bij dio 3. 

 
Duidelijk wordt hieruit dat een toename in de mate van vervulling (ook ongeacht het 
algemene niveau van vervulling) een positief effect heeft op hoe de dio zich voelt en op 
de motivatie van de dio. Dit komt overeen met wat de literatuur hierover zegt. Een toe-
name in de mate van vervulling van de basisbehoeften leidt tot een spectrum van posi-
tieve effecten en het ervaren van groei (Deci & Ryan, 2000, 2002; Ryan & Deci, 2002, 
zie ook Tabel 2.2). Een voortdurend laag niveau, of een afname van de mate van vervul-
ling van de basisbehoeften leidt tot een afname van positieve emoties en een toename 
van extrinsieke motivatie, leidend zelfs tot het gevoel te willen afhaken (Skinner & Edge, 
2002, zie ook Tekstkader 2.1).  



Ervaringen van drie dio's   129 
 
 

7.4 Het verband tussen de vervulling van de psychologische basis-
behoeften en het interpersoonlijk functioneren bij drie dio's 

 
In paragraaf 5.4 is een significant verband aangetoond tussen de mate van vervulling 
van de psychologische basisbehoeften en het interpersoonlijk functioneren. In deze para-
graaf worden citaten van de drie dio's gepresenteerd die betrekking hebben op dit ver-
band. In Tabel 7.3. wordt een overzicht gegeven van de mate van vervulling van de drie 
basisbehoeften en de scores op de beide dimensies van het interpersoonlijk functioneren 
voor alle klassen van deze drie dio's. 
 
Tabel 7.3  
Overzicht van de mate van vervulling voor de basisbehoeften en het interpersoonlijk functioneren 
uitgedrukt in de scores op de invloeds- en nabijheidsdimensie van het interpersoonlijk functioneren in 
het leszelfbeeld, periodezelfbeeld en leerlingenbeeld per dio-klascombinatie 
 

    Interpersoonlijk functioneren 

  Behoeftevervulling  Leszelfbeeld  Periodezelfbeeld  Leerlingenbeeld 

 Dio Klas  Com. Ver. Aut.  In. Na.  In. Na.  In. Na. 

 1 1  .36 .53 .41  -.40 .90  -1.21 .86  -.45 .54 

2  .15 .41 .03  -.77 .58  - -  - - 

3  .60 .63 .56  .37 1.20  - -  - - 

 2 1  .54 .48 .66  -.29 .78  .24 .97  .33 1.15 

 2  .65 .58 .66  -.03 .88  .25 1.07  .33 1.25 

3  .53 .52 .68  -.27 .95  .09 .82  .32 .66 

 3 1  .65 .44 .67  .61 1.07  - -  -.42 .11 

2  - - -  - -  - -  -.46 .74 

3  .75 .64 .78  .45 1.79  - -  -.21 .69 

4  .76 .88 .79  .59 2.04  - -  -.34 1.03 

Noot. Het leszelfbeeld is samengesteld over alle leszelfbeeldscores per klas. Bij dio 1 ontbreken perio-
dezelfbeelden en leerlingenbeelden over klas 2 en 3. Bij dio 3 ontbreken de periodezelfbeelden. Bij dio 
3 is van klas 2 alleen een leerlingenbeeld beschikbaar. Voor de interpretatie van de getallen verwijzen 
wij naar par. 4.4.1 en 5.3. 
In. = invloed, Na. = nabijheid, Com. = competentie, Aut. = autonomie, Ver. = verbondenheid. 

 
Dio 1, met een relatief lage mate van vervulling van de drie psychologische basisbehoef-
ten, heeft volgens de leerlingen in klas 1 weinig invloed. In de twee andere klassen durf-
de deze dio geen leerlingenbeelden te vragen, omdat ze bang was voor de reactie van de 
leerlingen. Dio 2, met een middelmatig niveau van vervulling van de drie psychologische 
basisbehoeften (waarbij de mate van vervulling van de behoefte aan verbondenheid naar 
verhouding wat aan de lagere kant is) wordt door de leerlingen gezien als een dio met 
redelijk veel invloed en nabijheid.  

Dio 3 wordt door de leerlingen gezien als een docent met een relatief lage mate van 
invloed, en een redelijke mate van nabijheid. Deze dio heeft wel een over het algemeen 
relatief hoge mate van vervulling van de drie psychologische basisbehoeften. Het zou 
kunnen zijn dat dio 3 zichzelf in haar interpersoonlijk functioneren overschat (vgl. Wub-
bels, Brekelmans, & Hooymayers, 1993b, die in dit verband spreken van 'wishful thin-
king'). De mate van invloed en nabijheid in haar leszelfbeelden zijn hoog in vergelijking 
met de leerlingenbeelden (helaas kan geen vergelijking gemaakt worden met haar perio-
dezelfbeelden, omdat die ontbreken). De mate van invloed in de leerlingenbeelden van 
dio 3 wijkt af van wat verwacht zou mogen worden opgrond van de mate van vervulling 
van de basisbehoeften (zie Tabel 7.4).  
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Dio 2 daarentegen, lijkt zichzelf lager in te schatten dan de leerlingen (vgl. Wubbels 
& Levy, 1993, die in dit verband spreken van 'protection against disappointment') en 
heeft naar verhouding meer invloed en nabijheid dan verwacht zou mogen worden op 
grond van de mate van vervulling van de basisbehoeften. 

Het verband tussen de mate van vervulling van de psychologische basisbehoeften en 
het interpersoonlijk functioneren zal in 7.4.1 t/m 7.4.3 aan de hand van uitspraken van 
deze drie dio's worden geïllustreerd. Om de scores van de drie dio's te kunnen vergelij-
ken met de gemiddelde scores van de onderzoeksgroep, is in Tabel 7.4 een overzicht 
gegeven van de gemiddelde scores voor invloed en nabijheid per niveau van basisbe-
hoeftevervulling. 

 
Tabel 7.4 
Invloed en nabijheid in leszelf- periodezelf- en leerlingenbeeld naar mate van behoeftevervulling 
 
 Leszelfbeeld  Periodezelfbeeld  Leerlingenbeeld 

 Invloed  Nabijheid  Invloed  Nabijheid  Invloed  Nabijheid 

BBV M SD  M SD  M SD  M SD  M SD  M SD 

  Laag  -.27 .45  .60 .44  -.48 .43  .42 .47  -.25 .32  .17 .40 

 Middel- 
 matig  

.25 .58  .93 .39  .03 .29  .84 .34  .02 .28  .72 .45 

 Hoog .52 .35  1.50 .44  .17 .50  1.10 .37  .06 .37  .87 .30 

Noot. BBV = basisbehoeftevervulling.  

 
De mate van behoeftevervulling is vastgesteld op basis van het gemiddelde van de drie 
basisbehoeften tezamen. 
 
7.4.1 Het verband tussen de mate van vervulling van de competentiebehoefte 

en interpersoonlijk functioneren 
Wij hebben in paragraaf 5.4 aangetoond dat de mate van vervulling van de behoefte aan 
competentie een significant verband heeft met de mate waarin dio's invloed uitoefenen, 
en de mate waarin zij nabijheid realiseren. 

Dio 1, met een laag niveau van de mate van vervulling van de behoefte aan compe-
tentie, verschilt, zoals duidelijk geworden is in paragraaf 7.3, opvallend van de twee 
andere dio's. In tegenstelling tot dio 2 en 3, die groei ervaren, heeft dio 1 de neiging om 
af te haken. Het lage niveau van de mate van vervulling van de behoefte aan competen-
tie lijkt bij dio 1 samen te hangen met niet-optimaal interpersoonlijk functioneren. In de 
les die van dio 1 is bezocht (klas 1, week 12, zie 7.3.4) en nabesproken, staat de dio een 
groot deel van de tijd voor in de klas, naast het bureau en bij het bord. Haar gedrag is 
onrustig, aarzelend en onzeker. Zij praat door het min of meer constante gepraat van de 
leerlingen heen, probeert opdrachten te bespreken en uit te leggen. De pogingen om 
orde te scheppen hebben veelal een kortstondig resultaat. De les verloopt onrustig en 
onduidelijk. Er wordt niet taakgericht gewerkt door de leerlingen, en het contact tussen 
dio en leerlingen in deze les kenmerkt zich voortdurend door pogingen om orde te hand-
haven en leerlingen te betrekken bij de lesstof. Het functioneren van deze dio is door-
trokken van aarzeling. Zij zegt bijvoorbeeld: "Op klassenmanagementniveau ben ik ge-
woon aarzelend. Ja, ik doe dan eerder niet een maatregel dan dat ik … , dan merken de 
leerlingen ook dat ik niet kan ingrijpen." Ze is door de lage mate van vervulling van de 
behoefte aan competentie onzeker, heeft last van belemmerende gevoelens en overtui-
gingen (vgl. Epstein, 1998a, 1998b), is afwachtend en durft niet op te treden: "Ik ben 
gewoon bang, dat ik denk dat ik het verkeerde doe, of dat ik het verkeerde zeg en dan 
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hou ik me meer in. Dat zeggen leerlingen ook wel eens: 'ja maar, stuur hem er dan uit'." 
Dio 1 verzucht: "Ik stel de regels wel, maar ben niet consequent. Het voelt frustrerend! 
De sancties die ik niet geef. Misschien dat ik onzeker ben in het aanvoelen van de juiste 
proportionele maatregelen. Dat belemmert me! … In hoeverre kun je veranderen? Je 
kunt wel allerlei vakdidactische foefjes toepassen, maar blijf ik zo'n 'miepige uitstraling' 
hebben, dan moet ik keihard werken!" Invloed uitoefenen, maar ook nabijheidsgedrag 
zijn beide moeilijk voor haar: "Ik vind het lastig. De ene keer ben ik te vriendelijk en dan 
ga ik mijn stem weer verheffen en dan zijn ze weer even stil." Ze ervaart spanning: 
"Zenuwen van oh, straks worden ze niet stil, dan zie ik ze allemaal kletsen … Inderdaad." 
Raakt gefrusteerd: "Ik ga veel teveel tegen de stroom in. Ik stel de regels wel, maar ben 
niet consequent. Het voelt frustrerend … Bij 1G [klas 3] heb ik wel de grens bereikt: 'Ik 
pik het niet meer!' Daar probeer ik het dus! Maar ik heb het gevoel dat ik geen goede 
strategieën heb."  

Bij dio 2 is het niveau van de vervulling van de behoefte aan competentie hoger dan 
bij dio 1. In de les die van deze dio bezocht is (klas 1, week 13, zie 7.3.4) loopt de dio, 
behalve op momenten van klassikale uitleg, door de klas en helpt leerlingen. Deze dio 
lacht in deze les veel, maakt veel contact met de leerlingen en laat leerlingen in duo's 
samenwerken. Er wordt taakgericht gewerkt. Het contact tussen dio en leerlingen is 
gericht op het goed volbrengen en begrijpen van de leertaken.  

Zoals we gezien hebben, ervaart deze dio groei en voelt ze gaandeweg meer plezier 
in het lesgeven. Toch blijft het ook voor deze dio nog moeilijk om situaties in te schatten, 
maar dat belemmert haar niet zo sterk als bij dio 1 het geval is. Zo zegt dio 2 over een 
moment in het begin van de les: "Ik weet eigenlijk nooit wat ze aan het doen zijn. Ik 
weet nooit op zo'n moment hoe ik ze stil ga krijgen, maar ze moeten toch allemaal naar 
mij kijken. Dus laat ik ze zich allemaal maar omdraaien, door hun namen te noemen. Ze 
weten allemaal wat ze moeten doen. Ik vind het zo grappig om dit te zien."  

Succesbeleving hangt samen met de vervulling van de behoefte aan competentie 
(vgl. Deci & Ryan, 2000, 2002). Feedback uit de omgeving kan een dio, bijvoorbeeld als 
reactie op het functioneren, bevestigen dat zijn of haar functioneren succesvol was. 
Dergelijke feedback is voor de vervulling van de competentiebehoefte van belang (vgl. 
Deci & Ryan, 1985). In het vorige citaat geeft de dio aan dat haar interventie effect heeft 
bij de leerlingen – de leerlingen weten namelijk allemaal wat ze moeten doen - hetgeen 
bij haar een momentane vervulling lijkt op te leveren van de competentiebehoefte. Ook 
in het volgende citaat wordt duidelijk hoe de gewenste reactie van leerlingen, volgend op 
een interventie van de dio, een positief gevoel bij de dio oproept, mogelijk als gevolg van 
een momentane vervulling van de competentiebehoefte: "Ik zorgde dat iedereen naar 
mij keek. En toen waren ze stil en toen was ik heel blij ook op dat moment."  

We hebben in paragraaf 5.4 aangegeven dat het verband tussen de mate van vervul-
ling van de basisbehoeften en het functioneren reciproque is (Reis et al., 2000). Dat wil 
zeggen dat enerzijds de mate van vervulling van de basisbehoeften invloed heeft op het 
functioneren en anderzijds het functioneren invloed heeft op de mate van vervulling van 
de basisbehoeften. Zo vertelt deze dio in het volgende citaat dat een gevoel van onze-
kerheid over de competentie leidt tot vermijding en terughoudendheid in het functione-
ren: "Als ik het niet durf, dan doe ik het bijna nooit. Soms doe ik het wel, maar dan met 
tegenzin. Als ik durf, doe ik het! Als ik niet durf, doe ik het niet!" Anderzijds heeft het 
functioneren van de dio en de feedback die dit oproept bij de leerlingen, invloed op de 
mate van de vervulling van de basisbehoeften (vgl. Skinner & Belmont, 1993; zie ook 
Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2002 die het mechanisme van feedback uit de omge-
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ving in algemene zin bespreken). Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de volgende uit-
spraak van dio 2: "Ik ben mijn les aan het draaien. Ik wil door. Ik vind het altijd fijn om 
even rond te lopen. Dan zie ik wat ze doen en of ze het goed doen. Wat leuk dat alle 
aandacht op mij gericht is! Dat ze echt naar me luisteren! Zo van: 'Wat heeft ze nu te 
zeggen. Wat zit ze te vertellen'. Echt leuk!"  

Een hoger niveau van de vervulling van de basisbehoeften staat in verband met een 
groter vermogen tot aanpassing (zie 2.4.1), hetgeen bij dio's bijvoorbeeld zichtbaar kan 
worden in hoe zij met de leerlingen omgaan: "De laatste weken is het ook beter en dui-
delijker geworden in de lessen. Ik geef duidelijker aan wat ik van ze verwacht en ik maak 
dingen ook wat aanschouwelijker. Ze weten nu ook beter wat ze aan het einde van de les 
af moeten hebben. Ik let wat meer op mijn lessen: 'Hoe ga je ze concreet inrichten'. Ik 
let niet alleen meer op de inhoud van de scheikundige dingen, maar ook op wat de leer-
lingen moeten doen. In het begin was ik nog alleen maar met scheikunde bezig. Nu 
vraag ik me af wat ik wil dat de leerlingen in deze les gedaan hebben." Dit is niet alleen 
voor de leerlingen, maar ook voor haar duidelijker: "Het is zo voor mij en hen concreter." 

Dio 3 rapporteert ten opzichte van de andere twee dio's een relatief hoog niveau van 
de mate van vervulling van de behoefte aan competentie. In de les die van deze dio is 
bezocht, zit zij een deel van de tijd op de rand van de tafel, bespreekt opdrachten uit de 
methode met de leerlingen en zet de leerlingen aan het werk met nieuwe opdrachten. Er 
heerst een redelijk ontspannen sfeer, maar er wordt toch niet echt goed taakgericht 
gewerkt. De dio moet geregeld ingrijpen en leerlingen aansporen tot werken om ze bij de 
les te houden, hetgeen haar redelijk lukt. De tweede helft van de les gaan de leerlingen 
met een taak aan de slag en zit de dio achter het bureau. Verschillende leerlingen komen 
dan naar haar toe met vragen. 

Dio 3 is ondanks het hoge niveau van vervulling van haar basisbehoeften niet hele-
maal tevreden over de effectiviteit van de wijze waarop zij invloed uitoefent om het stil 
te krijgen wanneer zij dat wil: "Bij de uitleg wil ik het eigenlijk helemaal stil hebben, 
maar dat is dus nog niet zo." Het gebrek aan repertoire voor bijvoorbeeld het realiseren 
van invloed, het geven van instructie en uitleg, speelt bij dio's een belangrijke rol. On-
danks dat dio 3 competentievervulling ervaart, ervaart zij toch een beperkt repertoire 
aan docentgedrag: "Ik zoek de hele tijd hoe dat kan gaan lukken. Ik weet niet waar ik 
concreet behoefte aan heb. Wel heb ik behoefte aan het ontwikkelen van meer stan-
daardzinnen die ik zou kunnen inzetten. Ik heb een beperkt repertoire en dat werkt op 
een gegeven moment dan niet meer. Dat moet ik gaan uitbreiden. Het probleem met 
deze school is dat ze best wel op straffen gericht zijn, terwijl ik dat helemaal niet ben, 
dat is nog zo'n dilemma. Je moet hier behoorlijk wat uit de kast trekken, willen de leer-
lingen nog onder de indruk zijn. Dat is voor mij dus wel een probleem." Deze ervaringen 
van dio 3 lijken niet geheel in overeenstemming met de hoogte van de scores op de 
competentievervulling. Dit kan ook een verklaring zijn voor de relatief lage scores op de 
invloedsdimensie, met name wanneer we deze dio vergelijken met dio 2 (zie Tabel 7.4). 

Het gevoel en de gedachte competent te zijn, is van groot belang voor dio's, zoals we 
hiervoor ook al hebben geïllustreerd. Ook bij dio 3 speelt dit een rol: "Mijn ideale docent 
was een docent Frans, iemand die ontzettend veel respect afdwong, maar die wel heel 
leuk was. Die had dus wel het evenwicht. Die man die straalde van zichzelf vrolijkheid 
uit. Er werd bij hem wel gewerkt en er werden geintjes gemaakt. Hij had wel die rust. 
Dat is wel het probleem dat ik ervaar. Als je advies vraagt aan oudere mannen, zal ik 
maar zeggen, dan zeggen die: 'Ik doe gewoon zo'! Maar als ik dat doe dan heeft het een 
effect van nul! Omdat ik niet die uitstraling heb! Er staat een 'meisje' voor de klas! Die is 
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wel aardig! Dat is heel anders dan dat daar een kerel staat." Ook al is een dio voor zijn of 
haar gevoel streng, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat leerlingen dit ook als streng 
ervaren: "Als ik strafwerk geef - en ik heb veel strafwerk gegeven aan een meisje - zegt 
ze: 'Ik vind je toch de allerliefste juf die we hebben'. Dan denk ik: 'Nou heb ik hier een 
daad gesteld, je bent over mijn grens gegaan en dan vinden ze me toch wel lief'. Dat 
vind ik heel erg leuk, maar ze voelen iets van: 'Hoezo streng? Waar heb je het over?' Dat 
kun je wel willen, maar dat is niet zo." Haar gevoel van competentie is echter wel vol-
doende, maar het blijft hard werken: "Als ik echt iets wil, dan lukt het ook wel. Maar het 
kost veel energie om ze zover te krijgen." De combinatie van invloed en nabijheid is voor 
deze dio nog moeilijk: "Dat is nu ook mijn probleem, nu ook nog steeds. Het leiderschap 
en de grenzen stellen. Ik ben juist iemand die heel erg consequent kan zijn, maar op één 
of andere manier werken die leerlingen allemaal op mijn gevoel."  

De uitspraken van dio 1 illustreren dat een laag niveau van vervulling van de behoef-
te aan competentie samengaat met een aarzelend, onzeker en afwachtend functioneren; 
het ontbreekt aan het vermogen tot ingrijpen, orde scheppen, de dio heeft last van het 
gevoel niet te weten wat te doen en voelt zich incompetent. Dio 2, met een middelmatige 
behoeftevervulling daarentegen, voelt zich zekerder dan dio 1 en realiseert volgens de 
leerlingen veel meer invloed dan dio 1. Dio 3 geeft een wisselend beeld, zij rapporteert 
relatief hoge scores op de competentievervulling, maar de mate waarin zij invloed reali-
seert, is minder dan bij dio 2. Dio 2 en 3 geven in hun uitspraken minder blijk van de 
problemen die dio 1 wel ervaart. Sowieso hebben de meeste dio's in het algemeen moei-
te met het uitoefenen van invloed; hun gedragsrepertoire is wat dat betreft beperkt (zie 
5.3 en Figuur 5.1). Ondanks dat dio 3 voor een dio met hoge behoeftevervulling, een wat 
afwijkend beeld geeft, hangt bij dio 2 en 3, meer dan bij dio 1 (die lage scores op de 
competentievervulling rapporteert), de hogere mate van vervulling van de behoefte aan 
competentie samen met het ervaren van duidelijkheid, het gevoel hebben beter te kun-
nen ingrijpen, situaties aan te kunnen pakken, het gevoel te hebben directer te zijn in 
reageren en structuur bieden. Een hoger niveau van vervulling van de behoefte aan 
competentie hangt ook samen met het zich meer kunnen inleven in de leerlingen en met 
een beter contact tussen de dio en de leerlingen in de klas dan het geval is bij een rela-
tief laag niveau van vervulling van de behoefte aan competentie.  
 
