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1.

Achtergrond en probleemstelling

1.1

Inleiding

Het voortgezet onderwijs wordt – zowel nationaal als internationaal – voortdurend
geconfronteerd met vernieuwingen: zowel vakspecifieke vernieuwingen als vernieuwingen
van meer algemeen didactische aard. In Nederland is in de periode 1998-2000 bijvoorbeeld in
de bovenbouw van het voortgezet onderwijs een ingrijpende onderwijsvernieuwing
geïmplementeerd ter versoepeling van de overgang van het voortgezet naar het hoger
onderwijs: de vernieuwde Tweede Fase1. Eén van de aspecten van deze vernieuwing betreft
het stimuleren van een meer zelfstandige manier van werken en studeren van leerlingen
(Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 2005).
De docent wordt veelal als cruciaal beschouwd voor een succesvolle implementatie van
onderwijsvernieuwingen (bijvoorbeeld Calderhead, 1996). Zo ook bij de Tweede Fase: van de
docent wordt verwacht dat hij2 onder andere leert omgaan met profielen ter vervanging van
vakkenpakketten, met onderwijs in vaardigheden, met veranderde exameneisen, dat hij het
zelfstandige leren van leerlingen stimuleert, enzovoorts. Vanwege die aandacht voor
zelfstandigheid van leerlingen beoogt de Tweede Fase ook veranderingen in de dagelijkse
lespraktijk waarmee de kern van het functioneren en de professionele identiteit van docenten
wordt geraakt (van den Akker, 1996). Zo laat van Veen (2003) zien dat er voor docenten met
de komst van de Tweede Fase veel op het spel kan staan: de professionele opvattingen van
docenten – hoe zij zichzelf zien en wat ze in hun werk belangrijk vinden – kunnen onder
druk komen te staan, zeker als deze incongruent blijken met de visie die aan de Tweede Fase
ten grondslag ligt.
In het onderhavige onderzoek richten we ons op het functioneren van docenten in de context
van deze Tweede Fase en in het bijzonder op de relatie tussen het denken en het handelen
van ervaren docenten die lesgeven in de exacte vakken in de bovenbouw van het voortgezet
onderwijs. We stellen de relatie tussen het denken en het handelen centraal omdat studies
niet eenduidige resultaten rapporteren: het handelen blijkt soms consistent en soms
inconsistent met het denken (zie hoofdstuk 2). Een docent kan bijvoorbeeld samenwerkend
leren belangrijk vinden en daarmee consistent gedrag vertonen wanneer hij leerlingen
veelvuldig in groepen aan opdrachten laat werken. Een docent kan van mening zijn dat
leerlingen het beste leren door te verwoorden hoe ze iets begrijpen, maar leerlingen daar
amper gelegenheid toe bieden. Dan is sprake van een lage mate van consistentie, of van
inconsistentie. Door dergelijke (in)consistenties te onderzoeken, hopen we de relatie tussen
het denken en het handelen van docenten beter te begrijpen. Een onderwijsvernieuwing als
de Tweede Fase biedt hiertoe volgens ons een geschikte context omdat deze niet alleen
bestaande opvattingen (vergelijk van Veen, 2003) maar ook het handelen en de relatie
daartussen, onder druk kan zetten. Docenten kunnen zich bijvoorbeeld in de situatie
bevinden dat ze ‘wel willen maar niet kunnen’ of dat ‘ze niet meer kunnen wat ze willen’.
Met dit onderzoek hopen we een bijdrage te leveren aan inzicht in de relatie tussen denken
en handelen door bij twee ervaren docenten (Erwin, een biologiedocent, en Philip, een
natuurkundedocent3) op een diepgaande manier deze relatie, in de context van de Tweede
Fase, te bestuderen. Vanwege deze context voorziet het onderzoek daarnaast wellicht in
1

Hierna telkens afgekort met Tweede Fase.

2

In plaats van hij kan ook zij gelezen worden.

3

De namen van de docenten zijn ter waarborging van hun anonimiteit, gefingeerd.
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inzichten over factoren die het welslagen of mislukken van innovaties bevorderen. Ten slotte
kan inzicht in het optreden van (in)consistentie relevant zijn voor opleiding, nascholing en
begeleiding van docenten.
In de eerstvolgende paragraaf (1.2) beschrijven we de context van het onderzoek. In
paragraaf 1.3 formuleren we de doelstelling en schetsen we een eerste plaatsbepaling van het
onderzoek binnen de onderzoeksliteratuur. In paragraaf 1.4 gaan we in op de relevantie en in
paragraaf 1.5 formuleren we de probleemstelling en definiëren we de belangrijkste concepten
van het onderzoek: cognities en handelen. In paragraaf 1.6 ten slotte geven we een overzicht
van het proefschrift.

1.2

Context van het onderzoek

Omdat we de relatie tussen denken en handelen van ervaren docenten in de context van de
Tweede Fase onderzoeken, bepaalt de Tweede Fase in eerste instantie de context van het
onderzoek. In paragraaf 1.2.1 zullen we de Tweede Fase in het kort typeren. De context van
dit onderzoek wordt daarnaast bepaald door het BPS-project (Bèta-profielen in het
Studiehuis, van der Valk, 1998) waarvan het betreffende onderzoek aanvankelijk deel
uitmaakte. Tot welke keuzes de relatie met het BPS-project heeft geleid, lichten we in
paragraaf 1.2.2 toe. In paragraaf 1.2.3 gaan we in op hoe docenten denken over de Tweede
Fase en specifiek welke concerns – problemen, uitdagingen, zorgen of dilemma’s – zij in de
context van de Tweede Fase ervaren.
1.2.1 De Tweede Fase

Vanaf het schooljaar 1999/2000 zijn alle scholen in het voortgezet onderwijs verplicht om de
bovenbouw van het voortgezet onderwijs te vernieuwen en de zogeheten Tweede Fase in te
voeren. Deze vernieuwing heeft met name een meer soepele overgang van het voortgezet
naar het hoger onderwijs tot doel en tracht dit te bewerkstelligen door aandacht voor
vaardigheden, leerlingen te laten kiezen voor profielen en door nadruk op een zelfstandige
manier van werken en studeren. Met vaardigheden worden dan zowel vakoverstijgende als
vakspecifieke vaardigheden bedoeld die leerlingen nodig hebben in het hoger onderwijs,
bijvoorbeeld vaardigheden in het doen van onderzoek of wis- en rekenkundige
standaardvaardigheden (bijvoorbeeld schatten). Een aantal van deze vaardigheden wordt
getoetst door middel van het schoolexamen dat 50% van het eindcijfer voor een vak bepaalt
(de andere 50% betreft de score op het centraal examen). Door leerlingen te laten kiezen voor
een profiel in plaats van een vakkenpakket tracht men niet alleen de overgang van het
voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs te versoepelen maar ook meer samenhang
tussen de vakken te bewerkstelligen. De manier waarop de vakken in onderlinge samenhang
aan bod komen kan dan meer in overeenstemming zijn met de verschillende
onderzoeksgebieden aan de universiteit. Een zelfstandige manier van werken en leren ten
slotte representeert het meer pedagogisch-didactische aspect van de vernieuwing, ook wel
met de term ‘Studiehuis’ aangeduid. Aandacht voor zelfstandigheid uit zich onder andere in
de verandering in de manier waarop de tijdsbesteding per vak wordt berekend: men rekent
niet meer in uren die nodig zijn om het vak te onderwijzen maar in uren die nodig zijn om
het vak te leren: studielasturen. De overheid bepaalt het aantal studielasturen en scholen zijn
vrij in de verdeling van die uren over lesuren versus bijvoorbeeld keuzewerktijd. Ook in
andere opzichten zijn scholen vrij in de manier waarop ze aan het zelfstandige leren van
leerlingen tegemoet komen: een aantal scholen richt bijvoorbeeld een studieruimte in waarin
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leerlingen tijdens keuzewerktijd zelfstandig kunnen werken. Veugelers (1998) geeft aan dat
scholen verschillen in de mate waarin leerlingen de gelegenheid krijgen keuzes te maken en
waarin ze worden uitgedaagd verantwoordelijkheid te nemen.
Niet alleen voor scholen blijven er keuzes te over bij de implementatie van de Tweede Fase,
ook docenten worden veelal vrij gelaten in de manier waarop ze aan zelfstandigheid van
leerlingen invulling geven. Wat op lijkt te gaan voor onderwijsvernonderwijsvernieuwingen
in internationaal perspectief, lijkt ook op te gaan voor het Studiehuis:
“For teachers to move successfully towards these new visions of classrooms will require in many cases
major changes in their knowledge, beliefs and practice. The changes required are not simple matter of
learning new teaching procedures or techniques that someone else has developed. For the new, richer
visions of teaching and learning are just that – visions. Reform documents stop short of offering
concrete images and prescriptions for what this new reformed teaching should be like (Ball, 1994).”
(Putnam & Borko, 1997).
1.2.2 Het BPS-project

Het in dit proefschrift gerapporteerde onderzoek maakte aanvankelijk deel uit van een
meeromvattend project: het BPS-project (Bèta-profielen in het Studiehuis). Het BPS-project
had als doel de ontwikkeling van een studiehuisdidactiek voor de β-vakken te bevorderen bij
de aan het project deelnemende scholen (van der Valk, 1998). In het BPS-project werden
docenten begeleid ten aanzien van de vraag hoe ze voor het vak dat ze onderwijzen aan
zelfstandigheid van leerlingen invulling kunnen geven. Dit onderzoek zou zich als onderdeel
van dit BPS-project aanvankelijk richten op het leerproces van docenten: veranderen
docenten in hun denken en handelen naar aanleiding van het begeleidingstraject in de
invulling die ze geven aan zelfstandigheid van leerlingen in de context van hun vak? Wat
betreft de invulling van zelfstandigheid werd bijvoorbeeld gedacht aan een concept als
‘constructieruimte’ dat Dolk (1997) voor reken-wiskundeonderwijs definieert als: “de ruimte
die leerlingen hebben om zelf concepten, ‘big ideas’ (Schifter & Fosnot, 1993), modellen,
symboliseringen en verwoordingen te ontwikkelen en deze geleidelijk te formaliseren”
(p.70).
Een door het BPS-project geïnitieerde en begeleide ontwikkeling van docenten wat betreft
het geven van invulling aan zelfstandigheid, bleef echter om verschillende redenen
achterwege. Hoewel docenten aanvankelijk tijdens bijeenkomsten ideeën uitwisselden over
het geven van een vakdidactische invulling aan zelfstandigheid van leerlingen, bleek het
lastig om dit een blijvend onderwerp van gesprek te laten zijn, laat staan om met docenten
een gezamenlijke of individuele richting van ontwikkeling op dit vlak te identificeren. De
aandacht van het BPS-project richtte zich steeds meer op onderwijsontwikkeling en steeds
minder op de professionele ontwikkeling van docenten.
Voor dit onderzoek had dit tot gevolg dat het zich niet meer kon richten op de professionele
ontwikkeling van docenten en dat de aandacht verschoof naar de ‘bestaande’ denkbeelden
van docenten over (het geven van invulling aan) zelfstandigheid in de context van het
Studiehuis en naar eventuele uitdagingen of problemen die ze in dit opzicht ervaren (zie
Mathijsen, van der Valk, Eijkelhof, en Wubbels, 1999). Zo is er in de context van het BPSproject een open vragenlijst bij docenten afgenomen met als doel inzicht te verkrijgen in de
betekenissen die docenten verlenen aan ‘zelfstandigheid’ en de ‘eigen rol als docent in de
Tweede Fase’ (Mathijsen et al., 1999). De reacties van docenten op deze vragenlijst alsmede
uitspraken tijdens initiële bijeenkomsten van het BPS-project riepen niet alleen nog meer
vragen op over de denkbeelden van de betreffende docenten – wat bedoelt een docent
bijvoorbeeld met “het sturen van het leerproces” en “trouble-shooting”? – maar ook over de
bestaande lespraktijk in het licht van die denkbeelden. Slaagt een docent er bijvoorbeeld in
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om nieuwe denkbeelden in de praktijk van alledag te realiseren en zo ja, hoe vertalen die
nieuwe denkbeelden zich in overeenkomstig handelen en zo nee, waar ligt dat aan?
In de loop van de tijd kwam de nadruk van het onderzoek steeds minder te liggen op
effecten van een nascholings- of begeleidingstraject op het denken en handelen van docenten
(interventie-onderzoek) en steeds meer op de relatie tussen denken en handelen van ervaren
docenten in de context van de Tweede Fase (vergl. Verloop, 1998).
1.2.3 Concerns van docenten in de context van de Tweede Fase

In paragraaf 1.1 hebben we aangegeven dat een docent zich met de komst van de Tweede
Fase in de situatie kan bevinden dat hij ‘wel wil maar niet kan’ of hij ‘niet meer kan wat hij
wil’. Een probleem, dilemma of uitdaging dat, respectievelijk die, een docent in de context
van de Tweede Fase ervaart, noemen we in het vervolg een ‘concern’:
“An aroused state of personal feelings and thoughts about a demand” (Hall, George, & Rutherford,
1977, p.5)” (van den Berg & VandenBerghe, 1999, p. 152).

Dit is te vergelijken met wat van den Berg en VandenBerghe (1999) verstaan onder
‘betrokkenheid’ met dat verschil dat we in mindere mate de noodzaak tot het oplossen van
een eventueel probleem of stadia in de ontwikkeling van concerns bedoelen:
“Betrokkenheid bestaat uit de vragen waarmee leraren, meer of minder emotioneel hun onzekerheid en
hun eventuele weerstand tegen nieuwe situaties en/of verandering onder woorden brengen en die zij op
zullen moeten lossen.” (van den Berg & VandenBerghe, 1999, p. 152).

Binnen het BPS-project is docenten (n=16) een open vragenlijst voorgelegd over opvattingen
over, en zorgen en problemen betreffende zelfstandig leren en de rol van de docent en over
plannen in de nabije toekomst in de context van de Tweede Fase (zie ook Mathijsen, van der
Valk, Eijkelhof, & Wubbels, 1999). Uit hun antwoorden blijken de volgende kenmerkende
concerns4:
- de zorg dat er te weinig contacttijd overblijft en/of het programma te overladen is, dat wil
zeggen er te weinig tijd is voor het behandelen van de gewenste hoeveelheid leerstof (11
docenten).
- de zorg voor het leren van leerlingen: Bereiken leerlingen wel het gewenste niveau? Hoe
zal het de zwakkeren vergaan? (12 docenten). De meeste docenten schrijven deze zorgen
toe aan de overladenheid van het programma en/of negatieve consequenties van de
vermindering in contacttijd voor het begeleiden van leerlingen, bijvoorbeeld:
“Ik probeer meer begeleiding te geven, maar de leerlingen blijven met concrete vragen zitten. Een nieuw
evenwicht tussen centrale instructie en individuele begeleiding moet gevonden worden. Ik moet me erbij
neer leren leggen dat ik onvoldoende tijd heb om alle concrete individuele vragen van leerlingen te
bespreken. Leerstof wordt oppervlakkiger besproken met het gevolg dat leerlingen ook minder diep op de
inhoud in kunnen gaan zodat niveauverlaging of afhaken van leerlingen dreigt. Het is moeilijk om
leerlingen in beperkte tijd voldoende individueel te begeleiden.”

- de zorg dat er te weinig tijd is om aan de nieuwe rol een (adequate) invulling te geven (6
docenten). Als docenten hun nieuwe rol beschrijven dan gebruiken ze veelal (12 docenten)
algemene termen als begeleiden (van leerlingen in hun zelfstandigheid), minder klassikaal
lesgeven en/of aandacht besteden aan individuele leerlingen. Soms geven ze (ook) aan
welke meer concrete gevolgen, handelingen of activiteiten deze nieuwe rol impliceert,
bijvoorbeeld:

4 De

analyse richtte zich op het categoriseren van typen concerns aan de hand van de volgende vragen:
1.
Waar heeft de zorg, het probleem etc. betrekking op? Op (het leren van) leerlingen, op de (rol van de) docent of
betreft het een meer algemeen probleem niet specifiek aan iets van leerlingen of van de docent toe te schrijven?
2.
Wat wordt als oorzaak voor die zorg, dat probleem etc. aangemerkt? Wat wordt als een eventueel nadelig gevolg
aangemerkt?
Alleen die concerns die door meer dan drie docenten worden gedeeld, worden in bovenstaande tekst gepresenteerd.
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“Leerlingen van elkaar laten leren”;
“Niet te snel als vraagbaak optreden”;
“Veel samen met leerlingen achteraf kijken naar: wat geleerd? Verbanden aanbrengen, samenvatten”.

- het dilemma van enerzijds differentiëren tussen leerlingen of tempodifferentiatie en
anderzijds het voorzien in plenaire uitleg (6 docenten), bijvoorbeeld:
“Het niet synchroon lopen van leerlingen: als een deel ergens een probleem heeft (dat klassikaal
toelichten wenselijk zou maken) is een ander deel daar nog niet aan toe of is er juist met de oogkleppen
voor langs gerend.”

- de zorg dat leerlingen een bepaalde mate van zelfstandigheid niet aankunnen omdat het
hen aan bepaalde capaciteiten of een juiste attitude ontbreekt, bijvoorbeeld “zitvlees”,
“doorzettingsvermogen”, “intrinsieke motivatie” of “nemen van verantwoordelijkheid”
(11 docenten). Net als in het geval van de nieuwe rol voor de docent blijven docenten in
hun antwoorden op de vragenlijst redelijk algemeen als ze beschrijven wat ze onder
zelfstandigheid verstaan. De meeste docenten (9) verwijzen naar ‘plannen’ en soms ook
naar meer concrete aspecten als:
“een tekst doorwerken en de essentie eruit halen”
“kennis van doelen”
“eigen werk kritisch beoordelen”
“zicht op vorderingen, lacunes”
“deskundige raadplegen”
“gegevens zoeken, vinden, ordenen en presenteren”
“het boek kunnen hanteren: opzoeken, terugbladeren”.

Van Veen (2003) vond vergelijkbare concerns van docenten in de context van de Tweede
Fase. Hij beschrijft een docent Nederlands die een probleem ervaart met het werken met
portfolio’s in de Tweede Fase: hoewel deze docent het werken met portfolio’s als waardevol
beschouwt, kan hij er vanwege tijdgebrek niet op een door hem gewenste manier mee
werken. Het werken met portfolio’s vereist volgens deze docent meer interactie met
leerlingen dan de contacttijd met zijn leerlingen toelaat. Dit is vergelijkbaar met het door ons
gesignaleerde concern van docenten die lesgeven in de exacte vakken: hoe om te gaan met
een vermindering in contacttijd? In een aantal opzichten zijn er echter ook verschillen aan te
merken tussen het vak Nederlands en de exacte vakken. Zo geven Bonset en de Kruijk (2001)
aan dat een gebrek aan contacttijd bij vakken als wiskunde, natuurkunde en scheikunde veel
nijpender lijkt dan bij Nederlands omdat dit bij de exacte vakken ook overladenheid bij
leerlingen teweegbrengt. Bij Nederlands lijkt een vermindering in contacttijd alleen een
verzwaring van de taakbelasting van de docent te veronderstellen. Daarnaast gaat het leren
in de exacte vakken vaak gepaard met begripsproblemen die op te lossen, of te voorkomen
zijn, door voldoende en adequate interactie tussen docent en leerlingen (Eijkelhof, 2004,
persoonlijke communicatie; van der Valk, 1999) en een adequate vakdidactiek (Lijnse, 1997).
Van den Akker ten slotte anticipeert in 1996 op mogelijke problemen van docenten bij de
implementatie
van
de
Tweede
Fase
door
problemen
bij
vergelijkbare
onderwijsvernieuwingen in ‘science education’ in de V.S. (Anderson, 1994, 1995, In: van den
Akker, 1996) en in OECD-landen (Black & Atkin, 1996, In: van den Akker, 1996) te
analyseren. Docenten kunnen wellicht moeite ervaren met: het nemen van afstand en het
overlaten van aspecten aan leerlingen, vanwege de gewoonte zelf voortdurend aan het
woord te zijn; het loslaten van het leerboek als vaste gids; minder externe voorstructurering
die meer vakinhoudelijke verdieping vergt; leerlinggerichtheid omdat deze meer
vakinhoudelijke deskundigheid vergt om cognitieve processen en beoogde diepere
begripsvorming bij leerlingen goed te kunnen begeleiden; het leggen van verbindingen
tussen leerstof en maatschappelijke contexten/ toepassingen; de vermindering van de mate
waarin docenten grip op het lesverloop, op individuele leerprocessen en de beheersing van
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leerstof ervaren; het vaststellen en beoordelen van leerlingvorderingen; en nieuwe
rolverhoudingen die onwennigheid en kwetsbaarheid veronderstellen.
Docenten kunnen in de context van een onderwijsvernieuwing als de Tweede Fase dus
bepaalde concerns ervaren. Deze concerns specificeren de manier waarop de Tweede Fase
druk kan uitoefenen op het denken, handelen en de relatie daartussen. Als een docent
bijvoorbeeld een vermindering in contacttijd als een probleem ervaart – vanwege een
vermindering in contacttijd niet meer datgene denkt te kunnen doen wat hij gewoonlijk van
belang vindt –, hoe beïnvloedt dit dan zijn manier van lesgeven? Of waar legt een docent die
vanwege tempodifferentiatie het niet meer mogelijk acht om plenaire momenten op een door
hem gewenste manier in te richten, de nadruk op tijdens die plenaire momenten? Heeft hij
überhaupt nog plenaire momenten?

