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Meneer de Rector Magnificus,  
Dames en heren, 
 
Met deze figuur begin ik vaak presentaties over effectiviteit van (hoger) onderwijs. Ik nodig dan 
uit mij in de rede te vallen omdat het anders heel saai gaat worden en de figuur roept meestal 
allerlei vragen op. Bij een afscheidscollege zijn zulke vragen helaas niet de bedoeling en voor 
velen van u is de figuur ook nog eens niet leesbaar; ik zal proberen het toch niet saai te laten 
worden; voor 45 minuten een hele uitdaging. Mocht u zich toch vervelen: de titel van mijn 
afscheidscollege heeft verschillende betekenissen, afhankelijk van waar u de klemtoon legt. Ik ga 
ze niet voordoen, maar in het geval van verveling, raad ik u aan de titel met verschillende 
plekken voor de klemtoon uit te spreken (niet hardop) en over die betekenissen na te denken. 
Daar leert u veel van. Studenten denken tijdens college ook aan allerlei andere soms ook 
zinvollere dingen dan waar de docent het over heeft en net als tijdens zo’n college zal ik wel 
hinderlijk door uw heel zinvolle gedachten heen praten. Excuus daarvoor.  
 
In zo’n seminar over effectief onderwijs zijn we aan de hand van de vragen meestal zo’n drie uur 
bezig om in interactie te verkennen hoe de deelnemers hun onderwijs kunnen verbeteren op alle 
niveaus, van college of werkcollege, de opdrachten die worden gegeven of de opzet van een 
cursus, de opbouw van het curriculum, tot aan de inrichting van de randvoorwaarden rond het 
onderwijs zoals de roostering of de eisen die aan docenten worden gesteld. Meestal zijn de 
deelnemers behoorlijk tevreden, maar ze hebben ook een ongemakkelijk gevoel en zeggen dan 
tegen elkaar: als we hem z’n verhaal hadden laten vertellen hadden we veel meer geleerd. Ik 
denk dat dit niet het geval is, omdat ik dankzij hun vragen beter bij hun beginsituatie of 
preciezer hun aanwezige kennis en motivatie kan aansluiten; een van de elementen in het 
bevorderen van leren (Van Gelder, 1958). Deze reactie van de deelnemers illustreert een lastige 
paradox: als mensen veel leren hebben ze dat niet altijd in de gaten en als ze een mooi 
interessant gestructureerd verhaal horen denken ze veel te leren, maar is dat lang niet altijd het 
geval. Daarvoor ontbreekt tijdens zo’n verhaal vaak de noodzakelijke actieve verwerking (Marton 
& Säljö, 1984; Trigwell & Prosser, 1991a, 1991b). Wanneer u aan studenten achterin de zaal of 
leerlingen achterin de klas na zo’n gestructureerd verhaal vraagt op te schrijven wat ze geleerd 
hebben is het resultaat vaak ontluisterend. Dat komt niet door gebrek aan luisteren (nou ja soms 
natuurlijk ook wel), maar doordat uit zo’n verhaal van alles begrepen kan worden en een ieder 
pikt er het zijne uit op. Terzijde, wanneer u dat nu eens niet aan het einde maar na 10 minuten 
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doet en studenten via een smartphone-app hun antwoorden laat insturen dan kunt u die 
projecteren (http://socrative.com/) en kunt u uw verhaal ook in grote zalen met veel studenten 
beter afstemmen op wat er in de hoofden van studenten aanwezig is en omgaat. 
 
 
De inhoud van dit college 
 
In mijn werk aan de Universiteit Utrecht heb ik mij naast allerlei uitstapjes met drie onderwerpen 
in het bijzonder beziggehouden: het op basis van gegevens verbeteren van (hoger) onderwijs, 
empirie en theorie over interpersoonlijk leraarsgedrag en kennis over en het verbeteren van de 
lerarenopleidingen. In dit college zal ik een aanzet tot een theorie over effectiviteit van hoger 
onderwijs presenteren en enkele recente ontwikkelingen in ons onderzoek naar de leraar-
leerlingrelatie en interpersoonlijk leraarsgedrag en de uitdagingen op dat terrein bespreken. In 
dat laatste onderwerp komt zijdelings ook de lerarenopleiding aan de orde. 
 
 
Aanzet tot een theorie over effectief hoger onderwijs 
 
Student- of leerlingkenmerken 
De figuur waarmee ik dit college begon en die ik samen met Jan van Tartwijk heb ontwikkeld zou 
je de weergave van een theorie over effectief hoger onderwijs kunnen noemen. Er zijn lange 
lijsten die weergeven welke factoren van invloed zijn op het bereiken van onderwijsopbrengst en 
daarbij worden vaak ook schattingen gegeven van de sterkte van die invloed (bijv. Hattie, 2009). 
Er is bijvoorbeeld een zeer sterk verband tussen leerling- of studentkenmerken en hoeveel er 
geleerd wordt. In het algemeen verklaren die kenmerken meer dan 50% van de leerwinst 
(Marzano, 2003, 2007). Die sterke invloed van studentkenmerken zou mede een reden voor 
docenten moeten zijn om heel precies te weten wat studenten al weten en kunnen (verg. Van 
Gelder, 1958). Die kennis kan hen namelijk helpen om het zogenoemde Mattheüseffect tegen te 
gaan. Dit effect ontleent zijn naam aan het eerste deel van Mattheüs 25 vers 29: Want wie heeft 
zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog 
worden ontnomen. In het onderwijsonderzoek is er veel evidentie voor een variant op het eerste 
deel van dit vers: wie veel weet zal veel leren, maar niet voor het tweede deel dat wie weinig 
weet daarvan ook nog eens veel weer zou vergeten. Wel: wie minder weet leert minder bij dan 
de veelweter of -kunner en vandaar de tendens van het steeds groter worden van verschillen 
tussen studenten (Stanovich, 1986; Walberg & Tsai, 1983). De uitdaging voor docenten is 
daarom om studenten met minder voorkennis toch veel te laten leren: het Mattheüseffect te 
compenseren. Terzijde merk ik op dat dit effect ook de reden is om kinderen op zo jong 
mogelijke leeftijd aan goed onderwijs bloot te stellen: achterstanden kun je beter voorkomen dan 
genezen; bijspijkeren van eenmaal opgelopen achterstanden is heel lastig (bijv. Toll, 2013).  
 
