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Mijnheer de Rector Magnificus, Beste collega’s en studenten, Lieve familie en vrienden 

 

 

 

 

Introductie  
Mijn oratie heb ik als titel “Klimaatverandering in de klas” gegeven. Ik wed dat een aantal 
van u heeft gedacht dat ik het effect van de temperatuur op het leerproces van leerlingen 
aan de orde zou gaan stellen. Actueel, zeker vanwege de lange, koude winter die we dit 
jaar hebben gehad, en heel ver zit u er niet naast. In wat ik ga zeggen, gaat het ook over 
warmte en controle, over stabiliteit en duurzaamheid. Maar dan wel in het kader van een 
andere betekenis die klimaat heeft, namelijk in de zin van sfeer: de sociale betekenis van 
klimaat. 

 

Voor dit klimaat, voor de sfeer die er heerst in menselijke verbanden zoals families, 
schoolklassen, collegiale teams, zijn interpersoonlijke relaties tussen mensen van 
wezenlijk belang. Interpersoonlijke relaties zijn dan ook een belangrijk thema in mijn 
oratie. 

 

Over relaties heeft u zelf ongetwijfeld in uw leven de nodige kennis opgebouwd, als kind, 
als ouder, broer of zus, als leerling, als docent en wellicht ook als wetenschapper. Het zal 
dan ook niet eenvoudig zijn om u het gevoel te geven dat u de komende 45 minuten iets 
hoort, waarbij u niet dacht…dat wisten we allang…. Ik ga het toch proberen in mijn 
bespreking van ons onderzoek naar de docent-leerling relatie. Ik zal dat meestal in de wij-
vorm doen. In de afgelopen 25 jaar dat ik op dit gebied onderzoek heb gedaan, is dat altijd 
in samenwerking met andere onderzoekers geweest. En van hen zijn er hier vandaag 
gelukkig velen aanwezig

1
. 

 

Klasklimaat  
Als ik het heb over het klimaat in de klas dan is dat binnen de context van een klassikale 
situatie. In de meeste scholen in Nederland is het onderwijs nog steeds klassikaal 
georganiseerd. In deze klassikale leeromgeving ontwikkelen leerlingen niet alleen 
vakinhoudelijke, maar ook sociale kennis en vaardigheden. Dit gebeurt voor een 
belangrijk deel via interacties tussen docent en leerlingen en tussen leerlingen onderling

2
. 

De aard van deze interacties zorgt voor een bepaalde sfeer, voor een bepaalde mate van 

structuur, van warmte en veiligheid. Dit klimaat speelt een belangrijke rol bij de 
leerprestaties van leerlingen en hun motivatie voor het onderwijs. Ook voor docenten is 
het klimaat in de klas een factor van betekenis. Een prettig sfeer in de klas zorgt ervoor 
dat docenten met meer plezier werken en langer in het beroep werkzaam blijven.  

 

De veranderingen in het meteorologische klimaat genieten op dit moment volop de 
aandacht vanwege de consequenties die klimaatverandering heeft voor onze kwaliteit van 
leven. Vanwege de consequenties voor de kwaliteit van leren verdienen vragen rondom 
klimaatverandering in de klas ook onze aandacht.  

In wat volgt wil ik ingaan op drie vragen:   

(1) Is er sprake van klimaatverandering in de afgelopen 25 jaar? Is de sfeer in de klas er 
slechter op geworden? 

(2) Verandert het klimaat in de klas gedurende de loopbaan van docenten? Wordt de 
sfeer beter als een docent ouder wordt? en 

(3) Hoe ontwikkelt het klimaat zich in de eerste maanden in een nieuwe klas?  

Om te kunnen beoordelen of eventuele veranderingen als verbetering of verslechtering 
van het klimaat kunnen worden gezien zal ik eerst ingaan op de wijze waarop wij het 
klasklimaat in kaart brengen en welk klasklimaat de voorkeur verdient. 

 

 

Klasklimaat in kaart3 
Het klimaat in de klas vindt zijn basis in interacties tussen docenten en leerlingen en 
tussen leerlingen onderling.  

In deze interactiesetting vormen de betrokkenen - docent en leerlingen - een beeld van 
elkaar. Wij noemen dat de interpersoonlijke perceptie. In de klassensituatie gaat het om 
(1) de perceptie van de docent van de leerlingen, (2) de perceptie van de leerlingen van 
de docent, en (3) de perceptie van de leerlingen van elkaar. 

Wanneer mensen gedurende langere tijd met elkaar omgaan, ontstaan relatief stabiele 
patronen in hun percepties van elkaar. Deze patronen zijn een indicator voor de aard van 
de relatie die zij met elkaar hebben. Het totaal aan interpersoonlijke relaties tussen 
docent en leerlingen en tussen leerlingen onderling, duiden wij aan met klasklimaat. 

 

In het vervolg zal ik me vooral richten op de percepties van leerlingen van hun docent, als 
een van de indicatoren van het klasklimaat.  

Interpersoonlijke perceptie van leerlingen van de docent  

Bij de perceptie van leerlingen van hun docent, kortweg Beeld van docent, gaat het erom 
hoe leerlingen hun docent ervaren, bijvoorbeeld: “Onze docent is vriendelijk”. Het gaat 
dus niet om de intenties van een docent, of om observaties van buitenstaanders.  
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Interpersoonlijke percepties van leerlingen, intenties van docenten en observaties 

 

Het kan voorkomen dat een docent vriendelijk wil zijn tegen leerlingen of dat een 
buitenstaander constateert dat een docent vriendelijk gedrag vertoont, maar dat het door 
leerlingen niet als zodanig wordt ervaren. Wij kennen dan veel belang toe aan de 
betekenis die leerlingen zelf geven aan wat er in de klas gebeurt, om daarmee inzicht te 
krijgen in hoe (leerproces) en wat leerlingen leren (leeropbrengst)

4
.  

 

Het PERSON-model van Kenny
5
 laat zien hoe de percepties van leerlingen van hun docent 

beschouwd kunnen worden als een conglomeraat van verschillende componenten. 

Het model maakt onderscheid in componenten die leerlingen met elkaar delen en unieke, 
persoonlijke meningen van leerlingen. Bij de gedeelde componenten gaat het om: 

(a) algemeen onder leerlingen gangbare stereotyperingen voor docenten, bijvoorbeeld: 
een docent is “iemand die zichzelf graag hoort praten”;  

(b) de door leerlingen gedeelde mening over de persoonlijkheid van de betreffende 
docent, bijvoorbeeld een “vriendelijk” of een “streng”iemand; 

Componenten van interpersoonlijke percepties 

 

(c) de betekenis die leerlingen toekennen aan specifieke gedragingen, bijvoorbeeld “geen 
reactie op een vraag van een leerling” betekent “ongeïnteresseerd”. 

Daarnaast omvat de interpersoonlijke perceptie van leerlingen unieke componenten die 
vaak meer over de leerling zelf zeggen dan over de docent, bijvoorbeeld het idee dat 
“Wanneer docenten mij iets vragen, proberen ze mij voor schut te zetten”. 

Ik denk dat u het inmiddels met mij eens zult zijn dat percepties van leerlingen niet zonder 
meer te vervangen zijn door intenties van een docent of door observaties van een 
buitenstaander. 

 

Uit onderzoek van psychologen is gebleken dat de onderlinge verbanden tussen de 
interpersoonlijke woorden waarmee mensen andere mensen beschrijven, - bijvoorbeeld 
woorden als “vriendelijk” of “ontevreden” – zodanig zijn, dat ze het beste weergegeven 
kunnen worden in een cirkelstructuur, ook wel circumplex genoemd

6
. 