7.4.2 Het verband tussen de mate van vervulling van de verbondenheidsbe-

hoefte en interpersoonlijk functioneren 
In paragraaf 5.4 is uiteengezet dat de mate van vervulling van de verbondenheidsbe-
hoefte in het bijzonder in verband staat met functioneren op de nabijheidsdimensie van 
het interpersoonlijk perspectief. Dio 1 heeft voor de behoefte aan verbondenheid een 
relatief middelmatig niveau van vervulling. Zij zegt: "Ik ben veel te aardig. Dat heeft te 
maken met hoe ik zelf in elkaar zit. Ik moet loskomen van mezelf op het moment dat ik 
zeg 'en nu ga je de klas uit', anders vind ik het te zielig voor de leerling." Het lijkt er 
echter op dat haar te aardige instelling naar de leerlingen toe, niet echt leidt tot vervul-
ling van in het bijzonder de behoefte aan verbondenheid, maar ook niet van de andere 
twee. Zij heeft het gevoel dat de leerlingen haar niet serieus nemen, hetgeen ook lijkt 
samen te hangen met het relatief lage niveau van competentievervulling en het ontbre-
ken van het hebben van greep op de klas: "Ik merk dat ik nog te aardig ben. Ze spelen 
een spelletje: 'we gaan lekker feest vieren!'. Ze zijn gewoon mijn reacties aan het peilen. 
Misschien doen ze dat expres. Dat geeft me een vervelend gevoel. Ik wil dat ze me seri-
eus nemen. Ik heb te weinig afstand naar die leerlingen. Ik leef me erg in de leerlingen 
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in." Toch is dit nog wel van dien aard dat ze de leerlingen niet onaardig vindt: "Wel grap-
pig. Ik ben me er niet van bewust geweest. Het zijn wel leuke kinderen."  

Dio 2 heeft voor de mate van vervulling van de verbondenheidsbehoefte ook een 
middelmatig niveau, maar dit is aanzienlijk lager dan het niveau van de mate van vervul-
ling van de behoefte aan competentie en autonomie. Dio 2 geeft aan het eind van de 
periode van 14 weken aan dat het gevoel van verbondenheid groter geworden is: "De 
laatste tijd heb ik beter contact gekregen met leerlingen." Deze dio is opener geworden 
naar de leerlingen. Over de les die bezocht is en nabesproken, zegt ze: "Ik lach heel 
veel! En de leerlingen durven me gewoon vragen te stellen, iedereen komt gewoon naar 
me toe. Nu ook, ik let meer op de leerlingen. Ik praat meer met ze, kijk meer wat ze aan 
het doen zijn. Ik voel me goed." Dat komt mede doordat de leerlingen in groepen taak-
gericht aan het werk zijn: "Na een practicumles heb ik zoiets van: 'Die leerlingen zijn 
toch wel lief en aardig en leuk'." In een theorieles, waarin leerlingen dus veel minder 
taakgericht werken, lijkt het tegenovergestelde te gebeuren: "Na een theorieles zit ik 
meestal op ze te mopperen. Dan zie ik ze als druk. Soms vervelend. En er zijn natuurlijk 
altijd leerlingen die lief en leuk zijn." Het gevoel dat de leerlingen vervelend zijn, lijkt een 
uitdrukking van een lagere vervulling van de behoefte aan verbondenheid. Het niveau 
van vervulling van de behoefte aan verbondenheid is nog niet voldoende voor dio 2. Ze 
geeft dan ook aan: "Ik wil wel contact met de leerlingen, niet alleen met de lesstof, maar 
ook een beetje persoonlijk. Ik wil gewoon dat ze alles aan mij durven vragen. Ik wil niet 
dat het zo oppervlakkig blijft. Maar ik wil niet te persoonlijk worden. Dat ze heel veel aan 
mij durven vragen."  

Dio 3 zegt: "Ik vind de band met de klas (de sfeer) nog belangrijker dan de stof. Ik 
wil dat contact." Het gevoel van verbondenheid heeft een positief effect op haar interper-
soonlijk functioneren, zo geeft zij aan: "Ik had ook een 3-atheneum-les en ik was ontzet-
tend moe. Gezeur gehad! Ik zag die kinderen en ik moest lachen en toen kwamen ze 
naar me toe en zeiden: 'Zo juf, u bent wel vrolijk, hè?' 'Ik kan goed toneelspelen, hè? 
Want ik voel me eigenlijk heel chagrijnig!' Nou dan word je ook wel weer vrolijk!" Toch is 
het niveau van vervulling van de verbondenheidsbehoefte van dien aard dat deze dio 
naar nog meer contact verlangt. Een probleem voor haar daarbij is de combinatie van 
nabijheids- en invloedsgedrag. Terwille van het gevoel van verbondenheid lijkt deze dio 
minder invloedsgedrag in te willen zetten. Zij zegt over haar streven naar verbonden-
heid: "Daar staat voor mij tegenover dat je dan ook wat moet incasseren, omdat ze dan 
ook wat drukker bij je zijn. Je zou ook heel streng orde kunnen houden - ik weet niet of 
ik dat zou kunnen - en op je strepen gaan staan. Dan doen de leerlingen meer. Ja, dat 
zou ik wel willen. Alleen, dan heb je veel minder contact met ze." Ze vervolgt: "Ik zie 
mezelf als niet streng genoeg, maar als iemand waar de leerlingen wel wat aan hebben. 
Zeker in deze klas (Figuur 7.2, dio 3, klas 4) zijn ze erg op mij gesteld. De leerlingen zien 
mij als gezellig. Dat gedeelte mag wel blijven, maar er moet ook nog wel een werkge-
deelte bij komen."  

Verder geeft deze dio ten aanzien van de behoefte aan verbondenheid over zichzelf 
aan: "Buiten de klas om ben ik heel zwart-wit, ik mag iemand of ik mag hem niet. En 
iemand die ik niet mag, die krijgt ook niet zo'n positieve benadering. Ik hoef niet met die 
mensen om te gaan, verder. Ja, en voor de klas kan dat dus niet, want daar zit je het 
gehele jaar mee opgescheept." Ze geeft aan dat ze verwachtte door deze instelling van 
haar minder goed contact met de leerlingen te kunnen maken. Op een vraag daarover 
antwoordt zij: "Nee, dat had ik ook eerst wel verwacht van tevoren, zo van o jee, dat ik 
dat soort leerlingen niet mag! Maar ik mag ze op een of andere manier wel allemaal." Bij 
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deze dio lijkt het dus dat de interactie met de klas een appèl doet op de behoefte aan 
verbondenheid. Een appèl dat bij deze dio, volgens haar eigen zeggen, sterker lijkt dan 
bij haar in het dagelijkse leven het geval is: "Ik heb wel gemerkt, in ieder kind zit wel 
iets positiefs. Maar in het dagelijks leven heb ik dan gewoon geen zin om die positieve 
kant te gaan zoeken. Ik heb zoiets van: 'Die moet er zo maar uit komen, en anders dan 
ga ik mijn energie er niet aan besteden'."  

Door deze uitspraken van drie dio's wordt geïllustreerd hoe de mate van vervulling 
van de behoefte aan verbondenheid samenhangt met de mate van nabijheid in het inter-
persoonlijk functioneren. Ook wordt in de citaten zichtbaar dat de mate van vervulling 
van de behoefte aan verbondenheid van deze dio's, behalve met nabijheidsgedrag ook 
samengaat met de vervulling van de behoefte aan competentie en autonomie, en het 
inzetten van invloedsgedrag. Wanneer leerlingen niet doen wat deze drie dio's willen, 
worden de dio's ontevreden en neemt hun gevoel van verbondenheid af. Omgekeerd 
echter, wanneer leerlingen positief reageren op de dio, doen wat de dio wil, een open 
houding hebben naar de dio en vanuit positieve gevoelens en emoties contact maken, 
lijkt de vervulling van de behoefte aan verbondenheid bij de dio's toe te nemen.  

 
7.4.3 Het verband tussen de mate van vervulling van de behoefte aan autono-

mie en interpersoonlijk functioneren  
In de volgende uitspraken van de dio's geven we een beeld van wat de mate van auto-
nomievervulling volgens hen betekent voor hun functioneren. 

Dio 1 heeft een erg laag niveau van vervulling van de behoefte aan autonomie. Het 
gevoel dingen te moeten die zij zelf niet wil, en een ander te beknotten in zijn ruimte, 
loopt als een rode draad door haar functioneren: "Ik was vroeger een brave borst, heel 
gevoelig. Ik was heel rustig, liep nooit door de klas, hield alles voor me. Nu moet ik, dat 
vind ik vervelend! Misschien dat ik een ander dan beknot in zijn ruimte. Dat een ander 
iets moet doen wat die niet wil. Dat heeft te maken met mezelf." Het lijkt erop dat deze 
dio zich nooit echt autonoom heeft gevoeld en nu dus ook moeite heeft met het bepalen 
van wat zij wil. Dit werkt ook door in haar gevoel van competentie: "Ik weet dat ik me 
bewust moet worden van mijn grenzen en dat ik veel meer de baas moet zijn. Ik heb het 
gevoel dat het een innerlijke omwenteling vraagt. Dat heb ik me van de zomer ook al 
bedacht en ik heb het idee dat ik me daarop verkeken heb. Ja, maar dat gaat nog zo lang 
duren! Het is een grote worsteling [huilt] … Ik ben me er bewust van. Maar om dat dan 
te veranderen! Aan de ene kant moet ik allemaal dingen laten en aan de andere kant 
moet ik juist weer aan allemaal dingen werken! Ik heb het gevoel dat ik geleefd word!"  

De onderdrukking van autonomiebehoefte leidt, in combinatie met een lage vervulling 
van de behoefte aan competentie, tot een afname in zelfvertrouwen en faalangst (Ryan & 
Deci, 2000a): "Ja het is heel dubbel, want mijn schoolpracticumdocent vindt mij koppig, 
maar ik denk dat ze meer bedoelt de faalangst die erachter zit. Ik heb het gevoel dat ik 
geleefd word! Mijn autonomie heeft in mijn leven vaker onder druk gestaan. Daar ben ik 
hartstikke stom in geweest, ik heb van iedereen … [huilt]. Daar ben ik helemaal niet 
koppig in geweest. Ik zit bij mijn ouders in X, in Utrecht zou ik anders zijn. Ik wil heel 
graag aardig gevonden worden en daarvoor lever je autonomie in."  

Het raakt haar heel erg en huilend vervolgt zij: "Ja, eigenlijk omdat ik deze dingen al 
veel vaker bewust ben geweest. Ik heb mijn studie gekozen. Eigenlijk als ik opnieuw had 
kunnen kiezen, had ik dat niet moeten doen. Tenminste, ik kan het heel goed, maar 
gezien de toekomstperspectieven, gezien mijn moeite met lesgeven … Ik had ook rechten 
willen doen, maar mijn moeder vond het niks voor mij. Als iets niet loopt zoals je wilt, ga 
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je er ook over nadenken. Als ik iets anders had gedaan, had ik misschien eerder mijn 
studie afgehad … Als ik vorig jaar mijn gevoel had gevolgd, had ik eerst preservice ge-
daan. Ik ging er bijna aan onderdoor. Ik had preservice moeten doen. Ik dacht eerst: Iik 
moet carrière maken'. Ik heb hiervoor bij mijn zus gewoond, want dat 'most' ook van 
mijn ouders. Van mezelf moet ik heel sterk zijn. Maar ik voelde wel dat met name de-
cember een heel zware tijd is geweest. En nu zit ik weer in Utrecht, met name dat ik nu 
weer onafhankelijk ben. Mijn eigen plek! Het maakt echt veel uit ook voor mijn lessen. Ik 
ben veel rustiger." 

Bij dio 2 scoort de mate van vervulling van de behoefte aan autonomie het hoogst 
van de drie basisbehoeften. Deze dio komt in haar interpersoonlijk functioneren redelijk 
zelfbewust en duidelijk over, de leerlingen in twee klassen zien haar als tolerant/gezag-
hebbend, in één klas wordt zij als directief gezien. Zij is ook open, spontaan, vrolijk en 
lacht veel tijdens het lesgeven. Zij maakt een gemotiveerde indruk, wil graag dingen 
doen, omdat ze het zelf leuk vindt. Deze aspecten kunnen worden gezien als een expres-
sie van de vervulling van de behoefte aan autonomie (vgl. Deci & Ryan, 2000, 2002; 
Ryan, 1995). Op de vraag hoe het komt dat zij zo is, antwoordt zij: "Ik heb het laatst 
aan mijn vriend gevraagd, hij zei: 'Je bent altijd zo spontaan en enthousiast'." Het graag 
dingen willen doen, duidt op intrinsieke motivatie, wat weer een expressie is van een 
hoge mate van autonomievervulling (vgl. Ryan, 1995). Ze vervolgt: "Ik ben me daar 
helemaal niet zo van bewust. Ik vind het heel geinig om dat op de video terug te zien. Ik 
sta daar heel zelfbewust te zijn. Ja! Voor mij is zelfbewustzijn, blij zijn met mezelf, leuk 
vinden wat ik doe. Het maakt me ook niet uit wat andere mensen van me vinden, als ik 
het maar leuk vind. Ik vind leuk wat ik doe! Dat is het voor mij!" In deze uitspraken 
lijken haar motivatie voor dingen, haar plezier en haar autonomievervulling tot uitdruk-
king te komen. Maar ook in de manier waarop zij voor de klas staat, namelijk als een 
zelfbewuste persoon, die blij is met zichzelf, die leuk vindt wat ze doet.  

Een beperking van de autonomiebehoefte heeft tot gevolg dat iemand niet meer zich-
zelf is en meer extrinsiek, dus vanuit wat anderen willen, keuzes gaat maken (vgl. Deci & 
Ryan, 2000, 2002; Ryan, 1995). Dio 3 geeft in haar uitspraken een beeld van de dyna-
miek van de autonomievervulling. Zij zegt: "Bijvoorbeeld: er is een jongen die krijtjes bij 
het bord weghaalt. Ik grijp dan niet altijd in. Ik weet namelijk best wel bij wie ik die 
krijtjes kan terughalen. Ik weet dat ik normaal gesproken zou moeten ingrijpen, maar ik 
grijp niet in, want ik ben dat stadium al lang voorbij. Doordat de camera er is, ben je je 
wel bewust daarvan. Ik ga daardoor twijfelen, aan de ene kant zou ik moeten ingrijpen 
en aan de andere kant zou dat heel raar overkomen bij de klas, zodat je niet meer jezelf 
bent!" Deze dio grijpt, ondanks de twijfel, dus niet in, omdat ze kiest zichzelf te zijn en 
niet te doen wat 'normaal' is. Het gevoel van niet meer jezelf te zijn, is een typisch ge-
volg van de belemmering van de autonomiebehoefte (vgl. Ryan, 1995). Het verzet van 
de dio tegen wat 'normaal' is, lijkt een uitdrukking te zijn van haar manier om het hoofd 
te bieden aan een dreigende (momentane) autonomiebelemmering (vgl. Skinner & Edge, 
2002). 

Dio 3 maakt ook andere autonome keuzes, dus keuzes zoals zij die zelf wil maken en 
waardoor haar autonomiebehoefte dus in zekere mate vervuld raakt. Ze ervaart daarbij 
echter wel dilemma's die lijken samen te hangen met de competentievervulling, (vgl. 
5.4), en legt dit als volgt uit: "Het [stil krijgen] zou me wel lukken, maar dan zou het 
mijn belang gaan kosten. Ik kan ze wel stil krijgen, maar dan ben ik mezelf niet meer. 
Dan moet ik dus heel streng zijn, omdat ik het niet van mezelf over me heb om streng te 
zijn. Ik moet me dus zelf geweld aan gaan doen. Dan ben ik geforceerd en niet meer 
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mezelf, dan voelen de leerlingen dat dus ook wel aan. Het heeft gewoon te maken met 
wat je uitstraalt en met wie je bent gewoon." Dio 3 zegt minder invloedsgedrag in te 
zetten dan wellicht nodig is, omdat ze het gevoel heeft dat het minder bij haar past. Het 
al dan niet jezelf zijn, is een cruciaal aspect in de mate van autonomievervulling. Een 
hogere mate van vervulling van de behoefte aan autonomie kan daarom bij dio's resulte-
ren in minder invloedsgedrag dan vanuit een ordelijk verloop van de les gewenst zou 
zijn, bijvoorbeeld, zoals dio 3 zegt, om zich niet geforceerd te voelen.  

De citaten van de dio's maken duidelijk dat de mate van vervulling van de behoefte 
aan autonomie samengaat met de mate waarin het interpersoonlijk functioneren zelfbe-
paald is. Bij dio's speelt hierbij het dilemma van het gevoel te hebben op een bepaalde 
wijze te moeten handelen doordat de lessituatie dit oproept, maar tegelijkertijd het ge-
voel te hebben jezelf geweld aan te doen als je dat doet. Dit komt mogelijk, omdat dit 
voor de situatie vereiste functioneren niet het functioneren is waarvoor de dio uit zichzelf 
zou kiezen. Dit dilemma is zichtbaar bij dio 1, die voortdurend moet doen wat ze niet wil. 
Bij dio 3 speelt dit probleem meer vanuit een hogere mate van de vervulling van de 
behoefte aan autonomie, die zij geen geweld wil aandoen door het inzetten van gedrag 
dat zij niet wil vertonen, maar dat eigenlijk wel gewenst is. De uitspraken van dio 2 laten 
zien dat in lesmomenten waarin haar behoefte aan autonomie in voldoende mate vervuld 
is, er sprake is van plezier, motivatie en zelfbewustzijn, in die zin dat zij dingen doet op 
de manier die goed voor haar voelt. Ondanks het dilemma tussen leiding geven en de 
behoefte aan autonomie, lijkt een hogere vervulling van de behoefte aan autonomie te 
leiden tot een grotere voldaanheid, meer motivatie, een positieve instelling, zelfvertrou-
wen en groei (vgl. Ryan, 1995). Dit wordt zichtbaar bij dio 2 en 3. Een laag niveau van 
vervulling en/of afname van de behoefte aan autonomie lijkt te leiden tot negatieve 
effecten, zoals verdediging, extrinsieke motivatie (vgl. Deci & Ryan, 2002; Skinner & 
Edge, 2002) en een stagnatie in groei (vgl. Ryan, 1995), zoals zichtbaar is bij dio 1. 
 
7.5 Het verband tussen de ontwikkeling in de mate van vervulling 

van de psychologische basisbehoeften en het inzetten van kern-
kwaliteiten  

 
Kernkwaliteiten worden door Peterson en Seligman (2004) aangeduid met de term cha-
racter strengths, Tickle (1999) noemt kernkwaliteiten van docenten personal virtues. Dio 
3 geeft een omschrijving van hoe kernkwaliteiten in de praktijk van het lesgeven gezien 
kunnen worden. Zij zegt: "Bepaalde dingen die gebeuren hebben geen invloed op hoe je 
bent. Dus ook al heb ik ruzie met een klas, dan blijf ik willen dat zij vertrouwen in mij 
hebben en ik in hen. Ik heb juist dat heel veel van die dingen gewoon hetzelfde blijven. 
Dat ben ik!" Zij vervolgt: "Sommige dingen die heb je of die horen bij je karakter, dus 
ook al werkt dat dus in een klas op een bepaald moment niet, dan blijf je dat hebben." 
Het is echter niet zo dat een persoon altijd op dezelfde wijze en in dezelfde mate 
kernkwaliteiten inzet of kan inzetten. Immers: kernkwaliteiten worden als 'situationele 
thema's opgeroepen en ingezet (Peterson & Seligman, 2004). In deze paragraaf wordt 
gekeken naar welke kernkwaliteiten de drie dio's aangeven in te zetten, en het verband 
van de mate van inzet van kernkwaliteiten met de verandering in de mate van vervulling 
van de psychologische basisbehoeften. 