Wat perverser is dit effect ook een van de redenen om selectie van studenten te bepleiten aan de 
toegangspoort van de universiteit. Selectie is een relatief gemakkelijke manier om als instelling 
de illusie te hebben dat je erin slaagt studenten meer te laten leren: richt je vooral op de 
studenten/leerlingen die toch al veel weten en kunnen en die dus gemakkelijk nog veel wijzer 
worden1. Veel leerwinst zal dan wel bereikt worden, maar dat is meer aan die studenten dan aan 
de input van de instelling te danken. Daarbij valt ook nog eens te vrezen dat ten aanzien van de 
behaalde rendementen alleen een tijdelijk, positief, nieuwigheidseffect optreedt. Immers, 
docenten zijn geneigd relatief te beoordelen (Kulick & Wright, 2008): hoe doet een student het 
vergeleken met de andere studenten in de groep. Daarbij treedt het Posthumuseffect 
(internationaal bekend als een effect van grading on the curve) op: omstreeks twee derde van de 
studenten verdient in de ogen van de docent een voldoende en een derde niet (Drion, 1960; De 
Groot, 1966; Posthumus, 1940, 1960; Warries, 1982). Zelfs wanneer in absolute zin de 
prestaties van de studentenpopulatie omhoog zijn gegaan dreigt na een gewenningsperiode dat 
door dit effect het rendement van de opleiding weer op het oude niveau terechtkomt. En ook dit 
moet gezegd, hetzelfde Posthumuseffect zou de positieve gevolgen die matching aan onze 
universiteit dit jaar lijkt te hebben (http://matching-uu.wp.hum.uu.nl/) het komende jaar al weer 
teniet kunnen doen. 
 
Vanuit de bedoeling om op basis van onderzoeksgegevens het onderwijs te verbeteren is het niet 
zo interessant om naar stabiele studentkenmerken zoals IQ of geslacht te kijken, maar vooral om 

1 Ik laat andere argumenten om te selecteren zoals het differentiëren in het onderwijsstelsel even achterwege 
en ga ook niet in op de mogelijkheden om het onderwijs bij geselecteerde studenten beter aan te laten 
sluiten bij die studenten en zo meer leerwinst te realiseren. 
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de aandacht te richten op wel-beïnvloedbare factoren. Ik bespreek daarvan een paar 
voorbeelden. 
 
 
Aan de studie bestede tijd 
Onlangs was er weer een tentamenweek in deze universiteit. U weet wel eens per 10 weken 
leiden die tentamens tot verhoogde studieactiviteit waarbij de bibliotheek veel voller is dan 
anders, liefst ook ‘s nachts openblijft, studenten van de hogeschool geweerd moeten worden en 
het aantal uren dat studenten aan sport, ontspanning, sociale contacten en persoonlijk 
verzorging besteden een stuk lager is dan het gewone gemiddelde van ruim acht uur per dag 
(Meeuwisse, Wensveen, & Severiens, 2011). Aan dit fenomeen zien we de sturende werking van 
toetsen: ze zetten studenten aan tot studeren (Van Berkel, Jansen, & Bax, 2012; Gibbs & 
Simpson, 2004), of zoals dat in de literatuur heet tot time-on-task: bezig zijn met de studie. 
Frequent toetsen heeft invloed op de leeropbrengsten via de tijd die studenten aan de studie 
besteden: dat is de mediërende factor. Uit heel wat onderzoek blijkt (bijv. Berliner 1990; Fraser, 
Walberg, Welch, & Hattie, 1987; Walberg, 1986) dat time-on-task een van de belangrijkste 
beïnvloedbare factoren en een van de sterkste bepalers is van de opbrengsten van onderwijs. 
Dat ligt voor de hand: als studenten geen tijd aan het studeren besteden zullen ze niet veel 
leren. Onze theorie veronderstelt dat de invloed van frequent toetsen op de leeropbrengsten 
onder meer tot stand komt via de aan de studie bestede tijd (Starren, 1990).  
 
 
De juiste leeractiviteiten 
Een tweede centrale variabele, die echter veel moeilijker te onderzoeken is, betreft de aard van 
de studeer- of leeractiviteiten van de studenten, of in termen die mijn collega Gerard Westhoff 
(2002, 2009) altijd gebruikt: de leerhandelingen. Het gaat er niet alleen om veel tijd te besteden 
aan de studie maar ook aan de juiste taken. Een centrale vraag daarbij is welke leerhandelingen 
studenten moeten uitvoeren om de gewenste eindhandelingen te kunnen gaan uitvoeren 
(Westhoff, 2002, 2009). Voor het beantwoorden van die vraag is vakdidactische kennis een 
voorwaarde en vandaar dat er veel vakspecifiek onderzoek voor nodig is, maar dat valt buiten de 
scope van mijn college. Toch kunnen we er ook wel uitspraken over doen die onafhankelijk zijn 
van het studievak. Zo weten we dat om hogere-orde-opbrengsten, zoals kritische beoordeling en 
analyse, te bevorderen diepe verwerking van de stof gestimuleerd moet worden (Trigwell & 
Prosser, 1991a, 1991b), iets waar ook het universitair onderwijs maar beperkt in slaagt. 
 
Tijd aan de juiste leeractiviteiten besteden is geen open deur, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het 
gegeven dat in geneeskundeopleidingen de studieduur toeneemt naarmate er meer hoorcollege 
wordt gegeven (Schmidt et al., 2010). De leeractiviteit die in deze werkvorm meestal gevraagd 
of gestimuleerd wordt, is in termen van uitwendig zichtbaar gedrag luisteren. De cognitieve 
activiteit is veelal te beschrijven met lagere-orde-activiteiten zoals memoriseren en in veel 
mindere mate met hogere-orde-activiteiten zoals begrijpen, evalueren en synthetiseren (Schmidt 
et al., 2010; Trigwell & Prosser, 1991a, 1991b). Onderzoek heeft laten zien dat deze laatsten 
veel meer bijdragen aan leeropbrengsten die in het universitair onderwijs worden nagestreefd en 
in het hoorcollege meestal maar beperkt worden gestimuleerd. Dit is een van de mogelijke 
verklaringen voor de door Schmidt et al. (2010) gevonden resultaten, waarbij we aantekenen dat 
een zeker minimum aan hoorcolleges niet slecht is, bijvoorbeeld om de motivatie te vergroten, 
maar overdaad schaadt hier.  
 