1.3

Doelstelling en eerste plaatsbepaling binnen de onderzoeksliteratuur

De doelstelling van het onderzoek kunnen we formuleren als het verkrijgen van inzicht in de
relatie tussen denken en handelen van ervaren docenten (exacte vakken) in de context van de
Tweede Fase en specifiek in de context van een concern. Dat we ook het handelen
onderzoeken is enigszins bijzonder: veel studies richten zich sinds de cognitieve wending in
de jaren ’70 met name op het denken van docenten (Kagan, 1990). Clark en Peterson (1986)
signaleren dat tijdens een in 1974 gehouden Amerikaanse nationale conferentie over ‘Studies
on Teaching’ een panel onder leiding van Lee S. Shulman aandacht vraagt voor onderzoek
naar ‘teacher thinking’ vanuit het argument dat datgene wat docenten doen grotendeels
bepaald wordt door wat ze denken. Deze aanname ligt ook ten grondslag aan de oprichting
in 1983 van de ISATT (International Study Assocation on Teacher Thinking):
“In short, what’s in the ‘mind’ of teachers could explain classroom processes in one way or another.”
(Halkes & Olson, 1984).

Ook in Nederlands onderzoek naar docenten is interesse voor onderzoek naar het denken
van docenten herkenbaar. Verloop (1992) labelt de praktijkkennis van docenten bijvoorbeeld
als ‘een blinde vlek van de onderwijskunde’. Uitgaande van het standpunt dat de
onderwijskundige kennisbasis die aan het leraarschap ten grondslag ligt, niet alleen bestaat
uit wetenschappelijke inzichten, maar ook uit ervaringskennis van docenten, pleit Verloop
(1992) voor onderzoek dat zich tot doel stelt de praktijkkennis van docenten te onderzoeken,
dat wil zeggen:
“datgene wat specifiek is voor dat professionele gedrag van docenten in praktijksituaties” (p. 412).

Hoewel het denken van docenten sinds de cognitieve wending veel aandacht geniet, zien we
ook een hernieuwde interesse in het handelen van docenten. In het voorwoord op het boek
‘Teacher thinking and professional action’ met bijdragen aan de ISATT-conferentie in 1986
geven de redacteuren Lowyck en Clark (1988) aan dat de titel naast de term ‘teacher
thinking’ ook de term ‘professional action’ omvat, aangezien ze het eens zijn met Ben-Peretz,
Bromme en Halkes (1986) die stellen dat:
“We are witnessing an extension of what is meant by “teachers’ thinking”. Almost all factors
influencing teacher activity are subsumed under this notion. This has led to an over-emphasis on
internal and mental control of activity” (Ben-Peretz, Bromme, & Halkes, 1986, In: Lowyck & Clark,
1988, p. II).

Wat verstaat men nu onder ‘professional action’, ofwel het handelen, op welke manier
onderscheidt het handelen zich van het denken, en hoe ziet men de relatie daartussen? In
hoofdstuk 2 zullen we de onderzoeksliteratuur in het licht van deze vragen bespreken.
Hier willen we alleen opmerken dat hoewel er studies zijn die de relatie onderzoeken, er ook
studies zijn die alleen het denken van docenten onderzoeken. Wat Kane, Sandretto en Heath
(2002) concluderen wat betreft onderzoek naar het denken van docenten die lesgeven in het
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hoger onderwijs, lijkt voor een deel ook op te gaan in geval van onderzoek naar docenten die
lesgeven in het voortgezet onderwijs: als de relatie geen onderwerp van studie is, dan wordt
daar ofwel niets over gezegd, of wordt het onderzoek gelegitimeerd vanuit de
veronderstelling dat het denken en het handelen als vanzelfsprekend in overeenstemming
zijn.
Wat deze veronderstelling betreft zouden we voorzichtigheid willen betrachten. Bevindingen
van onderzoek naar de relatie tussen denken en handelen blijken namelijk niet eenduidig:
het handelen blijkt soms consistent en soms inconsistent met het denken (zie hoofdstuk 2).
Bovendien is het de vraag of de bedoelde cognities – díe cognities die aan het handelen ten
grondslag liggen – in beeld worden gebracht als niet wordt nagegaan of de onderzochte
cognities van docenten ook daadwerkelijk gepaard gaan met overeenkomstig handelen. En
dit ‘nagaan’ kan ons inziens alleen als ook het handelen onderwerp van onderzoek is.
Het in dit proefschrift beschreven onderzoek problematiseert de relatie tussen het denken en
handelen. Door het denken in relatie tot het handelen te onderzoeken, hopen we bij te dragen
aan inzicht in cognities die aan het handelen ten grondslag liggen. Dit is vergelijkbaar met
een antwoord op de door Verloop (1998) geformuleerde kernvraag in onderzoek naar het
denken van docenten, namelijk:
“van welke aard het kader of het ‘cognitief instrumentarium’ is waarmee de docent in de
onderwijsleersituatie opereert, van waaruit nieuwe (bijvoorbeeld innovatieve) informatie
geïnterpreteerd wordt en op grond waarvan het handelen gestuurd wordt.” (p. 10).

Met het onderzoek brengen we bij twee docenten de relatie tussen denken en handelen
gedetailleerd in beeld. We gaan na of het handelen consistent is met het denken en trachten
het optreden van (in)consistentie te begrijpen.
Daarnaast hebben we naar aanleiding van een kritische beschouwing op de methode van
onderzoek van andere studies naar de relatie tussen denken en handelen, keuzes gemaakt
betreffende de manier waarop wij de relatie benaderen. We verwachten op basis van de
combinatie van die keuzes de relatie diepgaand in beeld te brengen. Zo stellen we bij het
zoeken naar verklaringen voor het optreden van (in)consistentie de perceptie van lessituaties
van een docent centraal, dat wil zeggen de manier waarop een docent de situatie of de
specifieke context waarin hij handelt, beleeft, ervaart of interpreteert. Met dit aspect
onderstrepen we de noodzaak van een studie naar de relatie ‘in context’, dat wil zeggen een
studie die meeweegt hoe de beleving of interpretatie van de specifieke situatie bepalend kan
zijn voor het handelen (Fiske & Taylor, 1991). Wanneer een docent niet in overeenstemming
handelt met zijn meer algemene opvattingen, kan zijn feitelijke handelen wellicht wel te
begrijpen zijn uitgaande van de manier waarop hij de specifieke situatie beleeft of
interpreteert. Zo stelt Bolhuis (2000) bijvoorbeeld dat het vinden van weinig samenhang
tussen meer algemene opvattingen en het handelen van docenten in haar onderzoek,
mogelijk het gevolg is van het feit dat ze niet onderzocht heeft “welke opvattingen van de
docenten tijdens de geobserveerde lessen dan wèl een rol speelden.” (p.209).
Ook prevaleren we het perspectief van de docent. We zijn geïnteresseerd in thema’s die
docenten aansnijden en we onderzoeken niet of de docent denkt en handelt volgens datgene
wat door ons of anderen in de context van de Tweede Fase van belang wordt geacht.
Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat we een docentspecifiek observatie-instrument
ontwikkelen teneinde de vraag ‘in welke mate is datgene wat docenten zeggen te doen
herkenbaar in hun lespraktijk?’, te beantwoorden.
De methode van onderzoek vertoont dan ook de meeste overeenkomsten met een
interpretatieve benadering die:
“is concerned with describing an individual’s experience of reality and aims for highly detailed studies
of individuals for the purpose of understanding human action in context.” (Calderhead, 1996, p. 713)
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1.4

Relevantie van het onderzoek

Uit het voorafgaande blijkt dat we verwachten dat het onderzoek kan bijdragen aan
theorievorming over de relatie tussen het denken en handelen van docenten. Inzicht in die
relatie en/of in de aard van cognities die aan het handelen ten grondslag liggen, kan om een
aantal redenen voor diverse praktijken interessant zijn. Bijvoorbeeld voor praktijken die zich
richten op het leren van docenten of die in discussie met docenten datgene van het denken
trachten aan te spreken waarvan met grote waarschijnlijkheid kan worden verwacht dat dit
correspondeert met de manier van lesgeven.
Naar aanleiding van proefschriften verschenen bij het Centrum voor Didactiek van
Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht (bijvoorbeeld: Klaassen,
1995; Vollebregt, 1998; Kortland, 2001; Westbroek, 2005) constateren we het probleem dat
docenten niet altijd het gewenste gedrag vertonen dat in overeenstemming is met in het
Centrum ontwikkelde onderwijsleerstrategieën, of dat docenten daar moeite mee hebben.
Dat gewenste gedrag is van belang gegeven de wens de ontwikkelde
onderwijsleerstrategieën zoals die door de onderzoeker zijn bedoeld, te toetsen in de
praktijk: leiden die strategieën nu tot gewenste leerprocessen bij leerlingen? Hoewel
onderzoekers de docenten voorbereiden op het lesgeven conform de ontwikkelde
onderwijsleerstrategieën en onderzoekers het idee hebben dat docenten hen hebben
begrepen in hun bedoelingen, blijkt soms dat docenten gedrag vertonen dat die bedoelingen
‘frustreert’. Westbroek (2005) concludeert dan ook dat het van belang is om docenten
uitvoerig voor te bereiden op hun rol. Ze bedoelt daarmee niet alleen communiceren wat de
meer algemene ideeën zijn die aan die strategieën ten grondslag liggen, of welke de te
bereiken leerdoelen zijn, maar ook tot in detail ingaan op de vorm van de interactie met
leerlingen. Als een onderzoeker bijvoorbeeld de wens heeft dat leerlingen leren hoe ze ten
aanzien van een bepaald vraagstuk een afweging kunnen maken dan is het noodzakelijk dat
een docent in zijn interactie met leerlingen ook de ruimte geeft tot het afwegen van een
verscheidenheid aan alternatieven.
Ook voor de nascholings- en opleidingspraktijk is het wellicht interessant te weten waarom
(in)consistentie tussen het denken en het handelen optreedt. Als van docenten (in opleiding)
wordt verwacht dat zij zowel in hun denken als in hun handelen gestalte geven aan meer
algemene denkbeelden, theorieën of visies op onderwijs dan is het rekening houden met, of
het vertrekken vanuit, bestaande praktijkkennis of opvattingen van docenten niet afdoende.
De vraag is ook waarom docenten wel of niet aan bepaalde elementen van die praktijkkennis
of opvattingen gestalte geven in hun lessen (Richardson, 1996). Daarbij kan de door ons
gehanteerde methode van onderzoek – bijvoorbeeld het gebruikmaken van een
docentspecifiek observatie-instrument – mogelijk inspireren tot het gebruik ervan, of tot de
ontwikkeling van nieuwe, of aanpassing van bestaande methoden en middelen, in een
trainingssituatie (vergl. Calderhead, 1996).
Het onderzoek levert daarnaast een beeld van het denken en het handelen van twee ervaren
docenten (biologie en natuurkunde) in het voortgezet onderwijs. Deze portretten kunnen
misschien interessant zijn voor andere docenten, voor docenten in opleiding of voor
lerarenopleiders. Het kan mogelijk een bron zijn voor het (verder) nadenken over lesgeven
alsmede over motieven die aan het lesgeven ten grondslag liggen. Zanting (2001) beschrijft
dat een explicitering van praktijkkennis van, in het geval van haar onderzoek, mentordocenten die docenten in opleiding op een stageschool begeleiden, nuttig kan zijn voor
docenten in opleiding omdat het voorziet in een behoefte aan informatie die in de praktijk
toepasbaar is, die doordrongen is van ervaringen, die de complexiteit van lesgeven
benadrukt en die contextueel van aard is.
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1.5

Probleemstelling en definities van de concepten ‘cognities’ en ‘handelen’

We onderzoeken in deze studie de relatie tussen denken en handelen van ervaren docenten
in de context van hun concerns in de Tweede Fase. In het vervolg van het proefschrift zullen
we vaker over ‘cognities’ dan over ‘denken’ spreken. Met cognities bedoelen we alles wat
‘intern’ aanwezig is op een bepaald moment in de tijd. De termen ‘denken’ en ‘cognities’
verschillen van elkaar in die zin dat de term ‘denken’ eerder verwijst naar de cognitieve
processen die zich afspelen, terwijl de term ‘cognities’ verwijst naar een momentopname, als
het ware een ‘foto’, van die cognitieve processen. Aangezien we ons niet richten op de
cognitieve processen maar op momentopnamen van die processen, spreken we dus eerder
over ‘cognities’ dan over denken. Ook in de onderzoeksliteratuur zien we een nadruk op
termen die een momentopname impliceren – bijvoorbeeld cognition(s), knowledge en beliefs
(zie bijvoorbeeld Kagan, 1990; 1992; Calderhead, 1996; Fang, 1996) – zonder dat auteurs
daarmee uitsluiten dat cognities zich op bepaalde manieren tot cognitieve processen
verhouden, bijvoorbeeld:
“Thought processes may well be precursors to and creators of belief, but the filtering effect of belief
structures ultimately screens, defines, distorts, or reshapes subsequent thinking and information
processing (Abelson, 1979; Calderhead & Robson, 1991; Goodman, 1988; Nespor, 1987; Nisbett &
Ross, 1980; Posner et al., 1982, Rokeach, 1968; Schommer, 1990).” (Pajares, 1992, p. 325)

Met cognities bedoelen we momentopnamen van cognitieve processen en we bezien deze
vanuit een inhoudelijk en niet vanuit een neurologisch perspectief: wàt een docent op een
bepaald moment in de tijd denkt of vindt inclusief de connotaties waarmee dit denken
gepaard kan gaan: waarderingen, evaluaties, twijfels etc. Cognities onderscheiden we van
handelen. Cognities zijn een momentopname van cognitieve processen die zich in het hoofd
afspelen en daarom voor een buitenstaander ‘niet direct observeerbaar zijn’. Het (uitwendig)
handelen5, of het gedrag, is wel observeerbaar (vergl. Clark & Peterson, 1986). Met het
handelen bedoelen we zowel de activiteiten die tijdens de les plaatsvinden in de interactie
met leerlingen en waarvan de docent de actor is (bijvoorbeeld ‘leerlingen vragen stellen’ of
‘op bord schrijven’) als werkvormen die handelingen van de docent impliceren (bijvoorbeeld
‘practicum’ of ‘onderwijsleergesprek’).
We onderscheiden cognities van het handelen omdat we de relatie tussen cognities en het
handelen willen onderzoeken. De probleemstelling luidt als volgt:
Hoe verhouden de cognities van ervaren docenten die lesgeven in een exact vak zich tot hun
handelen in de praktijk van alledag in de context van een concern dat zij naar aanleiding van
de Tweede Fase ervaren?
Richardson (1996) constateert dat in de onderzoeksliteratuur kritiek wordt gegeven op
studies die cognities van het handelen onderscheiden. Deze kritiek concentreert zich op twee
aspecten: de richting van de relatie en het moment van voorkomen van cognities. Zo
beïnvloeden cognities niet alleen het handelen maar kunnen ook nieuwe cognities ontstaan,
of kunnen bestaande cognities veranderen, door te handelen, en kan er ook gedacht worden
tijdens het handelen (vergelijk ‘knowing-in-action’: Schön, 1983, In: Richardson, 1996). Het
onderscheid tussen cognities en handelen bedoelen we in ons onderzoek als een conceptueel
onderscheid. Door een onderscheid te maken verwachten we een docent beter te kunnen
begrijpen. We sluiten aan bij wat Richardson (1996) beschrijft als een hermeneutische traditie,
die uitgaat van een complexe relatie tussen ‘beliefs and actions’ en die teneinde die complexe

5

Niet te verwarren met mentale handelingen, zoals bijvoorbeeld beschreven door van Parreren (1983)
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relatie te kunnen onderzoeken – de docent te kunnen begrijpen – ‘beliefs’ en ‘actions’ van
elkaar onderscheidt.
De omschrijving ‘in de context van een concern dat docenten naar aanleiding van de Tweede
Fase ervaren’ (zie paragraaf 1.2.3) impliceert een inperking. Concerns zijn te interpreteren als
een bepaald type cognities, namelijk als een subjectieve beleving van een probleem,
uitdaging of dilemma. Concerns maken onderzoek naar de relatie tussen cognities en
handelen interessant wanneer ze op hetzelfde inhoudsgebied betrekking hebben als de
cognities – bijvoorbeeld opvattingen – die met het handelen in verband worden gebracht.
Van een docent die het belangrijk vindt dat leerlingen aan elkaar verwoorden wat ze denken
(opvatting) is het bijvoorbeeld interessant om te onderzoeken in welke mate hij daartoe
gelegenheden schept (handelen) als hij aangeeft dat zijn zorg is dat vanwege
tempodifferentiatie de verschillen tussen leerlingen te groot worden om het verwoorden van
nut te kunnen laten zijn (concern).

1.6

Overzicht van het proefschrift

In hoofdstuk 2 bespreken we de onderzoeksliteratuur over de relatie tussen cognities en het
handelen van docenten. In een kritische beschouwing op deze literatuur presenteren we aan
het einde van dit hoofdstuk een aantal veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de
methode van onderzoek. In hoofdstuk 3 gaan we vervolgens meer in detail in op de methode
van onderzoek in deze studie, onder andere op de gebruikte instrumenten, de methode van
analyse van de gegevens, en op de aan het onderzoek deelnemende docenten: Erwin en
Philip. In hoofdstukken 4 en 5 beschrijven we voor deze twee docenten afzonderlijk de
resultaten. In hoofdstuk 6 ten slotte vatten we deze resultaten samen, vergelijken we de
resultaten betreffende de twee docenten, trekken we meer algemene conclusies en eindigen
we met een bespreking van de onderzoeksmethode en de opbrengsten van het onderzoek.
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2.

De relatie tussen het denken en het handelen

2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk bespreken we onderzoeksliteratuur over cognities van docenten in relatie
tot hun handelen. In paragraaf 2.2 plaatsen we het onderhavige onderzoek in de
onderzoeksliteratuur als we ingaan op studies naar docentcognities die verschillen in de
manier waarop ze het handelen in relatie tot cognities zien. In paragraaf 2.3 bespreken we
uitgaande van onze definitie van cognities (zie paragraaf 1.5) een aantal kenmerken van
cognities. In paragraaf 2.4 zullen we een aantal keren naar deze kenmerken verwijzen als we
ingaan op onderzoek naar de relatie tussen cognities en het handelen en als we in paragraaf
2.5 aspecten beschrijven die een verklaring kunnen bieden voor het optreden van
(in)consistentie tussen cognities en het handelen. Deze aspecten volgen onder andere uit een
kritische beschouwing van de in paragraaf 2.4 besproken studies. Uitgaande van
verklaringen voor het optreden van (in)consistentie presenteren we in paragraaf 2.6 de
manier waarop we de relatie tussen cognities en handelen in ons onderzoek, methodisch
gezien, benaderen.

2.2

Het handelen van docenten in onderzoek naar cognities; plaatsbepaling
binnen de onderzoeksliteratuur

In paragraaf 1.3 hebben we aangegeven dat cognities van docenten sinds de cognitieve
wending in de jaren ’70 veelvuldig object van onderzoek zijn. In onderzoek naar cognities
constateren we accentverschillen afhankelijk van de status die aan het handelen wordt
toegekend.
Onderzoekers die er van uitgaan dat bepaalde cognities vanwege hun specifieke aard als het
ware per definitie aan het handelen ten grondslag liggen, besteden minder aandacht aan het
handelen. Zo stelt Richardson (1996) dat onderzoekers naar praktijkkennis of ‘practical
knowledge’ ervan uitgaan dat:
“This form of knowledge, however is not synonymous with beliefs because it is thought of as embodied
within the whole person, not just the mind (see also, Hollingsworth, Dybdahl, & Minarik, 1993)” (p.
104).