Dio 1 heeft een lage mate van vervulling van de basisbehoeften, en gezien over de 
periode van 14 weken is er eerder sprake van een afname dan van een toename daarin 
(de verschilscores zijn voor de behoefte aan competentie –.06, voor verbondenheid .00 
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en voor autonomie –.06). Zij heeft voor haar gevoel verschillende kwaliteiten ingezet om 
in de periode van 14 weken om te kunnen gaan met de problemen die zich voordeden, 
en vol te houden. In het eindgesprek dat met haar is gevoerd, gaf zij aan in het bijzonder 
tegen het einde van de periode inlevingsvermogen, duidelijkheid, innerlijke rust en door-
zettingsvermogen in te zetten. Uit haar scores op de KernKwaliteitenVragenlijst blijkt dat 
met name de kwaliteiten van de schaal Willen hoog (.83), van de schaal Voelen (.60) 
gemiddeld, en van de schaal Denken (.42) aanzienlijk lager door haar zijn ingezet.  
 Op de vraag in het eindinterview, wat zij heeft ingezet om problemen te overwinnen en 
te groeien, geeft dio 1 aan tegen het einde van de periode van 14 weken in het bijzonder 
inlevingsvermogen ingezet te hebben. Dit heeft zij gedaan om bij het inrichten van de 
lessen meer op leerlingen af te kunnen stemmen. Zij zegt: "Als ik de les voorbereid, denk ik 
aan het kind dat er echt niks van snapt en roept: 'Ik snap het niet!'." Een andere 
kernkwaliteit die deze dio aangeeft in te zetten om het gevoel van drukte en rommeligheid 
te verminderen, is innerlijke rust: "Ik probeer me bewust te ontspannen." Toch geeft dio 1 
aan dat het haar nog moeite kost om bij het lesgeven innerlijke rust in te zetten en dat ze 
dat dus eigenlijk nog te weinig doet: "Zenuwen van 'Oh, straks worden ze niet stil', dan zie 
ik ze allemaal kletsen, inderdaad."  
 De scores van dio 1 op de schaal Willen van de KernKwaliteitenVragenlijst zijn erg 
hoog. In het bijzonder geeft zij voor doorzettingsvermogen de maximale score: "Ja 
doorzettingsvermogen! Ik ga er mooi toch maar mee door! Ik weet niet of het door-
zettingsvermogen of dwaasheid is. Soms sta ik voor de klas en denk ik: 'Ik ga nu door', 
maar als het nu echt niet gaat denk ik erover om een half jaar te stoppen, dan iets anders 
te doen en later weer verder te gaan." Zonder het inzetten van doorzettingsvermogen en 
van moed, zou zij, zoals ze zelf aangeeft, zeker gestopt zijn. Haar structureel lage mate 
van behoeftevervulling lijkt samen te hangen met het weinig inzetten van kernkwaliteiten. 
Zo geeft dio 1 aan dat ze helemaal niet flexibel is: "Flexibiliteit? Ik ben helemaal niet 
flexibel van mezelf en ik heb dat ook niet nu gebruikt. Als ik toegeef, heeft dat niet met 
flexibiliteit te maken, maar met te veel tolerantie." Bij deze dio wordt zichtbaar dat het 
inzetten van het merendeel van de kernkwaliteiten waar zij over spreekt in het 
eindgesprek, te maken heeft met zichzelf staande houden en overleven. Hierdoor is ze niet 
gestopt met de opleiding, zelfs tot verbazing van haar opleider die zich afvroeg hoe lang zij 
dit nog zou volhouden.  

Dio 2 heeft een gemiddeld niveau van vervulling van de psychologische basisbehoef-
ten. Er is sprake van een ontwikkeling daarin (de verschilscores zijn voor de behoefte 
aan competentie .09, voor verbondenheid .02 en voor autonomie .17). In het eindge-
sprek geeft deze dio aan verschillende kernkwaliteiten in te zetten, zoals durf, concreet-
heid, betrokkenheid, spontaniteit en enthousiasme. Bij de scores op de KernKwaliteiten-
Vragenlijst geeft zij aan de kwaliteiten van de schaal Willen (.72) het meest, van de 
schaal Voelen in redelijke mate (.67) en de kernkwaliteiten van de schaal Denken het 
minst (.44) in te zetten.  

In tegenstelling tot dio 1, die worstelt en door intensieve reflectie probeert erachter 
te komen hoe ze dingen anders kan aanpakken, schetst dio 2 het volgende beeld: "Het is 
eigenlijk min of meer vanzelf gegaan. Ik heb er niet bij stilgestaan. Het is meer gegaan 
van: 'Het kan niet zo, dus het moet op een andere manier. Laat ik maar wat anders gaan 
uitproberen'. Ik ben me er niet zo van bewust geweest." Het effect hiervan is een gevoel 
van vervulling: "Het voelt heel goed en ik ben er heel blij om." Op de vraag wat ze in 
zichzelf aanspreekt om dit te bereiken, zegt zij: "Weet ik niet. Ik let wat meer op mijn 
lessen. Hoe ga je ze concreet inrichten. Ik let niet alleen meer op de inhoud van de 
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scheikundige dingen, maar ook op wat de leerlingen moeten doen. In het begin was ik 
nog alleen maar met scheikunde bezig. Nu vraag ik me af wat ik wil dat de leerlingen in 
deze les gedaan hebben." Zij geeft verder aan: "Ik kan duidelijk zijn, maar ik zet het, 
denk ik, nog te weinig in. De leerlingen weten vaak precies wat ik gezegd heb."  

Dio 2 zet veel enthousiasme en spontaniteit in: "Ik ben over heel veel dingen erg en-
thousiast en ik wil ook graag dingen doen!" Ze zet het niet bewust in, maar het enthousi-
asme, dat lijkt samen te hangen met de vervulling van de psychologische basisbehoef-
ten, werkt wel door in alles wat deze dio doet: "Ik ben me daar helemaal niet zo van 
bewust, maar ik heb dat kennelijk meegekregen!" Dat deze grondhouding van enthousi-
asme en spontaniteit in haar leven van belang is, illustreert zij als volgt: "Ik deed vroe-
ger veel aan trainen, vijf keer per week, en was erg actief. Alles zo snel mogelijk. Het 
moet wel leuk zijn wat ik doe en ik moet het wel leuk vinden, want anders dan …" Ook 
ten aanzien van het vak scheikunde zet ze dit in: "Enthousiasme voor het vak. Ik ben 
een beginner, dus ik moet op de een of andere manier toch laten zien dat ik het wel leuk 
vind." Dio 2 geeft aan dat het inzetten van spontaniteit onbewust is gegaan: "Omdat het 
eigenlijk vanzelf gaat. Nu ik me er bewust van ben geworden, kan ik ze juist gerichter 
gaan inzetten." Naast daadkracht en doorzettingsvermogen geeft dio 2 aan ook veel 
vertrouwen, betrokkenheid en zorg voor anderen in te zetten. Ze pakt dingen aan, heeft 
enthousiasme als natuurlijke grondhouding en lacht veel. Bij dio 2 wordt zichtbaar dat 
het inzetten van haar kernkwaliteiten samenhangt met groei en vervulling.  

Dio 3 heeft een relatief hoog niveau van behoeftevervulling en ervaart een toename 
daarin (voor de behoefte aan competentie is de verandering tussen de eerste en laatste 
vier weken .05, voor verbondenheid .04, en voor de behoefte aan autonomie eveneens 
.04). In het eindgesprek gaf dio 3 aan een positieve benadering, het open staan voor 
hulp van anderen, en gestructureerdheid in te zetten. De kwaliteiten van de schaal Voe-
len (.83) en Willen (.72) zet dio 3 veel in, de kwaliteiten van de schaal Denken (.50) 
minder.  

Dio 3 gaf aan in klas 1 (Figuur 7.2), waarin zij grote problemen ervoer, op een gege-
ven moment (begin december) heel gericht een positieve grondhouding in te zetten. Zij 
beschrijft als volgt hoe dat in zijn werk gegaan is: "Dan heb ik nog een 2-havo en daar 
heb ik tot nu toe heel veel problemen mee gehad. De laatste twee weken [N.B.: in begin 
december] begint dat een beetje te lopen. In het begin kon ik daar gewoon helemaal niks 
mee. Het is nog niet zo lang geleden dat ik echt grote problemen ervoer, want dat heeft 
zich natuurlijk ook geleidelijk opgebouwd in de tijd, en het is zo'n drie, vier weken gele-
den dat ik dacht van: "Wacht even, dit klopt niet!'." Toen heb ik ook met mijn school-
practicumdocent erover gesproken en ik zei van: 'Nou, dit kan nooit de bedoeling zijn dat 
ik er chagrijnig van word, en ik weet niet zo goed wat ik ermee moet doen' … Nou, ik heb 
gewoon bedacht: 'Zo wil ik het niet hebben, wat kan ik doen om het anders te maken'. 
Toen dacht ik: 'Dan moet ik er maar even doorheen en me positief opstellen!" … Dus heb 
ik me vervolgens heel bewust positiever opgesteld. Ik ben bewust vrolijker de klas inge-
gaan, dus echt heel positief opgesteld en gewoon lachen, vriendelijk kijken en met de 
leerlingen gesprekjes aanknopen … Een positieve benadering is volgens mij altijd zo. Als 
iemand chagrijnig tegen mij doet, dan heb ik zoiets van: 'Nou laat maar'. Daar hoef ik 
niet zoveel mee te maken te hebben, terwijl als iemand geïnteresseerd en vriendelijk is, 
dan komen ze vanzelf wel naar je toe … Ik was er al snel achter dat mijn chagrijnige 
gevoel averechts werkte, dat merkte ik snel genoeg … Je bouwt gewoon een spiraal om 
van een negatieve naar een positieve. Dus du moment dat jij vrolijker de klas binnen-
komt, reageren zij anders op jou, word je daar ook vrolijker van, want hé het werkt … Ik 
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was me niet bewust dat de chemie tussen mij en de klas zo sterk was. Ik wist wel dat als 
ik chagrijnig de klas binnen ging, dat zij daardoor minder positief reageerden ..." Wat we 
deze dio zien doen, is dat ze zich bewust wordt van een element in een probleem in de 
relatie met een klas, namelijk dat ze chagrijnig wordt door een negatief contact met de 
leerlingen. Dit duidt op afname van de mate van vervulling van de behoefte aan verbon-
denheid. Hierdoor komt zij in toenemende mate in een negatieve interactie met deze 
klas. Deze dio beseft dat dit niet is wat ze wil, en ook dat dit niet de bedoeling is. In 
termen van de basisbehoeften kan gesteld worden dat haar behoefte aan verbondenheid 
in deze klas onder druk kwam te staan, met als gevolg de ontwikkeling van negatieve 
emoties en het afremmen van het functioneren in deze klas.4 Ze komt tot een besluit om 
de negatieve spiraal, die geleidelijk is ontstaan, om te buigen en als strategie zich heel 
bewust positief op te stellen. Dit is iets waarvan Fredrickson (2001) stelt dat het van 
groot belang is voor het aanboren van bronnen voor vervulling, en om te komen tot een 
beter aanpassing aan de omgeving, hetgeen ook weer samenhangt met de vervulling van 
de basisbehoeften (zie 2.4.1). Om dit te realiseren, spreekt dio 3 in zichzelf een positieve 
energie aan en kwaliteiten als vriendelijkheid, openheid en positief contact, die ze ver-
volgens bewust inzet in haar interactie met de leerlingen van de desbetreffende klas. Op 
het moment dat ze de klas in gaat, activeert ze in zichzelf deze energie als een positieve 
grondhouding en weet haar functioneren daarmee in overeenstemming te brengen, en 
contact te maken met de leerlingen, ze aan te kijken, rond te lopen, grapjes te maken, 
etc. Dit roept bij de leerlingen vergelijkbare reacties op (vgl. Skinner & Belmont, 1993, 
Webb & Blond, 1995, zie ook 1.3.1). Dio 3 ontdekte tot haar verrassing dat zij de posi-
tieve benadering van de leerlingen, zonder dat zij zich daar bewust van was, maximaal 
probeert in te zetten: "Dat vind ik een belangrijke ontdekking ook. Dat geldt in alles, 
overal is die positieve benadering belangrijk."  
 Uit de uitspraken van de drie dio's wordt het beeld dat we ten aanzien van de 
kernkwaliteiten gevonden hebben, verder verduidelijkt. De dio met een lage behoefte-
vervulling zet kernkwaliteiten in de eerste plaats in om zich staande te houden, en voor-
komt daardoor dat zij stopt. Dio 2 en 3 zetten deels onbewust en deels bewust kernkwa-
liteiten in. Het bewust inzetten van kernkwaliteiten heeft veelal te maken met het gericht 
werken aan het overwinnen van problemen. Het onbewust inzetten heeft meer te maken 
met wat de omgeving oproept en hoe de dio – op een natuurlijke wijze - als persoonlijk-
heid is. Het lijkt logisch dat dio's die bij het inzetten van kernkwaliteiten meer succes 
beleven, ook een hogere mate van vervulling en een toename daarin ervaren. Verder lijkt 
het erop dat kernkwaliteiten van Willen meer ingezet worden om problemen te overwin-
nen. Het feit dat dio's weinig kwaliteiten van Denken inzetten, lijkt te maken te hebben 
met het feit dat ze niet zo goed weten hoe dat effectief te doen in de lescontext. 
Kernkwaliteiten van Voelen worden ingezet voor het verdiepen van het contact. Deze 
laatste groep kernkwaliteiten genereert ook veel positieve gevoelens bij dio's, hetgeen 
weer sneller tot vervulling van de psychologische basisbehoeften lijkt te leiden.  
 

                                                      
4  In de scores van deze dio in Tabel 7.3 (klas 1) is duidelijk een verschil te zien in de vervulling van de 

behoefte aan verbondenheid met de twee andere basisbehoeftes. Het leerlingenbeeld in deze klas is 
ten aanzien van nabijheid veel lager dan in haar andere klassen. 
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7.6 Besluit 
 
In dit hoofdstuk hebben we uitspraken van drie dio's geselecteerd om hun behoeftever-
vulling, hun interpersoonlijk functioneren en het inzetten van kernkwaliteiten te illustre-
ren. Ook verbanden tussen deze variabelen worden door de citaten geïllustreerd. Een 
laag niveau van vervulling van de basisbehoeften bij dio's gaat samen met minder effec-
tief interpersoonlijk functioneren. Een hoger niveau van vervulling van de basisbehoeften 
bij dio's gaat samen met effectiever interpersoonlijk functioneren. Dio's zijn zich van dit 
verband niet altijd bewust; de vervulling van de psychologische basisbehoeften en de 
verbanden hiervan met het interpersoonlijk functioneren onttrekken zich veelal aan hun 
waarneming en bewustzijn. Ook over de inzet van kernkwaliteiten, en zeker over het 
verband daarvan met behoeftevervulling, wordt meestal niet bewust door hen gereflec-
teerd. De vragen van de onderzoeker leken het bewustwordingsproces ten aanzien van 
deze aspecten vaak voor het eerst op gang te brengen, en de dio's tot nieuwe inzichten 
te brengen over hun functioneren en professionele ontwikkeling. Dit ondersteunt onze 
hypothese dat lang niet alle factoren die een rol spelen in het functioneren van docenten, 
rationeel en bewust zijn. 
 
 



8 Samenvatting, reflectie en aanbevelingen 
 
 
8.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt allereerst een samenvatting gegeven van de resultaten die uit dit 
onderzoek zijn verkregen (8.2), ook in relatie tot de bestaande 'body of knowledge'. In 
paragraaf 8.3 vindt een reflectie op het onderzoek plaats, waarbij de sterke kanten en 
beperkingen aan de orde zullen komen. Paragraaf 8.4 bespreekt het belang van de in dit 
onderzoek gevonden resultaten vanuit het perspectief van de opleiding van dio's, en 
paragraaf 8.5 behandelt de betekenis van de resultaten voor vervolgonderzoek. 
  
8.2 Samenvatting  
 
8.2.1 Doel en methode van onderzoek 
In hoofdstuk 1 is uiteengezet dat dit onderzoek als doel heeft een bijdrage te leveren aan 
de uitbreiding van de wetenschappelijke kennis over de werking van niet-rationele facto-
ren in het functioneren van dio's. In het bijzonder is dit onderzoek gericht op de vervul-
ling van psychologische basisbehoeften van dio's, het verband daarvan met hun interper-
soonlijk functioneren tijdens lessen, en het verband tussen de inzet van kernkwaliteiten 
en een verandering in de mate van vervulling van de psychologische basisbehoeften van 
dio's.  

In hoofdstuk 2 is het theoretisch kader bij dit onderzoek uitgewerkt met als centrale 
concepten psychologische basisbehoeften, interpersoonlijk functioneren en kernkwalitei-
ten. Psychologische basisbehoeften zijn aangeboren menselijke oriëntaties op het - in 
wisselwerking met de omgeving - ervaren van competentie, verbondenheid en autono-
mie. In dit onderzoek zijn psychologische basisbehoeften beschouwd als oriëntaties die 
vaak ten grondslag liggen aan de formatie van Gestalts (Dolk, 1997; Korthagen & Lager-
werf, 1996) die bij dio's geactiveerd worden tijdens het lesgeven. Gestalts zijn gehelen 
van veelal niet-rationele factoren die grotendeels onbewust - in wisselwerking met de 
omgeving - momentaan en ook als terugkerende patronen, geformeerd worden. De 
vervulling van psychologische basisbehoeften is noodzakelijk voor psychologische ge-
zondheid en groei, het ervaren van welzijn, optimaal functioneren en zelfactualisatie. Ook 
hangt met de vervulling van psychologische basisbehoeften een spectrum aan andere 
gevolgen samen, zoals intrinsieke motivatie, vitaliteit, het ervaren van positieve emoties 
en bijvoorbeeld het afwezig zijn van boosheid, verdriet, vijandigheid en zelfbescherming 
(Deci & Ryan, 2000, 2002; Ryan & Deci, 2000a). Zelfvertrouwen, interesse en betrok-
kenheid, betere aanpassing, en het effectief omgaan met en functioneren in moeilijke 
omstandigheden, zelfregulatie, mentale en fysieke gezondheid, en het ervaren van flow 
zijn eveneens belangrijke, en volgens de Self-Determination Theory (SDT) rechtstreekse, 
gevolgen van de vervulling van de drie psychologische basisbehoeften (Deci & Ryan, 
2000, 2002; Ryan & Deci, 2000a).  

In dit onderzoek is gekeken naar de mate van vervulling van de drie psychologische 
basisbehoeften en het verband met het interpersoonlijk functioneren van dio's. Vanuit 
het interpersoonlijk perspectief wordt functioneren van docenten (in opleiding) in de klas 
beschreven in termen van de relatie tussen docenten en leerlingen. Dit perspectief biedt, 
doordat daarnaar al veel onderzoek is verricht, een duidelijk uitgewerkt theoretisch kader 
voor het beschrijven van het functioneren van dio's (Brekelmans, 1989; Den Brok, 2001; 
Créton & Wubbels, 1984; Wubbels & Levy, 1993). Al sinds de jaren zeventig is binnen 
het IVLOS en daarbuiten (zie Den Brok, 2001) gericht gewerkt aan het uitwerken van dat 
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theoretisch kader en het ontwikkelen van onderzoeksinstrumenten. Het belangrijkste 
instrument is de Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL). 
 Het interpersoonlijk perspectief speelt ook een rol bij de opleiding van dio's en het 
trainen van adequaat docentgedrag. Het verdiepen van inzichten in het interpersoonlijk 
perspectief met inzichten over de psychologische basisbehoeften van dio's verrijkt daar-
om de bestaande opleidingsdidactische theorievorming en kan een praktische bijdrage 
leveren aan de opleiding van dio's. 