 
Concurrentie tussen activiteiten 
De resultaten van Schmidt et al. (2010) zijn echter ook, en wellicht nog beter, te begrijpen 
vanuit het principe van de negatieve gevolgen van concurrentie tussen activiteiten. Studenten 
kunnen, net als andere mensen trouwens, hun tijd maar een keer besteden; al die tijd die u hier 
nu zit (te luisteren) gaat bijvoorbeeld ten koste van de tijd die u hebt om onderwijs voor te 
bereiden of artikelen te schrijven (hoewel ik natuurlijk niet weet wat u nu zit te doen). In het 
geneeskunde-onderwijs worden studenten via opdrachten aangestuurd om leeractiviteiten uit te 
voeren die gericht zijn op actieve verwerking van de stof en ze doen dat in zelfstudie of in 
groepen (Schmidt et al., 2010). Deelnemen aan de hoorcolleges vermindert de tijd die 
beschikbaar is om te besteden aan deze activiteiten die voor het verwerken van stof nuttiger zijn 
dan het luisteren en aantekeningen maken tijdens het hoorcollege: de tijd besteden aan 
hoorcollege en zelfstudie concurreren met elkaar en wanneer studenten in plaats van de 
zelfstudie kiezen voor het hoorcollege (of daartoe verplicht worden) leren ze niet wat ze anders 
in de zelfstudie of werkgroepen geleerd zouden hebben. Daardoor gaan ze langer over hun studie 
doen en daarmee komen we terug bij de factor time-on-task.  
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Studenten kunnen hun tijd maar een keer besteden. Ik illustreer de desastreuze gevolgen voor 
onderwijseffectiviteit van concurrentie tussen activiteiten aan een verdere uitwerking van het 
voorbeeld van de hardstuderende studenten vlak voor de tentamenweek. Van collega Marian 
Jongmans hoorde ik dat een studente zich bij haar meldde met het probleem dat ze in die week 
op een dag twee gewone en een hertentamen moest doen (wij noemen dat in Utrecht een 
aanvullende toets). De studente vond dat onredelijk en ze verwoordt op haar manier dat ze last 
heeft van concurrentie tussen activiteiten: omdat ze ook tijd aan haar aanvullende toets moet 
besteden heeft ze minder en wellicht niet genoeg tijd voor haar “gewone” tentamens. Het belang 
van dit voorbeeld is dat het de curriculumontwerpers te verwijten valt dat deze concurrentie 
optreedt. Door een aanvullende toets te programmeren over een cursus uit het vorige blok 
tijdens het volgende blok zorg je ervoor dat het redelijk is dat studenten minder werken aan de 
cursussen van dat volgende blok, immers tijd die daaraan besteed wordt verkleint de kans een 
aanvullende toets te halen. Nu is het in Utrecht sinds 2002 eigenlijk de bedoeling geweest deze 
concurrentie uit te schakelen door elke cursus geheel te laten afronden tijdens de tien weken 
waarin die cursus geprogrammeerd is inclusief de zogenoemde aanvullende toets. Om logistieke 
redenen is dat niet gelukt en daarom is de aanvullende toets een slecht onderdeel van het 
Utrechtse onderwijsconcept. Dankzij de aanvullende toets wordt er minder voor het lopende blok 
gestudeerd en wordt daar dus minder van geleerd. Het voorgaande falen creëert ook de volgende 
mislukking. Als dit echt niet logistiek opgelost kan worden dan kunnen we de aanvullende toets 
beter afschaffen en compensatie tussen cursussen invoeren. Voor de vele bijkomende voordelen 
daarvan verwijs ik naar (Arnold & Van den Brink, 2009; Cohen-Schotanus, 1995; Jansen, 1996).  
 
Een volgend voorbeeld van niet-productieve concurrentie die binnen het curriculum 
georganiseerd wordt, is het programmeren van een aantal cursussen parallel aan elkaar. De tijd 
die studenten aan een cursus geven is niet meer beschikbaar voor de parallel-geroosterde 
cursussen. Onderzoek laat zien dat wanneer studenten een cursus tegelijk volgen ze het meest 
leren (Jansen, 2004). Docenten zullen alles in het werk stellen om studenten voor hun cursus 
goed te laten studeren en in de praktijk slaagt de ene docent daar meestal beter in dan de 
andere, met het gevolg dat studenten dan meer tijd aan die ene cursus besteden dan aan de 
andere en vaak te weinig. Dat leidt er toe dat de ene cursus met een mooi cijfer gehaald wordt 
(als de docent zich tenminste niet door het Posthumuseffect laat leiden) en de andere net of niet. 
De eenvoudige oplossing hiervoor is slechts één cursus tegelijk te programmeren. Een docent of 
coördinator voelt zich dan verantwoordelijk om studenten in alle beschikbare tijd effectief en 
goed gespreid aan het werk te krijgen. Deze docent kijkt naar alle opdrachten die hij of zij 
studenten geeft en stemt de inleverdata daarvan op elkaar af. Die oplossing heeft het in Utrecht 
helaas niet gehaald. Argumenten ertegen waren bijvoorbeeld dat een cursus van 15 EC te veel 
kans gaf dat studenten meteen een kwart van hun jaar niet zouden halen. Door twee cursussen 
van 7,5 EC na elkaar te plaatsen is dat eenvoudig op te lossen. Een ander bezwaar was de 
veronderstelling dat een cursus tegelijk voor studenten te saai zou zijn. Dat argument onderschat 
de capaciteit van docenten om een cursus interessant en afwisselend te maken, in het uiterste 
geval desnoods door twee halve bestaande cursussen met elkaar te integreren. Dat kan als 
interessant gevolg ook nog hebben dat van elkaar losstaande onderdelen in het curriculum beter 
met elkaar in samenhang worden gebracht. Tenslotte het slechtste argument, namelijk dat 
studenten niet zelfstandig zouden worden, wanneer ze niet aan deze concurrentie-ervaring 
worden blootgesteld. Over de zelfstandigheidsbevorderende effecten van deze ervaring is niets 
bekend. Wanneer we willen bijdragen aan het zelfstandig worden van studenten moeten we dat 
expliciet in het curriculum inbouwen door gerichte leeractiviteiten die ertoe bijdragen dat 
studenten zelfstandigheid verwerven (Van Beek, Jong, Minnaert, & Wubbels, 2014; Dembo, 
2004; Minnaert & Vermunt, 2006; Schunk & Zimmerman, 2007; Zimmerman, 2002) in plaats 
van ze te confronteren met ondoordachte hindernissen in de curriculumopbouw.  
 