In de volgende figuur wordt de cirkelstructuur weergegeven voor de perceptie van 
leerlingen van hun docent. 
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In deze figuur staan acht 
aanduidingen van een bepaald type 
interpersoonlijke betekenisverlening 
op gelijke afstand van elkaar. 
Gezamenlijk beslaan zij de hele cirkel. 
Zij vormen als het ware een netwerk 
waarbinnen interpersoonlijke 
woorden gepositioneerd kunnen 
worden. Woorden die dicht bij elkaar 
liggen, zoals “vriendelijk” en 
“begrijpend” zijn meer verwant dan 
woorden die verder van elkaar liggen, 
zoals “vriendelijk” en “corrigerend”. 
Woorden die tegenover elkaar liggen 
zijn elkaars tegengestelde, zoals 
“vriendelijk” en “ontevreden”.  

De cirkelstructuur brengt in beeld dat elke interpersoonlijke betekenisverlening een 
combinatie is van twee onderliggende dimensies

8
.  

In onze onderzoeksgroep gebruiken wij voor de twee dimensies in de docent-leerling 
relatie de labels “Emotionele Nabijheid” (kortweg Nabijheid) en “Invloed”

9
. In de volgende 

figuur worden de beide dimensies gepositioneerd in de interpersoonlijke cirkel voor de 
docent. 

 

De dimensie geeft weer in hoeverre 
een docent  leerlingen het gevoel 
geeft dat ze begrepen worden of in 
hoeverre docenten open staan voor 
hun ideeën. De dimensie Invloed 
heeft betrekking op de mate van 
controle van de docent over de 
interactie met de leerlingen. 

 

 

Intermezzo 1: Gedrags- en Psychologische controle 

Ik maak even een uitstapje om te laten zien hoe het circumplex model inzicht kan 
verschaffen in docent-leerling interacties, bijvoorbeeld bij de beschrijving van de wijze 
waarop een docent omgaat met controle in de klas. 

De interpersoonlijke cirkel laat twee vormen van controle zien. De eerste is een 
combinatie van Invloed en Nabijheid in de rechterbovenkant van de cirkel, en de tweede 
is een combinatie van Invloed en Nabijheid in de linkerbovenkant. Ik duid ze aan met de in 
de literatuur gebruikte termen gedragscontrole (behavioral control) en psychologische 
controle (psychological control).  

Gedragscontrole heeft te maken met het 
creëren van een gestructureerde 
omgeving. Het gaat daarbij om een 
structuur

10
 die zorgt voor verwachtingen, 

richtlijnen, grenzen, en regels die nodig 
zijn om een ordelijke leeromgeving te 
organiseren. Het voldoen aan de regels 
en verwachtingen die horen bij die 
structuur, biedt leerlingen vervolgens de 
ruimte om zelf beslissingen te nemen en 
activiteiten te reguleren. En omdat het 
hen ruimte biedt, accepteren ze de 
structuur

11
. 

In geval van Psychologische controle 
proberen docenten het gedrag van 
leerlingen te reguleren door hen onder 
druk te zetten om op een bepaalde 
manier te denken, te voelen en zich te 

gedragen. Interacties worden dan gekenmerkt door het stellen van eisen en gerichtheid 
op gehoorzamen. Deze vorm van controle beperkt daardoor de ruimte en autonomie van 
leerlingen. Hoewel soms noodzakelijk, heeft deze vorm van controle in het algemeen 
ongunstige effecten op leerlingen. Het roept negatieve gevoelens op ten opzichte van de 
docent, leidt hen af en kan gevoelens van angst en boosheid oproepen

12
.  

Het komt nog al eens voor dat beide vormen van controle worden verward. Dat leidt tot 
het misverstand dat controle door de docent negatief zou inwerken op het zelfregulerend 
vermogen van leerlingen terwijl gedragscontrole in de klas leerlingen juist ruimte biedt.  

De verwarring ontstaat ook doordat het niet altijd makkelijk is voor docenten om de 
gewenste controle te combineren met emotionele nabijheid. Gedrag dat docenten vooral 
zien als een mogelijkheid om controle in de klas uit te oefenen, ervaren leerlingen dan als 
afwijzing van hun behoeften en wensen.  
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Gedragscontrole is van belang in een-op-een situaties, maar zeker in klassikale situaties. 
Het aansturen van het leerproces van ongeveer 25 leerlingen tegelijk vraagt niet alleen 
individuele maar ook klassikale structurering.  

 

Terug naar het in kaart brengen van het klasklimaat. 

Belangrijk kenmerk van de wijze waarop wij de percepties van leerlingen van de docent in 
kaart brengen is dus de circumplex structuur met de twee dimensies: Invloed en 
Nabijheid, aangeduid als de “Interpersoonlijke cirkel docent “.  

Wij hebben op basis van deze cirkel een vragenlijst ontwikkeld. Daarin wordt gevraagd 
naar de wijze waarop de docent omgaat met leerlingen in de klas. Bij sommigen van u is 
deze vragenlijst wellicht bekend als de VIL

13
. Als indicator voor het klimaat in de klas 

maken wij vaak gebruik van het gemiddelde van de percepties van de leerlingen uit een 
klas. Leerlingen uit eenzelfde klas blijken het behoorlijk eens te zijn over de manier 
waarop een docent in het algemeen met leerlingen omgaat

14
.  

In het vervolg zal ik het steeds over deze gemiddelde percepties hebben. 

 

Hiermee sluit ik het onderdeel over de wijze waarop wij het klasklimaat in kaart brengen 
af en ga ik over naar de vraag wat een gewenst klimaat is.  

Gewenst klimaat 
Voor het beantwoorden van vragen over klimaatverandering in de klas in het licht van 
verbetering of verslechtering, is het niet alleen nodig te weten hoe het klimaat in kaart 
gebracht wordt, maar ook wat een gewenst klimaat is. Er is immers een referentiepunt 
nodig om veranderingen te kunnen interpreteren.  

De Interpersoonlijke cirkel voor de docent levert op zich geen informatie over de 
gewenste relatie. Het is een beschrijvend model en geen model dat een bepaalde relatie 
voorschrijft.  

Uitspraken over het gewenste klimaat kunnen ontleend worden aan: 

 onderzoek naar verbanden tussen de docent-leerlingrelatie en leeropbrengsten 
bij leerlingen,  

 onderzoek naar verbanden van de docent-leerlingrelatie en de kwaliteit van de 
beroepsuitoefening van docenten, uitgedrukt in bijvoorbeeld arbeidssatisfactie, 
mate van dropout en burnout, en 

 onderzoek dat in beeld brengt welke docent-leerling relatie volgens docenten en 
leerlingen, maar ook volgens andere minder direct betrokken partijen, zoals 
ouders en maatschappelijke groeperingen, gewenst is. 

Uit ons onderzoek naar de opvattingen van docenten en leerlingen blijkt dat zij vrijwel 
hetzelfde denken over de aard van de gewenste relatie tussen docenten en leerlingen. 
Beide geven de voorkeur aan een docent met behoorlijk wat invloed gecombineerd met 
een grote mate van nabijheid. De docent die zowel gezaghebbend als vriendelijk en 

begrijpend is, wordt als de ideale docent beschouwd. In de Interpersoonlijke cirkel voor 
de docent kan de gewenste docent-leerling relatie als volgt gepositioneerd worden ten 
opzichte van de beide dimensies van de interpersoonlijke cirkel. 

