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Frans Prins, Marieke van der Schaaf en Tim Mainhard 

Percepties van interpersoonlijk 

studentgedrag tijdens feedbackdialogen3

Bij Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht vinden wij het belangrijk 
dat studenten tijdens één-op-één begeleidingsgesprekken, waarbij de uit-
wisseling van feedback essentieel is, een actievere houding aannemen. 
Dergelijke gesprekken duiden we met de term ‘feedbackdialogen’. Sinds 
enige tijd zijn we op zoek naar manieren waarop je studenten actiever bij 
feedbackdialogen kunt betrekken? “Dat is geen onderzoeksvraag”, merkte 
Theo Wubbels ooit fijntjes op tijdens een onderzoeksoverleg waarbij we 
onze onderzoeksprojecten bespraken. Dat is natuurlijk zo. Nee, het streven 
naar die actieve houding van studenten is vooral onze drijfveer om rond-
om het thema Feedback in interactie onderzoeksvragen te formuleren om 
de kennis over zelfregulatie van studenten tijdens feedbackdialogen te 
vergroten. De praktische toepassingen volgen dan hopelijk snel daarna.
Het is algemeen bekend dat feedback grote impact heeft op het leren van 
studenten (Hattie & Timperley, 2007). Diverse studies tonen aan dat feed-
back met bepaalde inhoudelijke kenmerken bij kan dragen aan het leren 

3 Deze bijdrage is gebaseerd op het onderzoek dat Olga de Vries en Marlieke Boon onder bege-
leiding van Frans Prins en Tim Mainhard hebben uitgevoerd voor hun masterthesis voor de 
opleiding Onderwijskundig Ontwerp en Advisering van de Universiteit Utrecht.
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van studenten (Black & Wiliam, 1998; Hattie & Timperley, 2007; Sadler, 
1989; Shute, 2008), mits het voldoende aansluit bij hun behoeften en con-
creet en specifiek genoeg is om begrepen te worden (Crooks, 1988). Echter, 
in hoeverre feedback begrepen wordt door studenten en bruikbaar wordt 
gevonden hangt sterk samen met hoe leerlingen de gekregen feedback 
percipieren. Het ontvangen en vragen van feedback vergt zelfregulatie en 
ref lectie, zoals het kunnen evalueren van de kwaliteit van het eigen werk 
en het kunnen inschatten van de waarde van de verkregen feedback.
Het is aannemelijk dat de perceptie van ontvangen feedback verbonden 
is met de relatie tussen de feedbackgever en feedbackontvanger (Burleson, 
2009; De Kleijn, Mainhard, Meijer, Pilot, & Brekelmans, 2012). Er is echter 
weinig bekend over hoe beide precies aan elkaar zijn gerelateerd. Het is 
daarom interessant om theorieën over feedback te combineren met het 
interpersoonlijk perspectief. Mogelijk weerhoudt bepaald interpersoonlijk 
begeleidersgedrag studenten er van om tijdens begeleidingsgesprekken 
een actieve houding aan te nemen. Als gevolg daarvan kan de feedback 
minder effectief zijn.
We weten niet zoveel over het interpersoonlijk studentgedrag tijdens be-
geleidingsgesprekken. Waar we een mooi instrument hebben om interper-
soonlijk begeleidersgedrag te meten (de QSDI, zie Mainhard et al., 2009), 
ontbreekt een instrument voor het meten van interpersoonlijk studentge-
drag. Voor het vergroten van kennis over het samenspel tussen interper-
soonlijk docent- en studentgedrag zou een goed instrument zeer welkom 
zijn. Dit hoofdstuk verhaalt over het ontwerpen van zo’n instrument. Maar 
laten we eerst wat dieper ingaan op kenmerken van feedbackdialogen en 
de rollen die begeleider en student kunnen innemen. 