Een exploratief onderdeel in het onderzoek betreft het inzetten van kernkwaliteiten 
door dio's. Seligman (2002, p. 5) spreekt in dit verband over character strenghts als 
menselijke krachten die helpen psychische problemen te overwinnen en die als buffer 
kunnen fungeren tegen mentale problemen. Ook benadrukken Peterson en Seligman 
(2004) dat deze krachten positieve, psychische mechanismen zijn die in een mens een 
staat van vervulling oproepen, zodanig dat deze vervulling niet alleen voor de persoon 
zelf, maar ook voor diens omgeving een positieve uitwerking heeft. Voor deze krachten 
is, overeenkomstig Ofman (1994) en Korthagen (2001), in dit onderzoek het Nederland-
se begrip kernkwaliteit gebruikt. Een hypothese in ons onderzoek was dat het inzetten 
van kernkwaliteiten door dio's bijdraagt aan een positieve ontwikkeling in de mate van 
vervulling van hun psychologische basisbehoeften. 
 Hoofdstuk 3 behandelt de opzet van het onderzoek. Voor de uitvoering van dit onder-
zoek zijn 46 dio's gevolgd, gedurende 14 weken waarin zij, in het kader van hun oplei-
ding aan een universitaire lerarenopleiding, voor het eerst zelfstandig lesgaven. Voor het 
meten van de behoeftevervulling van de dio's ten aanzien van de drie basisbehoeften, is 
in een aantal stappen een vragenlijst ontwikkeld (de Vragenlijst BasisbehoefteVervulling, 
VBV) die in de uiteindelijke versie voldoende valide en betrouwbaar bleek. Na afloop van 
417 lessen in 110 klassen zijn met behulp van de VBV gegevens verzameld over de ver-
vulling van psychologische basisbehoeften in die les en, met behulp van een aangepaste 
versie van de VIL (de LesVIL) over het beeld van de dio over zijn of haar interpersoonlijk 
functioneren in die les. Na afloop van de periode van 14 weken zijn gegevens verzameld 
over het beeld dat de leerlingen over het interpersoonlijk functioneren van de dio over 
die periode hadden, en het beeld van de dio zelf. Er heeft bij 11 dio's een lesbezoek 
plaatsgevonden, waarbij de les, direct nadat deze was gegeven, is nabesproken. Tevens 
is met de deelnemende dio's een eindinterview gehouden waarin met hen is teruggeblikt 
op hun ontwikkeling, de mate van vervulling van hun basisbehoeften en het inzetten van 
hun kernkwaliteiten. Dit laatste is gedaan met behulp van een vragenlijst die voor dit 
doel was ontwikkeld: de zogenaamde KernKwaliteitenVragenlijst (KKV). Deze vragenlijst 
bestaat uit drie schalen: Voelen, Denken en Willen. Voor de analyse van de kwantitatieve 
gegevens is onder andere gebruikgemaakt van regressie- en (canonische) correlatieana-
lyses en van multiniveau-analyses, waarbij rekening werd gehouden met verschillende 
niveaus in de data (dio's, klassen en lessen).  
 De door ons onderzochte groep dio's is representatief voor dio's die in de periode 
2000/2002 bij het IVLOS de lerarenopleiding volgden. De belangrijkste conclusies uit dit 
onderzoek zullen in de volgende paragrafen (8.2.2 t/m 8.2.5) worden beschreven. 
 
8.2.2 Resultaten: De vervulling van psychologische basisbehoeften 
Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten ten aanzien van de eerste groep onderzoeksvragen 
die betrekking hebben op de vervulling van psychologische basisbehoeften bij dio's. De 
eerste onderzoeksvraag (onderzoeksvraag 1.1) luidt:  
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Wat is het niveau van vervulling van de psychologische basisbehoeften bij dio's geduren-
de een periode van 14 weken waarin zij voor het eerst in het kader van hun opleiding 
zelfstandig lesgeven? 
 
Weergegeven op een schaal van 0 tot 1, waarbij 0 = het geheel ontbreken van vervulling 
en 1 = een staat van algehele vervulling, is de mate van vervulling van de behoefte aan 
competentie bij dio's gemiddeld 0.57. De mate van vervulling van de behoefte aan auto-
nomie is eveneens gemiddeld over alle dio's 0.57. De mate van vervulling van de behoef-
te aan verbondenheid is iets hoger, namelijk gemiddeld 0.61. Dat wil zeggen dat de mate 
van vervulling van basisbehoeften bij dio's, tijdens de eerste 14 weken waarin zij voor 
het eerst in het kader van hun opleiding zelfstandig lesgeven, iets hoger ligt dan het 
midden van de schaal. Wanneer dit vergeleken wordt met de mate van vervulling van de 
drie psychologische basisbehoeften bij een groep ervaren docenten, hebben dio's een 
aanzienlijk lagere mate van vervulling voor elk van de basisbehoeften. Ervaren docenten 
hebben gemiddeld als mate van competentievervulling 0.73, van verbondenheidsvervul-
ling 0.80 en als mate van autonomievervulling 0.75. Met behulp van beelden die dio's 
over hun ervaringen tijdens het lesgeven hebben opgeschreven, zijn drie niveaus van 
behoeftevervulling onderscheiden en is vastgesteld hoe elk van deze drie niveaus door de 
dio's ervaren wordt:  
1 Bij een relatief lage of geen vervulling van de drie psychologische basisbehoeften (een 

score lager dan .50) ervaren dio's grote problemen en negatieve emoties. Doelen die 
dio's zich stellen, worden totaal niet gehaald. De beelden van de dio's kenmerken zich 
onder andere door fight-, flight- en freeze-tendensen. 

2 Bij een middelmatige mate van vervulling van de drie basisbehoeften (een score tussen 
.50 en .70) ervaren dio's dat zij een grote inspanning moeten leveren in hun pogingen 
hun doelen enigszins te bereiken. De ervaren problemen zijn niet zo heftig als bij het 
eerstgenoemde niveau; er is duidelijk minder sprake van negatieve emoties en van 
fight-, flight- en freeze-tendensen. 

3 Bij een relatief hoge mate van vervulling van de drie basisbehoeften (een score hoger 
dan .70) kenmerken de ervaringen van de dio's zich door flow-tendensen. Er worden 
door de dio's geen problemen ervaren, alles lijkt soepel en als vanzelf te gaan, en zij 
ervaren een sfeer van 'gedragen' worden in het lesgeven.  

De tweede onderzoeksvraag met betrekking tot de vervulling van psychologische 
basisbehoeften (onderzoeksvraag 1.2) luidt:  
 
Is er sprake van verschillen in de mate van basisbehoeftevervulling tussen dio’s, tussen de 
verschillende klassen waarin een dio lesgeeft, en tussen de lessen van een dio in een 
bepaalde klas? 
  
De variantie in de mate van vervulling van de drie basisbehoeften tussen meetmomenten 
(lessen) is voor competentie 62.2%, voor verbondenheid 59.3% en voor autonomie 48.0%. 
Invloeden die samenhangen met de les en het moment waarop deze plaatsvindt, zoals 
condities die van les tot les kunnen verschillen, de opeenvolging met andere lessen, een 
bepaald moment in de periode van 14 weken en daarmee dus in de ontwikkeling van de 
dio, zijn factoren die bijdragen aan deze grote mate van variantie in de mate van vervulling 
van de psychologische basisbehoeften.  
 De gemiddelde variantie in de mate van vervulling van de psychologische 
basisbehoeften tussen klassen van eenzelfde dio is aanzienlijk lager. Deze is voor de mate 
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van vervulling van de behoefte aan verbondenheid het grootst, namelijk 33.9%. De 
wisselwerking tussen dio en klas heeft een grotere relevantie voor de variantie in de mate 
van vervulling van de behoefte aan verbondenheid op klasniveau dan de mate van 
vervulling van de beide andere psychologische basisbehoeften. 
 Voor de mate van vervulling van de behoefte aan autonomie is de variantie tussen 
klassen 23.3% en voor competentie 12.1%. Variantie in de mate van vervulling van de 
competentiebehoefte wordt dus meer bepaald door kenmerken van de dio (25.7%) dan 
door de wisselwerking met een klas. Ook de variantie in de mate van vervulling van de 
behoefte aan autonomie wordt iets meer, namelijk voor 28.7%, bepaald door kenmerken 
van de dio.  
 De derde onderzoeksvraag (onderzoeksvraag 1.3) in deze groep luidt:  
 
Is er sprake van een verandering in de mate van de vervulling van de psychologische 
basisbehoeften van dio's gedurende de periode van 14 weken? 
 
In ons onderzoek is gevonden dat er sprake is van een significante, lineaire trend in de 
mate van vervulling van de behoefte aan autonomie en competentie (voor competentie is 
deze trend echter minder duidelijk), uitgaande van een wekelijkse meting in deze periode 
van 14 weken. Dit duidt erop dat dio's, bijvoorbeeld door het opdoen van ervaring, zich 
geleidelijk autonomer en competenter gaan voelen. Voor de mate van vervulling van de 
behoefte aan verbondenheid is geen significante (lineaire) toename gevonden.  
 
8.2.3 Resultaten: Het verband tussen psychologische basisbehoeften en het 

interpersoonlijk functioneren 
Hoofdstuk 5 richt zich op het verband tussen de vervulling van psychologische basisbe-
hoeften van dio's en hun interpersoonlijk functioneren, en volgt daarbij de tweede groep 
onderzoeksvragen. De eerste vraag in deze groep (onderzoeksvraag 2.1) luidt:  
 
Wat is het interpersoonlijk functioneren van dio's in de verschillende klassen waarin zij 
lesgeven gedurende de periode van 14 weken?  
 
Het interpersoonlijk functioneren van de dio's in de onderzochte groep vertoont het voor 
dio's kenmerkende beeld van interpersoonlijk functioneren: 45% heeft volgens leerlingen 
een tolerant of onzeker tolerant profiel. De mate waarin zij bepalen wat er in de klas 
gebeurt, is volgens leerlingen en henzelf duidelijk minder dan bij ervaren docenten. Met 
betrekking tot de door leerlingen ervaren afstand zijn de scores redelijk vergelijkbaar 
met die van ervaren docenten. De in dit onderzoek over 417 lessen verzamelde leszelf-
beelden tonen een perceptie van dio's van hun eigen functioneren in lessen die enigszins 
afwijkt van de periodezelfbeelden en leerlingenbeelden. 
 Opvallend hierbij is het grote percentage dio's (30%) dat een tolerant en gezagheb-
bend leszelfbeeld heeft. Ook het voorkomen van het autoritaire type in het leszelfbeeld 
(2%) is afwijkend. Dit type komt namelijk niet voor in het periodezelfbeeld van dio's, en 
evenmin in het leerlingenbeeld. 
 De tweede onderzoeksvraag in deze groep (onderzoeksvraag 2.2) luidt:  
 
Wat is het verband tussen de mate van vervulling van de psychologische basisbehoeften en 
het interpersoonlijk functioneren van dio's?  
 



Samenvatting, reflectie en aanbevelingen  147 
 
 

In dit onderzoek hebben we significante verbanden gevonden tussen de mate van vervul-
ling van de drie psychologische basisbehoeften enerzijds en het interpersoonlijk functio-
neren van dio's anderzijds. Het verband tussen de basisbehoeften enerzijds en het les-
zelfbeeld anderzijds is het sterkst, gevolgd door het verband met het periodezelfbeeld. 
Het verband tussen de mate van vervulling van de drie basisbehoeften enerzijds en het 
leerlingenbeeld anderzijds is ook significant, maar ten opzichte van de andere verbanden 
minder sterk.  

Nadere exploratie van de samenhang tussen beide groepen variabelen leverde signifi-
cante, enkelvoudige verbanden tussen de mate van vervulling van de behoefte aan com-
petentie met zowel de invloeds- als de nabijheidsdimensie in het interpersoonlijk functio-
neren van dio's. Dit geldt zowel voor het leszelfbeeld, het periodezelfbeeld, als het leer-
lingenbeeld. Het verband van de mate van vervulling van de competentiebehoefte met de 
invloedsdimensie is sterker dan met de nabijheidsdimensie. Ook voor de mate van ver-
vulling van de behoefte aan verbondenheid zijn de enkelvoudige verbanden significant, 
maar nu sterker met de nabijheidsdimensie in het interpersoonlijk functioneren. De mate 
van vervulling van de autonomiebehoefte heeft significante enkelvoudige verbanden met 
zowel de invloeds- als de nabijheidsdimensie van het interpersoonlijk functioneren in 
zowel de leszelf-, periodezelf- en leerlingenbeelden. De enige uitzondering hierop is het 
afwezige verband tussen de mate van de vervulling van de autonomiebehoefte en de 
invloedsdimensie in het leerlingenbeeld.  

Regressieanalyse waarbij alle drie de basisbehoeften in verband worden gebracht met 
elk van de beide dimensies van het interpersoonlijk functioneren, uitgevoerd om zicht te 
krijgen op de unieke bijdrage van elk van de drie basisbehoeften, laat zien dat er een 
sterke mate van redundantie is in de samenhang van de basisbehoeftevervulling met de 
dimensies in het interpersoonlijk functioneren. Bij zowel het leerlingenbeeld als beide 
zelfbeelden levert de vervulling van de competentiebehoefte een unieke bijdrage aan het 
verklaren van variantie in de invloedsdimensie, voor de nabijheidsdimensie geldt dat voor 
de vervulling van de verbondenheidsbehoefte. De samenhang met het interpersoonlijk 
functioneren is, zoals verwacht, in beide gevallen positief. Voor de vervulling van de 
autonomiebehoefte is de situatie complexer. Uit de regressieanalyses blijkt dat er bij de 
gevonden enkelvoudige correlaties met de Invloedsdimensie sprake is van een schijnver-
band (spurious correlation). Dit resultaat van het onderzoek is verklaarbaar vanuit onze 
verwachting dat een hogere mate van vervulling van de autonomiebehoefte samengaat 
met meer ruimtegevend gedrag en methet bij dio’s in het algemeen nog ontoereikende 
repertoire om dit te kunnen combineren met het bieden van structuur.  

De betekenis van de gevonden verbanden van de mate van vervulling van de drie 
psychologische basisbehoeften met het interpersoonlijk functioneren, is aanzienlijk en 
van dien aard dat rond de 25% van de variantie in de leerlingenbeelden, oplopend tot 
rond de 50% van de variantie in de leszelfbeelden, hiermee samenhangt. Hiermee lijkt 
bevestigd te worden wat wij in hoofdstuk 1 als vermoeden uitspraken, namelijk dat niet-
rationele factoren een aanzienlijk verband hebben met het interpersoonlijk functioneren 
van dio's. Dit lijkt een belangrijke conclusie in het licht van de grote nadruk die heel lang, 
zowel in onderzoek als in opleiding, gelegen heeft op rationele en bewuste factoren in het 
functioneren van dio's. 
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8.2.4 Resultaten: Het verband tussen de psychologische basisbehoeften en 
inzetten van kernkwaliteiten 

De derde groep onderzoeksvragen heeft betrekking op het inzetten van kernkwaliteiten van 
dio's, en het verband daarvan met een verandering in de mate van vervulling van de 
basisbehoeften. Hierover gaat hoofdstuk 6. Vanwege het feit dat onderzoek naar 
kernkwaliteiten een nieuw onderzoeksgebied is (Peterson & Seligman, 2004), en tot op 
heden nog weinig empirisch onderzoek is verricht naar de aard en de werking van het 
inzetten van kernkwaliteiten, in het bijzonder bij dio's, is dit onderdeel in ons onderzoek 
exploratief.  
 De eerste vraag die hierop betrekking heeft (onderzoeksvraag 3.1) luidt:  
 
In welke mate worden volgens dio's door hen kernkwaliteiten ingezet voor hun professio-
nele ontwikkeling gedurende de periode van 14 weken?  
 
De voor de beantwoording van deze vraag ontwikkelde KernKwaliteitenVragenlijst (KKV) 
bestaat uit drie schalen: Voelen, Denken en Willen. Voelen, Denken en Willen kunnen 
beschouwd worden als fundamentele 'krachten' van het menselijk organisme (Järvilehto, 
2001; zie ook Klein et al., 2002, Okano et al., 2000). De kernkwaliteiten van de schaal 
Voelen zijn expressies van het inzetten van gevoel, zoals openheid voor anderen en een 
gerichtheid op andere mensen. Ze geven uitdrukking aan een interpersoonlijke en sociale 
kwaliteit. De zes door ons gevonden kernkwaliteiten van dio's voor de schaal Voelen zijn: 
betrokkenheid, vertrouwen, zorg voor anderen, inlevingsvermogen, medelijden en 
tolerantie (α = .80). De kernkwaliteiten in de schaal Denken geven uitdrukking aan het 
effectief gebruiken van het denken, en cognitieve vaardigheden om de wereld te begrijpen 
en daarin vanuit kennis en begrip te functioneren. De door ons gevonden items in de schaal 
zijn: creativiteit, gestructureerdheid, helderheid en nauwkeurigheid (α = .86). De 
kernkwaliteiten uit de schaal Willen zijn een expressie van het inzetten van de wil en 
doelgerichtheid. Ze zijn een uitdrukking van duidelijke keuzes, ergens voor staan en 
vastberadenheid. De items uit deze schaal zijn daadkracht, doorzettingsvermogen en moed 
(α = .72).  
 Het valt op dat dio's, over het algemeen gesproken, op een middelmatig niveau 
kernkwaliteiten inzetten, namelijk (uitgedrukt op een schaal van 0 tot 1, waarbij 0 = het in 
het geheel niet inzetten en 1 = het maximaal inzetten van een kernkwaliteit) nog het meest 
de kernkwaliteiten van de schaal Willen (.63), gevolgd door de kernkwaliteiten van de 
schaal Voelen (.61). Het minst zetten zij de kernkwaliteiten van de schaal Denken in (.55).  
 De tweede onderzoeksvraag in deze groep (onderzoeksvraag 3.2) luidt:  
 
Is er een verband tussen kernkwaliteiten die dio's inzetten en een verandering in de 
mate van vervulling van hun psychologische basisbehoeften gedurende de periode van 
14 weken?  
 
De eerste resultaten van dit exploratieve onderdeel in ons onderzoek wijzen erop dat 
kernkwaliteiten van de schaal Voelen van de KKV (een samengestelde score op betrok-
kenheid, inlevingsvermogen, medelijden, vertrouwen, zorg voor anderen en tolerantie), 
een significant, matig sterk verband hebben met een verandering in de mate van vervul-
ling van de behoefte aan competentie en verbondenheid. Het inzetten van deze kernkwa-
liteiten lijkt dus een bijdrage te leveren aan een toename in de mate van vervulling van 
deze behoefte aan competentie en verbondenheid bij dio's gedurende de periode van 14 
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weken waarin zij voor het eerst in het kader van hun opleiding zelfstandig lesgeven. De 
kernkwaliteiten van de schaal Willen van de KKV (daadkracht, doorzettingsvermogen en 
moed) vertonen, ondanks dat dio's aangeven deze het meest in te zetten, geen signifi-
cant verband met een verandering in de mate van vervulling van de drie psychologische 
basisbehoeften. De kernkwaliteiten van de schaal Denken van de KKV (creativiteit, ge-
structureerdheid, helderheid en nauwkeurigheid), worden door dio's relatief minder inge-
zet. Ook deze schaal vertoont in ons onderzoek geen significant verband met een veran-
dering in de mate van vervulling van de basisbehoeften.  
 De resultaten uit deze eerste verkenning van de inzet van kernkwaliteiten door dio's, 
en de mogelijke betekenis hiervan voor hun professionele ontwikkeling, vragen ons in-
ziens om vervolgonderzoek.  
 