 

Gewenst klimaat gepositioneerd in de Interpersoonlijke cirkel docent  

In de cirkel zijn vier klimaatkarakteriseringen opgenomen, die elk een verschillende 
combinatie van invloed en nabijheid in de docent-leerling relatie weergeven. Rechtsboven 
is sprake van een klimaat waarin de docent een gezaghebbende relatie met leerlingen 
heeft. Lessen worden gekenmerkt door een gestructureerde en ontspannen sfeer. 
Rechtsonder is sprake van een meer tolerante relatie tussen docent en leerlingen. De 
docent besteedt zorg aan leerlingen, de sfeer in de lessen is vriendelijk, maar soms ook 
rommelig. Linksonder is sprake van een wanordelijke situatie die een wat onaangenaam 
karakter heeft. Er wordt regelmatig gedreigd met straf, wat eerder een averechts effect 
heeft. Linksboven is sprake van een autoritair klimaat. De lessen kennen een strenge 
discipline met weinig mogelijkheid voor eigen initiatieven van leerlingen. De gewenste 
relatie bevindt zich in het kwadrant rechtsboven, maar niet bovenin. We karakteriseren 
hem dan ook meestal als gezaghebbend en tolerant. Door docenten met een dergelijke 
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relatie, die veel zorg hebben voor leerlingen, wordt het bieden van structuur 
gecombineerd met het geven van ruimte aan leerlingen. 

 

Uit een meta-analyse van onze onderzoekgroep naar studies die in verschillende landen 
zijn uitgevoerd met de eerder genoemde VIL-vragenlijst

15
, blijkt dat in klassen waar 

leerlingen bij hun docenten meer invloed en nabijheid ervaren de cognitieve 
leeropbrengsten hoger zijn. Het gaat daarbij om scores op gestandaardiseerde toetsen, 
cijfers voor praktische opdrachten en rapportcijfers. Ook affectieve leeropbrengsten, zoals 
het plezier in een vak, het nut en de relevantie die leerlingen van een vak zien, het 
vertrouwen dat leerlingen in hun functioneren binnen het vak hebben, de inzet die zij 
voor het vak willen vertonen, hun doelmatigheidsverwachting en hun motivatie voor 
school in het algemeen, zijn hoger in klassen waar leerlingen meer invloed en nabijheid 
van hun docenten ervaren

16
. Meer nabijheid van de docent draagt er ook aan bij dat 

leerlingen actiever participeren in het leerproces
17

.   

 

Bij docenten vormen de problemen die zij ervaren in hun relatie met leerlingen een van 
de belangrijkste redenen om in het begin van de loopbaan naar een andere functie om te 
zien. Voor docenten die langer in het beroep blijven, zijn problemen in de relatie met 
leerlingen een belangrijke factor in het veroorzaken van stress en burnout

18
. 

 

Bij het gewenste klimaat hoort dus een docent-leerling relatie, waarin de docent gezien 
wordt als degene die verantwoordelijk is voor de structuur in de klassikale leeromgeving, 
en zeker ook zorgzaam is voor leerlingen. Leerlingen en docenten onderkennen dat een 
zekere mate van Invloed gewenst is, maar wel in combinatie met een behoorlijke mate 
van Nabijheid. De gewenste docent-leerling relatie vormt daarmee een ondersteuning 
voor  gedragsmatige in plaats van psychologische controle.  

Intermezzo 2: De docent-leerlingrelatie als een van de perspectieven voor de 
bestudering van onderwijsleerprocessen 

Op dit moment wil ik nog een zijpad inslaan. Deze keer om te benadrukken dat 
bestudering van het onderwijsleerproces in de klas vanuit de docent-leerling relatie 
slechts een van de mogelijke perspectieven is om de interactie tussen docenten en 
leerlingen te bestuderen.  

 

Ik wil dat illustreren aan de hand van de situatie waarin u zich op dit moment bevindt. 

U zit op een stoel in een ruimte waarin ik een monoloog houd. De meesten van u zitten te 
luisteren, naar ik hoop. We kunnen dit karakteriseren als een onderwijssituatie, zij het een 
die geen schoonheidsprijs verdient.  

Om de rol van de docent in deze situatie in zijn volle omvang te analyseren zijn 
verschillende perspectieven nodig. Ik noem er hier vier

19
. 

1. We kunnen bestuderen welke kennis, welke concepten en theorieën ik inzet, en 
hoe ik daarmee bijdraag aan de uitbreiding van uw kennis. Wij duiden dat aan 
met het vakinhoudelijk perspectief. Dit zou duidelijk kunnen maken dat voor 
sommigen van u de aangeboden informatie te abstract of te weinig aansprekend 
is, waardoor die het ene oor in en het andere uitgaat.  

2. We kunnen ook bestuderen welke activiteiten ik bij u oproep. Wij noemen dat 
het leeractiviteitenperspectief. Dit zou duidelijk kunnen maken dat u niet erg 
geactiveerd wordt. U bent gedwongen stil te zijn, waarbij u niet erg veel meer 
kunt dan luisteren. U wordt bijvoorbeeld niet uitgedaagd om de aangeboden 
informatie te schematiseren, te exploreren, of verbanden te leggen. Daardoor 
zou u de aangeboden informatie veel beter kunnen verbinden met de kennis die 
u al heeft. Ook de mogelijkheid om samen met anderen aan kennisontwikkeling 
te werken, wordt niet geboden. Laat staan dat ik u met mijn monoloog aanzet tot 
activiteiten die u leren hoe u steeds beter de regie over uw eigen leerproces kunt 
voeren. 

3. We kunnen ook bestuderen welke bijdrage ik lever aan de ontwikkeling bij u van 
normen en waarden om als burger te kunnen participeren in de samenleving. 
Bestudering vanuit dit opvoedingsperspectief zou bijvoorbeeld duidelijk kunnen 
maken hoe mijn monoloog, uitgesproken in deze wat plechtige ambiance, 
bijdraagt aan de communicatie van “hoe het hoort” in onze samenleving. Zonder 
dat ik dit expliciet uitspreek, zou dat in dit geval kunnen zijn: dat u uw mond 
moet houden als ik aan het woord ben.  

4. We kunnen ook mijn relatie met u bestuderen. We noemen dat het 
interpersoonlijke perspectief. Dit zou duidelijk kunnen maken dat u mij ervaart als 
iemand die op dit moment bepaalt wat er hier in de zaal gebeurt en niet erg 
openstaat voor wat u bezighoudt. Het sociale klimaat hier heeft een behoorlijk 
zakelijk karakter en kan nog wel wat opwarming gebruiken. 

 

De bedoeling van dit intermezzo is aan te geven hoe multidisciplinair de bestudering van 
docent-leerling interacties moet zijn om een omvattend beeld te schetsen van de rol van 
de docent . De gelijktijdigheid van het creëren van een goed sociaal klimaat, het 
inbrengen van de juiste kennis, het aansturen van de relevante leeractiviteiten, en ook 
nog opvoeden, maakt de taak van een docent complex; noodzakelijk zo complex omdat 
docenten in hun interacties met leerlingen veel verschillende doelen tegelijkertijd moeten 
realiseren

20
.  

Als ouder heb je alleen aan de opvoedingstaak vaak je handen al vol. Als onderzoeker heb 
je bij het bestuderen van docent-leerling interacties je handen vol aan de complexiteit. 
Want hoewel je een docent vaak maar kort bezig hoeft te zien om te weten dat je met 
een expert-docent te maken hebt, is het tegelijkertijd knap ingewikkeld om te beschrijven 
waar dat nu precies in zit. 
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Met de bestudering van het klimaat in de klas en daarbinnen de docent-leerling relatie 
werken wij in ons onderzoek aan de verdere ontwikkeling van slechts één, maar 
tegelijkertijd wel aan een belangrijk perspectief voor de bestudering van de interacties 
tussen docent en leerlingen

21
.  