 
Onderwijsuren 
Zolang er maar vierentwintig uur in een etmaal gaat zien we het concurrentieprobleem optreden; 
daar kunnen we niets aan veranderen. Hoe meer van de dag studenten echter aan hun studie 
besteden, ofwel hoe minder ze sporten of een baantje hebben, hoe kleiner het 
concurrentieprobleem wordt. Wanneer studeren aantrekkelijker is dan allerlei andere activiteiten 
die studenten kunnen doen dan wordt er meer gestudeerd. Hoewel ik er persoonlijk erg 
voorstander van zou zijn dat studenten wat minder dan ruim 9 uur per dag aan baan sport, 
ontspanning en persoonlijke verzorging besteden heb ik het wondermiddel om studenten hiervan 
te overtuigen nog niet gevonden. Studenten zijn gemiddeld bereid zo’n 30 uur per week aan hun 
studie te besteden, uitschieters naar beneden en boven daargelaten (Meeuwisse, Wensveen, & 
Severiens, 2011). Ze verschillen daarin overigens denk ik niet van de gemiddelde Nederlander, 
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die ook vaak parttime wil werken en zo dus ook minder dan de standaard 36 uur wil maken 
(Eurostat, 2013). Vergeleken met andere landen is de Nederlander en de Nederlandse student 
wat dat betreft relatief weinig ambitieus (Brennan, Patel, & Tang, 2009). Deze factor blijkt echter 
wel beïnvloedbaar, en dan komen we in het schema weer bij factoren die indirect werken op de 
time-on-task. Relatief dichtbij de time-on-task staat het door staatsecretaris Zijlstra in de 
prestatieafspraken tot speerpunt gekozen aantal contacturen, of beter onderwijsuren: uren 
waarin studenten door fysiek of virtueel aanwezig te moeten zijn min of meer gedwongen zijn te 
studeren (Van Vught, 2012). Dit verhoogt, ook hier weer tot een zeker maximum, de aan de 
studie bestede tijd (Van der Drift & Vos, 1987). Als studenten dan daarin ook nog nuttige 
activiteiten doen (opdrachten uitvoeren die tot diepe verwerking van de stof leiden, …) is dit een 
heel goed middel om leerwinst te bevorderen en een middel dat niet bij de docent begint. Echter, 
de praktijk van verhoging van onderwijsuren in het afgelopen jaar laat zien dat studenten ze niet 
altijd als nuttige uren ervaren (Digitaal Universiteitsblad, 2013). Het is wel een middel voor 
onderwijsverbetering dat niet begint bij de docent, maar ook een waarvan het succes staat of 
valt met de bekwaamheid van docenten er goed vorm aan te geven. 
 
 
Financiële prikkels 
Iets verder van de time-on-task zitten financiële factoren zoals de hoogte van de studiebeurs: 
hoe hoger die is hoe minder een bijbaan nodig is en dus hoe meer studeertijd er beschikbaar zou 
kunnen zijn. We weten ook dat de kosten van de studie van invloed zijn: hoe duurder de studie 
hoe meer studenten geneigd zijn te studeren en de werking van de dreiging van de lang-
studeerboete van enige tijd geleden heeft de effecten ervan laten zien (Digitaal Universiteitsblad, 
2012). Een interessant experiment zou overigens zijn om de effecten van een lang-studeerboete 
te vergelijken met die van een combinatie van een hoger collegegeld met een kort-
studeerpremie: wie snel studeert krijgt een deel van het verhoogde collegegeld terug. Vanuit de 
wetenschap dat beloningen gedrag sterker sturen dan straf is te verwachten dat die kort-
studeerbonus nog meer effect sorteert.  
 
 
Een onderzoeksprogramma 
Terug naar het ballenschema. Ik kan er nog gemakkelijk uren over doorgaan, bijvoorbeeld over 
de belangrijke rol van motivatie als mediërende factor tussen collegegeld en time-on-task en 
tussen de docent-studentrelatie en time-on-task. Of over docentprofessionalisering en 
bevoegdheids- of bekwaamheidseisen zoals de in Utrecht al in 1994 ingevoerde basiskwalificatie 
onderwijs (BKO) die in Nederland algemeen navolging aan de universiteiten heeft gekregen. Zo’n 
BKO-eis heeft alleen indirect nut, bijvoorbeeld wanneer deze volgens ons schema via het 
realiseren van de juiste docentbekwaamheid (didactisch en/of inhoudelijk) invloed heeft op de 
kwaliteit van instructie en opdrachten die ze aan studenten geven en kan er aldus toe bijdragen 
dat studenten nuttige leeractiviteiten ondernemen. Daarmee geeft het schema aanwijzingen over 
wat er in een cursus voor de BKO aan de orde moet komen: onderwerpen en vaardigheden die 
ertoe bijdragen dat in de kern van het schema (time-on-task en leeractiviteiten) positieve 
effecten optreden. Daar en ook bij de seniorkwalificatie is nog wel wat winst te behalen in de 
omschrijving van het universitaire kader voor de onderwijskwalificaties. 
 
Het schema kent vele variabelen die ik niet besproken heb, en natuurlijk zijn er ook die er niet in 
staan en ontbreken interactie-effecten. De onderwijswerkelijkheid is complex en je kunt aan 
allerlei schroefjes draaien om hem te beïnvloeden (Van Tartwijk, 2011). Het schema is weliswaar 
meer dan een overzicht van belangrijke variabelen, maar het is nog lang geen theorie. Het geeft 
een overzicht van een groot aantal hypothesen over mediërende en rechtstreekse invloeden, 
maar over de werkzame mechanismen is weinig bekend. Het is een uitdaging voor uit te voeren 
empirisch onderzoek om na te gaan of de belangrijkste variabelen en werkende mechanismen er 
inderdaad in staan en hoe de effecten via verschillende mediërende factoren zich in sterkte tot 
elkaar verhouden. Studies waarin slechts een beperkt aantal variabelen aan de uitkomstmaat 
worden gerelateerd (zoals door Hattie, 2009, in een lijst gezet) overschatten de effecten van een 
variabele. Een voorbeeld is de invloed van het aansturen van leeractiviteiten die door Van Beek 
et al. (submitted) werd onderzocht. Het effect van de leraarsgedragingen die de leeractiviteiten 
aanstuurden werd met een kwart gereduceerd door in het model ook op te nemen de mate 
waarin leerlingen de leraar aardig vonden. Een interactie-effect bleek er in dit geval niet te zijn. 
Dat was bijvoorbeeld wel het geval in een studie van Den Brok et al. (2010) waarin Marokkaanse 
en Turkse leerlingen meer dan Nederlandse allochtone leerlingen afhankelijk bleken van de leraar 
voor hun motivatie. 
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Op grond van nog veel van dergelijk degelijk uit te voeren onderzoek kan in de toekomst beter 
onderbouwd gekozen worden welke variabelen het belangrijkst zijn om bij onderwijsverbetering 
aan te pakken en ook waarop scholing van docenten zich zou moeten richten.  
 