8.2.5 Algemene conclusies en wetenschappelijke relevantie 
Op grond van deze resultaten kunnen een aantal algemene conclusies getrokken worden. 
In de eerste plaats toonde ons onderzoek aan dat de mate van vervulling van de psycho-
logische basisbehoeften, uitgedrukt in drie niveaus van vervulling (laag, middelmatig en 
hoog) samenhangt met beelden die uitdrukking geven aan ervaringen die dio's hebben 
tijdens hun lesgeven. Factoren zoals fight-, flight- freeze-tendensen die in dergelijke 
beelden tot uitdrukking komen, gaan samen met een laag (lager dan .50) en in mindere 
mate met een middelmatig niveau (tussen .50 en .70) van vervulling van psychologische 
basisbehoeften. Beelden die uitdrukking geven aan flow-tendensen gaan samen met een 
hoog niveau (hoger dan .70) van basisbehoeftevervulling. Onze bevindingen over de - 
veelal onbewuste - werking van de vervulling van psychologische basisbehoeften bij dio's 
tijdens het lesgeven, en de werking van het ervarende systeem daarbij, ondersteunen de 
bestaande theorievorming ten aanzien van de rol van niet-rationele factoren.  
 In de tweede plaats toonden wij aan dat er significante verbanden zijn tussen de 
mate van vervulling van de psychologische basisbehoeften bij dio's en hun interpersoon-
lijk functioneren. Het betreft hier zowel het door henzelf waargenomen functioneren, als 
ook het door de leerlingen gepercipieerde, interpersoonlijk functioneren van de dio. De 
variantie in de beelden die leerlingen hebben van het interpersoonlijk functioneren van 
dio's wordt voor bijna een kwart verklaard door de mate van vervulling van de psycholo-
gische basisbehoeften van de dio's. In de les- en periodezelfbeelden die een dio over zijn 
of haar eigen functioneren heeft, is dit percentage aanzienlijk hoger. Het bestaande 
theoretisch kader over het interpersoonlijk functioneren van dio's wordt in dit opzicht 
uitgebreid met het niet onaanzienlijke aandeel dat het verband met de vervulling van 
psychologische basisbehoeften heeft in het interpersoonlijk functioneren zoals gepercipi-
eerd door leerlingen en de dio zelf. In ruimere zin kan deze bevinding ook gezien worden 
als bevestiging van het feit dat de vervulling van psychologische basisbehoeften in ver-
band staat met het functioneren van mensen in het algemeen, zoals gesteld door de SDT 
(Deci & Ryan, 2000, 2002). 
 Een hiermee samenhangend resultaat is dat de in de SDT beschreven relatie tussen 
behoeftevervulling en functioneren – een relatie die in de SDT veelal gebaseerd is op 
zelfrapportages – door ons, ten aanzien van het interpersoonlijk functioneren van dio's 
over een langere tijd, bevestigd is vanuit de perceptie van derden, namelijk leerlingen. 
Hiermee versterken wij het uitgangspunt van de SDT dat de vervulling van psychologi-
sche basisbehoeften van belang is voor het functioneren en gedrag van mensen. 
 Ten aanzien van het inzetten van kernkwaliteiten door dio's heeft ons onderzoek, 
vanuit de theorievorming die nog volop in ontwikkeling is, een exploratieve verkenning 
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verricht. De door ons gevonden resultaten lijken enigszins in de richting te wijzen dat het 
inzetten van kernkwaliteiten voor dio's positief samenhangt met een toename in de mate 
van vervulling van de behoefte aan competentie en verbondenheid. Deze eerste resulta-
ten ondersteunen in enige mate de opvatting van bijvoorbeeld Tickle (1999) en Kortha-
gen en Vasalos (2005), dat het inzetten van kernkwaliteiten door docenten bijdraagt aan 
hun professionele ontwikkeling.  
 Uit de interviews met dio's komt naar voren dat dio's zich in het algemeen niet zo 
bewust zijn van niet-rationele factoren in hun functioneren (zie met name hoofdstuk 6 en 
7).  
 Het totaal aan resultaten overziend, heeft dit onderzoek laten zien dat onbewuste, 
niet-rationele factoren van invloed zijn op het functioneren van dio's en hun ontwikke-
ling. Dit is een interessante conclusie in het licht van de nadruk die, zowel in onderzoek 
als in opleiding, lang gelegen heeft op rationele en bewuste factoren in het functioneren 
van dio's. Wij zijn dan ook van mening dat het zoeken naar passende opleidingsstrate-
gieën en interventies die rekening houden met de specifieke werking en dynamiek van 
deze veelal onbewuste en niet-rationele dimensies van de vervulling van de basisbehoef-
te bij dio's, van belang is. Hiermee samenhangend, kunnen opleiders zich afvragen of 
een zekere aandacht voor een evenwichtige en geïntegreerde persoonlijke ontwikkeling 
van een dio, in het bijzonder wat betreft de vervulling van de behoefte aan competentie, 
verbondenheid en autonomie en het inzetten van een spectrum aan kernkwaliteiten, 
gecombineerd moet worden met de reeds gebruikelijke aandacht voor hun functioneren 
in lessen, en hun professionele ontwikkeling.1  
 
8.3 Evaluatie van de onderzoeksmethode: Sterke kanten en beper-

kingen van dit onderzoek 
 
8.3.1 Inleiding 
In deze paragraaf worden de sterke en zwakke kanten van dit onderzoek besproken. Hierbij 
zullen ook aspecten belicht worden die van belang kunnen zijn voor (vervolg)onderzoek op 
dit gebied. De punten waarop zal worden ingegaan, zijn: het meten van de mate van 
basisbehoeftevervulling tijdens het lesgeven (8.3.2), het verband tussen de mate van 
vervulling van psychologische basisbehoeften en het interpersoonlijk functioneren van dio's 
in lessen (8.3.3), het verband tussen het inzetten van kernkwaliteiten van dio's en de 
ontwikkeling in de mate van vervulling de psychologische basisbehoeften (8.3.4), het 
verzamelen en het gebruiken van kwalitatieve data (8.3.5). Tot slot zal ingegaan worden op 
de aard en de omvang van de groep respondenten, en andere daarmee samenhangende 
aspecten (8.3.6).  

                                                      
1  Santos Seco (2002) sluit aan bij het belang van de persoonlijkheid van de docent en de ontwikkeling 

daarvan, en stelt dat intrinsieke kenmerken zoals interesse, uitdaging, het ervaren van succes en 
autonomie van meer belang zijn voor het ervaren van arbeidssatisfactie dan aspecten zoals leeftijd, 
geslacht, opleiding en professionele positie. Zij concludeert dat in lerarenopleidingen aandacht gege-
ven dient te worden aan het ondersteunen van de persoonlijke ontwikkeling van docenten. Aandacht 
die met name gericht is op het ontwikkelen van zelfkennis en het omzetten van belemmerende over-
tuigingen, draagt er volgens haar toe bij dat docenten komen tot een optimistisch gevoel in en over 
hun werk, hetgeen volgens haar van belang is voor een optimaal professioneel functioneren. Een 
vraag die men zich kan stellen, is in hoeverre lerarenopleidingen en lerarenopleiders een dergelijke 
geïntegreerde, persoonlijke en professionele ontwikkeling van dio's als hun taak zien, en in hoeverre 
lerarenopleidingen en lerarenopleiders daar ook adequaat voor toegerust zijn. 
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8.3.2 Het meten van de mate van basisbehoeftevervulling tijdens het lesgeven 
Bij dit onderzoek naar de vervulling van psychologische basisbehoefte van dio's tijdens 
het lesgeven is getracht zo dicht mogelijk de praktijk van het lesgeven van dio's te bena-
deren. Dio's zijn bij lessen in verschillende klassen, gedurende een langere periode ge-
volgd.2 Dit is gedaan om te kunnen nagaan hoe behoeftevervulling in lessen in verband 
staat met interpersoonlijk functioneren, en of er over een wat langere periode verande-
ringen optreden. Naast de realistische lessetting - dio's die lesgeven in klassen van rond 
de 30 leerlingen – vormt ook de longitudinale opzet van dit onderzoek een sterk punt.  
 Hoewel de ecologische validiteit van de meting van de behoeftevervulling dus hoog is, 
is het mogelijk dat bepaalde elementen in deze aanpak, zoals het gebruik van een vra-
genlijst, het aantal items dat gebruikt is of het vragen naar het gevoel direct na een les, 
een selectieve of beperkende invloed hebben op de gegevens.  
 Een andere beperking in onze aanpak is dat slechts bij enkele lessen in verschillende 
klassen data zijn verzameld. Veel tussenliggende lessen zijn buiten beschouwing geble-
ven. Hierdoor is onduidelijk hoe de werkelijke fluctuaties en veranderingen van les tot les 
of van week tot week bij een dio zijn (zie 8.5).  
 De periode van 14 weken die in dit onderzoek is gebruikt (lopend van begin septem-
ber tot half december) is gekozen op grond van pragmatische overwegingen. De periode 
startte meteen na de zomervakantie en liep tot vlak voordat een deel van de dio's, eind 
december, zou afstuderen. De vraag kan gesteld worden wat de betekenis is van deze 
periode van 14 weken in de ontwikkeling van dio's. Weliswaar markeert deze periode een 
fase die in de reguliere opleiding van dio's belangrijk lijkt te zijn, namelijk de periode 
waarin zij voor het eerst in het kader van de opleiding zelfstandig lesgeven, maar de 
vraag blijft staan welke rol deze periode werkelijk speelt in de ontwikkeling van dio's. Als 
de dio's langere tijd waren gevolgd, bijvoorbeeld gedurende een geheel schooljaar of 
zelfs drie jaar lang, welke fluctuaties, patronen en veranderingen zouden dan zichtbaar 
zijn geworden?  
 Ook kan men zich de vraag stellen of de mate van vervulling van de psychologische 
basisbehoeften per les en in de verschillende klassen, geleidelijk verandert naarmate de 
dio meer ervaring krijgt, of dat deze bijvoorbeeld meer sprongsgewijs verandert door 
ingrijpende ervaringen. Dergelijke inzichten zijn nu niet verkregen, bijvoorbeeld doordat 
niet over alle lessen in de periode gegevens beschikbaar waren. Evenmin is duidelijk 
waardoor geleidelijke en/of eventuele sprongsgewijze veranderingen in de mate van 
vervulling van de psychologische basisbehoeften van dio's geactiveerd worden, en hoe 
die veranderingen in de tijd verlopen en elkaar eventueel beïnvloeden.  
 Verder is onduidelijk wat de precieze invloed is van het invullen van de VBV op het 
activeren en het versterken van gevoelens die in verband staan met een bepaalde mate 
van behoeftevervulling. Zo gaf een dio aan dat na een vervelende les, het nog eens extra 
vervelend was om een vragenlijst in te vullen: "Ja, dan vul je dat meteen na zo'n les in 
en dan ben je ontzettend chagrijnig daarvan en dan is het allemaal stom". In het bijzon-
der is niet duidelijk in hoeverre dio's zich, door het herhaald invullen van de VBV direct 
na gegeven lessen, bewust geworden zijn van de rol die de (veelal onbewuste) behoefte-
vervulling speelt in hun functioneren in lessen. Illustratief is een uitspraak van een dio: 
"Als ik invulde op de vragenlijst dat ik me onvoldaan voelde, ging ik erover reflecteren en 

                                                      
2  Ons onderzoek wijkt in dit opzicht af van het enige, echt vergelijkbare onderzoek waarin basisbe-

hoeftevervulling van dio's in verband met hun functioneren werd bestudeerd (Reeve et al., 1999). 
Hierbij gaven dio's aan één leerling en in een laboratoriumopstelling slechts één korte les over het 
oplossen van een puzzel. 
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wilde ik dat veranderen." Mochten dio's door het invullen zich dus bewust geworden zijn 
van de rol van de mate van vervulling van de basisbehoeften, wat is daarvan dan de 
invloed geweest op hun ontwikkeling? Ook het herhaald invullen van eenzelfde vragen-
lijst, zoals in dit onderzoek bij sommige dio's 19 maal is gebeurd, zou kunnen leiden tot 
een zekere beïnvloeding van de data. 
 
8.3.3 De vervulling van psychologische basisbehoeften en het interpersoonlijk 

functioneren in lessen 
In dit onderzoek zijn drie manieren om het interpersoonlijk functioneren in beeld te 
brengen, gehanteerd. Twee daarvan zijn zelfrapportages: het leszelfbeeld dat het inter-
persoonlijk functioneren van de dio weergeeft zoals deze dit zelf in de lessen ervaart, en 
het periodezelfbeeld dat per klas het interpersoonlijk functioneren van de dio weergeeft 
zoals deze dit zelf ervaart, over de periode als geheel. Het leerlingenbeeld over het inter-
persoonlijk functioneren van de dio is aan het einde van de periode van 14 weken op 
basis van de opvattingen van de leerlingen in een bepaalde klas samengesteld. De ge-
dachte achter het periodezelfbeeld en het leerlingenbeeld is dat dit een weergave is van 
gestabiliseerde patronen in het interpersoonlijk functioneren van de dio over een bepaal-
de tijd. Het leerlingenbeeld is een minder subjectieve weergave van het functioneren van 
de dio dan het leszelfbeeld en het periodezelfbeeld.  
 De kracht van dit onderzoek is dan ook dat gebruik is gemaakt van percepties van 
leerlingen ten aanzien van het interpersoonlijk functioneren, en dat die in verband zijn 
gebracht met de mate van basisbehoeftevervulling. Zoals in paragraaf 8.2.5 al gesteld 
werd, ondersteunen de in ons onderzoek aangetoonde significante verbanden tussen de 
vervulling van de basisbehoeften en het interpersoonlijk functioneren van dio's, met 
name zoals waargenomen door de leerlingen, de bestaande kennis waarbij dergelijke 
verbanden wel verondersteld worden, maar niet zijn aangetoond (Pelletier et al., 2002).  
 Naast gegevens over het leerlingenbeeld over de periode van 14 weken, zou het 
interessant geweest zijn om ook leerlingenbeelden per les te hebben. Zo zou het moge-
lijk geweest zijn om fluctuaties in de mate van vervulling van de basisbehoeften in ver-
band te brengen met de percepties van de leerlingen per les en die ook te vergelijken 
met het leszelfbeeld per les van de dio.  
 
8.3.4 Het inzetten van kernkwaliteiten en de ontwikkeling in de mate van ver-

vulling van de psychologische basisbehoeften van dio's 
Ondanks een toename in de belangstelling voor kernkwaliteiten, is hier nog weinig empi-
risch onderzoek naar verricht. Het theoretisch kader over de aard en werking van 
kernkwaliteiten is dan ook nog volop in ontwikkeling. Dit onderdeel in ons onderzoek is 
derhalve exploratief van aard en opzet. Toen het ontwikkelen van de KKV en de dataver-
zameling in 2001 plaatsvonden, was een aantal voor ons onderzoek relevante publicaties 
(zoals Peterson & Seligman, 2002, 2004; Snyder & Lopez, 2002) nog niet verschenen. 
Hierdoor is bijvoorbeeld geen gebruikgemaakt van de schalen die Peterson en Seligman 
(2004) in hun werk noemen.  
 De KernKwaliteitenVragenlijst (KKV) die in ons onderzoek is gebruikt, bestond uit 
woorden die de dio's scoorden op een zevenpuntsschaal. De methode van Peterson en 
Seligman maakt gebruik van zinnen die een duidelijke omschrijving geven van een 
kernkwaliteit (Peterson & Seligman, 2004, p. 625). Ook gebruiken zij per kernkwaliteit 
meerdere items ter verificatie van de scores van de persoon, wat bij de KKV niet is ge-
beurd. Daardoor kan, ondanks de aangetoonde betrouwbaarheid en validiteit van de 
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KKV, dit instrument minder sterk zijn dan wanneer wel aan die condities was voldaan. 
Tevens zijn de gegevens over het inzetten van de kernkwaliteiten van de dio's niet per 
klas, en uitsluitend via zelfrapportage verkregen aan het einde van periode van dataver-
zameling. Ook dit kan een beperking inhouden.  
 Een van de dio's zei na het invullen van de KKV: "De kernkwaliteiten zou ik anders 
scoren als ik vandaag slechte lessen had gegeven." De scores van de dio's op de KKV zijn 
dus wellicht een momentopname. Hoe zouden de resultaten geweest zijn als de gegevens 
over de inzet van kernkwaliteiten door de dio's op verschillende momenten gedurende de 
periode van 14 weken verzameld waren, of zelfs in combinatie met de VBV?  
 Een ander punt dat we niet ter referentie hebben kunnen aandragen, is de mate 
waarin ervaren docenten kernkwaliteiten inzetten. Het is niet uitgesloten dat ervaren 
docenten meer en intensiever kernkwaliteiten inzetten dan dio's, hetgeen mede in ver-
band zou kunnen staan met de door ons bij ervaren docenten geconstateerde hogere 
vervulling van de basisbehoeften. Ook dit zijn thema's die in vervolgonderzoek meer 
aandacht zouden kunnen krijgen. 
 
8.3.5 Het verzamelen en het gebruiken van kwalitatieve data 
In dit onderzoek is gebruikgemaakt van verschillende typen kwalitatieve data. In de 
eerste plaats hebben we de dio's gevraagd beelden op te schrijven bij het invullen van de 
VBV. Deze beelden zijn gebruikt bij het vaststellen van drie niveaus van de mate van 
vervulling van de drie basisbehoeften. Hierbij is niet gekeken in hoeverre beelden van 
dio's uitdrukking geven aan de mate van vervulling van elk van de basisbehoeften afzon-
derlijk. Dit zou naar verwachting een apart onderzoek vergen, maar zou mogelijk meer 
inzicht kunnen verschaffen in de aard en de intensiteit van de in de beelden vervatte 
ervaringen.  
 In de tweede plaats zijn gesprekken met dio´s gevoerd om zicht te krijgen op hun 
ervaringen. Wat de dio´s in deze gesprekken vertelden, is alleen gebruikt ter illustratie 
van de resultaten die met de kwantitatieve gegevens zijn verkregen. Ook is er geen 
uitgebreide, systematische analyse uitgevoerd op de vido-opnames die van een aantal 
dio's zijn gemaakt. Dit zou het onderzoek binnen de beschikbare tijd te uitgebreid en te 
complex hebben gemaakt. Voor vervolgonderzoek lijkt het echter, op grond van de rijk-
dom van dit soort materiaal dat nu als illustratie is gebruikt, zeker de moeite waard om 
nadere analyses te verrichten op wat dio's zeggen en doen, in relatie met de mate van 
vervulling van hun basisbehoeften, het interpersoonlijk functioneren en het inzetten van 
kernkwaliteiten. 
 
8.3.6 Condities: Omvang van de groep respondenten en factoren die mogelijk 

invloed hebben 
Aan dit onderzoek hebben 46 dio's meegewerkt, waarvan 36 over 417 lessen wat betreft 
hun behoeftevervulling en hun leszelfbeeld hebben gerapporteerd. Gezien het beperkte 
aantal dio's dat binnen een opleidingsinstituut voor deelname aan een dergelijk onder-
zoek beschikbaar is en gezien de belasting die dit voor dio's betekende (bijvoorbeeld 
direct na een aantal lessen een vragenlijst invullen en opsturen), is dit aantal hoog te 
noemen. Van deze groep is de representativiteit vastgesteld. De groep bleek in grote 
lijnen representatief voor de groep dio's van het IVLOS uit de omringende jaren, en de 
niet-deelnemende dio's uit hetzelfde jaar. Toch kan de vraag gesteld worden hoe de 
resultaten zouden zijn wanneer met een veel grotere groep dio's gewerkt zou zijn. Een 
grotere groep dio's biedt ook meer mogelijkheden om van factoren zoals het vak dat een 
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dio geeft, sekse, type opleiding e.d. (in samenhang) na te gaan hoe zij in verband staan 
met de vervulling van basisbehoeften. Een andere vraag is of het uitmaakt van welk 
opleidingsinstituut de dio's komen. Nu waren alle dio's afkomstig van het IVLOS. Worden 
dezelfde resultaten gevonden bij dio's van andere universitaire lerarenopleidingen of 
lerarenopleidingen in het hbo?  
 
8.4 Mogelijke consequenties voor de opleidingspraktijk 
 
We bespreken in deze paragraaf mogelijke consequenties voor opleidings- en begelei-
dingsinterventies. We denken daarbij met name aan mogelijkheden om de opleiding of 
begeleiding van dio's niet alleen te richten op effectief gedrag van dio's, maar ook gericht 
te bevorderen dat hun behoeftevervulling toeneemt. 
 Ten aanzien van de competentiebehoefte kan dit wellicht bevorderd worden door:  
• het ondersteunen van dio's bij het werken aan concrete, overzichtelijke leerdoelen 

die gefaseerd zijn in duidelijke, voor de dio haalbare stappen met een grote kans op 
succes; 

• dio's te stimuleren om kernkwaliteiten uit het gebied van het voelen in te zetten, 
zoals betrokkenheid, vertrouwen, zorg voor anderen en inlevingsvermogen. 

Ten aanzien van de behoefte aan verbondenheid is het mogelijk van belang: 
• dio's te stimuleren om nog meer aandacht te geven aan het menselijk contact met de 

leerling, deze leerlingen waar mogelijk individueel te benaderen en dio's te onder-
steunen niet naar klassen te kijken als een ongedifferentieerde massa van bijvoor-
beeld "vijfentwintig haaien op weg naar een prooi", zoals een van de dio's het om-
schreef; 

• dio's te helpen om zich bewust te worden van mogelijkheden om het sociale karakter 
van de leeromgeving te vergroten (Deci & Ryan, 1985; Skinner & Belmont, 1993) en 
om werkvormen te gebruiken die bijdragen aan het versterken van een positief 
groepsgevoel (zie bijv. Kagan, 1994; Evelein, 1997; Sharan, 1994);  

• dio's te stimuleren om kernkwaliteiten uit het gebied van het voelen in te zetten. 
Ten aanzien van de behoefte aan autonomie kan wellicht gedacht worden aan: 
• het bieden van keuzemogelijkheden in de opleiding en in het lesgeven (Deci & Ryan, 

1985, 1989; Levesque et al., 2004; Patrick et al., 1993; Ryan, 1995); 
• het verminderen van de druk ten aanzien van wat 'moet' en wat 'niet mag' zowel 

vanuit de school, de vaksectie, de begeleiding en de lerarenopleiding (Pelletier et al., 
2002), zodat de dio meer het gevoel heeft een eigen standpunt in te kunnen nemen 
en een eigen koers te varen (Deci & Ryan, 2000, 2002); 

• het zodanig inrichten van de opleiding en begeleiding van dio's dat recht wordt ge-
daan aan hun persoonlijke doelen, waarden en inspiratie, en dat ruimte gegeven 
wordt voor daarop gerichte leeractiviteiten (Sheldon & Kasser, 2001a; Korthagen, 
2001; Korthagen & Vasalos, 2005).  