Feedbackdialogen onder de loep

Nicol (2010) en Carless et al. (2011) betogen dat feedback effectiever is als 
het in een dialoog tussen docent en student wordt gegeven in plaats van 
via een monoloog van docent naar student. Het doel van feedback, en dus 
ook van een feedbackdialoog, is om de prestatie, een product of de leer-
opbrengst van een student te verbeteren, of, met andere woorden, om de 
ruimte tussen prestaties en gewenste prestaties te verkleinen (Sadler, 1989). 
Een voordeel van een feedbackdialoog in vergelijking met geschreven 
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feedback of een feedbackmonoloog is dat studenten een actieve rol kunnen 
innemen, bijvoorbeeld door vragen te stellen over de feedback of door te 
checken of ze de feedback juist geïnterpreteerd hebben (Prins, Sluijsmans, 
& Kirschner, 2006). Echter, feedbackdialogen zijn niet altijd effectief. Soms 
begrijpen studenten de feedback van een docent niet of wordt de feedback 
door studenten verkeerd geïnterpreteerd. Ook voelen studenten zich soms 
niet aangemoedigd om over de feedback na te denken (Higgins, Hartley, & 
Shelton, 2002; Hyatt, 2005; Van der Schaaf et al., 2011).
Dit is problematisch, omdat studenten de verkregen feedback daardoor 
niet (optimaal) benutten of zelfs geschaad worden door goedbedoelde feed-
back (Ding, 1998). In het bijzonder voor studenten met weinig zelfregula-
tie bestaat een risico op een mismatch tussen de feedback zoals bedoeld 
(door de docent) en de feedback zoals waargenomen (door de studenten). 
Vergeleken met schriftelijke feedback bieden feedbackdialogen mogelijk-
heden voor begeleiders om de perceptie van feedback te checken, bijvoor-
beeld door te vragen naar de interpretatie van feedback en door studenten 
ruimte te geven om door te vragen.
Zoals gezegd, tijdens feedbackdialogen tonen studenten niet automatisch 
een actieve houding. Vaak kunnen studenten tijdens een feedbackdialoog 
passief zijn en wachten tot de docent de leiding neemt (Prins & Mainhard, 
2009). Docenten en studenten kunnen dus verschillende rollen oppakken 
met bijbehorende regulatie (e.g., Hadwin, Wozny, & Pontin, 2005). Hadwin 
et al. (2005) beschrijven de gewenste verandering van ‘teacher-directed’ 
naar ‘co-regulated’ tot ‘student-directed’ interacties. Naar mate een stu-
dent meer zelfregulerend is, neemt het aandeel van de student in het ge-
sprek toe. Bij student-gestuurde interactie kan er sprake zijn van directe 
studentregulatie of indirecte studentregulatie. Bij directe regulatie geeft 
de student informatie, uitleg, suggesties en voorbeelden, verwijst, leest, 
schrijft op, stelt doelen, beoordeelt zijn eigen presteren en vraagt om be-
vestiging van de docent. Bij indirecte regulatie vraagt de student om in-
formatie, uitleg, herhaling, samenvatting, beoordeling van het leren en 
presteren en vraagt suggesties. Onderzoek van Hadwin et al. (2005) maakt 
duidelijk dat verschuiving van ‘teacher-directed’ naar ‘student-directed’ 
mogelijk is. 
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Interpersoonlijk gedrag tijdens feedbackdialogen

De interpersoonlijke relatie tussen docent en student wordt van belang 
geacht voor de ontwikkeling en prestaties van studenten (Wubbels et al., 
2006). Inzicht in deze relatie draagt bij aan het kunnen begrijpen en mo-
nitoren van het functioneren van studenten. Wubbels en collega’s (2006) 
beschrijven de interpersoonlijke relatie met twee onderliggende dimen-
sies, in het Nederlands doorgaans aangeduid met Invloed en Nabijheid. 
De invloeddimensie betreft de mate waarin de docent invloed uitoefent 
in de interpersoonlijke relatie en de nabijheiddimensie beschrijft de emo-
tionele afstand tussen de docent en student. Interpersoonlijk gedrag van 
docenten en studenten kan worden gecategoriseerd in acht segmenten 
van een zogenaamd circumplexmodel. De twee dimensies, Invloed en 
Nabijheid, worden gerepresenteerd als twee orthogonale assen waarbij 
de verticale as invloed representeert en de horizontale as Nabijheid. Alle 
interpersoonlijke gedragingen kunnen aan de hand van deze twee onder-
scheiden dimensies worden geclassificeerd. De invloeddimensie vormt 
een continuüm van dominant (boven) naar teruggetrokken gedrag (on-
der). De nabijheiddimensie varieert van tegenwerkend (links) naar vrien-
delijk gedrag (rechts) (zie Figuur 1). Men zou tijdens één-op-één begelei-
dingsgesprekken in een onderwijssetting de invloeddimensie in verband 
kunnen brengen met het concept ‘regulatie’. Docenten die hoog scoren op 
de invloeddimensie worden als regulerend gezien en zullen meer initia-
tief nemen en meer sturen dan als ze laag scoren op de invloeddimensie. 