 
De leraar-leerlingrelatie 
 
Relaties en onderwijseffectiviteit 
Ik ga naar een van de overgebleven variabelen in het schema, de leraar-leerling- of docent-
studentrelatie. De relatie tussen docenten in het hoger onderwijs en hun studenten is een 
belangrijke factor voor het bereiken van time-on-task en motivatie. In mijn eigen werk over die 
relaties in het onderwijs lag het accent sterker op het voortgezet dan het hoger onderwijs. Dit 
werk begon in het proefschrift van Hans Créton en mij (Créton & Wubbels, 1984) onder de 
bezielende supervisie van Herman Hooymayers, die hier vandaag helaas niet bij kan zijn. 
Inmiddels maakt het deel uit van het focusgebied Educational and Learning Sciences dat zo 
vakkundig door Paul Leseman wordt getrokken (Educational and Learning Sciences, n.d.). 
Uitgangspunt voor ons werk was de wens de lerarenopleiding te verbeteren en het moet maar 
meteen gezegd worden: het doel om op basis van het onderzoek naar de leraar-leerlingrelatie of 
het interpersoonlijk leraarsgedrag de opleiding te verbeteren is in mijn ogen nog maar beperkt 
bereikt. Ons onderzoek begon in de nadagen van het proces-productonderzoek dat probeerde om 
leraarsgedrag te identificeren dat belangrijk was voor leerwinst (bijv. Brophy & Good, 1986). We 
dachten de descriptief-correlationeel-experimentele cyclus te gaan doorlopen (Gage, 1984; 
Rosenshine & Furst, 1973). We definieerden, conceptualiseerden en operationaliseerden 
interpersoonlijk leraarsgedrag en we stelden vast dat dit voor goed onderwijs een belangrijk 
begrip was (bijv. Créton & Wubbels, 1984; Brekelmans, 1989; Den Brok, 2001; zie ook Wubbels, 
Brekelmans, Den Brok, & Van Tartwijk, 2006). Onze eigen groep, in het bijzonder Mieke 
Brekelmans en Perry den Brok, en andere onderzoekers, die al dan niet met ons instrumentarium 
werkten (bijv. Cornelius-White, 2007; Fraser, 1998, 1999; Henderson & Fisher, 2008), vonden 
dat een goede mix van emotioneel dichtbij de leerlingen staan en invloed op hen uitoefenen er 
voor zorgt dat leerlingen zich inzetten, gemotiveerd zijn en relatief veel leren. Dat geldt naar alle 
waarschijnlijkheid net zo bij universitaire werkgroepdocenten en promotoren in relatie tot hun 
promovendi (bijv. De Kleijn, Mainhard, Meijer, Pilot, & Brekelmans, 2012; Mainhard, Van der 
Rijst, Van Tartwijk, & Wubbels, 2009), maar de causaliteit van dit verband is niet onomstreden. 
Een goede relatie kan tot gemotiveerde leerlingen leiden, maar het omgekeerde kan ook het 
geval zijn. Het meest voor de hand ligt dat het hier om wederzijdse beïnvloeding gaat.  
 
 
Relaties en gedrag 
Het concept interpersoonlijk leraarsgedrag heeft inmiddels in het Nederlandse onderwijs een 
belangrijke plaats ingenomen. Interpersoonlijke bekwaamheid is, bijvoorbeeld, een van de zeven 
competenties die in de Wet BIO zijn opgenomen als een vereiste voor docenten in het primair en 
voortgezet onderwijs (Rijksoverheid, 2014). Ik haast me er aan toe te voegen dat het de wens 
van de onderwijscoöperatie is om deze competentie nu te verwijderen, waarna ze dan nog maar 
beperkt te vinden is onder de pedagogische bekwaamheid (Onderwijscoöperatie, 2012). Verder 
komt het concept in veel leraarsopleidingsonderdelen terug zoals dat bijvoorbeeld door Jan van 
Tartwijk, Ietje Veldman en Nico Verloop (2011) is beschreven. Helaas is de empirische basis voor 
wat er in veel lerarenopleidingen aan training gebeurt maar beperkt. De pogingen om daartoe de 
basis te leggen hebben wel wat opgeleverd, maar deze opgave was veel weerbarstiger dan we in 
1980 (nogal naïef) dachten. De kern van het probleem in het gebruik van kennis over de leraar-
leerlingrelatie in de lerarenopleiding zit hem in het onderscheid dat we steeds nadrukkelijker 
hebben kunnen maken tussen de leraar-leerlingrelatie (een macrovariabele in de dynamische 
theorie [Granic & Hollenstein, 2003; Mainhard, Pennings, Wubbels, & Brekelmans, 2012; 
O’Connor, 2010; Pennings et al., 2014; Thelen & Smith, 1998, 2006]) en het leraars- en 
leerlingengedrag (in diezelfde theorie een micro, real-time-variabele). We weten, zoals hiervoor 
aangegeven, hoe een goede relatie eruit ziet, maar minder met welk gedrag die relatie 
gerealiseerd en in stand gehouden kan worden of voorkomen kan worden dat een leraar een 
goede relatie kwijtraakt. In lerarenopleidingen wordt het onderscheid tussen de relatie en het 
gedrag van de leraren vaak onvoldoende gemaakt. 
 
 
Leraarsgedrag 
Hoewel over leraarsgedrag dat effectief is om een goede relatie te creëren maar beperkt kennis 
voorhanden is hebben we wel vastgesteld dat voor de opbouw van een goede relatie met een 
nieuwe klas het allereerste begin essentieel, bijna doorslaggevend, is. De aard van de relatie 

 7 



wordt zoals Tim Mainhard aantoonde snel vastgelegd (Ambady & Rosenthal, 1992; Mainhard, 
Brekelmans, Den Brok, & Wubbels, 2011) en als deze al verandert dan is de kans op 
verslechtering groter dan op verbetering. Verder treedt bij een relatief slechte relatie in de eerste 
les daarna vaker verslechtering op terwijl na een relatief goed begin deze juist nog beter kan 
worden (Mainhard et al., 2011). Mieke Brekelmans (2010) stelde daarom in haar oratie dat de 
bekende tip voor beginnende leraren “Don’t smile until Christmas” beter ingewisseld kan worden 
voor “een goed begin is het halve werk” of “investeren in een goed contact met leerlingen loont”. 
“Don’t smile until Christmas”, gaat ervan uit dat leerlingen een nieuwe docent eerst eens flink 
willen uittesten om uit te zoeken wat voor vlees zij in de kuip hebben. Dan is het maar beter om 
streng te beginnen en niets door de vingers zien. De teugels laten vieren kan altijd nog 
(Brekelmans, 2010). Omdat veel beginners niet in staat zijn adequaat streng te zijn is dit advies 
voor veel beginnende leraren contraproductief. Veel belangrijker is het een begin te maken 
waardoor de relatie direct goed is. 
 