Het is kennis die docenten al improviserend gebruiken en die onlosmakelijk verbonden is
met het handelen tijdens een specifieke situatie (Yinger, 1987, In: Richardson, 1996; vergl.
‘knowing in action’, Schön, 1983, In: Richardson, 1996). Van praktijkkennis wordt daarnaast
verondersteld dat deze ‘persoonlijk’ is, bepaald wordt door de ‘context’ waarin gehandeld
wordt, gebaseerd is op (reflectie op) ervaringen, en dat deze ‘tacit’ is, dat wil zeggen moeilijk
te articuleren is (Meijer, 1999). Studies naar praktijkkennis zijn veelal beschrijvende studies
die uitgaan van een categorisering van inhoudsgebieden waarop die praktijkkennis
betrekking heeft of die een dergelijke categorisering opleveren. Een categorisering waar
veelvuldig naar wordt verwezen is die van Shulman (1986) die een onderscheid maakt in
‘content’, ‘pedagogical content’ en ‘curricular knowledge’. Sommige studies onderscheiden
meer docentnabije categorieën door dicht bij de woorden die docenten gebruiken, te blijven,
bijvoorbeeld ‘pupils interest and enthusiasm’ of ‘maintaining discipline’ (Brown & McIntyre,
1993).
We zien in de onderzoeksliteratuur ook het idee om cognities uit het handelen af te leiden.
Zo beschouwen de Vries en Beijaard (1999) het handelen als extra bron van informatie voor
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de praktijkkennis en zo maken Argyris en Schön (1974) een onderscheid in ‘espoused
theories’ en ‘theories in use’1:
“When someone is asked how he would behave under certain circumstances, the answer he usually gives
is his espoused theory of action for that situation... However, the theory that actually governs his
actions is his theory-in-use, which may or may not be compatible with his espoused theory… We cannot
learn what someone’s theory-in-use is simply by asking him. We must construct his theory-in-use from
observations of his behavior.” (p. 6-7).

Naast ‘knowing in action’ en ‘theories in use’ – concepten die het denken typeren en die
dicht bij het handelen zijn geformuleerd – zien we ook aandacht voor ‘Gestalts’. Uitgaande
van de aanname dat ‘Gestalts’ het handelen, dat zonder bewuste bezinning plaatsvindt,
sturen, zijn die ‘Gestalts’ (ook) af te leiden uit gedragspatronen (Korthagen & Lagerwerf,
1996). Studies naar praktijkkennis, ‘theories in use’ of ‘Gestalts’ benadrukken dus de
cognities en beschouwen het handelen veelal als een representant van de cognities.
We zien ook studies die het handelen beschouwen als een op zichzelf staand concept en die
onderzoek doen naar de relatie tussen cognities en het handelen (zie paragraaf 2.4). Ook in
het onderhavige onderzoek maken we een onderscheid tussen cognities en handelen. We
onderzoeken beide en kennen beide een zelfstandige betekenis toe. We zijn het eens met
Beijaard (1990) die stelt dat denken en handelen niet tot elkaar te herleiden zijn en een meer
volledig en accuraat beeld van ‘teaching’ wordt verkregen als zowel denken als handelen
wordt bekeken (vergl. Thompson, 1992):
“Studying teaching as acting implies the incorporation of the teaching thinking paradigm in a broader,
more complete view, which does not reduce to merely cognitive aspects: besides teachers’ thoughts and
the conative aspects involved, observable behavior and the context also play a part (cf. Lowyck, 1984;
Clark, 1986). Such an integrated (action theoretical) view on teaching can enable one to portray
teaching more accurately in all its irreducible aspects.” (p. 10)

Cognities en het handelen zijn in deze opvatting niet tot elkaar te herleiden. Twee docenten
kunnen bijvoorbeeld op dezelfde manier handelen maar hun gedrag kan op verschillende
opvattingen gebaseerd zijn, aan hun gedrag kunnen verschillende redenen ten grondslag
liggen (Kagan, 1992). Docenten kunnen ook verschillen wat betreft de manier waarop ze
lesgeven terwijl ze dezelfde kennis hebben of dezelfde opvatting delen, beiden bijvoorbeeld
weten of van mening zijn dat een bepaald begrip moeilijk is voor leerlingen (Richardson,
1996). Het is de vraag of kennis en opvattingen altijd en als vanzelfsprekend in het handelen
tot uiting komen. De specifieke situatie kan een docent bijvoorbeeld noden anders dan zijn
algemene opvattingen veronderstellen, te handelen of kan wellicht zelfs tot gevolg hebben
dat de docent het object tijdelijk anders kent of tijdelijk een andere mening is toegedaan.
Maar zelfs als rekening wordt gehouden met de specifieke situatie, hoeft niet elke perceptie
van een situatie in een handeling te resulteren. Een docent kan in het algemeen een leerling
op een bepaalde manier kennen, hij kan in interactie met die leerling daarin bevestigd
worden, maar daarmee is nog niet gezegd dat die interactie bepaald wordt door de manier
waarop hij die leerling kent. De gedachten van een docent over een leerling tijdens een
specifieke situatie, kunnen gedachten blijven zonder in een handeling tot uiting te komen.
Ten slotte hoeft een verandering in kennis niet altijd gepaard te gaan met een verandering in
gedrag (Beijaard & de Vries, 1997).
Dat cognities en het handelen niet tot elkaar te herleiden zijn, betekent ook dat cognities en
het handelen inconsistent kunnen blijken. Daarmee bedoelen we niet alleen dat cognities
geen of amper verband behoeven te houden met het handelen – cognities behoeven niet in
het handelen tot uiting te komen – maar ook dat het handelen inhoudelijk in tegenspraak kan
zijn met de cognities. Hoewel we ervan uitgaan dat cognities en het handelen inconsistent
1

Kane, Sandretto en Heath (2002) die zich beroepen op Argyris & Schön (1974) benadrukken juist het maken van een
onderscheid in denken en handelen. Ze wijzen op de noodzaak van onderzoek naar de relatie tussen espoused theories en het
handelen waarbij ze het handelen gelijk stellen aan theories in use.
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kunnen blijken, betrachten we voorzichtigheid in het concluderen van inconsistentie. Er kan
namelijk sprake zijn ogenschijnlijke inconsistentie bijvoorbeeld wanneer opvattingen en
ideeën aan docenten zijn toegedicht die niet hoeven te corresponderen met de opvattingen
en ideeën die docenten hebben, en om die reden zeker niet hoeven te corresponderen met het
feitelijke handelen (vergl. Klaassen & Lijnse, 1996).
Door het denken van het handelen te onderscheiden, door na te gaan in welke mate cognities
en het handelen consistent zijn en door het optreden van (in)consistentie nader te
onderzoeken, verwachten we met ons onderzoek meer inzicht te verkrijgen in cognities die
aan het gedrag ten grondslag liggen.

2.3

Kenmerken van cognities

In paragraaf 1.5 hebben we cognities gedefinieerd als momentopnamen van cognitieve
processen: wàt iemand op een bepaald moment denkt inclusief de connotaties waarmee dit
denken gepaard kan gaan: waarderingen, evaluaties, twijfels enzovoorts. In onderstaande
subparagrafen gaan we in op kenmerken van cognities (zie ook den Brok, 2001).
2.3.1 Het object

Cognities kunnen we karakteriseren afhankelijk van het object of het inhoudsgebied waarop
cognities betrekking hebben en voor cognities die het eigen handelen betreffen het niveau
van gedragsidentificaties (Vallacher & Wegner, 1987). In de literatuur worden een groot
aantal verschillende objecten genoemd waarop cognities van docenten betrekking kunnen
hebben. Zo maakt Calderhead (1996) een onderscheid in ‘beliefs’ betreffende ‘learners and
learning’, ‘teaching’, ‘subject’, ‘learning to teach’ en ‘self and the teaching role’. Shulman
(1986) maakt een onderscheid in ‘content’, ‘pedagogical content’ en ‘curricular’ knowledge.
Den Brok (2001) constateert in de literatuur een grove indeling in leerlingen, docenten,
lesgeven en leerstof, die aan meer verfijnde indelingen ten grondslag kan liggen. In de
bespreking van onderzoeksliteratuur in paragraaf 2.4 zullen verschillende objecten van
cognities van docenten aan de orde komen. Hier willen we alleen nog vermelden dat
cognities met als object het eigen handelen, kunnen verschillen van niveau (Vallacher &
Wegner, 1987). Ideeën en denkbeelden over het eigen handelen worden door Vallacher en
Wegner (1987) gedragsidentificaties genoemd. Gedrag geïdentificeerd op een laag niveau
omvat een concrete en gedetailleerde omschrijving van dat gedrag (bijvoorbeeld ‘een deurbel
indrukken’), terwijl datzelfde gedrag op een hoger niveau geïdentificeerd gepaard gaat met
een rechtvaardiging van het gedrag in het licht van te bereiken doelen of effecten
(bijvoorbeeld ‘kijken of iemand thuis is’). Een meer uitvoerige bespreking van de
gedragsidentificatietheorie voert hier te ver. De opmerking dat cognities die betrekking
hebben op het eigen handelen kunnen variëren in niveau van identificatie, volstaat voor het
vervolg.
2.3.2 Het niveau van specificiteit

Cognities kunnen we ook van elkaar onderscheiden afhankelijk van het het niveau van
specificiteit (Fiske & Taylor, 1991) of zoals den Brok (2001) het noemt de mate waarin
cognities ‘gekleurd’ zijn door de context of situatie waarin ze voorkomen. Zo kan een docent
in het algemeen van mening zijn dat ‘leerlingen volwassen genoeg zijn om zelf alle
benodigde spullen voor practica te regelen’, echter in geval van een specifiek practicum ‘het
nodig achten vooraf alle spullen voor leerlingen klaar te zetten’. We maken een onderscheid
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in de volgende niveaus van specificiteit waarop cognities betrekking kunnen hebben:
‘onderwijs in het algemeen’, ‘één of meerdere lessen’, en ‘een specifieke kortdurende
lessituatie’ (den Brok, 2001). We spreken dan respectievelijk over onderwijsgebonden
cognities, lesgebonden cognities en lessituatiegebonden cognities. Den Brok (2001) stelt dat
het niveau van specificiteit in enige mate verband houdt met het moment waarop cognitieve
processen zich voordoen, dat wil zeggen voorafgaande aan, tijdens of na afloop van het
handelen. Cognities die het resultaat zijn van cognitieve processen die zich voordoen tijdens
het lesgeven, zullen vaker betrekking hebben op een specifieke lessituatie dan cognities die
een momentopname zijn van cognitieve processen die zich voordoen voor of na het lesgeven.
2.3.3 Typen cognities: ‘beliefs’ versus kennis

In de literatuur zien we veel verschillende termen voor cognities: ‘beliefs’, kennis, noties,
ideeën, idealen, percepties, gedachten, praktische argumenten, enzovoorts. Discussie over
deze termen concentreert zich veelal op het onderscheid in ‘beliefs’ en ‘knowledge’,
respectievelijk of iemand iets ‘gelooft of van mening is’ ofwel of iemand iets ‘weet’2. Volgens
Pajares (1992) wordt het onderscheid tussen ‘beliefs’ en kennis veelal gebaseerd op het feit
dat “belief is based on evaluation and judgement; knowledge is based on objective fact” (p.
313). Nespor (1987) beschrijft de volgende kenmerken van beliefs waaruit hun subjectieve
karakter blijkt: beliefs (1) kennen een eigenschap toe aan een object; een eigenschap die een
docent niet onder controle kan hebben of waarop hij geen invloed kan ervaren (bijvoorbeeld:
“leerlingen zijn nu eenmaal lui”); (2) kunnen een alternatieve werkelijkheid representeren,
dat wil zeggen kunnen een ideaal representeren dat contrasteert met de werkelijkheid; (3)
kunnen gepaard gaan met connotaties van affectieve of evaluatieve aard (bijvoorbeeld: “het
is fantastisch dat…”); (4) kunnen hun wortels hebben in ervaringen en gebeurtenissen, en
zijn opgeslagen in het episodisch geheugen; (5) zijn in principe aanvechtbaar of discutabel;
en (6) houden op een losse manier met elkaar en met gebeurtenissen, situaties en kennis,
verband.
Dat kennis meer objectief is dan beliefs stelt Fenstermacher (1994) als hij zegt: “a claim to
know is a special type of claim, different from a claim to believe and requiring justification in
ways that beliefs do not” (p. 30). Teneinde nu te kunnen concluderen dat een docent over
kennis beschikt, zou men volgens Fenstermacher (1994) en Fenstermacher en Richardson
(1993) kunnen kijken naar de gepastheid van de argumenten die een docent voor zijn
handelen geeft:
“such reasoning may show that an action is, for example the reasonable thing to do […]. Each of these
is, I believe, a contribution to the epistemic merit of a practical knowledge claim.” (p. 45,
Fenstermacher, 1994).
“Reconstruction is the process of assessing the elicited practical argument, judging its adequacy on
moral, empirical, logical and other grounds […].” (p. 104, Fenstermacher & Richardson, 1993).

Zo omschreven beschikt een docent over kennis als datgene wat hij denkt in
overeenstemming is met een gangbare theorie, of met gangbare kennis (Thompson, 1992).
Het onderscheid tussen kennis en ‘beliefs’ is ook te benaderen door te kijken naar datgene
wat de kennis of de ‘beliefs’ tot uitdrukking brengt (Richardson, 1996). Van kennis wordt
bijvoorbeeld verondersteld dat deze:
“is not synonymous with beliefs because it is thought of as embodied within the whole person, not just
the mind (see also, Hollingsworth, Dybdahl, & Minarik, 1993)” (Richardson, 1996, p. 104).

Kennis en het handelen worden dan als onafscheidelijk beschouwd (vergl. ‘knowing in
action’, Schön, 1983; In: Richardson, 1996) terwijl ‘beliefs’ wel van het handelen te
onderscheiden zijn (‘mind’ versus ‘action’, Richardson, 1996). Het type cognitie – kennis of
2

zie den Brok (2001) voor een uitvoerige bespreking van deze discussie.
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beliefs – heeft op deze manier dus consequenties voor de manier waarop de relatie tussen de
cognities en het handelen benaderd wordt.
Het maken van een onderscheid tussen kennis en ‘beliefs’ – of andere typen cognities –
achten we in geval van ons vraagstuk naar de relatie tussen cognities en gedrag, minder
relevant. Vanuit het perspectief van een docent is het namelijk maar de vraag of het uitmaakt
of het handelen van die docent in overeenstemming is met het feit dat hij/zij ‘iets weet’ en
wat al of niet correspondeert met algemeen geaccepteerde kennis, of met het feit dat de
betreffende persoon ‘iets gelooft’ of ‘iets van mening is’ en wat al of niet correspondeert met
algemeen geaccepteerde kennis. Of zoals Kagan (1990) stelt:
“For purposes of this review, the term teachers’ cognitions […] Readers should note that I often use
beliefs and knowledge interchangeably […] I do so in light of mounting evidence that much of what a
teacher knows of his or her craft appears to be defined in highly subjective terms (Kagan, 1990;
Leinhardt, 1990).”(p. 421)
2.3.4 Relatie tussen cognities

Cognities kunnen van elkaar verschillen in de manier waarop ze zich tot elkaar verhouden.
Zo zien we in de literatuur (Fishbein & Ajzen, 1975) het onderscheid tussen attitudes en
beliefs, waarbij een attitude ten opzichte van ‘x’ wordt beschouwd als de verzameling of de
som van alle beliefs over ‘x’ en met elk belief – gedefinieerd als de subjectieve
waarschijnlijkheid dat een object een bepaald kenmerk deelt – vermenigvuldigd met een
evaluatie van het aan het object toegekende kenmerk. Niet alleen houden beliefs binnen een
enkele attitude met elkaar verband ook kunnen beliefs verband houden met beliefs van
andere attitudes:
“Beliefs within attitudes have connections to one another and to other beliefs in other attitudes, so that a
teacher’s attitude about a particular educational issue may include beliefs connected to attitudes about
the nature of society, the community, race, and even family.” (Pajares, 1992, p.319)

Wat betreft de onderlinge relatie tussen beliefs stelt Rokeach (1968; In: Pajares, 1992) een
‘belief system’ voor als een atoom, waarvan sommige deeltjes deel uitmaken van de kern en
andere deeltjes verder van de kern verwijderd zijn. In navolging van Rokeach (1968; In
Pajares, 1992) definieert Pajares (1992) het centraal zijn van een belief als de mate waarin een
belief, binnen een netwerk van beliefs, gerelateerd is aan andere beliefs:
“connectedness: the more a given belief is functionally connected or in communication with other
beliefs, the more implications and consequences it has for other beliefs and, therefore, the more central
the belief (p.5)” (p. 318, Rokeach, 1968; In Pajares, 1992).

Rokeach (1968; In Pajares, 1992) veronderstelt dat die beliefs die betrekking hebben op de
eigen identiteit of ‘self’, of die men deelt met anderen of die gevormd zijn door een directe
ervaring met het ‘belief-object’ dat wil zeggen gepaard gaan met het “I saw it with my own
eyes”- phenomenon, het meest centraal zijn. Ook Green (1971) onderscheidt beliefs
afhankelijk van de manier waarop ze verband houden met andere beliefs in een ‘belief
system’. Green (1971) typeert een ‘belief system’ aan de hand van binnen- en buitencirkels;
“those beliefs held with greatest psychological strenght, those we are most prone to accept
without question, those we hold most dearly, and which therefore we are least able to debate
openly and least able to change” (p. 46) maken deel uit van de binnencirkel. Daarnaast maakt
Green (1971) een onderscheid in twee manieren waarop beliefs gerelateerd kunnen zijn. Ten
eerste kunnen beliefs gerelateerd zijn volgens een quasi-logische relatie, dat wil zeggen dat
het ene belief als het ware een reden is voor het andere belief. Dit levert een onderscheid op
tussen ‘primary’ en ‘derivative’ – van de primaire beliefs afgeleide – beliefs.

23

Hoofdstuk 2

Thompson (1992) maakt dit concreet door het volgende voorbeeld te geven van een primary
belief met daarvan afgeleide derivative beliefs van een wiskundedocent (p. 130):
Primary belief:
Derivative beliefs:

Het is belangrijk om leerstof helder te presenteren. En daartoe moet een
docent:
(1)
een les goed voorbereiden teneinde te zorgen voor een heldere
volgorde waarin leerstof gepresenteerd wordt;
(2)
bereid zijn om op een vlotte manier elke vraag van een leerling te
beantwoorden.

Ten tweede kunnen beliefs gerelateerd zijn volgens een psychologische relatie, dat wil
zeggen dat beliefs van elkaar verschillen afhankelijk van de mate waarin ze belangrijk
worden bevonden, of zoals Thompson (1992) dit in navolging van Green (1971) duidt “the
degree of conviction with which beliefs are held” (p. 130). Dit levert een onderscheid op
tussen centrale en perifere beliefs. Zo kan een derivative belief als “een docent moet bereid
zijn om op een vlotte manier elke vraag van een leerling te beantwoorden” (zie voorbeeld
hiervoor) in het licht van ‘het waarborgen van geloofwaardigheid’ meer centraal zijn dan de
primary belief waarvan het afgeleid is (Thompson, 1992). Uitgaande van het feit dat beliefs
met elkaar verband houden, geeft Thompson ten slotte aan dat clusters van beliefs onderling
inconsistent kunnen blijken en daarom inconsistent kunnen zijn met het feitelijke handelen,
afhankelijk van het cluster dat met het handelen in verband wordt gebracht (zie ook
paragraaf 2.5 voor verklaringen voor het optreden van inconsistentie tussen beliefs en het
handelen).