 

Ik heb nu genoeg voorwerk verricht om over te gaan naar het hoofdonderwerp van mijn 
oratie: klimaatverandering. 

Ik zal ingaan op klimaatverandering in de afgelopen jaren, tijdens de loopbaan van 
docenten, en bij de start van een docent in een nieuwe klas. 

Allereerst wil ik aandacht besteden aan de vraag of het klasklimaat de afgelopen 25 jaar 
verslechterd of juist verbeterd is. Ik richt me daarbij op het voortgezet onderwijs in 
Nederland. 

Klimaatverandering in de afgelopen 25 jaar  
Om veranderingen in het klasklimaat in de afgelopen 25 jaar te bestuderen is het 
allereerst een prettige bijkomstigheid dat het Nederlandse Voortgezet onderwijs 25 jaar 
geleden klassikaal georganiseerd was en dat dit nu voor een belangrijk deel ook nog zo is.  

Als onderzoekers verkeren we bovendien in de gelukkige omstandigheid dat we al zo’n 25 
jaar onderzoek doen met hetzelfde instrument, waarmee we leerlingen vragen hun 
docent te beschrijven, de eerdergenoemde VIL. De afgelopen 25 jaar is in het Nederlandse 
voortgezet onderwijs de vragenlijst meer dan 400.000 maal ingevuld door leerlingen uit 
meer dan 18.000 klassen

22
.  

Gelukkig was het niet moeilijk voldoende docenten bereid te vinden aan het onderzoek 
mee te doen. Voor de docenten had deelname vaak een directe en persoonlijke relevantie 
vanwege de rapportages die alle docenten kregen over elke klas waarin gegevens werden 
verzameld.  

 

Om een beeld te schetsen van de ontwikkeling van de docent-leerling relatie in de 
afgelopen 25 jaar maak ik onderscheid in vijf periodes van vijf jaar.  

In de volgende figuur worden de gemiddelde Invloed- en Nabijheidscores in de 
verschillende periodes gegeven.  

 

Als je de vijf periodes vergelijkt is er eigenlijk niet zoveel veranderd in de afgelopen 25 
jaar. Waar er maatschappelijk op allerlei fronten om duurzaamheid gevraagd wordt, 
maakt het klimaat in de klas een stabiele indruk. De al een aantal decennia voor 1985 
ingezette maatschappelijke trend richting een minder hiërarchische samenleving en meer 
ruimte voor de eigen ontwikkeling van het individu is niet zichtbaar in onze gegevens over 
het klasklimaat. Ook de aandacht voor een andere didactiek die in de periode vanaf 1998 
werd gekoppeld aan de invoering van de tweede fase, de zogeheten studiehuisdidactiek, 
heeft volgens de leerlingen niet geleid tot een duidelijk andere verhouding met hun 

docenten. En de invoering van deze didactiek vroeg toch om een behoorlijke rolwijziging 
van de docent die behalve overdrager van kennis ook coach en begeleider van leerlingen 
moest zijn

23
. 

Interessant is het resultaat dat ook de gewenste docent-leerling relatie in het voortgezet 
onderwijs nauwelijks is veranderd in de afgelopen 25 jaar. Er blijft onverminderd behoefte 
aan een docent die structuur biedt en zorgzaam is. Ik moet daarbij wel onmiddellijk 
vermelden dat deze uitspraak alleen gebaseerd is op de volgens docenten gewenste 
situatie, omdat we alleen daarover in alle periodes gegevens hebben.  

 

Na deze beschrijving van de afwezigheid van grote veranderingen in het klimaat in de klas 
in de afgelopen 25 jaar wil ik inzoomen op klimaatveranderingen die optreden gedurende 
de loopbaan van docenten. Ik maak daarbij gebruik van resultaten van zowel cross-
sectioneel als longitudinaal onderzoek.  

Klimaatverandering gedurende de loopbaan van docenten24 

Inleiding 

We hebben docenten gevolgd gedurende hun loopbaan om meer te weten te komen over 
veranderingen in het klimaat in de klas wanneer docenten meer ervaring krijgen en 
tevens het leeftijdsverschil met leerlingen toeneemt

25
. 

Invloed en nabijheid van docenten volgens leerlingen in de afgelopen 25 jaar 

2005-2009

Lerarentekort

1985-1989

Bezuinigen

1990-1994

Prestatiebeurs

1995-1999

BaMa

2000-2004

Tweede fase

0

.80

Invloed

Nabijheid



 7 

Klimaatverandering gedurende de loopbaan van docenten? 

Als een docent start met bijvoorbeeld een tolerant klimaat, is dat klimaat na 30 jaar 
werken in het onderwijs nog steeds tolerant van karakter?  

 

Als eerste indicatie voor mogelijke veranderingen in de loopbaan vergelijk ik het klimaat in 
de klas bij docenten met een verschillende hoeveelheid ervaring. De resultaten van dit 
cross-sectionele onderzoek zijn gebaseerd op de gegevens van meer dan 6000 docenten.  

Ik begin met een beschrijving van de verandering aan de hand van de Invloedsdimensie. 

Klimaatverandering gedurende de loopbaan in termen van Invloed 

 

In de figuur hiernaast zijn de 
gemiddelde Invloedscores 
weergegeven voor docenten 
in opleiding, aangeduid met 
0 jaar ervaring, en die van 
docenten met 1 tot en met 
36 jaar ervaring.  

Uit deze figuur blijkt dat 
leerlingen minder invloed 
ervaren in de klas bij 
docenten aan het begin van 
de loopbaan dan bij 
docenten met meer 
ervaring.   

Met behulp van 
longitudinale analyses op de 

data van 343 docenten die we gevolgd hebben vanaf de start en tijdens de eerste 20 jaar 
van hun loopbaan zijn we nagegaan of verschillen tussen de docenten met meer en 
minder ervaring ook terug te vinden zijn bij individuele docenten.  

In de volgende figuur is de gemiddelde longitudinale trend toegevoegd als een rode lijn 
aan de figuur met de cross-sectionele gegevens. 

 

Deze lijn geeft de 
gemiddelde trend weer 
in de ontwikkeling van 
invloed, bij een start in 
het eerste jaar met een 
gemiddelde score voor 
invloed. Voor de 
statistici onder u, het 
best passende model is 
een polynoom van de 
vierde graad. 

Ook uit het 
longitudinale onderzoek 
blijkt dat leerlingen 
vinden dat docenten 
meer gaan bepalen wat 
er in de klas gebeurt in 
met name de eerste 
drie jaar van de 
loopbaan. Daarna blijft 

de invloed nog stijgen tot ongeveer het zesde jaar, waarna een periode van stabilisatie 
lijkt op te treden met tegen het einde weer een licht stijgende tendens.  

In het algemeen is er dus bij docenten sprake van een toename van invloed in de eerste 
jaren van de loopbaan. Een positieve ontwikkeling in het licht van het gewenste klimaat, 
waarbij het gewenste klimaat voor lang niet alle docenten haalbaar blijkt. 

Geldt dezelfde positieve ontwikkeling ook voor Nabijheid? 
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Klimaatverandering gedurende de loopbaan in termen van Nabijheid 

In de volgende figuur zijn de 
gemiddelde Nabijheidscores 
weergegeven.  

De verschillen tussen de 
docenten zijn niet erg groot. 
Docenten met veel ervaring 
worden door leerlingen 
gemiddeld wel als minder 
nabij ervaren dan docenten 
met weinig ervaring.  