Figuur 1. De interpersoonlijk cirkel voor de docent (circumplexmodel).
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Er is aangetoond dat de algemene interpersoonlijke percepties van feed-
backdialogen gerelateerd zijn aan de effectiviteit van feedback (Mainhard 
et al., 2009). Daarom is het belangrijk om te onderzoeken hoe interpersoon-
lijk docentgedrag en interpersoonlijk studentgedrag elkaar tijdens de dia-
loog beïnvloeden. Complementariteit is de wederzijdse beïnvloeding van 
interpersoonlijk gedrag, waarbij het interpersoonlijk gedrag van persoon 
A voorspelbaar aansluit bij het interpersoonlijk gedrag van persoon B en 
omgekeerd (e.g., Tracey, 2004, 2005). Er wordt over complementair gedrag 
gesproken indien interpersoonlijk gedrag gelijksoortig is op de Nabijheid- 
as óf tegengesteld op de Invloedas. Met andere woorden, dominantie lokt 
toegeef lijk gedrag uit (Invloed), en vriendelijkheid vriendelijk gedrag (Na-
bijheid). Als er sprake is van complementair gedrag in feedbackdialogen, 
waarbij het interpersoonlijke gedrag van de student beïnvloed wordt door 
het interpersoonlijk gedrag van de docent, dan kan dat mechanisme wel-
licht gebruikt worden door docenten om studenten invloed in een gesprek 
te geven. 

Constructie van een instrument

Voor het meten van percepties over interpersoonlijk studentgedrag tijdens 
feedbackdialogen bestaat zoals gezegd nog geen instrument. Er bestaat al 
wel een vragenlijst voor het meten van (de student-perceptie en de docent-
zelfperceptie van) interpersoonlijk docentgedrag (Mainhard et al., 2009; 
Wubbels et al., 2006), maar deze lijst met bijbehorende terminologie is niet 
zomaar één-op-één te vertalen naar interpersoonlijk studentgedrag. Veel-
al is er tussen docent en student een hierarchische verhouding, waardoor 
de terminologie om interpersoonlijk docentgedrag te beschrijven wellicht 
anders zou kunnen en moeten zijn om interpersoonlijk studentgedrag te 
beschrijven. Bij het beschrijven van interpersoonlijk docentgedrag wordt 
bijvoorbeeld gesproken over een ‘strenge’ docent, en dit label lijkt niet zo 
geschikt voor het beschrijven van studentgedrag. Voor de constructie van 
een instrument gericht op het meten van interpersoonlijk studentgedrag 
is men daarom in de eerste fase van de instrumentconstructie op zoek 
gegaan naar typische interpersoonlijke studentgedragingen en bijbeho-
rende terminologie. Van daaruit werd in de tweede fase gewerkt aan de 
constructie van een vragenlijst voor het meten van percepties van inter-
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persoonlijk studentgedrag en is gekeken naar de kwaliteit van het instru-
ment.