Hoe kunnen leraren er nu voor zorgen dat leerlingen hen in de eerste les niet alleen al aardig en 
belangstellend, maar ook duidelijk en gezaghebbend vinden? Ik vat samen wat we daarvan te 
weten zijn gekomen. Om te beginnen liet een gevalsbeschrijving uit 1984 over een lerares met 
zeer grote ordeproblemen zien hoe belangrijk het voor de betreffende lerares was om te belonen, 
vriendelijk te zijn, een les zo in te richten dat ze de kans kreeg om deze gedragingen te vertonen 
en niet verleid werd tot agressie en strafgeven (Créton, Wubbels & Hooymayers, 1989). Verder 
bleek het gevaar van grote ordemaatregelen bij kleine ordeverstoringen die leraren de 
mogelijkheid ontnemen om bij grotere vergrijpen nog aangepast te reageren. Deze lerares leerde 
in haar begeleiding om tegelijk met het lesgeven op de sfeer te letten, juist aandacht te besteden 
aan de kleine onregelmatigheden in de les, en gebruik te maken van kleine maatregelen (al 
lesgevend naar een leerling toelopen, de stem verheffen zonder de les te stoppen, even een zin 
onderbreken, enzovoort; het principe van de ordeladder. Ik verwijs u graag naar Créton et al. 
(1989) voor meer informatie hierover. 
 
In het promotieonderzoek van Jan van Tartwijk (1993) probeerde hij non-verbaal gedrag in kaart 
te brengen dat samengaat met goede leraar-leerlingrelaties. Kenmerkend bij klassikale 
lesmomenten bleken onder meer een centrale positie voor de klas, oogcontact en duidelijk 
verbale aanwezigheid en een vriendelijke gelaatsuitdrukking. Sinds 2008 onderzochten we ook 
hoe het momentane real-time-gedrag er uitziet in klassensituaties bij leraren met een goede en 
een minder goede relatie. De resultaten van Tim Mainhard en Heleen Pennings daarover zijn tot 
nu toe op kleine aantallen leraren gebaseerd (Mainhard et al., 2012; Pennings et al., 2014), 
maar ik denk dat deze gegeneraliseerd kunnen gaan worden in het onderzoek met de 
zogenaamde joystickprocedure (Pennings et al., 2014). Dan zal blijken dat bij de meeste leraren 
het gedrag ten opzichte van hun leerlingen wordt gekarakteriseerd door een matige hoeveelheid 
sturend en streng gedrag. Ten aanzien van de emotionele nabijheid bij leerlingen geldt dat deze 
veelal neutraal tot enigszins vriendelijk en begrijpend is. Van tijd tot tijd vertonen leraren wat 
meer sturend en soms ook wat corrigerend gedrag. Leerlingen beantwoorden deze opstelling van 
leraren gemiddeld met gehoorzaam, even neutraal en meewerkend en vriendelijk gedrag, dat wil 
zeggen dat het principe van complementariteit dat onder meer door Romi de Jong is onderzocht 
geldt (De Jong, Van Tartwijk, Verloop, Veldman, & Wubbels, 2012; Pennings et al., 2014). 
Tussen leraren met een goede en een minder goede relatie met hun leerlingen verschilt niet 
zozeer het gemiddelde gedrag dat ze vertonen, maar veeleer de variatie daarin. Leraren met een 
goede relatie met hun leerlingen vertonen gelijkmatiger gedrag dan leraren met een minder 
goede relatie. Vooral worden de lessen bij de laatste leraren gekarakteriseerd door meer 
uitschieters in hun gedrag naar het corrigeren van leerlingen (ze worden – onredelijk – boos) en 
hun aanleiding daartoe is het weinig oplettende en meewerkende gedrag van de leerlingen. 
Naarmate de relatie beter is heeft het corrigerende gedrag van leraren een positiever effect op 
het leerlinggedrag en duurt het daardoor korter. Leraren die een slechtere relatie opbouwen 
vertonen al in de eerste les meer, maar weinig effectieve, aandacht voor ordeverstoringen en op 
een hoger corrigerend niveau dan leraren die een goede relatie opbouwen (Mainhard et al., 
2011; Mainhard, Brekelman, & Wubbels, 2011). Vermeldenswaard is nog dat deze grotere 
variabiliteit in gedrag bij leraren met een slechtere relatie met hun leerlingen tegengesteld is aan 
wat in dyadische gezonde relaties, bijvoorbeeld ouder-kindrelaties wordt gevonden: hoe 
gezonder de relatie, hoe sterker mensen variëren in hun gedrag ten opzichte van elkaar (Granic 
& Hollenstein, 2003). 
 
Bij veel van deze resultaten kunnen, net als bij het verband tussen opbrengsten en de leraar-
leerlingrelatie, geen uitspraken over oorzaak en gevolg gedaan worden. Een goede relatie kan 
leraren de gelegenheid geven bepaald gedrag te vertonen of hen er zelfs toe uitnodigen, maar 
evengoed kan dat bepaalde gedrag tot een goede relatie leiden. Het meest voor de hand liggend 
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is ook hier een wederzijdse beïnvloeding van de twee, waarbij zowel een positieve steeds 
verbeterende als een negatieve steeds deprimerender spiraal kan ontstaan.  
 
 
Situatieverschillen 
Leraren verschillen per situatie in de mate van variatie in hun gedrag. In situaties waarin 
leerlingen zich positief opstellen ten opzichte van de leraar is het gedrag van leraren het meest 
voorspelbaar: de meeste leraren lijken gewenst leerlinggedrag meestal ongeveer op dezelfde 
manier te beantwoorden. Bij ordeverstoringen is dat minder het geval en weten leerlingen dus 
minder goed waar ze aan toe zijn (Pennings et al., 2014). Deze onvoorspelbaarheid is 
waarschijnlijk het sterkst bij leraren waar de relatie relatief het minst goed is. Daarentegen 
reageren leraren met een relatief goede relatie met minder variatie: het principe van consistent 
reageren (Pennings et al., 2014). Bij het begin van de les treedt de sterkste variatie tussen 
leraren op.  
 