Met behulp van longitudinale 
analyses op de data zijn we 
net als bij Invloed nagegaan 
of de verschillen ook terug te 
vinden zijn bij individuele 
docenten.  

In de volgende figuur is te 
zien dat dit net als bij Invloed 
het geval is.  

 

Volgens leerlingen is er in de 
eerste tien jaar van de 
loopbaan een lichte toename 
van de mate waarin docenten 
zich helpend en begrijpend 
opstellen, gevolgd door een 
lichte afname in de periode 
daarna. De resultaten van de 
cross-sectionele analyse lijken 
erop te wijzen dat deze daling 
nog verder zal doorzetten. De 
oorzaak van de opvallende 
hogere score bij 36 jaar 
ervaring is waarschijnlijk dat 
alleen de allersterkste 
docenten zijn overgebleven 
en veel andere tegen die tijd 
het beroep hebben verlaten. 

Klimaatverandering in termen van de combinatie van Invloed en Nabijheid 

Om een beeld te geven van de verandering in het klimaat in termen van beide dimensies 
tegelijk vergelijk ik het klimaat in klassen van (a) docenten in opleiding, (b) beginnende 
docenten met 1-3 jaar ervaring, ( c) docenten die ongeveer 10 jaar in het onderwijs 
werkzaam zijn, van wie verwacht mag worden dat ze het expertniveau hebben kunnen 
bereiken

26
 en (d) docenten met meer dan 25 jaar ervaring. 

 

In de volgende figuur zijn voor elk van de vier groepen vier octanten gemarkeerd. Elke 
docent is op basis van de combinatie van de Invloed- en Nabijheidscore geplaatst in een 
van de acht octanten. De octant met het hoogste percentage docenten is rood gekleurd, 
de drie daaropvolgende octanten groen.  

 
Combinatie van Invloed en nabijheid in vier fasen van de loopbaan van docenten  

(meest karakteristieke octanten, cijfers zijn percentages) 

Bij docenten in opleiding is het klimaat in de klas bij de meeste tolerant van karakter. In 
de eerste drie jaar neemt het aantal docenten met meer gezag toe. Naarmate docenten 
langer in het onderwijs zijn, wordt de invloed vaker gecombineerd met meer emotionele 
afstand tot leerlingen. Het klimaat in de klas krijgt daarmee vaker een meer autoritair 
karakter. 
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Zowel de resultaten waarbij de gegevens van docenten gepositioneerd worden in de 
interpersoonlijke cirkel, als de resultaten op basis van de afzonderlijke dimensies laten 
zien dat na de start van de loopbaan een toename in invloed optreedt.  

Wanneer docenten aan hun loopbaan beginnen, zijn ze meestal midden twintig. Met 
leiding geven aan een groep, eisen stellen, beoordelen e.d. is dan nog weinig ervaring 
opgedaan. De professionele rol sluit in dit opzicht niet naadloos aan bij de 
ontwikkelingsfase waarin de docent in zijn persoonlijke leven verkeert. Oefening baart 
kunst, zo suggereren de resultaten. Docenten die in het onderwijs blijven, krijgen in de 
eerste zes jaar meer controle over de klas. De tweede helft van de loopbaan wordt 
gekenmerkt door een afname van emotionele nabijheid. Voor docenten die zich in de 
tweede helft van de loopbaan bevinden, wordt het leeftijdsverschil met leerlingen steeds 
groter. Dit kan leiden tot een groter verschil in normen en waarden. Naarmate een docent 
ouder wordt, kost het lesgeven ook meer energie, waardoor ongeduld, eisen aan en 
ontevredenheid over leerlingen kunnen toenemen. Daarnaast kan routine ertoe leiden 
dat het enthousiasme afneemt. Leerlingen gaan zich meer verzetten, waarop docenten 
meer psychologische controle kunnen gaan uitoefenen. Daardoor kan een negatieve 
spiraal ontstaan, waardoor de afstand met leerlingen groter wordt.  

Voor een completer begrip van de professionele ontwikkeling van docenten is het 
natuurlijk van belang bij deze interpretaties ook de ervaringen en opvattingen die 
docenten zelf hebben over hun loopbaan te betrekken

27
.  

Klimaatverandering in een nieuwe docent-klas combinatie 
Nadat ik ingegaan ben op klimaatverandering vanuit historisch en loopbaanperspectief wil 
ik ten slotte iets zeggen over veranderingen bij de start van het schooljaar in een nieuwe 
klas. Tim Mainhard

28
 is onlangs op dit onderwerp gepromoveerd en ik wil u deelgenoot 

maken van een paar van onze bevindingen.  

Het lijkt voor de hand te liggen dat het enkele weken duurt voordat een nieuwe klas 
leerlingen met de docent vertrouwd is geraakt en zijn of haar specifieke manier van 
omgaan met leerlingen kent. Een bekende tip voor beginnende docenten is “Don’t smile 
until christmas”, waarbij ervan uitgegaan wordt 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.  

Onderzoek van o.a. Ambady en Rosenthal
29 

heeft echter laten zien dat leerlingen maar 
heel weinig tijd nodig hebben om zich een beeld van de docent te vormen. Ons onderzoek 
met behulp van een experimentele opzet liet zien dat ook leerlingen in het Nederlandse 
voortgezet onderwijs via een kort videofragment van een nieuwe docent al een beeld 
hadden dat behoorlijk leek op wat leerlingen vonden die al minstens één jaar les hadden 
gehad van die docent. De eerste indruk van leerlingen verandert dus waarschijnlijk niet 
veel meer. De indruk die een docent bij de eerste ontmoeting maakt is daardoor erg 
belangrijk. Des te meer, omdat uit een andere studie uit Mainhards promotieonderzoek 

bleek dat (a) het klasklimaat wel redelijk stabiel is in de zin dat verschillen die er tussen 
docenten waren bij de start, grotendeels overeind bleven, maar ook (b) dat er bij de 
meeste docenten sprake was van een licht dalende trend waardoor het klasklimaat er in 
de eerste maanden van het schooljaar eerder slechter dan beter op wordt.  

Uit een derde studie bleek dat wanneer docenten in een bepaalde les dwang en straf 
inzetten -waarschijnlijk vanuit het idee meer invloed te krijgen- dit een duidelijk negatief 
effect had op de door leerlingen ervaren nabijheid en geen positief effect had op de 
ervaren invloed.  

 “Don’t smile until christmas” kan dus beter ingewisseld worden voor “een goed begin is 
het halve werk” of “investeren in een goed contact met leerlingen loont”. 

 

Wat kunnen de onderzoeksresultaten over de veranderingen bij docenten betekenen 
voor hun professionele ontwikkeling? 

Consequenties voor de professionele ontwikkeling van docenten 
Resultaten van het onderzoek naar docent-leerling relaties kunnen verschillende doelen 
dienen: 

(1) Ze kunnen in het kader van functioneringsgesprekken gebruikt worden als 
referentiepunt voor de diagnose van de docent-leerling relatie van individuele docenten 
en in combinatie met de eigen opvattingen en wensen van docenten richting geven aan 
hun professionele ontwikkelingsplannen.  

(2) Ze kunnen een rol spelen bij het ontwerpen van professionaliseringstrajecten ten 
behoeve van de ontwikkeling van de interpersoonlijke expertise van docenten. 

Gezien de aard van de docent-leerling relatie in de verschillende loopbaanfasen, lijken 
voor beginnende docenten andere trajecten relevant dan voor oudere. Het lijkt 
bijvoorbeeld zinvol om bij docenten-in-opleiding en beginnende docenten te werken aan 
uitbreiding van het repertoire aan leidinggevend gedrag en differentiatie in de 
bijbehorende opvattingen en kennis. Voor oudere docenten lijken interventies gericht op 
het geven van ruimte aan leerlingen relevanter.  