Voor de vervulling van alle basisbehoeften lijkt het aanbevelenswaardig dio's aanvanke-
lijk bij voorkeur te plaatsen in relatief 'veilige' klassen en niet te veel klassen te geven 
die een stigma hebben als probleemklas. Zo kunnen dio's ervaren hoe belangrijk en ook 
haalbaar het is om een open en positief contact met een klas op te bouwen.3 In de loop 
van een opleiding zou de moeilijkheidsgraad van de klassen dan geleidelijk opgevoerd 

                                                      
3  Fredrickson gaf in een lezing die zij gaf in 2004 aan dat ook negatieve emoties en ervaringen onmis-

baar zijn voor groei. Zij benadrukte dat voor optimale groei een verhouding tussen negatieve en po-
sitieve emoties nodig is van ongeveer 1:2.9. 
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kunnen worden. Helaas is deze mogelijkheid echter minder goed te realiseren in kortdu-
rende opleidingsprogramma's en in situaties waarin de dio van meet af aan een betaalde 
baan als docent heeft. 
 Verder kan gedacht worden aan de mogelijkheid om in de begeleiding meer te focus-
sen op actuele en vroegere succeservaringen (Deci & Ryan, 2000, 2002; zie ook Valle-
rand & Ratelle, 2002). Ook het leren inzetten van constructieve en positief georiënteerde 
denkstrategieën door dio's zou een vruchtbare bijdrage kunnen leveren aan de behoefte-
vervulling (Epstein, 1998a, 1998b; Fredrickson, 2000). Een mogelijke strategie hierbij is 
opleiders te leren kernkwaliteiten bij dio's te herkennen en te benoemen, en dio's te 
helpen die in te zetten tijdens het lesgeven (Korthagen, 2001). Korthagen en Vasalos 
(2005) spreken in dit verband over het bevorderen van kernreflectie.  
 In dit verband is het opvallend dat dio's zich vóór de interventies vanuit het onder-
zoek niet bewust waren van de mate van vervulling van hun psychologische basisbehoef-
ten en de werking daarvan, en ook nauwelijks van het al dan niet inzetten van kernkwali-
teiten. Wellicht zou het een positief effect kunnen hebben als dio's worden gestimuleerd 
om zich daar wél meer van bewust te zijn (vgl. Epstein, 1998a, 1998b; Peterson & Se-
ligman, 2004). Ook de in dit onderzoek ontwikkelde instrumenten zouden daarbij ge-
bruikt kunnen worden. Zo zou de Vragenlijst BasisBehoefteVervulling (eventueel in com-
binatie met de leszelfbeeldvragenlijst (LesVIL)) benut kunnen worden voor het bevorde-
ren van reflectie. Tevens zou nog een video-opname gemaakt kunnen worden van één of 
meer van de lessen waarover de dio de vragenlijsten heeft ingevuld. Niet alleen kunnen 
dio's zich hierdoor bewust worden van hun basisbehoeftevervulling, ook het verband 
daarvan met hun interpersoonlijk functioneren kan daardoor meer zichtbaar worden. Bij 
herhaald invullen zou ook gekeken kunnen worden naar fluctuaties in de scores, en oor-
zaken daarvan.  
 Een tweede, in het onderzoek gebruikte aanpak die ingezet kan worden om dio's zich 
bewust te laten worden van hun behoeftevervulling, is het door hen laten noemen van 
metaforische beelden met betrekking tot hun lessen. De dio's kunnen vervolgens op deze 
beelden reflecteren en zo ontdekken wat daarin tot uitdrukking komt ten aanzien van 
hun basisbehoeftevervulling en het verband daarvan met hun functioneren. 
 Het laatste onderzoeksinstrument dat ook gebruikt kan worden in de begeleiding is 
de KernKwaliteitenVragenlijst. Het is tevens mogelijk om deze vragenlijst op verschillen-
de momenten, over verschillende lessen en over verschillende klassen in te vullen, het-
geen voor dio's mogelijk de situationele werking van het inzetten van kernkwaliteiten en 
het effect daarvan kan verhelderen. 
 
8.5 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
 
De door ons gevonden resultaten, maar ook de gevonden lacunes in ons onderzoek, 
kunnen een stimulans bieden voor verder onderzoek. In aanvulling op de punten die wij 
al noemden in paragraaf 8.3 en 8.4 willen we tot besluit van dit hoofdstuk nog enkele 
andere suggesties voor vervolgonderzoek geven.  
 Een eerste punt dat aandacht verdient, is de relatie tussen de autonomievervulling en 
interpersoonlijk functioneren (zie ook Reeve, 2002). In vervolgonderzoek zou, naast de 
vervulling van de autonomiebehoefte en het interpersoonlijk functioneren, ook de door 
de dio gewenste invloed, zijn/haar gedragsrepertoire op het gebied van ruimte geven, 
orde houden, structureren, controleren e.d., en de bijbehorende cognities betrokken 
moeten worden.  
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 De globale vervulling van de psychologische basisbehoeften, dus de mate van be-
hoeftevervulling in het leven van de dio's in het algemeen, is eveneens een aspect dat 
aandacht verdient in vervolgonderzoek. Immers, Reis e.a. (2000), maar ook Reeve e.a. 
(1999), stellen dat het globale patroon in de dagelijkse mate van behoeftevervulling 
(Vallerand & Ratelle, 2002) doorwerkt in de mate van behoeftevervulling in concrete 
situaties. In de gesprekken met de dio's werd dit beeld bevestigd.4 Wij hebben echter 
niet het globale patroon van basisbehoeftevervulling bij dio's onderzocht, waardoor wij 
niet weten wat de invloed hiervan is op de mate van vervulling van de basisbehoeften in 
het lesgeven en op de fluctuaties daarin. Ook is in dit onderzoek niet duidelijk geworden 
of de mate van behoeftevervulling tijdens lessen, en de ontwikkeling die daarin heeft 
plaatsgevonden een verandering bewerkstelligt in de globale basisbehoeftevervulling van 
de persoon. Dit is iets waarvan Vallerand en Ratelle (2002) aangeven dat dit tot de mo-
gelijkheden behoort. Een gedachte die hiermee samenhangt, is dat aandacht voor de 
integratie van de professionele en persoonlijke ontwikkeling van dio's mogelijk niet alleen 
gelegitimeerd, maar zelfs noodzakelijk is voor de opleiding van dio's (Korthagen, 2004, 
2005; Santos Seco, 2002). 
 Een ander aangrijpingspunt voor vervolgonderzoek ligt op het vlak van de kernkwali-
teiten van dio's en het inzetten daarvan. In ons onderzoek was dit een exploratief onder-
deel, en de eerste resultaten zijn bemoedigend. Dit gebied van onderzoek staat volop in 
de belangstelling, gezien de vele publicaties die hier recentelijk over verschenen zijn (zie 
Aspinwall & Staudinger, 2003a; Peterson & Seligman, 2004; Snyder & Lopez, 2002), 
deels nadat wij ons exploratieve onderzoek naar de rol van kernkwaliteiten in de ontwik-
keling van dio's reeds hadden uitgevoerd. Er zou in vervolgonderzoek preciezer gekeken 
kunnen worden naar de aard van kernkwaliteiten van dio's, en naar de vraag hoe en in 
welke mate het inzetten van kernkwaliteiten samenhangt met de vervulling van basisbe-
hoeften en met de professionele ontwikkeling in het algemeen. Hierbij zou mede ge-
bruikgemaakt kunnen worden van de perceptie van leerlingen. Hierdoor kan beter in 
beeld gebracht worden in hoeverre (bepaalde) kernkwaliteiten noodzakelijk en mogelijk 
zelfs onmisbaar zijn voor effectief professioneel functioneren en voor de ontwikkeling van 
dio's. 
 In dit onderzoek is een aanzet gegeven tot het gebruik van beelden van dio's. In een 
vervolgonderzoek zou dit meer kunnen worden uitgewerkt, om zo nog nauwkeuriger te 
onderzoeken wat voor soort beelden of tendensen in beelden samenhangen met de mate 
van vervulling van de drie verschillende basisbehoeften. Als het mogelijk is om een clas-
sificatie van de beelden of tendensen daarin samen te stellen, dan kan deze bijdragen 
aan een verdieping van het inzicht in Gestalts die bij dio´s tijdens het lesgeven gefor-
meerd worden. Dit kan dan mogelijk weer bijdragen aan de begeleiding van dio's. Bij dit 
alles kan wellicht ook nog het idee van Swennen, Jörg en Korthagen (2004) meegeno-
men worden om beelden van dio's over hun professioneel functioneren niet (alleen) in 
woorden te laten rapporteren, maar (ook) in de vorm van tekeningen.5 
 

                                                      
4  Een globaal hoge mate van vervulling lijkt te werken als een vruchtbare basis voor een goede aan-

passing in de professionele context. Wij hebben uit de gesprekken met de dio's de indruk dat dio's 
met een globaal hoge mate van basisbehoeftevervulling (dus een hoog niveau van de vervulling van 
de basisbehoeften in het dagelijkse leven) professioneel beter lijken te functioneren en zich sneller 
en gemakkelijker ontwikkelen dan dio's die in hun dagelijks leven een lage mate van basisbehoefte-
vervulling hebben. 

5  Het lijkt mogelijk om dio's een training te geven over beelden waarin Gestalts tot uitdrukking komen, 
om hen zo te leren de niet-rationele lagen in hun eigen functioneren te herkennen, bewust te maken 
en in te brengen in de begeleiding (vgl. Korthagen & Lagerwerf, 2003). 
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Samenvattend, pleiten wij voor vervolgonderzoek naar (1) de rol van de autonomiebe-
hoefte bij dio's, (2) het verband tussen behoeftevervulling in het dagelijks leven en in de 
professionele context, (3) de rol van kernkwaliteiten in het professioneel functioneren en 
(4) vormen en effecten van het zich bewust worden door dio's van zowel de mate van 
vervulling van basisbehoeften als het inzetten van kernkwaliteiten. Ten aanzien van het 
laatste punt is de vraag interessant in hoeverre reflectie op dergelijke niet-rationele en 
onbewuste aspecten bijdraagt aan de professionele ontwikkeling zoals Korthagen (2004) 
stelt, en zo ja, welke vormen van reflectie hiervoor geschikt zijn. Korthagen en Vasalos 
(2005) propageren in dit verband de kernreflectiemethodiek. Onderzocht zou kunnen 
worden of en in hoeverre de inzet van deze methodiek een positieve invloed heeft op de 
mate van vervulling van de drie basisbehoeften, het functioneren van aanstaande leraren 
en de ontwikkeling daarin. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlagen





Bijlage 2.1 
 
Literatuursearch 
 
Een ERIC- en Psychinfo-search ten aanzien van de basisbehoeftevervulling bij dio’s heeft 
geen enkele referentie opgeleverd. De hoofdlijn van de gevolgde procedure was: 
 

Zoekterm Resultaten 

Basic psychological needs & teachers Geen 

Psychological needs & teachers Geen 

Autonomy & competence & relatedness & 
teachers 

Geen 

Teachers & autonomy need 10 hits: geen hiervan heeft te maken met 
autonomiebehoefte tijdens het lesgeven. 
Een aantal verwijzen naar de autonomieon-
dersteuning van leerlingen door leraren en 
een aantal naar de autonomie-ervaring van 
leraren in relatie tot de schoolleiding. 
1 artikel benadrukt de autonomiedruk die 
leraren kunnen ondervinden vanuit de 
schoolleiding en leerlingen. 

Teachers & relatedness need Geen relevante 

Teachers & competence need Geen relevante 

Behavior & autonomy & teachers Geen 

Self-detemination & education Verwijzingen naar het bevorderen van 
motivatie bij leerlingen door docenten 
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Bijlage 3.1  
 
Mondeling gegeven introductie van het onderzoek aan de dio's in sep-
tember 2001 
 
"Het IOP komt tot stand in drie periodes (rond de lesweken 2, 7 en 12). Na een gegeven 
les vul je een vragenlijst in. In deze vragenlijst worden ervaring en gevoel over het afge-
lopen lesuur opgevraagd en geef je een inschatting ten aanzien van je eigen functioneren 
in dit uur. Dit wordt gedaan bij drie verschillende klassen, en voor elke klas binnen die 
periode tweemaal.  

Van belang is dat je de vragenlijst vrij snel nadat je de les gegeven hebt, invult. Als 
richtlijn hanteren we hierbij binnen een uur nadat je de klas hebt gehad. Het is dan ook 
belangrijk dat je klassen uitkiest waarna je een tussenuur hebt of die het voor jou laatste 
lesuur van een dag zijn. Het invullen van deze vragenlijst kost je, als je er even aan bent 
gewend, ongeveer 7 minuten.  

Nadat je een vragenlijst hebt ingevuld, stuur je die via de administratie van de school 
in de retourenvelop naar het IVLOS. Op het IVLOS verzamel ik jullie data en behandel ze 
strikt vertrouwelijk. Ze worden niet gebruikt bij je beoordeling.  

Om een goed overzicht te krijgen en de verzamelde data tot hun recht te kunnen la-
ten komen, is een totaaloverzicht van belang. Dat is dan ook de reden dat we je geen 
tussentijds verslag zullen sturen op grond van de door jou geleverde gegevens. Voor het 
verkrijgen van een goed overzicht is het van belang dat je alle vragenlijstjes op de juiste 
momenten invult. Vanuit het IVLOS zal ik dit coördineren. Mocht zich een stagnatie voor-
doen, dan zal ik contact met je opnemen.  

Begin december maak ik met elke dio een afspraak om in een gesprek terug te blik-
ken, en het persoonlijke ontwikkelingsprofiel te geven en toe te lichten.  

De gegevens die je inlevert, worden met de grootste zorgvuldigheid, en strikt ver-
trouwelijk behandeld. Ze zijn alleen voor jouzelf. Het is aan jou om ze eventueel aan 
derden te laten zien en/of te vermelden in je portfolio. Wel zullen we de gegevens geheel 
anoniem voor ons verdere onderzoek naar de ontwikkeling en verbetering van deze 
methode gebruiken.”  

Vervolgens kregen de dio's de gelegenheid tot het stellen van vragen.  
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Bijlage 3.2 
 
Opzet van het gesprek na een gegeven les  
 
Voordat het gesprek over de les begon, werd aan de dio kort het volgende uitgelegd: 
"Het doel van dit gesprek is om te kijken wat dio's ervaren op verschillende momenten in 
een les. Dit is een onderdeel van onderzoek naar ervaringen van dio's tijdens het lesge-
ven. We willen dat doen in een open gesprek met je. In dit gesprek wordt je de gelegen-
heid geboden ervaringen die je tijdens de les had, te verwoorden. Dit gesprek, en de 
gegevens van dit onderzoek, worden niet gebruikt voor je beoordeling, maar dienen als 
gegevens voor het onderzoek dat bij het IVLOS wordt verricht op dit vlak. We nemen het 
gesprek op band op, om het later uit te werken. Ik zal je straks vragen terug te blikken 
op deze les, waarbij het er in dit gesprek om gaat dat jij aangeeft wat voor jou van be-
lang is. Mijn taak in dit gesprek zal zijn om je daarbij te helpen". 

De dio werd gevraagd een eerste reactie te geven op de les als geheel. De startvraag 
bij de opening van het gesprek was: “Hoe heb je deze les ervaren?”. Op de ervaringen 
die de dio verwoordde, werd doorgevraagd. Het accent in het doorvragen lag op het 
helpen van de dio om ervaringen verder, en vanuit meer perspectieven te laten te ver-
woorden. Bij het gesprek werd ernaar gestreefd zo dicht mogelijk bij de ervaring van de 
dio te blijven en de dio niet te stimuleren tot een actieve reflectie. De reden hiervoor is 
dat gevoelens, associaties en beschrijvingen van handelingen en gedrag e.d. directer 
uitdrukking geven aan niet-rationale aspecten van het ervarende systeem dan bijvoor-
beeld bewuste reflecties. 

Het volgende type vragen werd gebruikt: 
1 Hoe voelde je je? (Deze vraag richt zich op het gevoel van de dio. Als alternatief zou 

ook gevraagd kunnen worden: Wat deed dat met je?) 
2 Wat maakt dat jij je zo voelde? (Deze vraag kan helpen een door de dio ervaren 

oorzaak voor dit gevoel te verwoorden.) 
3 Hoe heb je dat ervaren? (Deze vraag kan de ervaring van de dio verder activeren.) 
4 Waar had je behoefte aan? (Deze vraag is gericht op het verwoorden van behoeften. 

Als alternatieven werden gebruikt : Wat had je nodig? Wat zou je willen? Waar ver-
langde je naar? Wat zou je kunnen helpen?) 

5 Kun je daar een beeld (metafoor) van geven? (Deze vraag is gericht op het opvragen 
van beelden en metaforen die mogelijkerwijs kunnen samenhangen met het erva-
rende systeem (Epstein, 1989) en behoeftevervulling.) 
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Bijlage 4.1 
 
Vragenlijst BasisBehoefteVervulling (VBV) 
 
Vragenlijst BasisBehoeftevervulling zoals gebruikt is voor het meten van de vervulling 
van psychologische basisbehoefte bij dio’s tijdens het lesgeven. De items zijn in dit over-
zicht gerangschikt per basisbehoefte. In de vragenlijst staan ze in een willekeurige volg-
orde 
 

In het afgelopen lesuur voelde ik: 1 = helemaal niet, 5 = heel erg 

Competentie 
1 dat ik mijn kwaliteiten succesvol inzette.  
2 dat het me lukte moeilijke dingen goed te doen.  
3 dat ik uitdagingen uitstekend doorstond en tot een goed einde bracht.  
4 me competent in wat ik deed. 
5 me vaardig in het verzorgen van onderwijs.  
6 dat ik veel kwijt kon van mezelf. 
7 dat ik slecht functioneerde. 
8 me incapabel. 

Verbondenheid 
1 een band met de leerlingen.  
2 een goede relatie met de leerlingen.  
3 me verbonden met de leerlingen. 
4 dat de leerlingen mij aardig vinden.  
5 een slecht contact tussen mij en de leerlingen.  
6 een vervelende sfeer tussen leerlingen en mij. 

Autonomie 
1 dat mijn keuzes waren gebaseerd op mijn echte interesses en waarden. 
2 me vrij om de les vanuit mijn visie in te richten. 
3 dat mijn beslissingen een uitdrukking waren van wie ik ben.  
4 dat ik ruimte had om beslissingen te nemen die helemaal bij mij passen.  
5 dat mijn visie over wat ik belangrijk vind onder druk stond. 
6 dat deze les was zoals ik het zelf graag wil hebben. 
7 dat keuzes die ik maakte sterk werden bepaald door anderen. 
8 een gebrek aan ruimte voor wat ik belangrijk vind. 
9 dat mijn idealen tot hun recht kwamen.  

Noot. De cursief gedrukte vragen zijn ontleend aan Sheldon e.a. (2001). De vet gedrukte vragen zijn 
uiteindelijk gebruikt voor de definitieve analyses (dit wordt besproken in 4.2.2 en 4.3.1).  
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Bijlage 4.2 
 
Beelden van dio's bij lessen in relatie tot hun behoeftevervulling, in-
gedeeld in drie groepen 
 
De beelden van de dio’s die gebruikt werden voor het vaststellen voor de interbeoorde-
laarsbetrouwbaarheid met bijbehorende waarden voor de mate van vervulling van de 
behoefte aan competentie, verbondenheid en autonomie. 
 
 
Beelden Com. Ver. Aut. 

Lage mate van vervulling (grotendeels onder .50): 
Fight-, flight-, freeze-tendensen 

   

Een zeephelling .01 .38 .31 

Een ramp! .05 .13 .06 

Een gevoel van bij de pakken neerzitten .20 .31 .31 

Regen, regen, regen .20 .31 .38 

Steeds weer vechten om ze stil te krijgen, vragen om iets onmoge-
lijks (hele les uitleg) 

.20 .44 .38 

Opgebrand .25 .13 .19 

Vechten tegen de bierkaai .25 .38 .25 

Tegen de muur gedrukt alsof ik onder hoge druk sta .25 .25 .25 

Wat een k---les .25 .44 .25 

Als iemand die achter de feiten aanloopt .25 .44 .32 

Chaotisch, alsof we in een discotheek zijn en de klas danst een ande-
re dans dan ik / de docent 

.25 .38 .44 

Ik voel dat er iets gebeurt waar ik schuld aan heb zonder dat het mijn 
schuld is. Opgelaten 

.30 .50 .31 

Als een glibberig stuk zeep .30 .25 .38 

Boos worden met steeds kortere intervallen .30 .44 .44 

Of ik een loden bal in de lucht moet houden .35 .31 .37 

Politieagentje lopen spelen .38 .13 .38 

Een kleine storm .50 .44 .44 

Als een sardientje in een veel te vol blikje .40 .44 .38 

Een zwarte doos met slot .40 .38 .44 

Klein zonnetje achter grote wolk .40 .50 .31 

Net als een rijles, sommige dingen gaan goed andere minder, maar 
oefening baart kunst, dus maar veel oefenen 

.40 .56 .44 

Vechtend tegen de bierkaai, geen vat op te krijgen, politie-agentje 
spelen 

.45 .31 .25 

Een druk fietspad met velen die de regels van het verkeer overtreden .45 .25 .25 

Een draaimolen waar het uitknopje van kapot is .45 .50 .44 

Middelmatige mate van vervulling (grotendeels tussen .50 en .70): 
Tendens: “moeizaam maar het gaat” 

   

Een klein feestje na het voorbijtrekken van een wervelwind .40 .63 .56 
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Bijlage 4.2 (vervolg) 
 

   

Beelden Com. Ver. Aut. 