Instrumentconstructie – fase 1
In fase 1 van de instrumentconstructie is gezocht naar interpersoonlijk 
relevante studentgedragingen tijdens feedbackdialogen. Daarvoor wer-
den zes ervaren docenten in het MBO, vier studenten en tien experts op 
het gebied van interpersoonlijk gedrag bevraagd. Alle docenten hadden 
ruime ervaring met één-op-één begeleidingsgesprekken met studenten in 
het tweede, derde en vierde leerjaar. De studenten die aan deze studie heb-
ben deelgenomen zaten in het tweede of derde leerjaar van verschillende 
technische MBO opleidingen en hadden ervaring met één-op-één begelei-
dingsgesprekken.
Allereerst werd de docenten in een interview gevraagd allerlei studentge-
dragingen te beschrijven die verschillende studenten (sterk danwel zwak, 
meer of minder gemotiveerd) tijdens feedbackdialogen hebben laten zien. 
Aan studenten werd gevraagd om hun eigen gedragingen te beschrijven 
tijdens feedbackdialogen (prettig danwel onprettig, met bekende en on-
bekende docenten, wenselijk danwel onwenselijk). Vervolgens hebben 
experts op het gebied van interpersoonlijk gedrag deze gedragingen ge-
categoriseerd op de interpersoonlijk cirkel. Ook hebben de experts de ge-
schiktheid van de beschrijvingen als items voor de vragenlijst bepaald. 
Op elke dimensie kon voor een item een score worden toegekend van 
-10 tot 10. De experts kregen kaartjes met daarop de items, welke zij één 
voor één op de cirkel plaatsten. De experts is gevraagd de plaatsbepaling 
te doen aan de hand van de dimensies en daarbij een toelichting te ge-
ven indien een item als ongeschikt werd aangemerkt, indien het item op 
een bepaalde wijze werd geïnterpreteerd of indien er suggesties waren 
voor de formulering van het item. Ten slotte hebben de experts de acht 
prototypische gedragstypen op de interpersoonlijke cirkel van een label  
voorzien. 
Deze eerste fase leverde 137 verschillende studentgedragingen op en een 
prototype vragenlijst met 61 items, alsmede een nieuwe terminologie voor 
de labels die de acht prototypische interpersoonlijke gedragsmogelijkhe-
den aanduiden. De items die zijn ingebracht door docenten en studenten 

pieper_liber amicorum_Wubbels_BW.indd   48 10-2-2014   13:47:05



Percepties van interpersoonlijk studentgedrag tijdens feedbackdialogen

49

beschreven voor het merendeel specifieke gedragingen van studenten 
(100), en soms traits (37). In de octanten die passief gedrag beschrijven (on-
der in de cirkel) werden vooral trait-achtige items genoemd, terwijl in de 
overige octanten juist gedragsmatige items naar voren kwamen. Dit hangt 
vermoedelijk samen met het feit dat studenten die passief zijn juist iets 
nalaten in plaats van te doen. Het specifieke gedrag waarin zich dit uit is 
mogelijk voor docenten en studenten moeilijk te benoemen. De labels zo-
als uiteindelijk geformuleerd waren: initiatiefnemend, meewerkend, mee-
gaand, afhankelijk, achterdochtig, ontwijkend, eigenwijs, competitief.

Instrumentconstructie – fase 2
Fase 2 van de instrumentconstructie was gericht op het bepalen van de 
kwaliteit van het instrument uit fase 1. In totaal 27 ervaren HBO-docen-
ten vulden voor 80 studenten de vragenlijst in. Daarnaast is de docent 
gevraagd op drie niveaus (slecht, gemiddeld en goed) het niveau van de 
student als gesprekspartner aan te geven. In het onderzoek zijn vervolgens 
verschillende criteria gehanteerd om te bepalen of de geconstrueerde vra-
genlijst van voldoende kwaliteit is. Uitgangspunt voor het bepalen van 
de validiteit is het interpersoonlijk circumplexmodel met een aantal the-
oretische, methodische en empirische aspecten (Horrowitz & Strack, 2011). 
Zo gaat het model uit van twee dimensies (Invloed en Nabijheid) welke 
onafhankelijk van elkaar zijn (criterium twee dimensies en criterium on-
afhankelijke dimensies). Intercorrelaties tussen de gedragsschalen dienen 
een circulaire ordening weer te geven, waarin buurschalen hoog positief 
correleren en schalen tegenovergesteld aan elkaar hoog negatief correle-
ren (criterium correcte volgorde en criterium gelijkmatige verdeling). Voor 
elke gedragsschaal geldt dat de afstand vanuit het middenpunt de intensi-
teit van het gedrag weergeeft. Hoe meer invloed er door de student wordt 
uitgeoefend hoe hoger zijn gedrag wordt weergegeven op de verticale as 
(criterium intensiteit). Dit betekent dan ook dat hoe dichter het gedrag van 
een student bij het middelpunt van de cirkel wordt weergegeven, hoe la-
ger de intensiteit van het gedrag van de student is. Verder moeten de sub-
schalen uiteraard unidimensionaal zijn, betrouwbaar en over face vali-
dity beschikken.
 