 

De professionele ontwikkeling van docenten heeft op dit moment in onderzoek en politiek 
de wind mee.  

In de themagroep van de onderzoekschool ICO waarin onderzoekers verenigd zijn die zich 
bezighouden met “Teaching and Teacher Education” is het leren en de professionele 
ontwikkeling van docenten een thema dat duidelijk meer aandacht krijgt dan het 
onderwijzen zelf.  

In de politiek is er op dit moment aandacht voor het vergroten van de aantrekkelijkheid 
van het beroep. Naast meer en meer differentiatie in de salariëring groeit het inzicht dat 
ook levenslang leren en intellectuele uitdaging gedurende de loopbaan een bijdrage kan 
leveren.  
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Op dit moment zijn er op het gebied van de professionalisering van docenten interessante 
ontwikkelingen. Ik noem met name initiatieven die kunnen leiden tot een sterkere 
academisering van het beroep. 

Ik denk daarbij natuurlijk in de eerste plaats aan de Academische Lerarenopleiding Primair 
Onderwijs (kortweg ALPO). Na de ontwikkeling en start in Utrecht in 2008, in een 
samenwerkingsverband tussen de Faculteit Sociale Wetenschappen en de Hogeschool 
Utrecht, zijn deze opleidingen in 2009 ook op verschillende andere plekken in het land 
gestart.  

Daarnaast is er het initiatief van het Nederlands Instituut voor Masters in Educatie (NiME) 
dat samen met een aantal universiteiten voor zittende expert docenten in het voortgezet 
onderwijs universitaire mastertrajecten mogelijk wil maken. 

Tot slot noem ik de mogelijkheden die docenten, niet alleen in het Hoger maar ook in het 
Voortgezet Onderwijs geboden worden om promotietrajecten te combineren met het 
werken als docent. 

Deze ontwikkelingen versterken de mogelijkheid tot samenwerking van universiteiten en 
scholen in het kader van kwaliteitsverbetering en innovatie in het onderwijs en het 
beroep van docent. Voor de individuele docent kunnen ze bijdragen aan een 
beroepsuitoefening die het predicaat “scientist-practitioner” verdient. Van professionele 
docenten mag verwacht worden dat zij als “reflective practitioner” in staat zijn om op 
geordende wijze te reflecteren op hun werkzaamheden, zodanig dat, indien gewenst, 
wijzigingen kunnen worden aangebracht. Bij een scientist practitioner is de 
praktijkreflectie ontwikkeld tot academische reflectie. Dit houdt in dat praktijkervaringen 
zodanig getild worden boven de context van de eigen specifieke situatie dat gerichte 
koppeling aan de meer generieke onderzoeksliteratuur en theorievorming mogelijk wordt. 
Beslissingen in de dagelijkse onderwijspraktijk kunnen daardoor beter onderbouwd 
worden. Ook kan via onderzoek in de eigen praktijk de effectiviteit van de beslissingen 
worden geëvalueerd. De verbinding van wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijk 
ontwikkelde ontwerpen met de eigen praktijk vormt de basis voor deze academische 
reflectie. 

Onderzoek in de toekomst 
Ik wil eindigen met een korte blik op toekomstig onderzoek. 

Allereerst betreft dat onderzoek dat binnen een door NWO gefinancierd Aandachtsgebied 
wordt uitgevoerd naar de ontwikkeling van de interpersoonlijke expertise van docenten, 
samen met de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Eindhoven. Het 
onderzoek moet inzichten opleveren in de wederzijdse beïnvloeding van het klimaat in de 
klas, het macroniveau, en de momentane interacties zoals die binnen de les tussen docent 
en leerlingen plaatsvinden, het micro niveau. Bij de ontwikkeling van de interpersoonlijke 
expertise van docenten gaat het om de koppeling tussen de door leerlingen ervaren 
relatie die gebaseerd is op patronen in de interacties en de meer momentane 
gedragingen van docenten en leerlingen in bepaalde situaties. Een docent die door 

leerlingen als invloedrijk en nabij wordt ervaren op het patroonniveau, en dus 
gepositioneerd kan worden in het rechterboven kwadrant van de Interpersoonlijke cirkel 
voor de docent, heeft om dit te bereiken een breed cognitief en gedragsrepertoire op het 
situatieniveau nodig afkomstig uit alle octanten van de Interpersoonlijke cirkel voor de 
docent. Het is een uitdaging voor verder onderzoek beide niveaus zinvol aan elkaar te 
koppelen. 

Een tweede richting zijn plannen voor bestudering van het klimaat in de klas via 
onderzoek naar het verband tussen de relaties van leerlingen onderling en de relatie 
tussen docent en leerlingen. Daarbij willen we de aandacht ook verleggen naar het 
primair onderwijs. 

 

Mijn belangrijkste missie betreft echter de verdere ontwikkeling van het 
Onderzoeksprogramma  “Leren in interactie”. Er ligt een mooie uitdaging om het werk dat 
door Gellof Kanselaar, Gijsbert Erkens en andere leden van het programma is gedaan op 
het gebied van interacties te verbinden met het onderzoek naar de interpersoonlijke 
perceptie van interacties.  

Tot slot 
Om cognitieve prestaties, motivatie en welbevinden van leerlingen te verhogen, wordt in 
ons onderwijs het nodige geïnvesteerd om dit te realiseren via vernieuwingen van 
curriculum of schoolsystemen. 

Ik hoop dat ik u heb overtuigd dat investering in het klasklimaat ook een wezenlijke 
bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van leerlingen. 
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Dankwoord 
Dames en heren, aan het einde gekomen van mijn oratie wil ik graag een woord van dank 
uitspreken. Natuurlijk spreek ik graag mijn erkentelijkheid uit jegens het College van 
Bestuur van de Universiteit Utrecht, en het bestuur van de Faculteit Sociale 
Wetenschappen voor het in mij gestelde vertrouwen.  Nadat ik in september 2007 als 
onderwijsdirecteur Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen bij de Faculteit 
ben gaan werken, ben ik afgelopen november benoemd tot leider van het 
onderzoeksprogramma “Leren in interactie” van de afdeling Onderwijskunde.  Ik zal mijn 
best doen van mijn benoeming iets moois te maken. 

 

Als je op latere leeftijd hoogleraar wordt, zoals ik, heb je alleen daardoor al een lange lijst 
met mensen die recht hebben op een woord van dank voor de bijdrage die zij hebben 
geleverd aan de totstandkoming hiervan. Ik kan me helaas slechts in algemene zin tot u 
richten en hoop dat u de persoonlijke versie zelf kunt bedenken. 

 

Ik wil beginnen met alle leerlingen en docenten te bedanken voor hun bereidheid om mee 
te doen aan ons onderzoek. Ik hoop dat de persoonlijke rapportages die we voor 
docenten van de onderzoeksgegevens maakten, de tijd die zij en hun leerlingen aan het 
onderzoek besteedden een vorm van tegenprestatie boden. 

 

Een oratie heeft een hoog persoonsgeoriënteerd gehalte.  Ik zie mezelf bij voorkeur als de 
vooruitgeschoven post van een collectief,  die vandaag ons onderzoek mag presenteren.  
Collega’s en studenten bedankt voor de samenwerking. Voor mij is interactie niet alleen 
het onderwerp van ons onderzoek maar ook mijn inspiratiebron voor het doen van 
onderzoek.  