Ik voel een druk op mij alsof er onweer in de lucht is bij drukkend 
weer 

.50 .56 .56 

Ik voel me goed alsof ik na 10 keer gooien Yatzee heb .50 .50 .46 

Ik kan een lekkende kraan steeds opnieuw dichtdraaien, op een ge-
geven moment hoorde ik hem steeds weer tikken 

.50 .50 .48 

Rots in de branding (maar wel een die zich grieperig voelde) .50 .56 .50 

Zeiler die met enig moeite wind in de zeilen krijgt en vooruit komt 
alhoewel niet zo snel en soepel als hij wilde (af en toe zit de wind 
aan de verkeerde kant van het zeil) 

.50 .63 .63 

Rustig in de branding .55 .50 .45 

Veel afslagen van de hoofdweg maar steeds weer een goede die ons 
bij het doel brengt 

.55 .50 .63 

Zwemmen met zwembandjes, maar ik durf ze nog niet af te doen .55 .50 .69 

Een fietstocht door een polder met behoorlijke tegenwind .60 .56 .63 

Beginnende storm op zee .60 .70 .69 

Wederopbouw na oorlog .60 .63 .69 

Conducteur en machinist die de trein op de plaats van bestemming 
bracht 

.60 .70 .75 

Zwemmen door stroop, maar we komen er wel .65 .50 .69 

Op schoteltje op een stokje dat ik in de lucht moet houden .65 .70 .81 

Zwemmen door een plumpudding .65 .62 .70 

Ik voel me als een plaat met een kras .70 .63 .38 
 

Hoge mate van vervulling (grotendeels boven .70): 
Flow-tendensen 

   

Drijvend op het water .70 .75 .69 

Rustig, al slalommend de helling af skiën .70 .69 .69 

Een warme zomeravond .70 .66 .75 

Roeiboot op rustig kabbelende rivier .70 .75 .75 

Als een lauwwarm bad .70 .75 .75 

Rimpelloze vijver .75 .75 .66 

Een oase van kalmte .75 .73 .70 

Zeilen voor de wind .75 .75 .75 

Een gespreid bedje .75 .75 .75 

Een rozenbedje .75 .75 .75 

Gedanst op rozen .75 .75 .75 

Ik voel me als een vis in het water .75 .75 .75 

Een kabbelend bergbeekje .75 .75 .75 

Een zweefmolen .90 .94 .81 

Feestje .90 .75 .81 

Als een treintje .90 .76 .88 

Goed lopende trein (zeker niet NS) .95 .81 .81 

Kabbelend beekje .95 .76 1.0 
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Bijlage 4.3 
 
Resultaten van de multiniveau-analyses ten behoeve van de vraag 
naar verandering in de mate van vervulling van de drie psychologische 
basisbehoeften 
  
Vergelijking van de resultaten van Model 0 (constante waarde) en Model 1 (wekelijkse 
verandering), met de mate van vervulling van de behoefte aan autonomie, competentie 
en verbondenheid als afhankelijke variabelen (score varieert van 0 tot 1) 
 

 Autonomie  Competentie  Verbondenheid 

 Model 0 Model 1  Model 0 Model 1  Model 0 Model 1 

Parameter Schatting (σ) Schatting (σ)  Schatting (σ) Schatting (σ)  Schatting (σ) Schatting (σ) 

Fixed deel          

µ          

  Week 1 .578 (.015) .532 (.059)  .579 (.014) .568 (.067)  .611 (.013) .569 (.062) 

  Week 2 .578 (.015) .553 (.061)  .579 (.014) .570 (.070)  .611 (.013) .614 (.064) 

  Week 3 .578 (.015) .556 (.060)  .579 (.014) .566 (.069)  .611 (.013) .609 (.064) 

  Week 4 .578 (.015) .577 (.063)  .579 (.014) .552 (.073)  .611 (.013) .579 (.066) 

  Week 5 .578 (.015) .545 (.068)  .579 (.014) .507 (.078)  .611 (.013) .572 (.072) 

  Week 6 .578 (.015) .604 (.069)  .579 (.014) .595 (.079)  .611 (.013) .615 (.072) 

  Week 7 .578 (.015) .596 (.064)  .579 (.014) .615 (.073)  .611 (.013) .610 (.067) 

  Week 9 .578 (.015) .618 (.063)  .579 (.014) .595 (.072)  .611 (.013) .632 (.066) 

  Week 10 .578 (.015) .594 (.063)  .579 (.014) .594 (.072)  .611 (.013) .618 (.066) 

  Week 11 .578 (.015) .568 (.063)  .579 (.014) .564 (.072)  .611 (.013) .600 (.066) 

  Week 12 .578 (.015) .612 (.064)  .579 (.014) .635 (.073)  .611 (.013) .654 (.067) 

  Week 13 .578 (.015) .589 (.062)  .579 (.014) .579 (.071)  .611 (.013) .610 (.065) 

  Week 14 .578 (.015) .593 (.064)  .579 (.014) .595 (.074)  .611 (.013) .641 (.068) 

Random deel         

Var. dio-
klasniveau 

.018 (.003) .018 (.003)  .018 (.003) .018 (.003)  .018 (.003) .018 (.003) 

Residuele 
var. 

.017 (.001) .016 (.001)  .023 (.002) .022 (.002)  .019 (.002) .018 (.002) 

         
Deviance -311.641 -322.871  -245.049 -255.423  -304.662 -311.596 

X2, df, p  11.230, 12, .59  10.374, 12, .583  6.934, 12, .862 

Noot. In Model 2 wordt gebruikgemaakt van 12 dummy variabelen voor de 13 meetmomenten ('exactly 
fitted mean population curve', Snijders & Bosker, 1996). 

  
Vergelijking resultaten Model 0 (constante waarde) en Model 2 (lineaire trend), met 
autonomie, competentie en verbondenheid als afhankelijke variabele (score varieert van 
0 tot 1) 
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 Autonomie  Competentie  Verbondenheid 

 Model 0 Model 2  Model 0 Model 2  Model 0 Model 2 

Parameter Schatting (σ) Schatting (σ)  Schatting (σ) Schatting (σ)  Schatting (σ) Schatting (σ) 

Fixed deel          

µ in week 1 .578 (.015) .553 (.018)  .579 (.014) .558 (.018)  .612 (.013) .596 (.017) 

Lineaire 
toename  

.000 (.015) .004 (.002)  .000 (.014) .004 (.002)  .000 (.013) .003 (.002) 

         
Random deel         

Var. dio-klas-
niveau  

.018 (.003) .018 (.003)  .013 (.003) .013 (.003)  .013 (.003) .013 (.003) 

Res. variantie .016 (.001) .016 (.001)  .023 (.002) .023 (.002)  .019 (.001) .019 (.001) 

         
Deviance -311.641 -317.337  -245.049 -247.970  -304.662 -306.595 

X2, df, p  5.696, 1, .017  2.921, 1, .087  1.933, 1, .164 
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Bijlage 5.1 
 
Vragenlijst voor Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL) 
 
De 77 items van de VIL zoals gebruikt voor het samenstellen van het leerlingenbeeld en 
het periodezelfbeeld over het interpersoonlijk functioneren van dio’s. De vragenlijst is 
zowel in de vrouwelijke als mannelijke vorm gebruikt. 
De vetgedrukte items zijn de vragen waaruit de LesVIL is samengesteld. Twee van deze 
items zijn in de LesVIL anders geformuleerd dan in de VIL. Vraag  28 was in de LesVIL 
‘Zij geeft moeilijke opdrachten’ en Vraag 32 was ‘Zij beoordeelt streng’. 
 

 geen zeer veel    

1 Je hebt bij haar eigen verantwoordelijkheid   A B C D E 
2 Zij toont belangstelling voor leerlingen    A B C D E 
3 Bij haar heb je vrijheid   A B C D E 
4 Zij heeft gezag   A B C D E 
5 Zij heeft gevoel voor humor   A B C D E 
6 Als je iets niet snapt, heeft zij daar begrip voor  A B C D E 

   nooit altijd       

7 Zij is zelf aan het woord   A B C D E 
8 Zij doet vriendelijk tegen leerlingen   A B C D E 
9 Bij haar moet het stil zijn in de les   A B C D E 
10 Er valt met haar te praten   A B C D E 
11 Zij vertrouwt leerlingen    A B C D E 
12 Zij zegt dat leerlingen weinig presteren    A B C D E 
13 Zij laat zich door leerlingen beïnvloeden   A B C D E 
14 Zij bepaalt of leerlingen wat mogen zeggen   A B C D E 
15 Zij is bezorgd dat leerlingen het niet snappen   A B C D E 
16 Als je het oneens met haar bent, kun je dat met haar  A B C D E 

bepraten  
17 Zij geeft leerlingen hun zin   A B C D E 
18 Zij is ontevreden   A B C D E 
19 Zij verbiedt   A B C D E 
20 Zij stelt hoge eisen aan de leerlingen   A B C D E 
21 Zij denkt dat er gespiekt wordt   A B C D E 
22 Zij is bereid iets opnieuw uit te leggen    A B C D E 
23 Zij doet of leerlingen niets weten   A B C D E 
24 Zij maakt een onzekere indruk   A B C D E 
25 Zij maakt opmerkingen die ten koste van leerlingen gaan A B C D E 
26 Als leerlingen iets willen, probeert zij mee te werken  A B C D E 
27 Zij verontschuldigt zich    A B C D E 
28 Zij geeft moeilijke proefwerken   A B C D E 
29 Zij helpt je bij je werk    A B C D E 
30 Zij wordt onverwacht kwaad   A B C D E 
31 Als je iets te zeggen hebt, luistert zij naar je   A B C D E 
32 Zij geeft snel onvoldoendes   A B C D E  
33 Zij dreigt met straf   A B C D E 
34 Zij ziet wat er in de klas gebeurt   A B C D E 
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35 Of je je huiswerk maakt, kun je bij haar zelf bepalen  A B C D E 
36 Zij is uit haar humeur   A B C D E 
37 Zij leeft mee met leerlingen   A B C D E 
38 Zij probeert je voor schut te zetten   A B C D E 
39 Zij laat leerlingen hun gang gaan   A B C D E 
40 Zij maakt een sombere indruk   A B C D E 
41 Zij doet net of zij een van ons is   A B C D E 
42 Zij gaat aan ordeverstoringen voorbij   A B C D E 

niet heel erg 

43 Zij legt duidelijk uit   A B C D E 
44 Zij vindt veel goed   A B C D E 
45 Zij is iemand waarop je kunt vertrouwen   A B C D E 
46 Zij kan goed tegen een grapje   A B C D E 
47 Zij laat je zelfstandig werken   A B C D E 
48 Zij is gemakkelijk voor de gek te houden    A B C D E 
49 Zij is achterdochtig   A B C D E 
50 Zij kan kwaad worden   A B C D E 
51 Leerlingen zijn bij haar bang om het huiswerk niet  
 af te hebben   A B C D E 
52 Zij houdt streng orde   A B C D E 
53 Zij is voor de orde in de les afhankelijk van de   A B C D E 
 medewerking van leerlingen 
54 Zij is afwachtend   A B C D E 
55 Zij is geduldig   A B C D E 
56 Zij kan goed leiding geven   A B C D E 
57 Zij treedt slap op   A B C D E 
58 Zij is streng met cijfers geven   A B C D E 
59 Zij kan boeiend vertellen   A B C D E 
60 Je leert veel bij haar   A B C D E 
61 Zij is driftig   A B C D E 
62 Met haar kun je gemakkelijk ruzie krijgen    A B C D E 
63 Zij heeft een prettige sfeer in de klas   A B C D E 
64 Zij vindt het vervelend om ruzie met leerlingen te hebben A B C D E 
65 Als je het niet meteen goed doet, wordt zij ongeduldig  A B C D E 
66 Zij is wantrouwend   A B C D E 
67 Als zij boos is, merk je dat   A B C D E 
68 Zij vertelt enthousiast over haar vak   A B C D E 
69 Zij laat goed merken dat je iets fout gedaan hebt   A B C D E 
70 Zij treedt aarzelend op   A B C D E 
71 Zij is soepel voor leerlingen   A B C D E 
72 Zij laat zich door leerlingen op de kop zitten   A B C D E 
73 Zij is iemand waar leerlingen bang voor zijn   A B C D E 
74 Zij treedt zelfverzekerd op    A B C D E 
75 Je weet precies wat je aan haar hebt    A B C D E 
76 Zij is sarcastisch    A B C D E 
77 Zij heeft weinig in te brengen    A B C D E 
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Bijlage 5.2 
 
Acht docentprofielen van interpersoonlijk functioneren 
 
Onderzoek naar het interpersoonlijk perspectief heeft geleid tot een typologie van inter-
persoonlijk functioneren van docenten (Brekelmans, 1989). Er worden acht typen onder-
scheiden: 
 
1 Het directieve type 
 Karakteristiek voor het directieve type is dat de docent de touwtjes duidelijk in 

handen heeft. De docent en de leerlingen zijn over het algemeen taakgericht bezig. 
Daarbij spelen regels en procedures een belangrijke rol. Wanneer leerlingen zich niet 
aan de regels houden, worden zij door de docent tot de orde geroepen. Dit heeft 
meestal het gewenste effect. Dit betekent niet dat er sprake is van een onvriendelijke 
sfeer in de lessen. De docent biedt de leerlingen echter vooral ondersteuning bij het 
leren. Voor de persoon van de leerling is de aandacht minder groot.  

 
2 Het gezaghebbende type 

Kenmerkend voor de lessen van de gezaghebbende docent is dat er een duidelijke 
structuur is. Leerlingen hebben een goed beeld van wat er van hen wordt verwacht. 
Slechts af en toe worden ze door de docent aan regels of procedures herinnerd. Vaak 
zie je dat de docent enthousiast bezig is de lesstof uit te leggen en dat leerlingen 
geboeid zitten te luisteren. Er wordt in het algemeen taakgericht gewerkt. De docent 
heeft daarbij niet alleen oog voor de prestaties van de leerlingen, maar ook voor hun 
behoeften en wensen. Hij toont zich meer dan de directieve docent bij de leerlingen 
als persoon betrokken. Er is sprake van een gestructureerde, ontspannen sfeer in de 
lessen. 

 
3 Het tolerant gezaghebbende type 

Nog meer dan bij directieve en gezaghebbende docenten wordt door deze docenten 
begrip getoond voor leerlingen en rekening gehouden met hun behoeften en 
belangen. Deze docenten combineren het bieden van structuur met het geven van 
ruimte aan leerlingen. Ze weten een stimulerende omgeving te creëren, waarin aan 
alle belangen zo goed mogelijk recht wordt gedaan. De docent gebruikt een 
verscheidenheid aan werkvormen: groepswerk, practicum, voordracht, e.d. Er zijn 
geen ordeproblemen. De docent hoeft het gedrag van de leerlingen niet te corrigeren 
of de hand te houden aan regels. Ze werken aan hun taak omdat zij het plezierig 
vinden in de les. 

 
4 Het tolerante type 

In vergelijking met de drie voorgaande typen is de mogelijkheid voor inbreng van de 
leerlingen bij de tolerante docent veel groter. De docent vertoont minder leidend ge-
drag. Er heerst een vriendelijke sfeer in de klas. De docent besteedt zorg aan leerlin-
gen. Hij houdt rekening met wensen en behoeften van (individuele) leerlingen, geeft 
hun eigen inbreng en verantwoordelijkheid, probeert rekening te houden met indivi-
duele verschillen in tempo en capaciteiten van leerlingen. Deze persoonlijke betrok-
kenheid motiveert leerlingen. Het tolerante optreden van de docent geeft ook wel 
eens aanleiding tot een wat rommelige sfeer. 
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5 Het onzeker tolerante type 

Volgens de leerlingen vertonen onzeker tolerante docenten evenals de tolerante 
docenten veel ruimtegevend gedrag, echter in combinatie met minder leidend en 
meer onzeker gedrag. In de klassen van deze docenten is sprake van een tolerante, 
maar tegelijkertijd wanordelijke situatie. Er is weinig structuur in de lessen en de 
taak-oriëntatie van de leerlingen is niet erg hoog. De leerlingen zijn actief bezig met 
allerlei andere zaken dan het onderwerp van de les. Ze werken aan het huiswerk voor 
andere lessen, zitten te kaarten of een boek te lezen. Slechts een aantal leerlingen, 
die vaak in de voorste banken zitten omdat ze iets willen leren, geeft aandacht aan 
wat de docent te vertellen heeft. Deze is vaak druk bezig met het uitleggen van het 
onderwerp, soms voor de hele klas, soms aan individuele leerlingen. Hij praat vaak 
hard om het aanwezige lawaai te overstemmen, en richt daarbij zelden zijn blik tot 
de klas. Hij staat vaak met zijn gezicht naar het bord of kijkt over de leerlingen heen. 
De wijze waarop de docent leerlingen tot de orde roept, is weinig overtuigend en 
heeft dan ook nauwelijks effect. Toch is de docent er op gericht leerlingen te helpen. 
Steeds weer is hij bereid iets opnieuw aan leerlingen uit te leggen, ook aan leerlingen 
die het niet snappen, omdat ze niet hebben opgelet. Zelden ook zullen leerlingen bij 
een dergelijke docent provocerend gedrag vertonen. Zij zijn met hun eigen 
activiteiten bezig. Er is als het ware een stilzwijgende overeenkomst elkaar met rust 
te laten. Leerlingen vinden een dergelijke docent vaak wel aardig, maar tegelijkertijd 
ook “te goed”.  

 
6 Het onzeker agressieve type 

Evenals bij de onzeker tolerante docenten is er bij de onzeker agressieve docenten 
sprake van veel onzeker gedrag van de docent. Dit onzekere gedrag gaat nu echter 
gepaard met veel meer ontevreden, corrigerend en streng gedrag. Deze docent valt 
vaak driftig uit tegen zijn leerlingen, dreigt veel met straf, maar er heerst 
desondanks (of juist daardoor) chaos in de les. Er is sprake van een situatie waar 
docenten en leerlingen agressief op elkaar reageren. Docenten en leerlingen zien 
elkaar als tegenstanders en steken bijna alle energie in het voeren van een 
onderlinge strijd. Wanneer de docent iets wil uitleggen, grijpen de leerlingen elke 
gelegenheid aan om de les te verstoren. Het is onmogelijk om geconcentreerd te 
werken. Leerlingen blijven niet op hun plaats zitten, pakken elkaars spullen weg, 
lachen en schreeuwen door elkaar. Met dergelijk gedrag proberen ze de docent te 
provoceren. Deze reageert op dergelijke lesverstoringen in het algemeen heftig en 
zeker niet consequent. Hij heeft niet goed in de gaten welke leerlingen de werkelijke 
aanstichters zijn en beschuldigt of bestraft daardoor vaak de verkeerde leerlingen. 
Mede doordat de docent zo'n onvoorspelbaar en onevenwichtig gedrag vertoont, 
vinden de leerlingen dat het zijn schuld is dat het zo'n puinhoop is. Wanneer de 
docent hen bestraft, voelen ze zich dan ook vaak onrechtvaardig behandeld en 
reageren boos met nog sterker ordeverstorend gedrag. Bij deze docenten hebben 
agressie en lawaai de neiging te escaleren. De lesstof is naar de laatste plaats 
verdreven. De docent steekt al zijn energie in een poging om een ordelijke situatie te 
creëren. Eerst moeten de leerlingen zich netjes gedragen, pas dan is hij bereid zijn 
best te doen om de leerlingen een leuke les voor te schotelen.  