pieper_liber amicorum_Wubbels_BW.indd   49 10-2-2014   13:47:05



Theorie en praktijk van leren en de leraar

50

Analyses wezen uit dat met betrekking tot het critrium unidimensinaliteit 
de acht schalen, soms na verwijdering van enkele items, unidimensionaal 
bleken te zijn. Vervolgens zijn de schaalscores en de dimensiescores bere-
kend. Voor het criterium onafhankelijke dimensies dienden de dimensies 
onafhankelijk van elkaar te zijn. De correlatie tussen de twee dimensies 
van de vragenlijst bleek echter .47 en was hoger dan verwacht. Voor het 
criterium twee dimensies bleek dat twee factoren ten grondslag lagen aan 
de acht gedragsschalen. Ook is gecontroleerd of de acht gedragsschalen in 
de goede volgorde over de cirkel verdeeld zijn (criterium correcte volgorde). 
De schalen bleken wel in de goede volgorde te staan, maar niet geheel ge-
lijkmatig over de cirkel te zijn verdeeld. De hoogte van correlaties bleken 
zoals verwacht af te nemen naarmate de afstand tussen de schalen toe-
neemt.
Om de gedragsschalen gelijkmatiger over de cirkel te verspreiden (crite-
rium gelijkmatige verdeling) is een factoranalyse op itemniveau uitge-
voerd. Een factoranalyse met items uit twee buurschalen gaf inzicht in 
welke items de schalen naar elkaar toe trokken of juist uit elkaar dreven. 
Om de gedragsschalen beter te verdelen over de cirkel zijn enkele items 
verwijderd. Dit leverde een nieuwe cirkelverdeling en een nieuw corre-
latiematrix op. Na het optimaliseren van de vragenlijst zijn de betrouw-
baarheidsfactoren van de schalen opnieuw berekend. Door middel van de 
nieuwe schaalscores zijn nieuwe dimensiescores berekend. In de laatste 
versie van de vragenlijst had de dimensie Nabijheid een Cronbach’s  van 
.95 en de dimensie Invloed een Cronbach’s  van .89. De correlatie tussen 
de nieuwe dimensies nam toe naar .49. 
De analyses in fase 2 toonden aan dat de vragenlijst, ingekort tot 41 items, 
betrouwbaar is voor Invloed en Nabijheid, en dat Cronbach’s alfa’s van 
subschalen die betrekking hadden op passieve studentgedragingen wat 
lager uitvielen. Tevens is de terminologie van de acht gedragsschalen aan-
gepast. In Figuur 2 staan de labels behorende bij het circumplex model 
voor Interpersoonlijk Studentgedrag vermeld. 
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Figuur 2. De interpersoonlijk cirkel voor de student (circumplexmodel).