 
Verslechteren (en verbeteren) van een (goede) relatie 
Over de vraag hoe leraren een goede relatie kwijt kunnen raken is wel een oorzaak-gevolg relatie 
bekend. Dit is een verschijnsel dat bijvoorbeeld bij oudere leraren op kan treden zoals het 
longitudinale onderzoek van Mieke Brekelmans heeft laten zien (Brekelmans, Wubbels, & Van 
Tartwijk, 2005). Ze krijgen minder interesse in hun leerlingen, raken dan verzuurd, hetgeen 
uiteindelijk tot burnout kan leiden. Oorzaken hiervan in het momentane gedrag liggen naar alle 
waarschijnlijkheid in een toename van streng en agressief gedrag dat niet is aangepast aan het 
gedrag van de leerlingen. Mainhard, Brekelmans en Wubbels (2011) lieten zien dat wanneer 
leraren in een les eens een keer flink boos worden, leerlingen hen een klein beetje gezagvoller 
gaan zien. Wanneer ze dat echter in twee opeenvolgende lessen doen dan vinden leerlingen hen 
in een volgende les niet alleen minder aardig, maar dichten ze hen ook nog eens minder gezag 
toe en dat is voor de toekomst van de relatie een groot risico. Gelukkig, wanneer leraren dit 
agressieve gedrag in de volgende les niet herhalen, komt de waardering van de leerlingen weer 
op het oude peil terug. Het is echter niet gemakkelijk om boosheid in deze situatie te vermijden, 
omdat de leerlingen door de iets verslechterde relatie zich ook net iets minder aardig zijn gaan 
gedragen dan de leraar van ze gewend was. Dat levert de kans op dat hij of zij opnieuw denkt 
streng te moeten corrigeren en zo in een negatieve spiraal terecht komt. Zo kan de burnout van 
ervaren oudere leraren ontstaan, al weten sommigen zich trouwens goed af te sluiten voor de 
verslechterde relatie zoals Ietje Veldman heeft laten zien (Veldman, Van Tartwijk, Brekelmans, & 
Wubbels, 2013). Overigens, wanneer leraren sterk steunend gedrag in een les vertonen dan leidt 
dat tot een verbetering van de relatie ten aanzien van de emotionele nabijheid maar op de mate 
van gezag heeft dit geen invloed. Wanneer leraren dat eenmalig doen is het effect na twee 
weken weer verdwenen. Herhalen ze dit dan kan het belonend en ondersteunend gedrag tot een 
positieve spiraal in de relatie leiden.  
 
 
Gedrag en opleiden 
Hoewel we voor de lerarenopleidingen nog lang geen kant-en-klare recepten hebben komen we 
met de hierboven beschreven en andere resultaten (bijv. De Jong, Van Tartwijk, Wubbels, 
Veldman, & Verloop, 2013a, 2013b) wel wat meer in de buurt van aanwijzingen voor gedrag dat 
vooral aan het begin van het lesgeven in een nieuwe klas door leraren gebruikt kan worden om 
een goede relatie op te bouwen en om later verslechtering te vermijden. Deze aanwijzingen 
kunnen ook worden gebruikt in professionaliseringsaanpakken en door begeleiders van oudere 
leraren om verslechtering van de relatie met hun leerlingen te voorkomen. Helaas is het in het 
onderwijs meestal (nog) niet de gewoonte om oudere leraren te begeleiden.  
 
Wilfried Admiraal vond al dat voor lerarenopleidingen omgaan met ordeverstoringen, en meer 
nog een adequate start van de les (vooral in de eerste les) belangrijke aangrijpingspunten zijn 
(Admiraal, 1994; Admiraal, Wubbels, & Korthagen, 1996; Wubbels et al., 2006). In dat verband 
is het verbazingwekkend dat studenten in het diepe gooien, of het leren van ervaring nog altijd 
een veel gehoord principe is in de lerarenopleidingen. Wanneer leraren in het eerste jaar in een 
klas mislukken kunnen ze het volgende jaar opnieuw in een andere klas en liefst aan een andere 
school beginnen; dan zal het wel beter gaan. Deze vorm van leren van ervaring beschouw ik als 
een armzalige opleidingsdidactiek. Gezien het belang van de eerste kennismaking zou het voor 
de hand liggen daarmee in simulaties en veel verschillende klassen tijdens de opleiding te 
oefenen in plaats van studenten snel alleen maar aan een vaste klas te koppelen; of wellicht 
beter, naast ze aan een vaste klas te koppelen. 
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Trainen op de eerste les, maar ook op het adequaat uitspreken van waardering voor 
leerlingengedrag, met modeling, theorie en feedback is een voorbeeld van wat ook meer in 
andere delen van de praktijkvoorbereiding gedaan zou moeten worden: het aansturen van 
specifieke praktijksituaties waarvan optimaal geleerd kan worden via het VESIT-model van Fred 
Korthagen (Korthagen, Melief, & Tigchelaar, 2002). Het gebruik van simulaties met video’s van 
gewenst en ongewenst leerlinggedrag waarop studenten moeten reageren zoals gebruikt in het 
aandachtsgebied van Jacobiene Meirink, Annemarieke Hoekstra en Rosanne Zwart kan 
voorkomen dat leerlingen de dupe worden van het oefenen dat de aanstaande leraren nu 
eenmaal moeten doen. Thom Somers heeft hier een uitdagend programma voor ontworpen. 
 
 
Toekomstig onderzoek 
Wat zijn nu de uitdagingen voor verder onderzoek naar de vraag hoe in de lerarenopleiding 
gewerkt kan worden aan het trainen op een goede lesstart en het verbeteren van de relatie met 
leerlingen? Het is wat deprimerend maar toch moeten we constateren dat deze in essentie 
dezelfde zijn als in 1984: welk momentaan gedrag doet ertoe? Gelukkig weten we echter al het 
een en ander zoals hierboven aangegeven, kunnen we veel preciezer beschrijven waar we naar 
op zoek zijn en weten we waar we op moeten focussen. Daarnaast is het ten behoeve van de 
lerarenopleiding ook van belang ons te richten op andere variabelen in relatie tot het gedrag. Ik 
geef enkele voorbeelden van wat er op dit gebied aan onderzoek loopt. 
 