Een paar collega’s ga ik toch met name bedanken. Allereerst Theo Wubbels, de rode 
draad door mijn universitaire loopbaan. Hoewel er altijd een tijdje tussen heeft gezeten, 
ben ik je steeds gevolgd. Als jij van werkplek veranderde, volgde ik daarna ook. Ik hoop 
dat we nog een aantal jaren kunnen blijven samenwerken. Theo en Tim Mainhard wil ik 
daarnaast bedanken voor hun commentaar bij de tekst van mijn oratie, Jan van Tartwijk 
voor de fantastische ondersteuning bij meer dan de plaatjes. 

 

Beste familie en vrienden,  jullie wil ik bedanken voor de verschillende manieren waarop 
jullie hebben bijgedragen aan mijn balans. Daardoor bleef mijn werk een goede tweede.  

 

En Rob, Laury en Yolijn…. wij hebben het er thuis nog wel over. 

 

Bedankt voor uw aanwezigheid. 

Ik heb gezegd. 

Noten 
 

1. Met dank voor de samenwerking in het kader van het onderzoek naar de docent-leerling 
relatie aan Herman Hooymayers, Anne Holvast, Theo Wubbels, Hans Créton, Jan van 
Tartwijk, Wilfried  Admiraal, Perry den Brok, Thom Somers, Tim Mainhard, Romy de Jong, 
Ietje Veldman, Michelle Overman, Renske de Kleijn, Hein Broekkamp, Heleen Pennings, 
Luce Claessens, Anna van der Want, Jack Levy (USA), Barry Fraser, Darell Fisher, Tony 
Rickards (Australie). 

 

2. Leerlingen leren in klassen behalve via interacties met docenten en medeleerlingen ook 
via interacties met leermaterialen (digitale, schriftelijke , film, e.d.). Naast deze dialoog 
met externe bronnen is ook de interne dialoog (cognitief, metacognitief) op te vatten als 
een vorm van interactie, namelijk van de lerende met zichzelf. 

 

3. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de wijze waarop wij klasklimaat in kaart 
brengen: Wubbels, Brekelmans, Den Brok, en Van Tartwijk (2006). 

 

4. Zie voor een beschrijving van de methodologische en theoretische voor- en nadelen van 
leerlingen, docenten en observatoren als bron van informatie over de klassensituatie o.a. 
Lüdtke, Robitzsch, Trautwein, en Kunter (2009).  
Observaties en intenties kunnen bijvoorbeeld relevant zijn in het kader van de  
bestudering van de professionele ontwikkeling van docenten. Voor een goed inzicht in de 
professionele ontwikkeling is zowel kennis relevant over de intenties van docenten als 
kennis over het verband tussen de percepties van leerlingen en het door de docent 
vertoonde gedrag zoals geobserveerd door buitenstaanders.  
Docenten en observatoren kunnen ook worden ingezet als proxy-respondenten om de 
percepties van leerlingen (bij benadering) in kaart te brengen. 

 

5. Kenny (2004) heeft een model ontwikkeld (PERSON) dat onderscheid maakt in de bronnen 
die zorgen voor variantie in interpersoonlijke percepties. Het model maakt onderscheid in 
zes bronnen: Personality, Error, Residual, Stereotype, Opinion en Norm. Drie van de zes 
bronnen betreffen interpretaties die gedeeld worden door de personen (bijvoorbeeld 
leerlingen) die een oordeel vormen over een persoon (bijvoorbeeld docent) waarmee zij 
zich in een interactiesetting (bijvoorbeeld een bepaalde klas) bevinden: Stereoptype is 
gebaseerd op de formele functie van een persoon (bijvoorbeeld “beroep docent”) en het 
fysieke voorkomen van de persoon (bijvoorbeeld “groot en sterk”),  Personality betreft  
hoe de persoon in het algemeen door anderen ervaren wordt (zijn of haar 
“persoonlijkheid”) en Norm omvat de gedeelde interpersoonlijke betekenis die in het 
algemeen wordt toegekend aan een bepaalde specifieke gedraging. De overige drie 
bronnen betreffen private interpretaties in de interpersoonlijke percepties: Residual is het 
unieke persoonlijke element in de stereotypering, Opinion betreft het unieke element in 
de mening over de persoonlijkheid van de ander en Error het deel van de 
interpersoonlijke perceptie van gedragingen dat niet gedeeld wordt met anderen en geen 
verband houdt met de interpretatie van andere gedragingen.  
Bijvoorbeeld: Wanneer alle leerlingen uit een klas een bepaalde docent even vriendelijk 
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vinden en deze perceptie is alleen gebaseerd op hoe de docent er uitziet, dan zou 
Stereotype de enige bron zijn die bijdraagt aan verschillen in percepties van leerlingen van 
verschillende docenten. Wanneer de percepties van de leerlingen ook gebaseerd zijn op 
hoe de docent zich in het algemeen gedraagt, dan draagt ook Personality bij aan de 
verschillen tussen percepties van verschillende docenten. Als een bepaalde gedraging in 
een les bijdraagt aan de interpersoonlijke perceptie, dan is Norm een derde bron van 
variantie in percepties van verschillende docenten. Residual, Opinion en Error zijn 
bronnen die bijdragen aan verschillen in percepties van leerlingen van dezelfde docent.  

 

6. Uitgebreidere beschrijvingen van het circumplex model zijn o.a. te vinden in: Browne 
(1992); Gurtman (1992); Fabrigar, Visser, en Browne (1997); Moskowitz en Zuroff (2004). 
Vaak wordt uitgegaan van een cirkel met acht (categorieën van) interpersoonlijke 
betekenissen, die op gelijke afstand van elkaar liggen op de cirkel. Daardoor wordt het 
cirkelgebied verdeeld in acht octanten.  

 

7. De Interpersoonlijke Cirkel Docent is in publicaties van onze onderzoeksgroep ook te 
vinden als Model voor Interpersoonlijk Leraarsgedrag en Model of Interpersonal Teacher 
Behavior. Ten opzichte van het oorspronkelijke model zoals dat door Créton en Wubbels 
(1984) werd gepubliceerd, zijn zowel bij de dimensies als bij de octanten in de afgelopen 
jaren namen aangepast.  

 

8. Het betreft derhalve een tweedimensioneel construct. Dit is afwijkend van vele andere 
constructen die unidimensioneel zijn (bijvoorbeeld Big 5 persoonlijkheidsconstructen). 

 

9. Hoewel onderzoekers verschillende labels hebben toegekend aan de twee onderliggende 
dimensies, betekenen ze steeds ongeveer hetzelfde. De dimensies zijn herkenbaar in 
verschillende typen relaties, zoals ouder-kind, broer-zus, arts-patiënt, leerling-leerling, 
docent-leerling, docent-docent, docent-schoolleider. 
De volgende labels worden o.a. in de Engelstalige literatuur gebruikt:  
Dominance-Love: zie o.a. Leary (1957); Kiesler (1983); 
Control-Affiliation: zie o.a. Tiedens en Jimenez (2003); 
Agency-Communion: zie o.a. Locke (2000); 
Competence-Warmth: zie o.a. Fiske, Cuddy, en Glick (2007); Judd, James-Hawkins, Yzerbyt 
en Kashima (2005). 

 

10. Het gaat hierbij om de sociale structuur en niet om de structurering van de leerstof of de 
structurering van leeractiviteiten. 

 

11. Zie voor een nadere toelichting het werk van bijvoorbeeld: Vansteenkiste, Zhou, Lens, en 
Soenens (2005), gebaseerd op de  Self Determination Theory van Ryan en Deci (zie o.a. 
Ryan en Deci (2000)).  