2.4

Onderzoek naar de relatie tussen cognities en het handelen

In deze paragraaf gaan we in op de onderzoeksliteratuur over docentcognities en in het
bijzonder op studies die cognities van het handelen onderscheiden en de relatie tussen
cognities en het handelen onderzoeken. Achtereenvolgens bespreken we redenen voor
onderzoek naar de relatie tussen cognities en het handelen (paragraaf 2.4.1), verschillende
manieren waarop die relatie conceptueel benaderd wordt en vragen die over de relatie
gesteld kunnen worden (paragraaf 2.4.2), bevindingen van onderzoek naar deze relatie voor
verschillende typen cognities (paragraaf 2.4.3) en de methode van onderzoek in het meten
van beliefs en in het vaststellen van een verband tussen beliefs en het handelen (paragraaf
2.4.4).
2.4.1 Redenen voor onderzoek naar de relatie tussen cognities en het handelen

In paragraaf 1.3 spraken we reeds over de cognitieve wending in de jaren ’70 waarna het
onderzoek naar docenten zich met name is gaan richten op cognities en waarbij het handelen
qua aandacht heeft ingeboet. Onderzoek naar cognities wordt om twee redenen van belang
geacht in reviews over docentcognities (Clark & Peterson, 1986; Shavelson & Stern, 1981,
Calderhead, 1996; Fang, 1996; Thompson, 1992): (1) het voorziet in een meer volledig, rijker
en adequaat beeld van het functioneren van docenten dan wanneer alleen het handelen van
docenten wordt onderzocht; en (2) het biedt inzichten waarop opleiders, begeleiders,
nascholers, beleidmakers, onderwijsvernieuwers en anderen zich kunnen baseren.
De reviews die de relatie tussen cognities en handelen centraal stellen (Kagan, 1990; Kane,
Sandretto, & Heath, 2002) zijn wat betreft hun oordeel over de relevantie van het onderzoek
naar cognities van docenten bijzonder kritisch. Zij wijzen op het risico van
onevenwichtigheid als gevolg van een eenzijdige aandacht voor cognities. Zo stelt Kagan
(1990) de eis dat onderzoek ecologisch valide moet zijn waarmee ze bedoelt dat onderzoek
een antwoord zou moeten geven op de vraag “are teachers’ performances on a particular
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tool3 related to their classroom behavior or to valued student outcomes?” (p. 422). Kagan
(1990) realiseert zich dat het stellen van deze vraag geïnterpreteerd kan worden als vloeken
in de kerk van het cognitivisme. Ze stelt deze echter toch om te kunnen beoordelen of haar
“personal and biased perception that the notion of teacher cognition may be too “big”” (p.
421) en daarom onbruikbaar voor de praktijk is, terecht is.
Kane e.a. (2002) vinden dat onderzoekers die alleen het denken van docenten in kaart
brengen slechts “half the story” vertellen; ook het handelen – dat Kane e.a. (2002) in
navolging van Argyris en Schön (1974) gelijk stellen aan ‘theories in use’ – zou volgens hen
moeten worden onderzocht, omdat:
- onderzoek kan wijzen op factoren die samenhangen met het optreden van (in)consistentie
tussen cognities en het handelen. Kane e.a. (2002) geven echter niet aan op welke factoren
ze doelen;
- eventuele discrepanties tussen cognities en het handelen een mogelijkheid bieden voor
verdere professionele ontwikkeling. In dit opzicht verwijzen ze naar Ho (2001) die heeft
aangetoond dat door reflectie op inconsistentie geleerd kan worden;
- ‘reflective practice’, dat wil zeggen het expliciteren van cognities die aan het handelen ten
grondslag liggen – theories in use – een zinvolle professionele activiteit betreft;
- door reflectie op het handelen of door de explicitering van ‘theories in use’, cognities die
discutabel zijn, open staan ter discussie;
- het handelen kan dienen ter validatie van de gemeten cognities.
2.4.2 Conceptualisering van de relatie

Reviewers en in reviews aangehaalde studies verschillen in de manier waarop ze de relatie
tussen cognities en het handelen duiden. We treffen termen aan die een verband tussen
cognities en het handelen impliceren – ‘discrepancies’, ‘related’, ‘reflects’, ‘correlate’,
‘(in)consistency’, ‘degree of agreement’, ‘connections’, ‘degree of coherence’ enzovoorts –
maar ook termen die wijzen op de beïnvloeding of aansturing van het handelen door
cognities: ‘actions are guided by cognitons’ of cognitions ‘influence’, ‘affect’, ‘have an impact
on’, ‘drive’ actions. Als deze termen gebruikt worden dan blijkt het veelal meer om een
aanname te gaan, dan dat onderzoekers dit proces van beïnvloeding in kaart brengen, zeker
als ze correlaties tussen cognities en het gedrag berekenen.
Interessant in dit opzicht is één van de oudste reviews op het gebied van docentcognities van
Shavelson en Stern (1981). Opvallend is dat zij beliefs, ‘conceptions’ enzovoorts beschouwen
als kenmerken van een docent die cognitieve processen als bijvoorbeeld informatieselectie en
-integratie beïnvloeden. Omdat in later onderzoek beliefs steeds meer centraal zijn komen te
staan, lijken die cognitieve processen en aannames over hoe beliefs via die cognitieve
processen tot handelingen leiden, in onderzoek op de achtergrond geraakt, maar deze
zouden gezien de hiervoor gesignaleerde aanname van beïnvloeding hernieuwde aandacht
verdienen.
Studies naar de relatie kunnen onder meer de volgende twee typen vragen beantwoorden:
1. welke cognities gaan gepaard met welke handelingen? Het kan daarbij zowel gaan om
vraagstellingen die nagaan welke handelingen docenten met bepaalde karakteristieke
cognities vertonen als om onderzoek naar cognities die ten grondslag liggen aan
karakteristieke handelingen. Bijvoorbeeld, hoe handelt een docent die van mening is dat
een bepaald begrip moeilijk is voor leerlingen eventueel in vergelijking met een docent
die niet deze mening is toegedaan? Of, op welke opvattingen is het handelen van een
3

waarmee cognities worden gemeten
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docent gebaseerd of welke doelen of effecten streeft een docent met bepaalde
handelingen na, eventueel in vergelijking met een docent die op een tegengestelde
manier handelt?
2. (in welke mate) is het handelen consistent met de cognities? Het gaat dan veelal om de
(mate van) herkenbaarheid van cognities in het handelen, omdat de meeste studies
starten vanuit de cognities4. Van een lage mate van consistentie is bijvoorbeeld sprake als
een docent vrijwel nooit vriendelijk is terwijl hij zegt dat vaak te zijn; of als docenten veel
vriendelijker denken te zijn dan de leerlingen waarnemen. In de onderzoeksliteratuur
(bijvoorbeeld Gess-Newsome, 1999) zien we dat in zulke gevallen gesproken wordt van
inconsistentie. Inconsistentie kan ook betekenen dat het gedrag van een docent
inhoudelijk gezien in tegenspraak is met de cognities: bijvoorbeeld als een docent
leerlingen veel zelfstandig laat werken terwijl hij klassikale uitleg van belang acht.
Welke vraag gesteld wordt hangt samen met het type cognitie dat onderzocht wordt en met
de manier waarop een type cognitie benaderd wordt. Dit zullen we in de volgende
subparagrafen per type cognitie nader toelichten.
Tabel 2.1
Overzichtsartikelen over docentcognities die ook ingaan op de relatie van cognities met het
handelen
Auteur en
publicatiejaar

Onderwerp

Bepaald vak/
thema?

Ervaren
docenten
en/of
(beginnende)
docenten (in
opleiding)?
Beiden

Clark &
Peterson
(1986)

Drie typen ‘thought processes’: planning, interactieve gedachten,
impliciete theorieën/beliefs
Relatie: per type ‘thought process’ ingaand op de relatie met handelen

Nee

Kagan
(1990)

Vijf typen cognities: beliefs met een nader onderscheid in practische
argumenten en ‘efficacy’, metaforen/ ‘images’, metacognitie/zelfreflectie,
‘pedagogical content beliefs’ en cognities gemeten met concept-maps.
Relatie: is het onderzoek ecologisch valide: zeggen studies wel/niet iets
over relatie met docentgedrag of leerlingprestaties?

Nee

Docenten in
opleiding

Kagan
(1992)

Twee typen beliefs: ‘sense of self-efficacy’ en ‘content-specific beliefs’.
Relatie: beide worden gerelateerd aan een ‘external correlate’

Nee

Beiden

Thompson
(1992)

Beliefs and ‘conceptions’ over wiskunde en over leren en onderwijzen in
wiskunde in relatie tot de lespraktijk

Wiskunde

Beiden

Calderhead
(1996)

Vijf typen cognities: planning, ‘interactive teaching’, postactieve
reflectie, kennis en beliefs
Relatie: alleen in het geval van beliefs ingaand op relatie met de
lespraktijk

Alleen voorbeelden aanhalend,
geen extensieve bespreking van
(of tabel met) verschillende
studies

Fang
(1996)

Beliefs; ook in relatie tot de lespraktijk

‘Reading’/
‘literacy’

Niet: docenten
in opleiding

Gess-Newsome
(1999)

Vier typen ‘teachers’ subject matter knowledge/beliefs’: ‘conceptual
knowledge’, ‘subject matter structure’, ‘nature of discipline’ en ‘contentspecific orientations to teaching’.
Relatie: per type ingaand op de relatie met handelen

Nadruk op
natuurwts.
maar ook
wiskunde,
engels en
‘social
studies’.

Beiden

Kane, Sandretto
& Heath (2002)

Beliefs; zeggen studies wel/niet iets over de relatie met het handelen?

Nee

Onduidelijk

Noot. De meeste van de in deze Tabel weergegeven overzichtsartikelen worden veelvuldig aangehaald in
andere artikelen

4

Uitzondering hierop is het werk van de ‘Teacher Model Group’ (Schoenfeld, 1998; Aguirre & Speer, 2000): zij starten bij het
gedrag van docenten: zie paragraaf 2.4.4
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2.4.3 Typen cognities in relatie met het handelen

In deze paragraaf bespreken we onderzoek naar de relatie tussen docentcognities en het
handelen per type cognitie. De typen cognities die we bespreken volgen uit een aantal
bestudeerde overzichtsartikelen (zie Tabel 2.1).
De typen cognities kunnen verschillen van elkaar qua moment van voorkomen van de
cognitieve processen waarvan ze een afgeleide zijn, qua vorm (ook naar aanleiding van de
manier waarop ze gemeten zijn) en qua object (zie paragraaf 2.3). Zo maken Clark en
Peterson (1986) een onderscheid in ‘planning’, interactieve gedachten en impliciete theorieën
en beliefs. Kagan (1990) onderscheidt vijf typen studies afhankelijk van het type cognitie dat
ze onderzoeken en/of de instrumenten die ze gebruiken voor het meten van cognities. Niet
alle typen studies brengen echter cognities in verband met het handelen, bijvoorbeeld in
studies naar zelfreflectie en metacognitie van docenten worden geen verbanden gelegd met
docentgedrag of effecten op leerlingen (Kagan, 1990)5. En ook de review van Calderhead
(1996) brengt postactieve reflectie niet in verband met docentgedrag. In tegenstelling tot de
bestudeerde overzichtsartikelen die in sommige gevallen dus ook bedoeld zijn als een
meeromvattende review naar docentcognities, is deze paragraaf bedoeld als een review naar
de relatie tussen docentcognities en het handelen. We maken een onderscheid in teacher
planning, interactive thoughts en beliefs. Voor deze drie typen cognities gaan we hieronder
na vanuit welk gezichtspunt het type onderzocht is in relatie met het handelen (zie de typen
onderzoeksvragen in paragraaf 2.4.2) en wat de bevindingen van onderzoek zijn.
2.4.3.1‘Teacher planning’

In de literatuur zien we dat het concept ‘teacher planning’ vanuit verschillende invalshoeken
betekenis krijgt. Het kan gaan om:
- datgene wat docenten denken voorafgaande aan het handelen, als zij denken aan
toekomstige activiteiten of lessen (Clark & Peterson, 1986);
- de activiteit ‘planning’: wat doen docenten als ze plannen, hoe verloopt het proces van
plannen en wat is de functie of het nut van het maken van een planning? (Clark &
Peterson, 1986; Calderhead, 1996). Calderhead (1996) beschrijft de volgende kenmerken
van planning: (1) vindt plaats op verschillende niveaus variërend van jaar, periode, week,
dag tot les; (2) heeft veelal een informeel karakter; (3) betreft een creatieve activiteit; (4) is
gebaseerd op kennis; (5) moet flexibiliteit toestaan; (6) vindt plaats binnen een praktische
en ideologische context. In de context van het vierde en vijfde kenmerk bespreekt
Calderhead (1996) daarnaast nog een aantal verschillen tussen beginnende en ervaren
docenten. Omdat beginnende docenten over minder kennis beschikken dan ervaren
docenten is het voor hen niet alleen moeilijker om te plannen, maar kunnen hun
planningen bovendien incompleet en onhaalbaar blijken. Ook blijken zij op een meer
rigide manier aan hun planningen vast te houden en kunnen zij om die reden minder dan
ervaren docenten omgaan met onverwachte gebeurtenissen (Calderhead, 1996).
- opvattingen van docenten over plannen: op welke aspecten zouden planningen volgens
docenten bijvoorbeeld in moeten gaan (Artiles, Mostert & Tankersley, 1994)?.
In het eerste en in het laatste opzicht is het concept ‘teacher planning’ onderzocht in relatie
tot docentgedrag in de klas. Zo stellen de studies die Clark en Peterson (1986) bespreken en

5

Uitzondering is het onderzoek van Neely (1986, In: Kagan, 1990) die aantoonde dat docenten in opleiding die een training
ondergingen in het oplossen van problemen met lesgeven betere lesplannen produceerden en beter presteerden in de les dan
docenten die die training niet ontvingen. Metacognitie definieert Kagan (1990) overigens als ‘teachers’ awareness and selfmonitoring of the strategies they use to solve classroom/instructional problems’.
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die vanuit de eerste invalshoek ‘teacher planning’ in verband brengen met docentgedrag, de
volgende vragen en rapporteren zij de volgende bevindingen:
- leidt het feit dat docenten plannen tot ander docentgedrag dan wanneer zij dit niet doen?
Zahorik toont aan (1970, In: Clark & Peterson, 1986) dat docenten die geen gelegenheid
krijgen om te plannen in vergelijking met docenten die daar wel de gelegenheid toe
krijgen, in hun gedrag naar leerlingen meer sensitief zijn, dat wil zeggen meer gedrag
tonen dat ideeën en gedrag van leerlingen toestaat, aanmoedigt en doet ontwikkelen;
- houdt de inhoud van ‘planning statements’ verband met het gedrag in de klas? Peterson,
Marx en Clark (1978, In: Clark & Peterson, 1986) tonen aan dat naarmate planning
statements meer gericht zijn op de leerling, het gedrag dat ook is en dat als planning
statements meer gericht zijn op de inhoud, het gedrag dit ook is. Carnahan (1980, In:
Clark & Peterson, 1986) toont aan dat er geen verband bestaat tussen de kwaliteit van de
planning (meer kwaliteit hebben die planningen die op groepjes of individuele leerlingen
gericht zijn dan die die op grotere groepen gericht zijn) en de kwaliteit van het
doceergedrag (geoperationaliseerd in termen van duidelijkheid, motivatiestrategieën en
betrokkenheid van leerlingen) maar dat er wel een positief verband bestaat tussen het
percentage ‘planning statements’ over kleinere groepen of individuele leerlingen en de
mate waarin een docent zijn instructie hierop richt.
Deze studies tonen een verband tussen cognitieve processen, of momentopnamen daarvan,
die voorafgaan aan het gedrag van de docent in de klas. Clark en Peterson (1986)
concluderen dat teacher planning “shapes the broad outline of what is possible or likely to
occur” (p. 267) en dat “the finer details of teaching (e.g. specific verbal behavior) are
unpredictable and therefore not planned” (p. 267).
De studie van Artiles e.a. (1994) benadert het concept ‘planning’ vanuit de derde invalshoek
door opvattingen van docenten in opleiding over planning te onderzoeken in relatie tot
gedrag in de klas. Ze tonen het volgende verband tussen opvattingen en gedrag: groepen
docenten die verschillen in de mate waarin ze ‘social context’ benadrukken in hun ‘conceptmaps’ over planning, verschillen ook in de mate waarin zij, gezien hun gedrag, over
competenties in het omgaan met ‘social context’ beschikken.
Vanuit twee invalshoeken is ‘teacher planning’ onderzocht in relatie met gedrag namelijk als
onderzoekers planningen beschouwen als een representant van cognitieve processen die aan
het handelen voorafgaan en als zij opvattingen over planningen meten. Veelal betreft het dan
onderzoek naar de mate waarin (opvattingen over) planningen consistent zijn met gedrag in
de klas (vergelijk vraag 2, paragraaf 2.4.2).
2.4.3.2 Interactieve cognities

Interactieve cognities zijn de gedachten tijdens het handelen in de interactie met leerlingen.
Interactieve gedachten zijn vanuit verschillende invalshoeken interessant in de relatie met
het handelen. Interactieve gedachten kunnen bijvoorbeeld beslissingen voor het handelen
impliceren. Zo laat onderzek zien dat docenten beslissen om van gedrag te veranderen als ze
constateren dat leerlinggedrag onacceptabel is (Clark & Peterson, 1986; zie ook Brown &
McIntyre, 1993) (vergelijk vraag 1, paragraaf 2.4.2: welke gedachten liggen aan bepaalde
handelingen ten grondslag?)
Onderzoek naar interactieve cognities is bekritiseerd vanwege twijfels omtrent de validiteit
van de methode van stimulated-recall (bijvoorbeeld: Yinger, 1986; Keith, 1988) en vanwege
de vaak onderliggende visie op de docent als ‘decision-maker’. De methode van stimulatedrecall komt erop neer dat docenten in een terugblik op video-opnamen van een les gevraagd
wordt wat zij dachten tijdens de les. Yinger (1986) twijfelt eraan of de stimuli op basis
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waarvan in een terugblik gedachten worden geëxpliciteerd, dezelfde zijn als de stimuli op
basis waarvan de docent in de feitelijke lessituatie handelde. Keith (1988) vraagt zich in
navolging van Sears (1985) af of docenten in een terugblik meer geneigd zijn om hun gedrag
te verklaren door middel van ‘dispositional causal explanations’ terwijl ze tijdens het
handelen wellicht meer neigen naar ‘situational causal explanations’. Modellen van
interactieve gedachten die de docent portretteren als een ‘decision-maker’ – dat wil zeggen
als iemand die beslissingen neemt over hoe te handelen gegeven de omstandigheiden – acht
Yinger (1986) te beperkt in hun weergave van het interactieve denken; ze veronderstellen een
te grote rationaliteit en zijn te ‘mechanisch’ van aard.
Ook Mitchell en Marland (1989) vinden een decision-making model een te beperkte
weergave van het interactieve denken. Ze formuleren andere modellen die meer zicht geven
op het doel of de intentie van het gedrag en op de betekenis die de context waarin gehandeld
wordt, heeft. Zo presenteren zij bijvoorbeeld een ‘ego-enhancing model’ dat beschrijft dat
een docent let op signalen die verlegenheid of welbevinden van leerlingen tonen en
afhankelijk van de interpretatie van die signalen in hun context, gedrag inzet. Als een docent
bijvoorbeeld denkt dat de op dat moment antwoordende leerling het ‘moeilijk’ heeft, speelt
de docent de vraag door naar andere leerlingen.
Verloop (1989) onderzocht het verband tussen interactieve gedachten en het handelen (zie
vraag 2, paragraaf 2.4.2) en liet zien dat:
- overall-correlaties tussen de mate waarin aan docenten in opleiding onderwezen
theorieën uit hun interactieve cognities en uit hun handelen bleken, bleken te variëren van
.68 voor theorie A (alle correlaties voor afzonderlijke theorie-elementen significant) tot .61
voor theorie B (vijf van de acht correlaties betreffende afzonderlijke theorie-elementen
significant;
- de correlatie tussen de mate waarin docenten vinden dat ze lesgeven conform de
theorieën (oordeel over hele les) en de mate waarin zij daadwerkelijk conform die
theorieën lesgeven, laag bleek. In het geval van theorie A varieerden correlaties van
afzonderlijke elementen van .10 tot .51 en in het geval van theorie B van -.19 tot .64.
Verloop (1989) concludeert dan ook dat docenten in opleiding een pover inzicht hebben in
de mate waarin ze lesgeven conform een bepaalde theorie en schrijft dit toe aan de
moeilijkheid van het inschatten van eigen gedrag over een hele les.
- gemiddelde proporties theorie-gerelateerde handelingen die gepaard gaan met ‘adequate’
interactieve gedachten (gedachten die op hetzelfde theorie-element betrekking hebben als
de handeling) relatief laag bleken. Hoewel dit niveau wel de meeste differentiatie tussen
de twee experimentele en de controle groepen liet zien.
In het onderzoek van Verloop (1989) wordt de vraag naar het verband tussen interactieve
gedachten en het handelen beantwoord door een referentiepunt te kiezen waar zowel de
interactieve gedachten als handelingen mee vergeleken kunnen worden. In het geval van het
onderzoek van Verloop (1989) gaat het dan om de aan docenten in opleiding onderwezen
theorieën.
Interactieve cognities kunnen ook tonen dat/of een docent:
- zijn handelen anders interpreteert dan de onderzoeker. Zo geeft Lederman (1999) aan te
verschillen van een docent in de interpretatie van diens handelen. Lederman
interpreteerde de handelingen van de docent als handelingen waaruit opvattingen over
natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen spreken, terwijl de docent zijn
handelingen interpreteerde als een manier om leerlingen succes te laten beleven;
- zich bewust is van eventuele inconsistenties tussen het handelen en cognities van een
ander type. Den Brok, Brekelmans en Wubbels (2001) laten zien dat een docente zich
bijvoorbeeld bewust was van een discrepantie tussen de mate waarin ze zichzelf
coöperatief vindt opstellen en de mate waarin leerlingen dit ervaren en dat ze deze
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discrepantie toeschrijft aan haar bevinding dat leerlingen weliswaar weten dat ze soms
doet alsof ze ‘boos’ is, maar leerlingen haar desondanks toch als minder coöperatief
ervaren;
- andere redenen heeft voor het vertonen van bepaalde handelingen dan de cognities
waarvan de mate van consistentie met het handelen is vastgesteld, veronderstellen. Dat
cognities gemeten aan de hand van stimulated-recall interviews zicht geven op
argumenten voor het handelen laat bijvoorbeeld Morine-Dershimer (1987) zien. We
kunnen ons voorstellen dat argumenten van een docent te generaliseren zijn naar
meerdere situaties en wanneer deze laten zien op basis van welke opvattingen de docent
zijn handelen over meerdere lessen of lessituaties heen legitimeert, deze opvattingen in
vergelijking met opvattingen die in eerste instantie met het handelen in verband zijn
gebracht meer centraal (zie paragraaf 2.3.4) kunnen blijken. Hierover zijn ons geen
onderzoeksresultaten bekend.
In paragraaf 2.5.2.3 zullen we op de mogelijkheden van interactieve gedachten bij het
verklaren van de mate van consistentie tussen gedrag en cognities van een ander type,
terugkomen.
2.4.3.3 ‘Beliefs’