Luce Claessen (et al., submitted) analyseerde de gedachten die leraren hebben over hun 
leerlingen in relatie tot hun eigen gedrag en dat van de leerlingen. Opvallend was dat leraren met 
leerlingen waarmee ze het goed kunnen vinden meer interacties met deze leerlingen buiten de 
les zeggen te hebben. Dit is een ondersteuning voor het advies om als het niet zo goed gaat in 
de les buiten de klas met leerlingen contact te leggen (Créton et al., 1989). Het is daar vaak 
beter mogelijk voor leraren om hun vriendelijke kant te laten zien. Uit onderzoek van De Jong et 
al. (2013a, 2013b) weten we dat studenten in de lerarenopleiding die dachten dat leerlingen de 
macht in de klas zouden (willen) overnemen geneigd zijn om leerlingen niet aan te moedigen, en 
niet positief tegemoet te treden. Zo’n gedachte kan contraproductief zijn in het licht van de wens 
in een positieve spiraal terecht te komen. Een interventie in de opleiding kan er dus op gericht 
zijn deze gedachten en belangrijker nog het bijbehorende gedrag te veranderen. Op basis van 
resultaten van onderzoek naar de identiteit van leraren suggereren Anna van de Want et al. 
(2014) dat leraren hun relatie met leerlingen kunnen verbeteren wanneer ze zich meer bewust 
worden van hun opvattingen over en taxaties in de leraar-leerlingrelatie in specifieke situaties. 
De taxatie van de gevolgen van die interacties voor hun welzijn bleken daarbij belangrijk en 
afhankelijk van de situatie; met name de lesstart kwam weer als een belangrijk moment naar 
voren. Interessant is ook dat ten aanzien van de aandacht van leraren voor gewenst 
leerlingengedrag nog winst is te maken: sommige leraren beschouwen dat gedrag als irrelevant 
voor hun welzijn. Dat is duidelijk een misvatting; dat gedrag is er juist belangrijk voor (Veldman 
et al., 2013). Niet alle leraren belonen dat gedrag voldoende om de relatie te verbeteren. Door 
ook aandacht aan hun taxatie van de leerlingengedragingen in de opleiding te besteden zou het 
gedrag wellicht in dit opzicht versterkt kunnen worden. 
 
Heel concreet is het nu van belang al deze elementen, gedrag van docenten en van hun 
leerlingen, hun verwachtingen over leerlingengedrag, hun meningen over leerlingen die ze aardig 
vinden en die waarmee ze juist problemen hebben en de manier waarop leraren omgaan met 
bedreigingen van hun identiteit samen te brengen in een persoonsgerichte benadering (dit in 
tegenstelling tot een variabele-gerichte). Een eerste poging daartoe is gedaan door Luce 
Claessen, Helen Pennings en Anna van der Want en dat leidt tot een figuur waarin al deze 
variabelen voor specifieke leraren bijeen zijn gebracht in een en hetzelfde beschrijvingsmodel. 
Hoe die met een effectieve opbouw van een relatie in verband kunnen worden gebracht blijft een 
mooie uitdaging voor de toekomst. Interessant vind ik dat we door met hetzelfde 
beschrijvingsmodel naar al deze variabelen te kijken weer dicht in de buurt zijn gekomen van 
waar het allemaal begon: Timothy Leary en zijn Interpersonal diagnosis of personality (1957). Hij 
onderscheidde met hetzelfde model allerlei aspecten van de interacties van mensen: bijvoorbeeld 
het gedrag, het zelfbeeld, het beeld van de ander in de interactie, het ideaal en zelfs waar 
mensen van droomden. Dat laatste gaan wij niet doen, maar wel houden we ons met die andere 
variabelen bezig.  
 
 
Conclusie 
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Ik vat de centrale boodschap van dit college samen. Om studenten en leerlingen zich goed te 
laten ontwikkelen en veel te laten leren moeten docenten de juiste leeractiviteiten aansturen en 
een hoge time-on-task weten te realiseren. Daarvoor is een goede relatie met de docent 
essentieel, bijvoorbeeld doordat die relatie rechtstreeks door de mate van invloed, en indirect via 
motivatie, effect heeft op de time-on-task. Uit het eerste deel van dit college blijkt echter, dat 
onderwijsverbeteringen die alleen aangrijpen via de docent belangrijke kansen laat liggen. Er zijn 
ingrepen mogelijk waarvan sommige via de docent lopen (bijvoorbeeld hen belonen voor het 
verzorgen van goed onderwijs) maar ook die zonder de docent effecten hebben zoals het volledig 
moeten afronden van een cursus binnen de periode van het blok en het programmeren van een 
cursus tegelijkertijd. Vandaar dat onderwijsverbetering gebaat is bij een samenhangend pakket 
van maatregelen op micro-, meso- en macroniveau. 
 
Vijfenveertig minuten zijn te kort om u alles te vertellen wat ik op mijn hart heb. Daarom kunt u 
straks een iets langere tekst meenemen voor het geval u het nog eens wat uitgebreider wilt 
nalezen. Voor de wetenschappelijk geïnteresseerden komt er een versie beschikbaar op internet 
waarin ook referenties naar de uitgevoerde onderzoeken zijn opgenomen.  
 
 
Dankwoord 
 
Hiermee kom ik aan het einde van mijn afscheidscollege. Toen ik in augustus 1969 aan mijn 
eerste baan aan de Universiteit Utrecht begon heb ik mij niet voorgesteld hier bijna 45 jaar later 
te staan. Toen ik na mijn doctoraalexamen voor het leraarschap koos was de universiteit ver uit 
beeld. Ik heb daarna geen moment spijt gehad van mijn terugkeer naar de universiteit die mij 
alle ruimte heeft geboden om van mijn werk mijn hobby te maken. De variatie aan taken en 
verantwoordelijkheden die ik heb gehad hebben ervoor gezorgd dat ik mijn werk steeds zeer heb 
gewaardeerd en gelukkig kan ik allerlei taken ook de komende tijd nog blijven doen. Veel 
mensen hebben eraan bijgedragen mijn werk tot een feest te maken en het noemen van namen 
doet anderen tekort; vandaar dat er nu al enige tijd een groot aantal foto’s in beeld staat. Van de 
onderzoekers, hoogleraren, promovendi en studenten die aan mijn arbeidsvreugde en de 
resultaten van het onderzoek hebben bijgedragen heb ik in het voorgaande de meesten 
genoemd; ik hoop dat jullie dat als een persoonlijke waardering ervaren. Het mogen participeren 
in allerlei landelijke en internationale verbanden kan ik ook iedereen aanraden omdat je daar 
aardige en competente mensen tegenkomt. Daarnaast zijn opeenvolgende Colleges van Bestuur 
en decanen van groot belang geweest. En de ondersteuning van secretariaat en onderwijsbeleid 
tot en met personeel, financiën en communicatie vormen niet alleen essentiële schakels in een 
goed verloop van universitaire processen, maar droegen zeer bij aan mijn arbeidsvreugde. Een 
uitzondering maak ik voor Mieke Brekelmans en Jan van Tartwijk omdat zij dit college vooraf 
hebben becommentarieerd, voor Madelon Pieper en Inge Bakker voor de organisatie van deze 
dag en voor mensen buiten het werk, mijn kinderen, en hun gezinnen Ariane, Tim, Mariëlle, 
Frans, Eline Luc, Sam, Lieke en Jasmijn; het combineren van werk en privé is een uitdaging, ik 
denk dat jullie me wat vaker gaan zien in de toekomst. 
 
Ik dank u voor uw komst en uw aandacht. 
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