Na het bepalen van de kwaliteit van het instrument kon een gemiddeld 
profiel weergegeven worden van de gehele steekproef. De studenten ble-
ken gemiddeld genomen initiatiefrijk, samenwerkend, meegaand en kri-
tisch gedrag te vertonen. Ze lieten minder afhankelijk, schuchter, ontevre-
den en eigengereid gedrag zien. Naast het gemiddelde profiel, zijn ook de 
profielen voor volgens docenten slechte, gemiddelde en goede gespreks-
partners bekeken. Docenten leken hier duidelijk een verschil in interper-
soonlijk gedrag te zien (zie Figuur 3). Verder lieten ANOVAs zien dat de 
slechte, gemiddelde en goede gesprekspartners significant van elkaar ver-
schilden ten aanzien van de dimensiescores op Invloed en Nabijheid. Stu-
denten die door docenten als goede gesprekspartners werden gezien leken 
met name hoger te scoren op Initiatiefrijk, Samenwerkend en Meegaand. 

Figuur 3. De profielen van interpersoonlijk studentgedrag van slechte, gemiddelde 

en goede gesprekspartners.
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Samenvattend, beide fasen van de instrumentconstructie resulteerden 
in een instrument voor het meten van percepties van interpersoonlijke 
studentgedragingen tijdens feedbackdialogen. De eerste ervaringen met 
het instrument toonden aan dat het ingezet kan worden om verschillen 
tussen studenten in interpersoonlijk gedrag te detecteren. Wel moet nog 
verder aandacht besteed worden aan de gelijkmatige verdeling van de 
subschalen over de cirkel. 

Hoe nu verder?

Om het instrument verder te ontwikkelen is vervolgonderzoek wense-
lijk. Allereerst zou gekeken moeten worden naar het optimaliseren van 
de schaal Afhankelijk en de schaal Schuchter. Voor beide schalen dienen 
items te worden geformuleerd welke het passieve gedrag van de student 
goed meetbaar maken. Hiervoor is een expertmeeting louter gericht op het 
formuleren van items voor deze twee schalen wenselijk, omdat experts be-
ter zicht hebben op de inhoud van deze schalen. Daarnaast is de vragen-
lijst nu alleen door de docent over de student ingevuld. Het is wenselijk 
de vragenlijst door de student zelf in te laten vullen, zodat een compleet 
beeld over het gedrag van de student ontstaat. Dit kan gebruikt worden 
om het perspectief van de docent over het interpersoonlijk studentgedrag 
te vergelijken met het perspectief van de student hierop. Daarnaast is het 
interessant ook te onderzoeken of het een betrouwbaar en valide instru-
ment is om in kaart te brengen wat het interpersoonlijk gedrag is van een 
ideale student. 
Met dit instrument voor het meten van percepties van interpersoonlijk 
studentgedrag kunnen onderzoeksvragen over het samenspel en de we-
derzijdse beïnvloeding van interpersoonlijk gedrag van docenten en stu-
denten tijdens feedbackdialogen worden beantwoord. Door zowel het 
afnemen van deze vragenlijst over de perceptie van interpersoonlijk stu-
dentgedrag als de QSDI (Mainhard et al., 2009; om interpersoonlijk docent-
gedrag in kaart te brengen) kan bijvoorbeeld onderzocht worden of docent 
en student tijdens begeleidingsgesprekken hun gedrag op elkaar afstem-
men, of ze complementair interpersoonlijk gedrag vertonen. Ook is het 
interessant om te bekijken of het interpersoonlijk studentgedrag tijdens 
feedbackdialogen te beïnvloeden is. Dat vraagt om interventiestudies en 
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longitudinaal onderzoek naar interpersoonlijk studentgedrag. Wellicht 
dat studenten zich tijdens één-op-één begeleidingsgesprekken steeds initi-
atiefrijker gaan gedragen naarmate ze zich verder in hun studie bevinden. 
Waar op de cirkel zouden we de student volgens de moderne opvattingen 
in het onderwijs eigenlijk ‘willen hebben’? Willen we initiatiefrijke of met 
de docent samenwerkende studenten tijdens feedbackdialogen? Met het 
geconstrueerde instrument, geïnspireerd op het werk van Wubbels et al. 
(2006), kunnen we het interpersoonlijk gedrag van docenten en studenten 
tijdens feedbackdialogen ontrafelen en verder bepalen of ook het interper-
soonlijk studentgedrag een rol speelt bij de effectiviteit van de feedbackuit-
wisseling.
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