In deze paragraaf gaan we in op bevindingen van studies naar de relatie tussen beliefs en het
handelen, per type beliefs. Gezien de onderzoeksliteratuur (zie Tabel 2.1) onderscheiden we
vijf typen beliefs:
- Attributies: beliefs over oorzaken van gedrag en prestaties van leerlingen;
- ‘Efficacy’-beliefs: beliefs betreffende het eigen functioneren;
- Praktische argumenten: beliefs op basis waarvan het handelen wordt gelegitimeerd;
- Idealen: beliefs over een ideële, wenselijke situatie die niet persé hoeft te corresponderen
met de werkelijkheid;
- Beliefs over een specifiek inhoudsgebied, bijvoorbeeld opvattingen over het vak (science,
mathematics enzovoorts) of over leren en onderwijzen.
Attributies
Attributies zijn een speciaal type beliefs over oorzaken van gedrag of prestaties van
leerlingen; docenten kunnen gedrag of prestaties van leerlingen bijvoorbeeld toeschrijven
aan capaciteiten of aan de mate waarin leerlingen zich hebben ingezet. Clark en Peterson
(1986) constateren dat studies alleen een verband aantonen tussen attributies en één bepaald
type gedrag namelijk ‘het geven van feedback’ en dat attributies tot 1986 nog amper
onderzocht zijn in relatie tot andersoortige gedragingen (Clark & Peterson, 1986). In latere
reviews zien we geen aandacht meer voor attributies. Dat attributies weinig onderzocht
worden in relatie tot het handelen van docenten bevestigt een zoekactie in ERIC. Van de 24
zoekresulaten6 betreffende attributies van docenten (en publicatiejaar > 1986) blijken slechts
2 artikelen te gaan over attributie in relatie tot het handelen. De auteurs van deze twee
artikelen hebben niet het feitelijke handelen van docenten geanalyseerd maar
zelfrapportages van gedrag gemeten. Er blijkt dat docenten (1) (n=277) meer medelijden en
minder woede zeggen te tonen jegens een falende leerling als zij dit falen toeschrijven aan
een gebrek aan capaciteiten en juist meer woede zeggen te tonen als zij falen toeschrijven aan
een gebrek aan inzet (Georgiou, Christou, Stavrinides en Panaoura, 2002); (2) (n=200) meer
6

Zoektermen: ‘teacher attribution’; ‘teachers’ attributions’ (=teacher’s attributions); ‘teacher attributions’ en ‘teachers’
attribution’ (geen beperking in velden)
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neigen naar sociaal-interactieve praktijken (bijvoorbeeld andere leerlingen erbij betrekken) in
het geval van misdragingen van leerlingen als ongehoorzaamheid en ‘playing the clown’
hetgeen zij in verband brengen met externe, leerlinggerelateerde factoren (bijvoorbeeld moe
zijn); de voorkeur hebben voor neutrale handelingen (bijvoorbeeld observeren) in het geval
van ‘off-task-behaviour’ gerelateerd aan interne leerlinggerelateerde aspecten (bijvoorbeeld
persoonlijkheid); en niet geneigd zijn om te straffen in het geval van misdragingen van
leerlingen die de docenten toeschrijven aan docentgerelateerde factoren (bijvoorbeeld
ervaring) (Bibou-Nakou, Kiosseoglou, & Stogiannidou, 2000). Attributies lijken dus met
name onderzocht te zijn vanuit vraag 1 (zie paragraaf 2.4.2): hoe handelen docenten die
gedrag of prestaties van leerlingen aan bepaalde oorzaken toeschrijven, in vergelijking met
docenten die gedrag of prestaties aan andere oorzaken toeschrijven?
‘Efficacy’
Net als attributies verwijst ‘efficacy’ naar een speciaal type beliefs. Ging het bij attributie om
de perceptie van gedrag of prestaties van leerlingen, bij efficacy gaat het het om de perceptie
van het eigen gedrag. Efficacy in onderzoek naar docenten kan twee dingen betekenen
(Kagan, 1990): de inschatting dat docenten in het algemeen bepaalde effecten kunnen
bereiken of de inschatting van de eigen doelmatigheid, ook wel self-efficacy genoemd. A
teacher’s sense of efficacy is “a judgement of his or her capabalities to bring about desired
outcomes of student engagement and learning, even among those students who may be
difficult or unmotivated (Armor et al., 1976; Bandura, 1977)” (Tschannen-Moran & Woolfolk
Hoy, 2001, p. 783).
In het algemeen houdt de inschatting van de eigen doelmatigheid verband met gedrag in die
zin dat naarmate men zich meer doelmatig acht in het vertonen van bepaald gedrag, men
meer geneigd zal zijn het betreffende gedrag te gaan vertonen en met grotere
waarschijnlijkheid dat men het gedrag ook vertoont (Fishbein et al., 2001; vergelijk vraag 1,
paragraaf 2.4.2). Ook self-efficacy beliefs van docenten blijken verband te houden met
docentgedrag (Kagan, 1990, 1992; Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001; vergelijk vraag
2, paragraaf 2.4.2):
“A teacher’s sense of self-efficacy has been positively related to a number of specific classroom behaviors,
including the tendency to use praise rather than criticism; to persevere with low achievers; to be task
oriented, enthusiastic, and accepting of student opinion; and to raise students’ levels of achievement in
reading and mathematics (Ashton & Webb, 1986; Gibson & Dembo, 1984)” (Kagan, 1992, p. 67).

Praktische argumenten
Praktische argumenten zijn “post-hoc examinations of actions. They are accounts of action
that serve to explain or justify what the agent did.” (p. 104, Fenstermacher & Richardson,
1993). Kagan (1990) beschouwt practical arguments als beliefs en concludeert dat MorineDershimer (1987) aantoont dat “classroom actions of one particular eight-grade English
teacher appeared to follow reasonably from the practical arguments one could infer from
stimulated recall data” (p.424; Kagan, 1990, italics toegevoegd). Daarnaast blijken uit analyse
van diezelfde data en met name uit de meer figuurlijke taal waarmee een docent zijn
handelingen en argumenten beschrijft, ‘images’ aan het handelen ten grondslag te liggen
(Morine-Dershimer, 1987, In: Kagan, 1990). De betreffende eight-grade English teacher
beschouwde een les bijvoorbeeld als een ‘race’; een image dat “unlocked some important
value premises underlying the teacher’s reasoning” (Morine-Dershimer, 1987, In: Kagan,
1990).
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In de literatuur blijkt de betekenis van het concept ‘practical argument’ in relatie tot het
docentgedrag, niet eenduidig: zijn practical arguments nu voorspellers van het gedrag of
dienen zij ter legitimering van het handelen in retrospect? Kagan (1990) lijkt in haar
bespreking van de artikelen van Morine-Dershimer te vermoeden dat practical arguments in
gedrag resulteren, dat practical arguments aan het gedrag vooraf gaan (zie het woord
‘follow’ in het citaat hierboven). Naar aanleiding van de manier waarop Fenstermacher en
Richardson (1993) practical arguments definiëren (zie begin van deze paragraaf) lijkt het
handelen echter aan de practical arguments vooraf te gaan. Fenstermacher & Richardson
(1993) maken bovendien expliciet een onderscheid in practical arguments en practical
rationality, waarbij practical arguments het handelen na afloop legitimeren en practical
rationality in een handeling resulteert:
“Practical rationality, also referred to as practical reasoning is the process of thought that ends in an
action or an intention to act.”(p.102)

De manier waarop een docent zijn handelen – na te hebben gehandeld – met behulp van
argumenten legitimeert, voorziet in een belangrijke bron van informatie die het handelen
begrijpelijk maakt. Bij die legitimatie kan de docent zich bijvoorbeeld beroepen op bepaalde
premissen die gezien kunnen worden als ‘beliefs’ (Kagan, 1990). Fenstermacher en
Richardson (1993) en Morine-Dershimer (1987; 1988) maken een onderscheid in onder andere
de volgende typen premissen op basis waarvan het handelen gelegitimeerd kan worden:
- ‘Value premise’: een premisse die aangeeft welke waarden men belangrijk vindt of welke
doelen men nastrevenswaardig acht;
- ‘Situational premise’: een premisse die aangeeft hoe de context of situatie waarin het
handelen plaatsvindt, er uitziet;
- ‘Empirical premise’: een premisse die de bewijsvoering dient: “an if-then relationship that
applied in that situation” (Morine-Dershimer, 1988, p. 218);
Omdat uit deze premissen beliefs kunnen blijken en vanwege het feit dat deze premissen het
handelen begrijpelijk maken, worden gedrag en beliefs zo indirect aan elkaar gerelateerd.
Beliefs zijn vanuit deze invalshoek geen cognities die in gedrag tot uiting komen maar
cognities die het handelen begrijpelijk maken of informeren. In deze zin zijn beliefs
interessant in het licht van vraag 1 (zie paragraaf 2.4.2); welke beliefs blijken uit de
argumenten die een docent voor bepaalde handelingen heeft?
Idealen
Een aantal studies heeft plaatsgevonden naar de relatie tussen cognities en het handelen van
docenten vanuit een interpersoonlijk perspectief op het functioneren van docenten
(bijvoorbeeld Wubbels, Brekelmans, & Hooymayers, 1992; den Brok, Brekelmans & Wubbels,
2001). Niet alleen zijn deze studies uniek vanwege dit perspectief maar ook vanwege het
onderzoek naar het verband tussen ideaalbeeld van het handelen, het zelfbeeld van het
handelen, en het leerlingbeeld van het handelen (vergl. vraag 2, paragraaf 2.4.2). Deze
beelden zijn gemeten aan de hand van dezelfde vragenlijst met een andere instructie voor
docenten dan voor leerlingen. Een ideaalbeeld schetst een beeld van een gewenste situatie
dat niet hoeft te corresponderen met de werkelijkheid. Deze studies laten een discrepantie
tussen idealen en feitelijk gedrag zien (Wubbels, et al., 1992; den Brok, et al., 2001). Uit de
resultaten van Wubbels e.a. (1992) blijkt dat het grootste deel van de docenten (92%) een
discrepantie vertoont tussen de manier waarop ze lesgeven en de idealen die ze hebben.
Interessant is nu de vraag hoe het zelfbeeld zich tot het ideaalbeeld en/of het leerlingbeeld
verhoudt. Wubbels e.a. (1992) tonen aan dat het zelfbeeld voor sommige docenten te
optimistisch is, dat wil zeggen dat het dichter staat bij het ideaalbeeld dan bij het
leerlingbeeld, en dat het voor andere docenten te pessimistisch blijkt, dat wil zeggen dat ze
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hun gedrag in het licht van hun ideaal negatiever zien dan hun leerlingen doen. In het eerste
geval zou het zo kunnen zijn dat docenten teneinde de discrepantie tussen ideaal en
leerlingbeeld cognitief ‘op te lossen’, hun zelfbeeld meer formuleren in de richting van het
ideaalbeeld (vergelijk reductie van ‘cognitieve dissonantie’, Festinger, 1957). In het laatste
geval zou het kunnen zijn dat docenten zichzelf negatiever zien dan hun leerlingen teneinde
zichzelf voor een teleurstelling te beschermen bij confrontatie met de leerlinggegevens.
‘Beliefs’ over een bepaald inhoudsgebied
Clark en Peterson (1986) halen één studie aan naar de relatie tussen beliefs en het handelen
van docenten. Duffy (1977, In: Clark & Peterson, 1986) toonde aan dat de lespraktijk van 4
van de 8 onderzochte docenten overeenstemde met ‘conceptions of reading’ en dat dit voor
de andere 4 docenten niet het geval was. Was onderzoek naar dergelijke beliefs – of ‘implicit
theories’ zoals Clark en Peterson (1986) deze noemen – in de tijd van Clark en Peterson nog
de “smallest and youngest part of the literature” (p.285), nu lijkt het onderzoeksgebied bijna
onoverzichtelijk. Zo zien we veel onderzoeksliteratuur naar de mate van consistentie tussen
gedrag en beliefs voor verschillende inhoudsgebieden (vraag 2, paragraaf 2.4.2),
bijvoorbeeld:
- de aard van een vak, het leren van een vak en/of het onderwijzen van een vak. Voor
‘science’ vonden we bijvoorbeeld het onderzoek van Brickhouse (1990), van Johnston
(1991), Laplante, (1997), Lederman, (1999), Bell, Lederman en Abd-El-Khalick (2000),
Fischer-Mueller en Zeidler (2002) en van Southerland, Gess-Newsome en Johnston (2003).
Voor wiskunde bijvoorbeeld: Raymond (1997), Stipek, Givven, Salmon en MacGyvers
(2001).
- onderwijsleerpsychologisch gedachtegoed, bijvoorbeeld constructivisme, geconcretiseerd
voor leren, leerlingen of onderwijzen en niet gerelateerd aan een bepaald vak
(bijvoorbeeld: Solomon & Battistich, 1996; Bolhuis, 2000). Deze studies laten zien dat de
keuze voor het inhoudsgebied van de te onderzoeken cognities veelal wordt bepaald door
tegenwoordige trends in of kennis over datgene wat effectief is bevonden voor het leren
van leerlingen of voor het onderwijzen van bepaalde leerinhouden. Een keuze voor een
(sociaal-) constructivistisch gedachtegoed is bijvoorbeeld begrijpelijk gezien het nationaal
en internationaal herkende belang ervan, en gezien de context van de studies als deze
wordt bepaald door de vernieuwingen die gekenmerkt worden door constructivistische
uitgangspunten (vergl. Tweede Fase: zie paragraaf 1.2.1).
- een combinatie van bovenstaande inhoudsgebieden, bijvoorbeeld het onderzoek van
Haney en McArthur (2002) naar opvattingen van docenten over constructivisme
uitgewerkt voor science of het onderzoek van Martin, Prosser, Trigwell, Ramsden en
Benjamin (2000) naar intenties van docenten in de manier waarop ze een onderwerp van
hun vak zullen benaderen en onderwijzen;
- een specifieke handeling, bijvoorbeeld ‘questioning’ (Mitchell & Marland, 1989).
Bevindingen blijken niet eenduidig, onderzoekers vinden soms wel en soms geen verband.
Zo concludeert Kagan (1990; 1992) dat alle door haar bestudeerde studies naar pedagogical
content beliefs – “personal understandig of what it means to teach and to learn particular
academic content” (1990, p. 438) – of naar content specific beliefs – “a teacher’s orientation to
specific academic content” inclusief epistemologische opvattingen en opvattingen over
geschikte instructiestrategieën (1992, p. 67) – verband houden met het handelen,
respectievelijk correleren met ‘instructional variables’. Thompson (1992), Fang (1996) en
Gess-Newsome (1999) geven echter aan dat studies zowel consistentie als inconsistentie laten
zien. Thompson (1992) concludeert dat onderzoekers “have reported varying degrees of
consistency between teachers’ professed beliefs about the nature of mathematics and the
33

Hoofdstuk 2

teachers’ instructional practices” (p. 134) en dat bevindingen van onderzoek naar de relatie
tussen docentgedrag en beliefs over ‘mathematics teaching’ minder eenduidig zijn:
“The findings have not been as consistent across studies, or across teachers, as findings on the
relationship between conceptions of the nature of mathematics and instructional practice. Some
researchers have reported a high degree of agreement (Grant, 1984; Shirk, 1973) between teachers’
professed views of mathematics teaching and their instructional practice, whereas others have reported
sharp contrasts (for example, Cooney, 1985; Shaw, 1989, Thompson, 1982)”. (p. 137).

En ook Gess-Newsome (1999) laat zien dat de onderzoeksliteratuur soms wel en soms geen
verband tussen beliefs en docentgedrag toont. Zo blijken beliefs over de aard van het vak
soms consistent en soms inconsistent met docentgedrag maar blijkt de kennis van een docent
over concepten, feiten en principes wel eenduidig samen te hangen met de manier waarop
een docent die concepten, feiten of principes aan de orde stelt of laat komen (Gess-Newsome,
1999). Een docent met minder diepgaande kennis stelt leerlingen vragen van een lager
niveau dan docenten met meer diepgaande kennis, waarschijnlijk omdat een docent geneigd
is om te voorkomen dat een discussie het eigen kennis- of begripsniveau overstijgt (Carlsen,
1991, In: Gess-Newsome, 1999).
Zonder te differentiëren voor verschillende inhoudsgebieden van cognities concludeert
Calderhead (1996) dat studies naar de relatie tussen beliefs en gedrag zowel consistentie als
inconsistentie rapporteren.
2.4.4 Methode van onderzoek naar de relatie tussen beliefs en gedrag

De manier waarop beliefs over verschillende inhoudgebieden gemeten worden varieert.
Kagan (1990) bespreekt studies die kennis van docenten over leesstrategieën meten aan de
hand van ‘concept-maps’, ook wel ‘semantic trees’ genoemd 7.
We constateren vijf verschillende typen studies naar de relatie tussen beliefs en gedrag van
docenten. In Tabel 2.2 staat voor elk type een voorbeeld van een studie samengevat
weergegeven. Deze typen verschillen van elkaar afhankelijk van de manier waarop de beliefs
worden gemeten, van de manier waarop de relatie wordt vastgesteld en van de vraag of de
beliefs worden vergeleken met een theoretisch gedachtegoed. Studies die cognities
vergelijken met een theoretisch gedachtegoed typeert Kagan (1990) als ‘non-inferential’, dat
wil zeggen: “they use predetermined, verbal descriptions of desirable beliefs as criterial
standards against which to compare the beliefs of teachers.” (p. 423). Tezamen tonen deze
typen studies hoe divers het onderzoek naar de relatie tussen beliefs en het handelen qua
methode van onderzoek kan zijn.
De studie van Bolhuis (2000: zie Tabel 2.2) is representatief voor andere studies die de relatie
tussen beliefs en gedrag vaststellen voor een grotere groep docenten door middel van een
statistische maat (vergl. bijvoorbeeld Solomon & Battistich, 1996). Bolhuis (2000) meet beliefs
met vragenlijsten waarvan de inhoud van de items een theoretisch gedachtegoed of trends in
onderwijsvernieuwing representeert (vergl. Haney en McArthur, 2002: zie Tabel 2.2; en ook
Fischer-Mueller en Zeidler, 2002; Stipek, Givvin, Salmon en MacGyvers, 2001). Als dit
gedachtegoed bovendien ten grondslag ligt aan instrumenten of categorieën voor het meten,
respectievelijk analyseren van het gedrag dan wordt de mate van consistentie uitgedrukt in
de mate waarin dit theoretische gedachtegoed zowel in het denken als in het handelen tot
uiting komt (Bolhuis, 2000: zie Tabel 2.2, Raymond, 1997 en vergl. Verloop, 1989: paragraaf
2.4.3.2).