 

12. Zie bijvoorbeeld Lewis, Romi, Qui, en Katz (2005); Lewis, Romi, Katz, en Qui (2008); 
Frenzel, Pekrun en Goetz (2007). 

 

13. In de door ons ontwikkelde vragenlijst, Vragenlijst Interpersoonlijk leraarsgedrag (VIL) 
hebben we geprobeerd elk van de acht octanten uit de circumplex te operationaliseren 
met behulp van een set van interpersoonlijke betekenissen.  

 

14. Er zijn verschillende manieren om de overeenstemming tussen de percepties van 
leerlingen uit dezelfde klas uit te drukken en daarmee tevens de psychometrische 
kwaliteit van de (per klas geaggregeerde) leerlingpercepties aan te duiden: twee versies 
van de intraclass correlation, ICC1 (betrouwbaarheid van de perceptie van een individuele 
leerling, een score van .30 wordt als hoog gezien) en ICC2 (betrouwbaarheid van de per 
klas gemiddelde percepties, een score van .70 wordt beschouwd als voldoende) en de 
average deviation index AD ( index voor de gemiddelde afwijking van een leerling van het 
klassegemiddelde, .20 duidt op een gemiddelde correlatie van .70 tussen de scores van 2 
leerlingen). Voor zowel de invloed- en nabijheidspercepties van leerlingen, zoals gemeten 
met de VIL, zijn de ICC1-scores gewoonlijk groter dan  .40, de ICC2-scores groter dan  .90 
en de AD-scores lager dan .10. 
Zie voor de berekening van ICC1 en ICC2 o.a. Ludtke et al. (2009) en Snijders  en Bosker 
(1999), en voor de berekening van AD Burke en Dunlop (2005) en LeBreton en Senter 
(2008). 

 

15. Zie voor een recente review Den Brok, Brekelmans en Mainhard (2010). 

 

16. Door andere onderzoekers worden vergelijkbare resultaten gerapporteerd over het 
belang van interpersoonlijke relaties voor de leeropbrengsten bij leerlingen, zie o.a. Pianta 
(2006) en Martin en Dowson (2009) en voor een indicatie van het belang van de docent-
leerlingrelatie o.a. ook Cornelius White (2007) die op basis van een meta-analyse 
concludeert dat de gemiddelde correlatie met cognitieve en met name affectieve en 
gedragsuitkomsten voor docent-leerling relaties die leerling-georiënteerd zijn groter is 
dan die voor andere onderwijsinnovaties. 

 

17. Zie Brekelmans, Sleegers en Fraser (2000). 

 

18. Zie o.a. Ingersoll en Smith (2003) en Tatar en Horenczyk (2003). 

 

19. In het functioneren van docenten wint een analyse vanuit  het organisatie- en 
samenwerkingsperspectief met andere docenten momenteel aan belang. Docenten 
moeten het koninkrijk van hun eigen klaslokaal steeds meer inruilen voor een 
gezamenlijke onderneming ten behoeve van uitvoering en ontwikkeling van onderwijs. In 
de interacties in de klas kan het organisatieperspectief bijvoorbeeld zichtbaar worden in 
de regels die een docent als representant van de schoolorganisatie de klas binnenbrengt, 
bijvoorbeeld “geen petjes op tijdens de les” of de wijze waarop de docent als 
representant van een vaksectie bepaalde leerstof behandelt. 

 

20. Verschillende factoren (behalve cognitieve, ook emotionele, culturele, interpersoonlijke, 
omgevings-) zijn van invloed op wat er in de klas gebeurt (Shuell, 1996). Om in deze 
complexe situatie zowel de academische als sociale ontwikkeling van leerlingen te 
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bevorderen moeten docenten meerdere functies uitoefenen (zoals instrueren, motiveren, 
organiseren, monitoren), vaak op hetzelfde moment (gelijktijdigheid), zonder dat er veel 
tijd is om erover na te denken (onmiddellijkheid) (verg. Doyle, 1986; 2006). Ook Pianta 
(2006) wijst op de complexiteit van de interacties in de klas en het “multipurpose” 
karakter van docent-leerling interacties.   

 

21. Het belang van een multi-perspectieven benadering van docent-leerling interacties geldt 
zeker ook de combinatie van perspectieven. Wanneer bijvoorbeeld bij het bestuderen van 
interacties vanuit een of meer van de andere perspectieven het interpersoonlijk 
perspectief wordt betrokken, zal dat ook de kwaliteit van de interpretaties vanuit het 
andere perspectief bevorderen (zie bijvoorbeeld Den Brok, 2001; Brekelmans, Sleegers, & 
Fraser, 2000). 

 

22. Wij hebben deze gegevens gebruikt om uitspraken te kunnen doen over bijvoorbeeld het 
verband met leeropbrengsten, het klimaat in multiculturele klassen, het belang van non-
verbaal gedrag, het verband tussen de docent-leerlingrelatie en het aansturen van 
leeractiviteiten. Zie voor een overzicht van het onderzoek en de referenties van 
publicaties over de verschillende onderwerpen Wubbels, Brekelmans, Den Brok, en Van 
Tartwijk (2006).  

 

23. De conclusie over de gerealiseerde docent-leerling relatie is gebaseerd op de gemiddelde 
interpersoonlijke perceptie van leerlingen van hun docent. Die is niet veranderd in de 
afgelopen 25 jaar. Dat betekent niet zonder meer dat er niets is veranderd in de aard van 
de interacties en het gedrag van docenten. De onveranderde interpersoonlijke perceptie 
van leerlingen kan ook verklaard worden vanuit het aanpassingsvermogen van docenten 
die met een ander type gedrag dan 25 jaar geleden leerlingen dezelfde structuur en 
zorgzaamheid weten te bieden. Indien sprake is van een verandering in interpersoonlijke 
betekenisverlening door leerlingen heeft dat - uitgedrukt in de mate van invloed en 
nabijheid – gemiddeld niet tot een ander resultaat geleid in de vijf periodes.  

 

24. Zie voor een uitgebreidere beschrijving van het onderzoek naar de ontwikkelingen 
gedurende de loopbaan van docenten Brekelmans, Wubbels en Van Tartwijk (2005). 

 

25. Docenten in het voortgezet onderwijs beginnen vaak rond hun 25
e
 jaar aan hun loopbaan. 

Wanneer ze tot hun 65 in het onderwijs blijven, zijn ze gedurende ongeveer 40 jaar elk 
jaar opnieuw een relatie aangegaan met nieuwe klassen leerlingen. Opgemerkt moet 
worden dat slechts een kleine groep van docenten tot hun 65

e
 jaar in het onderwijs blijft. 

Van de huidige populatie docenten in het voortgezet onderwijs is slechts 5% 60 jaar of 
ouder en de meeste willen ook niet doorgaan tot hun 65e jaar (Veerman & Vellekoop, 
2007). 

 

26. Uit expertiseonderzoek blijkt dat zelfs voor de meest getalenteerde individuen in het 
algemeen tien jaar ervaring nodig is om een expert te kunnen worden op een bepaald 
gebied (“ten-year rule”, Ericsson, Charness, Feltovich, & Hoffman, 2006). 

 

27. Zie o.a. Cheung (2005), Kelchtermans (1993), Troman en Woods (2000). 

 

28. Zie Mainhard (2009). 

 

29. Het onderzoek van Ambady en Rosenthal (1993) en Ambady, Bernieri, en Richeson (2000) 
heeft bijvoorbeeld laten zien dat de percepties van studenten gebaseerd op videoclips van 
docenten die slechts enkele seconden duurden, evaluaties van studenten aan het einde 
van het semester konden voorspellen. 
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