 
7 Het autoritaire type 
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Voor autoritaire docenten is kenmerkend, dat ontevreden, corrigerend en streng 
gedrag niet gepaard gaan met onzeker gedrag, zoals bij onzeker agressieve 
docenten, maar met leidend gedrag. Een dergelijke beeld wordt aangetroffen bij 
strenge docenten, die gemakkelijk kwaad worden en zuur en ontevreden kunnen 
reageren. Deze docenten bieden de lesstof zeer gestructureerd en duidelijk aan. De 
leerlingen doen wat de docent vraagt, maar zijn niet betrokken. De regels waar 
leerlingen zich aan te houden hebben, zijn duidelijk. Er heerst (kadaver)discipline. De 
leerlingen lijken enigszins bang voor de docent en dat is voorstelbaar. Deze docenten 
kunnen erg kwaad reageren op kleine ordeverstoringen of kleine fouten van 
leerlingen. Ze maken regelmatig sarcastische en kleinerende opmerkingen tegenover 
leerlingen. Ze zijn ook streng bij het beoordelen. Leerlingen hebben snel een 
onvoldoende te pakken en beginnen dan ook met angst en beven aan een proefwerk. 
De sfeer in de klas is niet erg vriendelijk. Er wordt veel nadruk gelegd op prestaties 
en competitie. Eigen initiatieven van leerlingen krijgen bij deze docenten weinig kans. 
Het grootste deel van de les is de docent bezig met het uitleggen van de lesstof en 
kun je een speld horen vallen. Behalve luisteren naar de docent, mogen de leerlingen 
af en toe individueel aan een opdracht werken. Zij hebben daarbij echter weinig 
steun van de docent te verwachten. De afstand tussen leerlingen en docent is groot, 
zowel op het persoonlijke vlak als vakinhoudelijk. Volgens deze docenten leren 
leerlingen zo ook het meest, namelijk wanneer alleen de docent bepaalt wat er 
gebeurt en wanneer de leerlingen door de docent de lesinhoud gepresenteerd krijgen 
(en niet via allerlei "moderne" methoden).  

 
8 Het moeizaam dominerende type 

Bij moeizaam dominerende docenten vertonen situaties in dezelfde klas een 
wisselend beeld. In sommige lessen neigt de sfeer naar de agressieve wanorde van 
de onzeker agressieve docent, in andere lessen naar de gemoedelijke wanorde van 
de onzeker tolerante docent. De docent spant zich in om de orde te handhaven en in 
tegenstelling tot de onzeker agressieve en onzeker tolerante docent slaagt hij daar 
regelmatig in. Het kost hem echter wel veel moeite om een redelijke sfeer te 
handhaven. De leerlingen worden vaak tot de orde geroepen en de ene keer heeft dat 
meer positief effect dan de andere keer. De docent blinkt ook niet uit in het helpen 
van leerlingen bij het verwerken van de leerstof. In het algemeen heeft een zakelijke 
sfeer de overhand. De docent is met name op het vak gericht. De behandeling van de 
lesstof verloopt vrij routinematig. Er gebeuren in dit opzicht weinig onverwachte of 
enthousiasmerende dingen. De docent behandelt de lesstof veelal saai en klassikaal. 
Het lijkt alsof het voor de docent een zware opdracht is om zijn werk te doen. Hij 
maakt soms een uitgebluste indruk. 
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Bijlage 6.1 
 
De KernKwaliteitenVragenlijst (KKV) 
 
Voor mijn professionele ontwikkeling in de afgelopen periode heb ik in het bijzonder de 
volgende kwaliteiten in mijzelf aangesproken en ingezet: 
 
  Helemaal niet   Heel erg veel 

1  Creativiteit 1 2 3 4 5 6 7 

2  Daadkracht 1 2 3 4 5 6 7 

3  Betrokkenheid  1 2 3 4 5 6 7 

4  Inlevingsvermogen 1 2 3 4 5 6 7 

5  Medelijden 1 2 3 4 5 6 7 

6  Vertrouwen 1 2 3 4 5 6 7 

7  Gestructureerdheid 1 2 3 4 5 6 7 

8  Doorzettingsvermogen  1 2 3 4 5 6 7 

9  Tolerantie 1 2 3 4 5 6 7 

10  Helderheid 1 2 3 4 5 6 7 

11  Moed   1 2 3 4 5 6 7 

12  Nauwkeurigheid 1 2 3 4 5 6 7 

13  Zorg voor anderen 1 2 3 4 5 6 7 
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Summary  
 
 
Focus of the study 
 
Since the 1980’s, the teacher-thinking movement has had a considerable influence on 
the research into teachers and teaching. The assumption was that their thinking guides 
the behaviour of teachers, and that they take conscious decisions during their teaching. 
In recent years, doubts have emerged about this assumption. To date, there is more 
attention to the role of non-rational and unconscious factors in the functioning of teach-
ers. The aim of this study was to gain more insight into the effects of such non-rational 
and unconscious factors on the functioning of student teachers participating in a one-
year post-graduate teacher education programme for secondary education. More specifi-
cally, it focused on (1) the fulfilment of the basic psychological needs of student teach-
ers, (2) the relation between this fulfilment and their interpersonal functioning in class-
rooms, and (3) the relation between their use of personal qualities (so-called 'core quali-
ties') and changes in the levels of fulfilment of their basic psychological needs.  
 
Theoretical framework 
 
The theoretical framework rests on three central concepts, namely basic psychological 
needs, interpersonal functioning, and core qualities. According to the Self-Determination 
Theory (SDT, see e.g. Deci & Ryan, 2000, 2002; Ryan & Deci, 2000a, 2002), basic psy-
chological needs are innate human orientations towards the experiencing of competence, 
relatedness, and autonomy. In our study, basic psychological needs are seen as pivotal 
elements of Gestalts (Dolk, 1997; Korthagen & Lagerwerf, 1996), which are triggered in 
student teachers during teaching. Gestalts are wholes consisting of cognitive, affective, 
and motivational factors. They are usually unconscious, and are instantaneously trig-
gered in interactions with the environment. 

The fulfilment of basic psychological needs is essential to psychological health and 
growth, well-being, optimal functioning, and self-actualisation. A spectrum of effects, 
such as intrinsic motivation, vitality, the experience of positive emotions, and the ab-
sence of anger, sadness, hostility, and self-protection (Deci & Ryan, 2000, 2002; Ryan & 
Deci, 2000a), is connected to the fulfilment of these basic psychological needs. Self-
esteem, interest and engagement, adaptation, coping, self-regulation, mental and physi-
cal health, and the experience of flow are other important and direct results of the fulfil-
ment of these needs (Deci & Ryan, 2000, 2002; Ryan & Deci, 2000a).  

From the interpersonal perspective, the functioning of (student) teachers in class-
rooms is analysed in terms of their relationships with pupils. Due to the volume of re-
search conducted from this perspective, an elaborated theoretical framework exists for 
describing teachers’ interpersonal behaviour (Brekelmans, 1989; Den Brok, 2001; 
Créton, & Wubbels, 1984; Wubbels & Levy, 1993). At Utrecht University and other insti-
tutes, already since the 1970’s, much work has been done on the development of re-
search instruments in this area. The main instrument is the Questionnaire on Teacher 
Interaction (QTI). In addition, the interpersonal perspective is an important perspective 
in teacher professional development at different stages of their teaching career.  

An exploratory part of our study was devoted to the use of core qualities by student 
teachers. For core qualities, Seligman (2002, p. 5) uses the term character strengths. 
These are human strengths that help in overcoming problems, and form buffers against 
mental problems. Peterson and Seligman (2004) emphasise that these strengths are 
positive psychological mechanisms, which help bring about a state of fulfilment in a per-
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son, and lead to positive effects on both the individual and his or her environment. A 
hypothesis of our study was that the use of core qualities by student teachers contributes 
to a positive growth in the levels of fulfilment of their basic psychological needs.  
 
Design 
 
We monitored 46 student teachers during 14 weeks of their university teacher education 
programme in which they taught independently for the first time. In order to measure 
the needs fulfilment of the student teachers, a reliable and valid questionnaire had first 
been developed (the Questionnaire on Basic Needs Fulfilment – QBNF). After 417 lessons 
in 110 classes, data were collected on the student teachers’ needs fulfilment, using the 
QBNF. Also collected were data on the student teachers’ self-perception of their interper-
sonal functioning, using an adaptation of the QTI.  At the end of the 14-week period, 
data were collected on the student teachers’ interpersonal behaviour during the period as 
a whole, as perceived by both the pupils taught, and the student teachers themselves. In 
addition, 11 student teachers were observed during their lessons, and interviewed imme-
diately after. Also, final interviews were conducted with the student teachers, in which 
they reflected on their professional development, the level of their needs fulfilment, and 
the use of their core qualities. To this end, the Core Quality Questionnaire (CQQ) was 
developed.  

To analyse the quantitative data, regression and (canonical) correlation analyses, as 
well as multilevel analyses were used, taking various levels in the data into account 
(student teachers, classes, and lessons). The group of student teachers appeared to be 
representative of the total group of student teachers taking part in the IVLOS teacher 
education programme during the years 2000 – 2002. 
 
Results: The fulfilment of basic psychological needs  
 
The first group of research questions concerns the fulfilment of the basic psychological 
needs of student teachers.  

The first research question (1.1) is:  
 
What is the level of fulfilment of the basic psychological needs of student teachers during 
a period of 14 weeks, in which they teach independently for the first time in their teacher 
education programme? 
 
On a scale from 0 to 1 (0 = absence of fulfilment, 1 = total fulfilment), the average level 
of fulfilment of their need for competence of the student teachers was 0.57. It was the 
same for the need for autonomy (0.57), and for relatedness it was 0.61. This means that 
during this period, the levels of fulfilment of basic psychological needs are somewhat 
higher than the midpoint of the scale. This is considerably lower than the level of fulfil-
ment of the basic psychological needs of experienced teachers. For the need for compe-
tence, experienced teachers have a level of fulfilment of 0.73, for relatedness 0.80, and 
for autonomy 0.75. 

Student teachers used images to express their experiences during lessons in which 
they also collected data on their needs fulfilment. Three levels of needs fulfilment could 
be distinguished. Using the images, we can also describe how they experienced each of 
these levels:  
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• At low levels of fulfilment of the three basic psychological needs (a score lower than 
.50 on the QBNF), student teachers experience severe problems and negative emo-
tions, goals they set fail, and the images they provide are characterised by fight, 
flight, and freeze tendencies. 

• At moderate levels of fulfilment (a score between .50 and .70), the student teachers 
experience having to make great efforts to achieve their goals to some extent. The 
problems they experience are not as serious as at the first level; they clearly have 
fewer negative feelings, and they show less fight, flight and freeze tendencies. 

• At high levels of fulfilment (a score higher than .70), their experiences are character-
ised by a sense of flow. They experience no problems, everything seems to go 
smoothly and of itself, and they experience an atmosphere of ‘being uplifted’ while 
teaching. 

The second research question (1.2) concerning the fulfilment of the basic psychological 
needs is:  

 
Are there differences in the levels of fulfilment of the basic psychological needs between 
student teachers, between the various classes of a student teacher, and between lessons 
of a student teacher in a specific class? 
 
The variance in the levels of fulfilment between measuring moments (lessons) is 62.2% 
for competence, 59.3% for relatedness, and 48.0% for autonomy. Factors that contribute 
to this degree of variance are e.g. connected with the specific lesson and the moment in 
the 14 weeks at which a lesson took place, influences such as general conditions - which 
can differ from lesson to lesson -, influences from previous lessons, a specific moment in 
the 14-week period (and thus connected with the level of professional development of 
the student teacher). The differences in variance between classes are considerably lower. 
The contribution of the class level variance is highest for the need for relatedness 
(33.9%).  

Characteristics at the class level are more important than student teacher character-
istics in explaining differences in the fulfilment of the need for relatedness than it is for 
the two other basic needs. For the level of fulfilment of the need for autonomy, the vari-
ance between classes is 23.3%, and for competence 12.1%. For the explanation of dif-
ferences in the level of fulfilment of these needs, the characteristics of the student 
teacher are more important (28.7%, resp. 25.7%). The third research question (1.3) in 
this group is:  

 
Do the levels of fulfilment of the basic psychological needs of student teachers show a 
change during the 14-week period?  
 
A significant linear increase was found in the levels of fulfilment of the need for auton-
omy and competence during the 14-week period, although it is less clear for competence. 
This seems to indicate that student teachers gradually feel more autonomous and com-
petent, for instance through gaining more experience. For the level of fulfilment of the 
need for relatedness, we found no significant (linear) increase.  
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Results: The relation between basic psychological needs and interper-
sonal functioning  
 
The second group of research questions is concerned with the relation between the ful-
filment of basic psychological needs of student teachers and their interpersonal function-
ing.  

The first question (2.1) in this group is:  
 
What is the interpersonal functioning of student teachers in the various classes they 
teach during the 14-week period? 
 
The interpersonal functioning of the group of student teachers being studied is character-
istic for the interpersonal functioning of student teachers in general: 45% has a so-called 
tolerant or uncertain/tolerant profile, according to their pupils. The degree to which they 
determine what happens in their classrooms is, as seen by themselves and by their pu-
pils, considerably lower than is the case with experienced teachers.  

On the degree of distance experienced by the pupils, the scores are comparable with 
experienced teachers. The student teachers’ self-perceptions of their interpersonal func-
tioning differ from their pupils’ perceptions. Worthy of note is the large percentage of 
student teachers (30%) reporting a tolerant and authoritative profile in their functioning 
during lessons. Also, the occurrence of the admonishing profile (2%) in their perceptions 
of their functioning during lessons is rare. With regard to the total period, this profile 
does not occur in the student teachers’ self-perceptions, or in their pupils’ perceptions. 

The second research question (2.2) in this group is:  
 

What is the relation between the level of fulfilment of the basic psychological needs and 
the interpersonal functioning of student teachers? 
 
We found significant correlations between the level of fulfilment of the three basic psy-
chological needs on the one hand, and their interpersonal functioning on the other. 
Strongest is the correlation between the basic psychological needs on the one hand, and 
the lesson self-perceptions on the other, followed by the correlation with the period self-
perception. The correlation between the level of fulfilment of the three basic psychologi-
cal needs on the one hand, and the perception of the pupils of the student teachers’ 
functioning on the other are also significant, but less strong when compared to the other 
relations. 

Further exploration of the correlation between both groups of variables showed sig-
nificant correlations between the level of fulfilment of the need for competence, and both 
the influence and proximity dimension in the interpersonal functioning of the student 
teachers. This is the case for the lesson self-perception, the period self-perception, and 
for the pupils’ perception. The correlation between the level of fulfilment of the need for 
competence and the Influence dimension is stronger than it is for the proximity dimen-
sion. For the level of fulfilment of the need for relatedness, we also found such significant 
correlations, but in this case they were stronger for the Proximity dimension in the inter-
personal functioning. The level of fulfilment of the need for autonomy has significant 
correlations with both the influence and proximity dimensions of the interpersonal func-
tioning in lesson self-perception, period self-perception and pupil perceptions. The only 
exception is the absence of a correlation between the level of fulfilment of the need for 
autonomy and the influence dimension in the pupil perceptions.  
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In a regression analysis, all three basic needs were related to the two dimensions of 
interpersonal functioning, in order to analyse the unique contribution of each of the three 
basic psychological needs. Results of this analysis showed a strong redundancy in the 
correlation of the basic needs fulfilment with the dimensions of interpersonal functioning. 
The correlations with the dimensions of interpersonal functioning are, as expected, posi-
tive in both cases. The situation is more complex for the fulfilment of the need for auton-
omy. The results of the regression analysis show that this correlation with the influence 
dimension is a ‘spurious correlation’. This can be explained from our expectation that a 
higher level of fulfilment of the need for autonomy concurs with giving pupils more re-
sponsibility and freedom, and the generally insufficient repertoire of student teachers 
necessary for combining this with providing structure.  

Effect sizes for the correlations of the basic psychological needs fulfilment with the 
student teachers’ interpersonal functioning are large: 25% of the variance in the percep-
tion of the pupils, and even 50% of the variance in the lesson perceptions of the student 
teachers is explained by the fulfilment of the basic psychological needs. 
 
Results: The relation between basic psychological needs and the use 
of core qualities 
 
The third group of research questions focuses on the relation between a change in the 
fulfilment of the basic psychological needs, and the use of core qualities. Due to the fact 
that research into core qualities is as yet relatively scarce (Peterson & Seligman, 2004), 
especially regarding the role of core qualities in student teachers, this part of our study 
was exploratory.  

The first research question (3.1) in this group is:  
 
To what extent do student teachers use core qualities for their professional development 
during the 14-week period? 
 
The Core Qualities Questionnaire (CQQ) developed to answer this question, consists of 
three scales: Feeling, Thinking and Wanting. Feeling, Thinking and Wanting can be con-
sidered fundamental potentials of the human organism (Jarvilehto, 2001; see also Klein, 
Rozendal, & Cosmides, 2002; Okano, Hirano, & Balaban, 2000). The core qualities of the 
Feeling scale are expressions of the use of feelings, such as openness to others, and of 
an orientation towards other people. They express interpersonal and social qualities. The 
six core qualities of the Feeling scale are commitment, trust, care, empathy, compassion 
and tolerance (α = .80). The core qualities of the Thinking scale express the effective use 
of thinking and cognitive skills to understand the world, and to function on the basis of 
knowledge and understanding. The items of this scale are creativity, structuredness, 
clarity, and accuracy (α = .86). The core qualities of the Wanting scale are expressions of 
the use of will and purpose. They represent clear choice, firmness and determination. 
The items of this scale are decisiveness, perseverance and courage (α = .72).  

Student teachers use core qualities moderately. On a scale from 0 to 1 (0 = total ab-
sence, 1 = maximal use of a core quality), student teachers use the qualities of Wanting 
most (M = .63), followed by those of Feeling (.61). The qualities on the Thinking scale 
are used less (.55).  

The second research question (3.2) of this group is:  
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Is there a relation between the use of core qualities by student teachers, and a change in 
the levels of fulfilment of their basic psychological needs during the 14-week period? 
 
The first results of this exploratory part of our study show that the use of the core quali-
ties of the CQQ scale Feeling, has a significant, although moderate, correlation with a 
change in the level of fulfilment of the student teachers’ needs for competence and relat-
edness. Hence, the use of these core qualities seems to contribute to an increase in their 
level of fulfilment of the need for competence and relatedness during the 14-week pe-
riod, in which, for the first time in the teacher education programme, they teach inde-
pendently. Although student teachers use the core qualities of the Wanting scale most, 
this scale shows no significant correlation with a change in the levels of fulfilment of the 
three basic psychological needs. Used less are the core qualities of the Thinking scale. 
The results of this exploratory part of our study on the use of core qualities by student 
teachers call for further research. 

The interviews with the student teachers showed that, in general, they were not very 
conscious of the non-rational factors under study, and the relations of these factors with 
their functioning.  
 
General conclusions, scientific and practical relevance  
 
What is most important is the fact that we found significant correlations between the 
levels of fulfilment of the basic psychological needs of student teachers and their inter-
personal functioning, as perceived by themselves, and by their pupils. This deepens the 
existing theoretical framework on interpersonal functioning of student teachers. On a 
larger scale, these findings may be considered a confirmation of the assumption that the 
fulfilment of basic psychological needs is connected to the functioning of humans in gen-
eral, as suggested in the SDT (Deci & Ryan, 2000, 2002).  

The results concerning core qualities point into the direction that the use of certain 
core qualities by student teachers correlates positively with an increase in the fulfilment 
of the need for competence and relatedness. These preliminary results, to some degree, 
support the assumption of Tickle (1999), and Korthagen and Vasalos (2005) that the use 
of core qualities by teachers can contribute to their professional development. However, 
we think that more research in this area is needed.  

Summing up, the findings from this study confirm our assumption that non-rational 
and unconscious factors have a considerable relation with student teachers’ interpersonal 
functioning. This seems an important conclusion in the light of the strong emphasis that, 
for a long time, has been put on rational and conscious factors in the functioning of (stu-
dent) teachers, both in research and in educational practice. For the research on teaching 
and teacher education, this may open up new directions for study. Our study suggests 
that four topics may be especially interesting for further research: (1) the complex role 
of the need for autonomy in teachers’ functioning, (2) the relation between needs fulfil-
ment in everyday life, and in professional contexts, (3) the role of core qualities in pro-
fessional functioning, and (4) forms and effects of a growing consciousness in student 
teachers of their needs fulfilment and their use of core qualities. 

In order to improve teacher education, it may be important to search for educational 
strategies and interventions that take into account the specific effects and dynamics of 
the unconscious and non-rational dimensions in student teachers. For example, teacher 
educators may consider whether more attention to the integration of personal and pro-
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fessional factors in student teachers should be combined with the already common atten-
tion to their professional behaviour in lessons, and their professional development (cf. 
Korthagen, 2005). On the basis of our study, we particularly advocate more attention to 
the fulfilment of the need for competence, relatedness and autonomy in student teach-
ers, and their use of core qualities.  
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