7 Sommige van deze studies laten wel en andere studies laten geen verband zien met gedrag, en specifiek ‘responsive
elaboration’, dat wil zeggen het begeleiden van leerlingen in het vormen van een ‘emerging understanding’. Herrmann en
Duffy (1989, In: Kagan, 1990) vonden geen verband maar Roehler en Reinken (1989, In: Kagan, 1990) vonden een positief
verband tussen de complexiteit van de trees/concept-maps en het gebruik van ‘responsive elaboration’.
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Ook als studies gebruikmaken van interviews in het meten van beliefs blijken ze veelal
uitspraken van docenten te vergelijken met categorieën die voortkomen uit een theoretisch
gedachtegoed (vergl. Martin, Prosser, Trigwell, Ramsden & Benjamin, 2000: zie Tabel 2.2;
Haney & McArthur, 2002: zie Tabel 2.2; en Raymond, 1997; Bell, Lederman & Abd-ElKhalick, 2000). Van studies die gebruikmaken van een theoretistisch gedachtegoed valt op
dat de bevindingen in sommige gevallen ook gelezen kunnen worden als een antwoord op
de vraag; in hoeverre handelen docenten in overeenstemming met dit theoretische
gedachtegoed? (zie bijvoorbeeld Haney & McArthur, 2002: Tabel 2.2).
Studies die geen gebruikmaken van zo’n theoretisch gedachtegoed zijn het onderzoek van
Mitchell en Marland (1989: zie Tabel 2.2) en Aguirre en Speer (2000: zie Tabel 2.2). Hoewel
Mitchell en Marland (1989) de door hen gemeten ‘theories of action’ nader categoriseren –
met categorieën als ‘situations where the behaviour is employed’ of ‘beliefs about its use’ –
spreekt uit deze categorieën geen norm of ‘critical standard’ (vergl. Kagan, 1990). Mitchell en
Marland stellen de relatie tussen beliefs en het gedrag vast door na te gaan of de docent
gedrag vertoont dat overeenkomt met diens beliefs over het gedrag. Zij concluderen dat dit
nog niet zo eenvoudig blijkt (zie Tabel 2.2, meest rechterkolom).
Bijzonder in het vaststellen van de relatie is de studie van Aguirre en Speer (2000, Tabel 2.2).
Zij vertrekken vanuit het gedrag, selecteren situaties waarin sprake is van een ‘goal shift’ en
gaan na welke beliefs voor die goal shift verantwoordelijk zijn (vergelijk vraag 1, paragraaf
2.4.2). Dit is een kenmerkende werkwijze voor de zogeheten ‘Teacher Model Group’
(Schoenfeld, 1998). Ook bijzonder is de werkwijze van Martin e.a. (2000, zie Tabel 2.2); zij
formuleren een hypothese of verwachting over het gedrag van een docent op basis van diens
intenties. Helaas wordt niet meer op deze hypothesen teruggekomen, als Martin e.a. (2000)
een aantal cases beschrijven die illustratief zijn voor een bepaalde onderwijsleerbenadering
“from the least sophisticated to the most sophisticated” (p. 398).
2.4.5 Conclusie

Studies naar de relatie tussen cognities en handelen lijken twee verschillende
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden afhankelijk van de betekenis van het
onderzochte type cognitie (zie paragraaf 2.4.2). De eerste vraag en in het bijzonder ‘welke
handelingen gaan gepaard met welke cognities?’ blijkt beantwoord te worden voor
attributies (vergl. attributietheorie Weiner, 1986) en ‘efficacy’ (vergl. social cognition
Bandura, 1986): hoe handelen docenten gegeven dat ze leerlinggedrag of leerlingprestaties
toeschrijven aan bepaalde factoren of gegeven de mate waarin ze zich doelmatig achten?
(paragraaf 2.4.3.3). De eerste vraag en in het bijzonder ‘welke cognities gaan gepaard met
welke handelingen?’ is ook onderzocht voor praktische argumenten als docenten in
retrospect op het handelen gevraagd wordt welke argumenten aan het handelen ten
grondslag liggen (paragraaf 2.4.3.3). Als deze argumenten worden afgeleid uit de
interactieve gedachten dan kunnen deze gedachten bovendien een verklaring bieden voor de
bij vraag 2 vastgestelde mate van consistentie tussen het handelen en cognities van een ander
type. Interactieve gedachten (paragraaf 2.4.3.2) kunnen ook de mate van consistentie tussen
het handelen en cognities van een ander type verklaren als ze tonen of een docent zich
bewust is van een discrepantie of als ze tonen dat een docent zijn gedrag anders interpreteert
dan de onderzoeker.
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Voor zowel efficacy, interactieve gedachten als voor planning, idealen en beliefs betreffende
een bepaald inhoudsgebied, is de mate van consistentie met het gedrag (vraag 2) onderzocht.
Voor de interactieve gedachten, planning, idealen en voor beliefs betreffende een bepaald
inhoudsgebied betekent de mate van consistentie de mate waarin deze cognities en het
gedrag dezelfde kenmerken vertonen, veelal in welke mate een theoretisch gedachtegoed er
deel van uitmaakt. Voor efficacy lijkt dit niet te gelden; hiervan wordt ‘rechtsreeks’ de mate
van overeenstemming met het gedrag bepaald.
Ten slotte blijken sommige cognities ook interessant in de vergelijking tussen ervaren en
beginnende docenten. Calderhead (1996) heeft het over verschillen tussen ervaren en
beginnende docenten in de context van teacher planning (zie paragraaf 2.4.3.1). Kagan (1990)
bekritiseert studies naar docentcognities niet alleen afhankelijk van het feit of ze cognities in
verband brengen met docentgedrag of leerlingprestaties of leerlinggedrag maar ook of de
onderzoekers met deze cognities verschillen tussen experts en beginners bloot leggen. Dit
betreft de volgende typen cognities (Kagan, 1990):
- de mate waarin docenten in staat zijn om praktische argumenten te verwoorden (zie
paragraaf 2.4.3.3);
- de mate waarin ze in staat zijn om te reflecteren op het eigen handelen of zich bewust zijn
van hun strategieën in het oplossen van problemen (zelfreflectie en metacognitie);
- de mate waarin ze zich doelmatig achten (zie paragraaf 2.4.3.3);
- kenmerken van ‘concept-maps’.
Kagan (1990) concludeert dat op het moment van het verschijnen van haar review nog geen
onderzoek is verricht naar verschillen tussen beginnende en ervaren docenten of
ontwikkeling gedurende de loopbaan op deze gebieden.
Gess-Newsome (1999) gaat uitvoerig in op studies naar verschillen tussen ervaren en
beginnende docenten. Zij concludeert op basis van de onderzoeksliteratuur onder andere
dat:
- beginnende ‘science’ docenten geneigd zijn feiten- en procedurele kennis te onderwijzen
en niet conceptueel inzicht te benadrukken;
- ervaren docenten meer dan beginnende docenten lesgeven conform de manier waarop ze
tegen de aard van het vak aankijken (vergl. Mitchell & Marland, 1989, Tabel 2.2).
De mate van ervaring kan dus een verklaring zijn voor de mate van consistentie tussen
cognities en gedrag. Deze en andere verklaringen bespreken we in de volgende paragraaf.
2.5

Verklaringen voor (in)consistentie tussen cognities en het handelen
“There will not always be an automatic relationship between underlying beliefs and observable teaching
approaches. Those holding student-centred conceptions of teaching may at times still have to employ
approaches which appear inconsistent with that belief” (Kember, 1997, p. 270).

In deze paragraaf gaan we nader in op onderzoek naar de tweede in paragraaf 2.4.2
geformuleerde onderzoeksvraag: (in welke mate) is het handelen consistent met cognities?
We bespreken verklaringen voor een lage mate van consistentie, of voor inconsistentie tussen
het denken en het handelen van docenten; hoe kan het dat een docent zegt iets te (willen)
doen, maar het niet doet? Of hoe kan het dat een docent iets vindt of van mening is, maar dit
geen enkele keer in het handelen tot uiting komt of dat het handelen hiermee zelfs in
tegenspraak is? Uit de literatuur leiden we drie typen verklaringen af, die soms nauw in
elkaars verlengde blijken te liggen. Verklaringen hebben te maken met:
- het type cognitie. De mate van consistentie wordt vooral toegeschreven aan de typische
aard van de onderzochte cognities (paragraaf 2.5.1);
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- de methode van onderzoek. De mate van consistentie wordt toegeschreven aan de
methode van onderzoek, bijvoorbeeld de manier waarop de cognities gemeten zijn
(paragraaf 2.5.2);
- de context of kenmerken van de docent. De mate van consistentie wordt toegeschreven
aan de context waarin gehandeld wordt, de manier waarop de docent deze context
waarneemt (variërend van de politieke context tot kenmerken van een klas) en/of aan
kenmerken van de docent, bijvoorbeeld diens vaardigheden (paragraaf 2.5.3).
In de literatuur zien we verklaringen voor een lage mate van consistentie of voor
inconsistentie en zelden voor een hoge mate van consistentie, waarschijnlijk omdat men
inconsistentie meer dan consistentie bijzonder of interessant vindt.
2.5.1 Het type cognitie

Calderhead (1996) verklaart inconsistentie tussen beliefs en gedrag door te wijzen op de aard
van beliefs:
“Teachers’ beliefs, however, may well be quite generalized abstract value commitments, and it has been
found that teachers can sometimes hold quite conflicting beliefs that create dilemmas for them in
thinking about practice or result in contrasting beliefs being used to justify contradictory actions in
different contexts (e.g. Cornett, 1990).” (p.721).

In het onderstaande gaan we in op kenmerken van cognities – zoals de abstracte aard of
onderlinge inconsistentie van cognities – die een verklaring kunnen bieden voor het
optreden van inconsistentie.
2.5.1.1 De grootte van het inhoudsgebied van de cognities

Zoals uit het citaat van Calderhead (1996) aan het begin van deze paragraaf blijkt, zou het
optreden van inconsistentie tussen beliefs en gedrag mogelijk verband kunnen houden met
het feit dat beliefs abstract van aard zijn. ‘Abstract’ kan betekenen ‘generaliseerbaar over
meerdere situaties’ en aanleiding gevend tot een diversiteit aan ervan afgeleide beliefs of tot
een diversiteit aan handelingen. Of zoals Richardson (1996) het formuleert, één belief kan aan
een diversiteit aan handelingen ten grondslag liggen:
“Although empirical work has been conducted that links beliefs to practices, it cannot be assumed that
all changes in beliefs translate into changes in practices, certainly not practices that may be considered
worthwile. In fact, a given teacher belief or conception could support many different practices or no
practices at all if the teacher does not know how to develop or enact a practice that meshes with a new
belief (Richardson, et al., 1991).” (Richardson, 1996, p. 114)

We kunnen in dit opzicht ook spreken over de grootte van het inhoudsgebied van de
cognities. De reviews van Gess-Newsome (1999) en Kagan (1990) en het onderzoek van
Martin, Prosser, Trigwell, Ramsden en Benjamin (2000) lijken aan te geven dat de grootte van
het inhoudsgebied van de cognities bepalend is voor de mate van consistentie: hoe kleiner
het inhoudsgebied hoe groter de kans op consistentie. Zo blijkt de kennis die een docent
heeft over specifieke concepten, feiten, principes enzovoorts (cognities met een relatief klein
inhoudsgebied) bepalend voor de manier waarop hij die concepten, feiten of principes aan
de orde stelt of laat komen (Gess-Newsome, 1999; Kagan, 1992) maar blijken beliefs over ‘the
nature of the discipline’ of ‘content specific orientations to teaching’ (cognities met een
relatief groot inhoudsgebied) zowel consistent als inconsistent met de lespraktijk. Martin e.a.
(2000; zie ook Tabel 2.2) die geen inconsistenties hebben gevonden, benadrukken het feit dat
de onderzochte cognities betrekking hadden op een specifiek vakinhoudelijk onderwerp:
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“in the interviews we were quite firm in maintaining the interviewees attention on the topic or subject
they were about to teach. The object of study8 and approaches to teaching are not general orientations
but intended specific responses to particular situations” (p. 409).

Kagan (1990) schrijft consistentie tussen pedagogical content beliefs en gedrag expliciet toe
aan het feit dat deze beliefs een zeer specifiek smal onderwerp betreffen, “not only to a
content field but to certain topics within that field” (p. 446).
Het lijkt er dus op dat voor cognities die over een klein inhoudsgebied gaan veelal
consistentie wordt gevonden en voor cognities met een groot inhoudsgebied zowel
consistentie als inconsistentie. In de literatuur worden geen verklaringen voor dit
verschijnsel gegeven. We denken dat dit mogelijk verband houdt met het feit dat het
moeilijker is om voor cognities met een groter inhoudsgebied een eenduidig beeld van
consistentie te krijgen. Cognities met een groter inhoudsgebied impliceren een groter risico
dat een onderzoeker ze operationaliseert op een manier die verder afstaat van de manier
waarop een docent dit zou doen, dan het geval is bij meer specifieke cognities (zie ook
paragraaf 2.5.2.1). We kunnen dit illustreren aan de hand van gedragsidentificaties van
verschillend niveau (Vallacher & Wegner, 1987: zie paragraaf 2.3.1); een type cognitie dat in
de onderzoeksliteratuur over docentcognities geen aandacht lijkt te genieten, maar dat wel
verklarend kan zijn voor het bovenstaande. Gedragsidentificaties van een hoog niveau –
bijvoorbeeld ‘leerlingen motiveren’ – zijn cognities die een groter inhoudsgebied beslaan dan
gedragsidentificaties van een lager niveau, bijvoorbeeld ‘gebruikmaken van het bord’. De
eerste kunnen aanleiding zijn tot een diversiteit aan daarvan afgeleide handelingen. Als een
onderzoeker nu wil vaststellen of een docent leerlingen inderdaad motiveert omdat deze
docent heeft aangegeven dit belangrijk te vinden, en hij constateert dat de docent dit amper
doet, dan kan het zo zijn dat de onderzoeker niet de handelingen waarneemt waarvan de
docent van mening is dat hij daarmee leerlingen motiveert. Een onderzoeker
operationaliseert de handeling als het ware op een andere manier dan de docent dit zou
doen. Dit risico is minder waarschijnlijk in het geval van cognities met meer gespecificeerde
– en daarmee kleinere – inhoudsgebieden, bijvoorbeeld kennis van een docent over een
bepaald vakinhoudelijk concept (vergl. Gess-Newsome, 1999).
2.5.1.2 De conceptuele afstand van het inhoudsgebied van cognities tot gedrag

In het onderzoek van Bolhuis (2000; zie paragraaf 2.4.4 en Tabel 2.2) zien we dat de
onderzochte opvattingen van docenten betrekking hebben op (regulatie van het) leren,
kennis en intelligentie. Dat Bolhuis weinig samenhang vindt tussen sommige opvattingen en
de manier van lesgeven is wellicht toe te schrijven aan de ‘afstand’ tussen deze objecten en
het gedrag. Zo vindt zij wel samenhang tussen opvattingen die zich uitspreken voor ‘leren
als een sociaal proces’ maar niet voor de andere opvattingen over bijvoorbeeld intelligentie.
Docenten die de opvatting delen dat leren een sociaal en geen individueel proces is, lijken
het samenwerkend leren meer in de praktijk te brengen. Dat ze voor deze opvatting wel en
voor de andere opvattingen geen verband vindt, is wellicht toe te schrijven aan het specifieke
inhoudsgebied van die opvattingen. Opvattingen over leren als sociaal proces staan
conceptueel minder ver van het handelen af dan bijvoorbeeld opvattingen over intelligentie.
Met dit gedachte-experiment aangaande de objecten waarop de door Bolhuis (2000)
onderzochte opvattingen betrekking hebben, willen we de stelling introduceren dat
overeenstemming tussen cognities en handelen meer waarschijnlijk is naarmate het
inhoudsgebied van de onderzochte cognities dichter staat bij het gedrag of naarmate een

8

Met ‘object of study’ bedoelen Martin e.a. de intenties die een docent heeft voor de manier waarop hij/zij het door de
studenten te leren topic/subject, zal benaderen.
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docent een concreter beeld heeft van hoe te handelen teneinde bepaalde doelen te realiseren.
Als we opvattingen over bijvoorbeeld intelligentie zouden typeren als ‘primary’ beliefs
(Green, 1971; zie paragraaf 2.3.4) dan zou de mate van overeenstemming tussen deze
‘primary beliefs’ en het handelen afhankelijk kunnen zijn van het aantal hiervan afgeleide
beliefs (‘derivative’ beliefs). Of in termen van de niveaus van gedragsidentificatie (Vallacher
& Wegner, 1987; zie paragraaf 2.3.1): de kans dat iemand handelt in overeenstemming met
gedrag dat hij/zij alleen identificeert op een hoog niveau (bijvoorbeeld een docent die zegt
‘leerlingen te motiveren’) is kleiner dan wanneer hij/zij het gedrag ook op een laag niveau
identificeert (de betreffende docent ook aangeeft hoe leerlingen te motiveren).
In andere literatuur vinden we steun voor deze stelling. Zo concluderen Stipek, Givvin,
Salmon en MacGyvers (2001) dat het belief dat ‘het kunnen bedrijven van wiskunde een
kwestie is van talent’ (vergelijk de door Bolhuis gemeten opvatting ‘intelligentie is statisch’)
niet in docentgedrag tot uiting kwam althans niet gezien de gedragingen die ze in kaart
hebben gebracht. Thompson (1992) schrijft in dit verband in een review van studies naar de
relatie tussen handelen en beliefs, geconstateerde inconsistenties onder andere toe aan de
manier waarop beliefs zijn gemeten. Op het moment dat vastgesteld wordt dat een docent
bepaalde beliefs heeft naar aanleiding van een verbaal geuite geëngageerdheid op vragen
naar abstracte ideeën krijgt men geen zicht op diens ‘operative theory of instruction’
(Thompson, 1992, p. 138).
2.5.1.3 Onderlinge inconsistentie tussen beliefs

Zoals in paragraaf 2.3.4 aangegeven is het kenmerkend voor beliefs dat ze georganiseerd zijn
in systemen met eventuele subsystemen of clusters. Als dergelijke subsystemen of clusters
onderling inconsistent blijken kan dat een verklaring zijn voor het optreden van
inconsistentie tussen beliefs en het feitelijke handelen, tenminste bezien vanuit één van de
clusters (Thompson, 1992; Calderhead, 1996: zie citaat aan begin van paragraaf 2.5). Zo
beschrijft Raymond (1997) een beginnende wiskundedocente die handelt in
overeenstemming met haar meer traditionele opvattingen over de aard van wiskunde maar
niet in overeenstemming met haar minder traditionele opvattingen over het leren en
onderwijzen van wiskunde. Raymond (1997) verklaart dit door in navolging van Kaplan
(1991) een onderscheid te maken in diepe en oppervlakkige beliefs. De diepe beliefs maken
deel uit van iemands ‘philosophy of teaching’ en zijn van grotere invloed dan de
oppervlakkige beliefs, beliefs die men denkt te moeten hebben maar die in veel mindere
mate gebaseerd zijn op ervaring. Raymond (1997) stelt dat een docent onbedoeld en
onbewust voorrang kan verlenen aan beliefs die meer centraal en van diepere betekenis zijn,
in vergelijking met daarmee inconsistente beliefs:
“Similarly, Joanna’s beliefs might be characterized as primary and peripheral beliefs (Green, 1971).
According to Green’s model of belief systems, the existence of apparently inconsistent beliefs forces one
to consider just how important beliefs are. Inconsistent beliefs are often unconsciously held in isolation.
Consequently Joanna may unwittingly prioritize her beliefs and act on them accordingly” (p.560)

Ook op basis van het onderscheid in attitudes en beliefs (zie paragraaf 2.3.4) kan
inconsistentie verklaard worden. Pajares (1992) haalt bijvoorbeeld het onderzoek aan van
Bingham, Haubrich, White en Zipp (1990), die vonden dat blanke docenten die zeer tevreden
waren over de ‘zwarte’ scholen waarop ze lesgeven, hun eigen kinderen niet op deze school
zouden willen plaatsen. Blijkbaar spelen andere opvattingen van deze docenten een rol in de
keuze voor de school voor hun eigen kind dan de opvattingen over de school waarop ze
lesgeven. In termen van attituden geformuleerd: de positieve attitude van docenten ten
opzichte van de school waarop ze lesgeven is niet bepalend voor de keuze van een school
voor eigen kinderen:
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“It is, then this context-specific nature of beliefs and their connections to other beliefs that make them
especially difficult to infer and measure. It is this same feature that often makes them appear more
inconsistent than they perhaps are.” (Pajares, 1992, p. 319)9
2.5.2 De methode van onderzoek
2.5.2.1 Door onderzoekers gekozen inhoudsgebied van de cognities

Wanneer een onderzoeker bepaalt ten aanzien van welke inhoud docenten op hun cognities
bevraagd worden of ten aanzien van welke inhoudelijke aspecten de gemeten cognities
worden geanalyseerd dan bestaat het risico dat cognities in kaart worden gebracht die
weinig met het handelen te maken hebben. Een door de onderzoeker gekozen of
gedefinieerd theoretisch kader heeft dan bijvoorbeeld geleid tot de formulering van items
voor een vragenlijst of heeft geleid tot een categorisering van de inhoud van de cognities bij
de analyse. Van de meeste van de in paragraaf 2.4.4 besproken of aangehaalde studies staat
het object van de onderzochte cognities vast. Door middel van deze studies wordt dus
onderzocht in welke mate het door de onderzoeker(s) gekozen theoretisch gedachtegoed
herkenbaar is in de cognities van docenten (in opleiding). Kagan (1990) heeft het dan over
onderzoek dat ‘non-inferential’ is, dat wil zeggen: “they use predetermined, verbal
descriptions of desirable beliefs as criterial standards against which to compare the beliefs of
teachers.” (p. 423).
Het vinden van inconsistenties tussen gedrag en cognities in studies waar het inhoudsgebied
van de onderzochte cognities vaststaat, kunnen we soms verklaren doordat
overeenstemming tussen cognities en gedrag veelal wordt onderzocht in de conditie dat een
door de onderzoeker gedefinieerd kader herkenbaar is in zowel de cognities als het
handelen. Een docent kan echter ook handelen op basis van cognities die niet passen binnen
zo’n kader. Wat betreft die studies waarvan de cognities worden gemeten met behulp van
gesloten instrumenten als vragenlijsten, hoeven de gemeten cognities niet de ‘centrale’
cognities te zijn, die cognities waarvan men het meest overtuigd is (zie Green, 1971 en
Thompson, 1992: paragraaf 2.3.4): “standardized statements may mask or misrepresent a
particular teacher’s highly personalized perceptions and definitions.” (Kagan, 1990, p. 426).
Docenten worden veelal uitgenodigd in reactie op een vragenlijst aan te geven wat ze vinden
van ‘A’, maar dat wil nog niet zeggen dat ‘A’ een onderwerp of een aspect betreft waar de
betreffende docenten reeds eerder over hebben nagedacht of waar ze uit zichzelf waarde aan
toekennen. ‘A’ hoeft dus geen centraal aspect van het denken van een docent te betreffen en
zou bijvoorbeeld in vergelijking met een aspect waar de docent ‘spontaan’ mee zou komen,
veel minder waarde kunnen hebben.
De vraag is of bezien vanuit het vraagstuk van de relatie tussen cognities en gedrag, een
keuze voor vragenlijsten de meest geschikte keuze is:
“These methods are not considered as appropriate because the researcher imposes a set of beliefs upon
the teacher. Teacher’s beliefs not necessarily fit within these frameworks. Moreover, in some studies
teachers are forced to choose between categories of beliefs or between to or more belief statements while
in their perception these dichotomies do not exist.” (den Brok, 2001, p. 116).

Den Brok (2001) verwijst hier in navolging van Fang (1996) naar het risico van vragenlijsten
dat deze een bepaalde relatie tussen cognities kunnen suggereren die feitelijk niet hoeven te
corresponderen met de relaties tussen cognities, zoals die door de docent worden gezien:

9

In vergelijking met een eerder citaat van een uitspraak van Calderhead (1996) aan het begin van paragraaf 2.5 blijkt dat
sommigen van mening zijn dat beliefs meer contextueel van aard zijn en gekoppeld aan specifieke situaties – ook Kagan (1990):
“beliefs appear to be highly contextualized, that is associated with specific classrooms, events and students (Leinhardt, 1990)”
(p. 420) – en dat anderen beliefs een meer abstracte algemene aard toekennen: zie citaat Calderhead (1996).
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“Another source of inconsistency reported in these studies may be attributed to the measures used.
Central to this is the issue of construct validity. Most of the studies used researcher-determined
statements or categories, which may be different from those of the participants involved in the studies.
[…] This may put the subjects in a position of choosing either one statement or the other as belonging to
a particular approach or learning-teaching theory, when such dichotomies do not in fact exist in their
belief systems” (p. 55)

Vragenlijsten impliceren het risico dat de meer perifere cognities worden gemeten in plaats
van de meer centrale10. Dit risico geldt ook voor het gebruik van een theoretisch
gedachtegoed bij de interpretatie of het categoriseren van cognities of van het handelen van
docenten: des te meer dit gedachtegoed jargon impliceert dat ver afstaat van de woorden van
de docent des te meer lopen onderzoekers het risico de cognities van de docent fout te
interpreteren of dat de gecategoriseerde cognities ver afstaan van datgene wat de docent
bedoelt.
Bij gebruik van vragenlijsten of theoretisch gestuurde analysecategorieën, is het dus de vraag
of de meer centrale cognities van docenten gemeten worden. Aangezien verwacht mag
worden dat met name de meer centrale cognities verband houden met het handelen, is het
vinden van weinig samenhang tussen cognities en gedrag in onderzoek waarin van
dergelijke instrumenten of categorieën gebruik wordt gemaakt, wellicht toe te schrijven aan
de betreffende instrumenten of categorieën. Clark en Peterson (1986) bevelen dan ook aan
om onderzoek meer te richten op de taal waarmee docenten hun impliciete theorieën
beschrijven.
2.5.2.2 Conceptuele discrepantie tussen gemeten gedrag en cognities

Een aspect van de onderzoeksmethode dat een verklaring kan bieden voor het vinden van
inconsistentie betreft de vraag of het onderzochte gedrag zich conceptueel adequaat
verhoudt tot de onderzochte cognities: de mate waarin cognities en gedrag, qua inhoud,
verwijzen naar dezelfde concepten (den Brok, 2001). Zo lijkt het vanzelfsprekend dat er
weinig samenhang wordt gevonden als docenten gevraagd wordt naar wat ze vinden van
‘A’ maar ze vervolgens geobserveerd worden in het vertonen van ‘B’. Het onderzoek van
Haney, Lumpe, Czerniak en Egan (2002) laat bijvoorbeeld zien dat één van de docenten
enerzijds overtuigd is van eigen kunnen en van geen van de factoren uit de omgeving zegt
dat deze het functioneren belemmeren maar anderzijds amper gedrag vertoont waarvan
Haney e.a. (2002) vinden dat dit ‘effectief’ gedrag is. Zij verklaren deze inconsistentie onder
andere in termen van een mogelijk disfunctionerend ‘belief feedback system’ van de docent.
De betreffende docent zou wellicht niet goed genoeg reflecteren, onterecht succesbelevingen
ervaren, kortom een verkeerd beeld hebben van het eigen functioneren. Ook zijn de
bevindingen bij deze docent voor Haney e.a. (2002) aanleiding om te twijfelen aan de
voorspellende waarde van de instrumenten waarmee de perceptie van het eigen kunnen en
de perceptie van de invloed van factoren in de omgeving gemeten zijn; het zegt blijkbaar niet
altijd iets over de effectiviteit van het functioneren van een docent. Wij verklaren de
inconsistentie echter eerder uit de discrepantie tussen gemeten gedrag en cognities.
2.5.2.3 Het niveau van specificiteit van cognities (in relatie tot het niveau van gedrag)

Het niveau van specificiteit van de onderzochte cognities (zie paragraaf 2.3.2) kan ook een
verklaring geven voor het vinden van inconsistentie. Van een docent die zichzelf als een
vriendelijk persoon beschouwt, is bijvoorbeeld niet te verwachten dat hij in alle situaties en
10

Vragenlijsten bieden anderzijds de mogelijkheid om cognities met een ‘tacit’ karakter te meten, cognities die moeilijk te
articuleren zijn (Kagan, 1990).
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contexten vriendelijk gedrag vertoont. Niet elke les zal altijd even uitnodigend zijn tot het
vertonen van vriendelijk gedrag. De context waarin gehandeld wordt – en ook de meer
algemene context bijvoorbeeld de op dat moment geldende politieke situatie – kan een
belemmering vormen of als belemmerend worden ervaren (Thompson, 1992). Zie ook
paragraaf 2.5.3.
Brengen we het niveau van de specificiteit van de gemeten cognities in verband met het
niveau van specificiteit van het gemeten gedrag dan kunnen we in navolging van Fiske en
Taylor (1991) stellen dat de kans op consistentie groter is als beide worden gemeten op
hetzelfde niveau. Gedragingen gemeten over een veelheid aan situaties zullen meer
overeenkomst vertonen met een attitude. Gedrag gemeten in één enkele situatie zal meer
overeenkomst vertonen met een enkele gedragsintentie. Meten we de mate waarin de docent
zichzelf vriendelijk acht op een algemeen niveau en vergelijken we dit met de mate waarin
de docent gedurende één les vriendelijk is, dan hebben we minder kans consistentie in diens
zelfbeeld en gedrag te vinden dan wanneer we het gedrag zouden observeren gedurende
meerdere lessen. Het feit dat Bolhuis (2000) weinig samenhang vindt tussen opvattingen en
docentgedrag verklaart zij onder andere door de manier waarop het observatie-onderzoek is
uitgevoerd: er is geen representatief beeld verkregen van de manier van lesgeven omdat
slechts twee lessen per docent zijn geobserveerd en de variabiliteit van het gedrag per docent
ook nog eens groot bleek. In haar onderzoek was het dus niet mogelijk de op een meer
algemeen niveau gemeten opvattingen te vergelijken met een zich over situaties uitstrekkend
gedragspatroon. Anderzijds kan Bolhuis (2000) het handelen tijdens twee lessen ook niet
vergelijken met meer les(situatie)gebonden cognities aangezien ze geen zicht zegt te hebben
gekregen op die opvattingen die tijdens de geobserveerde lessen wèl een rol speelden. Dit
bevestigt de eerder beschreven functies en het nut van het meten van interactieve gedachten,
of het gebruik van de methode van stimulated-recall (zie paragraaf 2.4.3.2). De methode van
stimulated-recall meet de cognities gekoppeld aan specifieke lessituaties waardoor het
mogelijk wordt om cognities in context te onderzoeken; cognities die bovendien te
generaliseren zijn over lessituaties van hetzelfde type (Marland & Osborne, 1990).
2.5.3 Context en kenmerken docent

Dat docenten niet altijd handelen in overeenstemming met hun cognities kan ten slotte
gelegen zijn aan de context van het handelen of aan kenmerken van de docent (Clark &
Peterson, 1986; Thompson, 1992). De context of persoonlijke kenmerken van de docent
kunnen belemmeren dat docenten handelen op een manier die hun cognities
veronderstellen. Naar aanleiding van een studie van Duffy (1977) concluderen Clark en
Peterson (1986):
“The results suggest that constraints on teacher behavior such as mandated curriculum materials,
resources, time available, habits and student abilities may interpose between theory and action and
account for observed discrepancies.” (Clark & Peterson, 1986, p. 289).

En zo concludeert Thompson (1992) naar aanleiding van studies naar ‘teachers’ conceptions
of teaching and learning mathematics’ dat deze:
“suggest a complex relationship with many sources of influence at work; one such source is the social
context in which mathematics takes place, with the constraints it imposes and opportunities it offers.
Embedded in this context are the values, beliefs, and expectations of students, parents, fellow teachers,
and administrators; the adopted curriculum; the assessment practices; and the values and philosophical
leanings of the educational system at large.” (Thompson, 1992, p. 138)

Thompson (1992) geeft aan dat docenten kunnen verschillen in de manier waarop ze eisen
uit de context ervaren of hiermee omgaan: sommige docenten ervaren geen conflict, anderen
leren leven met onopgeloste conflicten en weer anderen reorganiseren hun beliefs in reactie
op ervaren druk.
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Fang (1996) benadrukt – net als Clark en Peterson (1986) naar aanleiding van onderzoek van
Duffy – in dit opzicht ‘the complexities of classroom life’ die zowel de beliefs als het
handelen beïnvloeden en die kunnen belemmeren dat een docent zijn beliefs tot uiting kan
laten komen: “teachers theoretical beliefs are situational and are transferred into instructional
practices only in relation to complexities of the classroom.” (Fang, 1996, p.55).
Kenmerken van docenten die worden aangehaald als een verklaring voor de mate van
consistentie zijn:
- een gebrek aan vaardigheden of beperkingen in het gedragsrepertoire (Bolhuis 2000;
Wubbels, Brekelmans, & Hooymayers, 1992; Thompson, 1992; Richardson, 1996);
- de mate waarin docenten ervaren zijn (Mitchell & Marland, 1989; Gess-Newsome, 1999).
Zo blijken zoals ook eerder gesignaleerd (zie paragraaf 2.4.5) ervaren docenten meer in
overeenstemming te handelen met hun conceptions over de aard van het vak dat ze
onderwijzen dan beginnende docenten (Gess-Newsome, 1999; Mitchell & Marland, 1989)
bijvoorbeeld omdat beginnende docenten zich meer verlaten op het leerboek dan ervaren
docenten (Brickhouse, 1990) of als de aandacht van beginnende docenten met name
uitgaat naar classroom management (Lederman, 1995, In: Gess-Newsome, 1999);
- “the tendency to reflect on their actions – to think about their actions vis-á-vis their beliefs,
their students, the subject matter and the specific context of instruction […] it is by
reflecting on their views and actions that teachers develop coherent rationales for their
views, assumptions, and actions and become aware of viable alternatives.” (Thompson,
1992, p. 139).
Clark en Peterson (1986) ten slotte suggereren met name dat die aspecten die buiten de
controle van de docent liggen, bepalend zijn voor het handelen en daarmee tot inconsistentie
kunnen leiden.

2.6

Vooruitblik op de methode van onderzoek uitgaande van verklaringen
voor het optreden van inconsistentie

Een aantal van de in de vorige paragraaf besproken verklaringen ligt ten grondslag aan
keuzes voor de methode van het onderhavige onderzoek omdat we willen voorkomen dat
we een lage mate van consistentie, of inconsistentie op de betreffende manieren zouden
moeten verklaren.
In paragraaf 2.3.2 hebben we cognities onderscheiden afhankelijk van het niveau van
specificiteit. We onderscheiden onderwijsgebonden van les(situatie)gebonden cognities.
Onder onderwijsgebonden cognities verstaan we lessen- en lessituatiesoverstijgende
denkbeelden over een verscheidenheid aan objecten, bijvoorbeeld lesgeven, leerlingen,
leerstof, het vak, de Tweede Fase enzovoorts. Les(situatie)gebonden cognities zijn de
cognities die betrekking hebben op een specifieke les(situatie).
In paragraaf 2.5.2.3 hebben we aangegeven dat het niveau van specificiteit in relatie tot het
niveau van het onderzochte gedrag een verklaring kan bieden voor een lage mate van
consistentie, tenminste als de niveaus te ver uiteen liggen. Ook hebben we in paragraaf
2.5.2.3 en eerder in paragraaf 2.4.3.2 beschreven op welke manieren interactieve gedachten –
te beschouwen als lessituatiegebonden cognities – van betekenis zijn bij het verklaren van
een lage mate van consistentie tussen gedrag en cognities van een ander type.
In het algemeen gaan we mee in de stroom van onderzoek naar de relatie tussen de meer
algemene cognities en het gedrag door van de onderwijsgebonden cognities vast te stellen of
ze consistent of inconsistent zijn met het handelen. De onderwijsgebonden cognities
fungeren dan als het ware als een zoeklicht: ze tonen (in)consistenties met gedrag die
aanleiding zijn tot verder onderzoek naar de les(situatie)gebonden cognities. De
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les(situatie)gebonden cognities zetten we in bij het verklaren van (in)consistentie tussen
gedrag en de onderwijsgebonden cognities.
In paragraaf 2.5.1.2 hebben we gesignaleerd dat de kans dat de perceptie van andere objecten
dan het eigen gedrag in overeenstemming is met het eigen handelen, kleiner is dan in het
geval van de perceptie van het eigen gedrag. Om deze reden kiezen we ervoor om van de
onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag en dus niet van de onderwijsgebonden
cognities met andere inhoudsgebieden, vast te stellen of deze wel of niet overeenstemt met
het handelen tijdens meerdere lessen. De onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag
betreft het beeld dat de docent van zijn eigen handelen heeft en dat hij op verschillende
niveaus kan identificeren, variërend van een beeld van concrete handelingen als ‘op het bord
schrijven’ tot een beeld van gewenste effecten als ‘motiveren van leerlingen’ (zie paragraaf
2.3.1).
We stellen vast of het meer algemene beeld dat de docent van zijn eigen handelen heeft
overeenkomt met zijn handelen tijdens meerdere lessen. Dit algemene beeld van het
handelen leiden we af uit de woorden waarmee docenten hun gedrag beschrijven; we
ontwikkelen een docentspecifiek observatie-instrument met analysecategorieën die zo dicht
mogelijk blijven bij de woorden die docenten gebruiken als zij hun gedrag beschrijven. De
objecten van de cognities staan dus niet van te voren vast waardoor we minder het risico
verwachten te lopen een lage mate van consistentie achteraf te moeten toeschrijven aan
onjuiste interpretatie van de cognities van een docent (paragraaf 2.5.2.1). Door de perceptie
van het eigen gedrag (in eigen termen van de docent) in verband te brengen met het feitelijke
handelen, garanderen we bovendien dat de onderzochte cognities niet discrepant zijn met
het onderzochte gedrag (paragraaf 2.5.2.2).
De (onderwijsgebonden) perceptie van andere objecten dan het eigen gedrag komt terug op
het moment dat we nagaan of factoren die de docent in het algemeen aanmerkt als
belemmerend (of bevorderend) (zie paragraaf 2.5.3), optreden in de actuele situatie. Het al
dan niet optreden van zo’n factor leiden we af uit de les(situatie)gebonden cognities.
Voor het vaststellen van (in)consistentie tussen de onderwijsgebonden perceptie van het
eigen gedrag en het handelen tijdens meerdere lessen, stellen we in eerste instantie vast in
welke mate door de docent beschreven gedragingen voorkomen. We tellen dus ‘gedrag’. In
de onderzoeksliteratuur zien we kritiek op het ‘tellen van gedragingen’: het zou te zeer
behavioristisch zijn (Fang, 1996). In dit verband stelt Kagan (1990) een aantal manieren van
onderzoek naar docentcognities voor opdat het onderzoek voldoet aan het criterium van
ecologische validiteit, het:
- laten volgen van observatiecriteria uit onderzoek naar de effectiviteit van
onderwijsleerstrategieën die gebaseerd zijn op cognitieve leertheorieën;
- opstellen van een profiel van een les aan de hand van cognities zoals intenties,
verwachtingen en ‘mediation’;
- meten van cognitieve en niet andere prestaties van leerlingen;
- meewegen van het vermogen van de docent in het voorspellen van leerlingresultaten- of
gedrag.
We kunnen hier een manier aan toevoegen, namelijk het observeren of analyseren van
docentgedrag met een observatie-instrument gebaseerd op de perceptie van het eigen gedrag
van de docent.
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3.

Methode van onderzoek

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk bespreken we de methode van onderzoek. In de eerstvolgende paragraaf 3.2
vertalen we de probleemstelling in meer specifieke onderzoeksvragen uitgaande van onze
visie op de relatie tussen cognities en handelen, zoals gepresenteerd in de laatste paragraaf
van hoofdstuk 2. In de daaropvolgende paragraaf 3.3 typeren we de methode van
onderzoek. In paragraaf 3.4 schetsen we de achtergrond van de gegevensverzameling en
geven we nadere informatie over de twee docenten waarover we in de hoofdstukken 4 en 5
resultaten rapporteren. In paragraaf 3.5 beschrijven we de bij docenten verzamelde gegevens
alsmede de daartoe aangewende instrumenten. In paragraaf 3.6 gaan we in op de methode
van analyse. In paragraaf 3.7 ten slotte bespreken we een aantal kwaliteitsaspecten van het
onderzoek.

3.2

Specificatie van de probleemstelling: onderzoeksvragen

In het inleidende hoofdstuk hebben we de probleemstelling als volgt geformuleerd:
Hoe verhouden de cognities van ervaren docenten die lesgeven in een exact vak zich tot hun
handelen in de praktijk van alledag in de context van een concern dat zij naar aanleiding van
de Tweede Fase ervaren?
In hoofdstuk 2 hebben we een aantal kenmerken van cognities besproken en zijn we
ingegaan op onderzoeksliteratuur over de relatie tussen cognities en handelen. In de laatste
paragraaf van hoofdstuk 2 hebben we uitgaande van verklaringen voor (in)consistentie in
ander onderzoek, onze visie op de relatie gepresenteerd die gevolgen heeft voor de methode
van onderzoek. Ten eerste kennen we cognities afhankelijk van het niveau van specificiteit
van die cognities een andere functie toe bij de beantwoording van de probleemstelling; van
de onderwijsgebonden cognities – lessen- of lessituatiesoverstijgende denkbeelden over
lesgeven, leerlingen enzovoorts – stellen we vast of ze (in)consistent zijn met het feitelijke
handelen en de les(situatie)gebonden cognities achten we functioneel bij het verklaren of
begrijpen van die (in)consistentie. Ten tweede hebben we naar aanleiding van bevindingen
van andere studies geconcludeerd dat de kans op het aantreffen van consistentie mede
afhankelijk is van de vraag of het object van de onderzochte cognities het eigen gedrag
betreft; als het object het eigen gedrag betreft verwachten we dat de kans op consistentie
groter is dan wanneer het object niet direct het eigen gedrag betreft. We onderzoeken dan
ook of de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag (in)consistent is met het
handelen. Op basis van deze twee uitgangspunten kunnen we de volgende twee
onderzoeksvragen formuleren, die we voor elke docent afzonderlijk zullen beantwoorden:
1. Is de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag consistent of inconsistent met
geobserveerd handelen?
2. In hoeverre dragen les(situatie)gebonden cognities bij aan het begrijpen van (in)consistentie?
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De eerste onderzoeksvraag beantwoorden we door achtereenvolgens te scoren hoe vaak door
de docent beschreven handelingen voorkomen tijdens een aantal lessen en door vast te
stellen of deze frequentie van voorkomen verwacht of onverwacht is uitgaande van een
aantal kenmerken van de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag. Van
inconsistentie is sprake als de frequentie onverwacht is en van consistentie is sprake als de
frequentie verwacht is.
De onderwijsgebonden perceptie van andere objecten komt aan bod bij het beantwoorden
van de tweede onderzoeksvraag, namelijk als we nagaan of de les(situatie)gebonden
cognities wijzen op het voorkomen van factoren waarvan de docent in de
onderwijsgebonden cognities heeft aangegeven dat die het handelen kunnen belemmeren of
bevorderen. De les(situatie)gebonden cognities kunnen daarnaast zicht geven op andere
aspecten waarmee we het optreden van (in)consistentie kunnen begrijpen. Hierop zullen we
in paragraaf 3.6 dieper ingaan.

3.3

Typering van de methode van onderzoek

Naast de twee in de vorige paragraaf aangehaalde uitgangspunten die onze visie op de
relatie kenmerken, zijn in hoofdstuk 2 nog een aantal verklaringen voor het vinden van
(in)consistentie gepresenteerd die gevolgen hebben voor de manier waarop wij de relatie
onderzoeken. Zo hebben we aangegeven dat de kans op inconsistentie groter is als het object
van de onderzochte cognities van te voren vaststaat. Hiermee bedoelden we dat als een
docent bijvoorbeeld gevraagd wordt in welke mate hij het eens is met een door een
onderzoeker geformuleerde stelling, de kans dat de docent handelt in overeenstemming met
zijn reactie op die stelling, kleiner is dan wanneer hij ‘eigen’ stellingen verwoordt. Dit hebben
we verklaard door aan te geven dat zo’n stelling niet hoeft te corresponderen met de meer
centrale ‘beliefs’ van de docent (zie paragraaf 2.5.2.1).
Voor ons onderzoek heeft dit als consequentie dat we proberen docenten geen woorden in de
mond te leggen bij het in kaart brengen van hun cognities. We maken daarom geen gebruik
van voorgecodeerde vragenlijsten. We willen weten welke concerns docenten ervaren en hoe
zij hun handelen zien, zonder hen vooraf door ons geformuleerde concerns of handelingen
voor te leggen. In de onderzoeksliteratuur wordt in dit opzicht verwezen naar methoden die
‘inferential in nature’ zijn (Kagan, 1990), dat wil zeggen de cognities afleiden uit de
verzamelde gegevens en geen gebruikmaken van “pre-determined, verbal descriptions of
desirable teacher beliefs as critical standards against which to compare the beliefs of
particular teachers.” (Kagan, 1990, p. 423).
In algemene zin is het onderzoek interpretatief van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek:
“is concerned with describing an individual’s experience of reality and aims for highly detailed studies
of individuals for the purpose of understanding human action in context.” (Calderhead, 1996, p. 713)

Zowel bij de verzameling als bij de interpretatie van de gegevens stellen we ons zo open
mogelijk op, vergelijk Brown en McIntyre (1993, p. 36):
“The third crucial strand of our strategy relates to our efforts to maintain, and be seen to maintain, a
very open approach. Everything was done to avoid the imposition of any of our preconceptions of how
teaching should be construed or evaluated, and of the relationships which do or should arise between
teachers’ activities and those of pupils. […] Even when prompts were introduced into the interviews,
these where from lessons themselves, from what the teacher had said, or from pupil’s comments and not
from the researcher’s ideas. Openness on our part was seen as essential if the teachers were to be
encouraged to bring to consciousness their own perceptions, concepts and decision-making processes.
We had to avoid circumstances which would encourage them to fit their responses to our questions into
frameworks offered by us.”
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Bij de interpretatie van de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag en van het
feitelijke handelen willen we zoveel mogelijk vermijden dat we ‘onterecht’ concluderen dat
de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag inconsistent is met het feitelijke
handelen (vergl. Klaassen & Lijnse, 1996). Niet alleen proberen we juiste conclusies te
bevorderen door het aannemen van een zelfkritische houding bij de interpretatie van de
onderwijsgebonden cognities en het handelen van een docent maar ook door bijvoorbeeld de
les(situatie)gebonden perceptie van het eigen gedrag als controlemiddel te laten fungeren.
De les(situatie)gebonden perceptie van het eigen gedrag biedt namelijk informatie over hoe
de docent zijn eigen handelen in die specifieke situatie interpreteert (zie ook paragraaf 3.7.2).
Het onderzoek vertoont hiermee verwantschap met kwalitatieve studies die als ontologische
aanname hebben dat “multiple realities exist” (Creswell, 1998, p. 76). Zoals uit het
voorgaande voorbeeld reeds bleek, onderkennen we dat de docent verschijnselen anders dan
een onderzoeker kan interpreteren. Zo kan een docent leerlingen te rumoerig vinden en
daarom besluiten zijn uitleg niet te voltooien, terwijl wij de leerlingen niet te rumoerig
vinden of ‘het rumoerig zijn van leerlingen’ niet als een adequaat argument kunnen zien
voor het ‘niet voltooien van de uitleg’.
Deze ontologische aanname leidt in ons onderzoek soms tot andere keuzes en consequenties
dan in sommige andere kwalitatieve studies. Zo benadrukken we niet de diversiteit van
perspectieven op de werkelijkheid zoals in sommige fenomenologische studies wel het geval
is (Creswell, 1998) maar laten we, bij verschil in interpretatie, het perspectief van de
individuele docent prevaleren: zijn interpretatie van de ‘werkelijkheid’ prevaleert boven
onze interpretatie van diezelfde ‘werkelijkheid’. In de onderzoeksliteratuur wordt in dit
opzicht verwezen naar het hanteren van een ‘emic or insider perspective’, dat wil zeggen dat
het perspectief van de docent prevaleert boven dat van de onderzoeker (Marland & Osborne,
1990, p. 94; Block & Hazelip, 1995; Merriam, 1998). Als de docent het te rumoerig vindt, dan
gaan we teneinde de docent te kunnen begrijpen ervan uit dat het te rumoerig is, ongeacht of
we het daarmee eens zijn. Ook in deze zin komt het onderzoek overeen met een
interpretatieve benadering omdat we ervan uitgaan dat “mensen handelen op grond van de
betekenis die een bepaalde handelingssituatie voor hen heeft” (Wardekker, 1999, p. 57). Dit
in tegenstelling tot een nomologische benadering die ervan uitgaat dat “mensen willen, of
althans zouden moeten willen, handelen op de manier die in een gegeven situatie het meest
effectief is” (Wardekker, 1999, p.53).
De vraag doet zich dan voor op basis van welke gronden we onszelf in staat achten de
interpretatie van de docent te begrijpen wanneer de docent de werkelijkheid anders
interpreteert dan wij dat doen? Een begin van een antwoord vinden we bij Klaassen (1995)
die in navolging van Davidson (1980, In: Klaassen, 1995) een basis van
gemeenschappelijkheid tussen individuen veronderstelt:
“The point is that we can only intelligibly attribute a particular belief to someone (whether or not we
also hold dat particular belief) against the background of related beliefs we share with that person. If we
are going to understand the speech or actions of another person, we must suppose that their beliefs are
incorporated in a pattern that is in essential respects like the pattern of our own beliefs” (Davidson,
1980b).” (p.11)

Vanwege de aard van de methode van onderzoek achten we kwalitatief onderzoek en
gegevensverzameling en –analyse bij een klein aantal docenten meer geschikt dan een
kwantitatief onderzoek bij een grote groep docenten. Elke docent beschouwen we als een
‘geval’ waarvan we de relatie tussen cognities en het handelen trachten te begrijpen. En
aangezien we de docent in zijn natuurlijke omgeving onderzoeken, gebruikmaken van
diverse databronnen (verschillende typen interviews en observatie van lessen: zie paragraaf
3.5) en ‘tal van’ variabelen aanspreken teneinde het optreden van (in)consistentie te
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begrijpen, kent het onderzoek met name overeenkomsten met case-study-onderzoek
(Swanborn, 2000). Gevalsstudies (die Calderhead (1996) onder dezelfde noemer schaart als
etnografische studies):
“produce a detailed and supported interpretation of the behavior and perspectives of others. By dwelling
on one individual teacher, ethnographic studies are able to amass extensive data about a teacher’s
practice and to offer more detailed accounts of the relationship between thought and action.”
(Calderhead, 1996, p. 712)

We richten ons bovendien op een specifiek verschijnsel – de relatie tussen cognities en
gedrag –, we onderzoeken dit verschijnsel bij twee ‘gevallen’, genereren zogeheten ‘thick
descriptions’ over de relatie per ‘geval’ en brengen de relatie bij de lezer misschien over een
nieuw voetlicht. Dit zijn volgens Merriam (1998) kenmerken van gevalsstudies.

3.4

Achtergrond van de gegevensverzameling en de aan het onderzoek
deelnemende docenten

3.4.1 Docenten en het BPS-project

Zoals in paragraaf 1.2.2 beschreven, maakte het onderzoek aanvankelijk deel uit van het BPSproject. In het schooljaar 1999-2000 waarin docenten van twee scholen voor het tweede
schooljaar deelnamen aan het BPS-project1 en ervaring met de Tweede Fase zouden opdoen2,
zijn gegevens verzameld. Tijdens het eerste jaar van het BPS-project hebben zes
bijeenkomsten plaatsgevonden met onder andere de volgende activiteiten:
- discussie over zelfstandigheid van leerlingen en de nieuwe rol die de Tweede Fase voor
de docent impliceert. Over dit onderwerp hielden ook begeleiders vanuit de universiteit
presentaties;
- kennismaken met andere vakken door bijvoorbeeld in de schoolboeken van een ander vak
te kijken om te zien hoe concepten uit het eigen vakgebied bij een ander vak aan de orde
komen;
- nieuwe, bijvoorbeeld onderzoeks-, vaardigheden bespreken en gaan samenwerken in het
onderwijzen (of toetsen) van die vaardigheden.
Daarnaast werd een deel van de tijd gereserveerd voor presentaties vanuit beide scholen
over schoolspecifieke zaken, veelal van organisatorische aard (bijvoorbeeld het plan voor
toetsing en afsluiting3). Buiten deze bijeenkomsten vonden ook sporadisch (les)bezoeken
door de begeleiders vanuit de universiteit aan docenten en/of vaksecties plaats. Het eerste
onderwerp – zelfstandigheid van leerlingen – raakte gedurende het verloop van het project
steeds meer op de achtergrond, terwijl het tweede en derde onderwerp steeds meer aan
terrein wonnen. In het tweede schooljaar dat docenten van de twee scholen aan het project
deelnamen concentreerden de bijeenkomsten zich bijvoorbeeld steeds meer op zogeheten
mini-profielwerkstukken: onderzoeksprojecten die leerlingen in de vierde of vijfde klas
maken, waarbij ten minste twee vakken zijn betrokken en die leerlingen voorbereiden op het
uiteindelijke profielwerkstuk4. De aandacht van het BPS-project richtte zich daardoor steeds
meer op onderwijsontwikkeling en steeds minder op de professionele ontwikkeling van
docenten.
1

Aan het BPS-project hebben ook andere scholen deelgenomen. De samenwerking met deze scholen stond veelal in het teken
van de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal.
2 De betreffende twee scholen waren voorhoedescholen die een jaar eerder dan de meeste andere scholen, namelijk in 1998/1999,
van start zijn gegaan met de Tweede Fase.
3 Het plan voor toetsing en afsluiting is een verplicht schooldocument waarin onder andere wordt weergegeven welke leerstof
wanneer getoetst wordt en waarop een school juridisch gezien kan worden aangesproken.
4 Een profielwerkstuk is een voor alle leerlingen verplicht werkstuk – veelal een onderzoeksproject – dat uitgaande van
bepaalde eisen met een voldoende dient te worden afgerond om te kunnen slagen voor het eindexamen.
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Docenten hebben de onderzoeker van het in dit proefschrift beschreven onderzoek leren
kennen toen zij tijdens het eerste schooljaar deelnam aan het BPS-project door alle
gezamenlijke bijeenkomsten bij te wonen en op audioband op te nemen, activiteiten met
subgroepen van docenten tijdens deze bijeenkomsten te begeleiden, resultaten van
onderzoek (zie Mathijsen, van der Valk, Eijkelhof, & Wubbels, 1999, in paragraaf 1.2.3)
tijdens een bijeenkomst te presenteren en soms een lesbezoek van een begeleider van de
universiteit bij te wonen. In het tweede jaar van het BPS-project heeft zij zich geconcentreerd
op het verzamelen van gegevens naast het bijwonen van de gezamenlijke bijeenkomsten. Het
is ook in dat jaar dat de aandacht van het onderzoek verschoof van aandacht voor een
verandering bij docenten in denken of handelen naar aandacht voor de relatie tussen het
denken en het handelen van docenten (zie ook paragraaf 1.2.2).
Bij 6 van in totaal 19 docenten die in het schooljaar 1998/1999 aan het BPS-project deelnamen,
zijn in het daaropvolgende schooljaar 1999/2000 gegevens verzameld. Deze zes docenten zijn
ervaren docenten (gemiddeld aantal jaren ervaring in het onderwijs: 25, minimum: 18,
maximum: 29) die lesgeven in één van de exacte vakken.
Aan de selectie van deze zes docenten liggen een aantal criteria en overwegingen ten
grondslag. Zo deden de twee BPS-projectcoördinatoren mee omdat ze in vergelijking met de
andere docenten meer bij het project betrokken waren. Ook hebben we ons laten leiden door
onze indruk van de docenten. Zo hebben we gelet op de mate waarin zij tijdens BPSbijeenkomsten aan discussies deelnamen. In combinatie met onze indruk van de inhoud van
de opmerkingen, konden we een redelijke inschatting maken van de mate waarin docenten
in staat zijn hun cognities te articuleren. Bovendien hebben we gestreefd naar een optimale
spreiding over scholen en over vakken. Een aantal docenten kon daarnaast niet deelnemen
omdat ze in het schooljaar ’99-’00 niet (meer) deelnamen aan het BPS-project of het te druk
hadden voor deelname in verband met andere activiteiten (bijvoorbeeld activiteiten ten
behoeve van een onderwijsbond) of in verband met ziekte/verlof (sabbatical). We hebben er
ten slotte voor gekozen om niet de anw-docenten te benaderen omdat zij in het schooljaar
1999-2000 dit vak nog niet zo lang gaven en we de kans groot achtten dat eventuele
onregelmatigheden of inconsistenties in cognities, gedrag en de relatie daartussen voor een
groot deel toe te schrijven zouden zijn aan de ‘nieuwheid’ van en de onervarenheid met het
vak.
3.4.2 Selectie van de twee docenten Erwin en Philip

In dit proefschrift rapporteren we de resultaten over 2 van de 6 docenten waarbij we
gegevens hebben verzameld: Erwin en Philip. Beiden zijn ervaren docenten; ze zijn meer dan
25 jaar werkzaam als docent in het voortgezet onderwijs. Erwin geeft biologie aan een grote
christelijke scholengemeenschap (vmbo-vwo, twee locaties). Philip is natuurkundedocent op
een kleinschalig lyceum dat onderwijs biedt aan havisten, vwo’ers en gymnasiasten, op één
locatie.
Hoewel we in meerdere rondes de gegevens van alle 6 docenten hebben bestudeerd, hebben
we besloten alleen van Erwin en Philip de gegevens systematisch te analyseren. We
presenteren alleen resultaten over deze twee docenten omdat we uitgaande van gegeven
randvoorwaarden (onder andere de beschikbare tijd) het meer zinvoller vonden om 2
docenten diepgaander te analyseren dan 6 docenten meer oppervlakkig. De keuze voor juist
Erwin en Philip is gebaseerd op het streven naar een selectie van docenten wier concerns
representatief zijn voor die van ervaren docenten (exacte vakken) in de context van de
Tweede Fase (vergl. Swanborn, 2000; zie paragraaf 1.2.3). Erwin vraagt zich af of hij door een
vermindering in contacttijd nog wel een door hem positief gewaardeerd
onderwijsleergesprek kan houden. Philip toont het dilemma dat hij het enerzijds waardeert
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dat hij met de komst van de Tweede Fase - meer dan voorheen gebruikelijk was - dingen aan
leerlingen kan overlaten, maar hij twijfelt anderzijds aan de houding van leerlingen; zijn ze
wel voldoende welwillend?
In de hoofdstukken over de twee docenten zullen we nader op de concerns van beiden
ingaan. Hier willen we nog opmerken dat het juist vanwege een concern interessant is om na
te gaan of de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag consistent of inconsistent is
met het feitelijke handelen. Een concern concretiseert de manier waarop de Tweede Fase het
denken, het handelen en daarmee de relatie daartussen onder druk kan zetten (zie ook
paragraaf 1.2.3). Als docenten zich bijvoorbeeld in de situatie bevinden dat ze ‘wel willen
maar niet kunnen’ of dat ‘ze niet meer kunnen wat ze willen’, dan verwachten we dat de
verwoording van cognities, en in het bijzonder van de onderwijsgebonden perceptie van het
eigen gedrag, zicht geeft op kenmerken waarop we onze verwachting over de frequentie van
voorkomen van handelingen baseren (zie ook paragraaf 3.6.1). We verwachten dat een
concern een ‘rijker’ beeld van de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag zal
opleveren.

3.5

Methode van gegevensverzameling en operationalisering van concepten

Zoals ook in paragraaf 1.2.2 aangegeven maakte het onderzoek aanvankelijk deel uit van het
BPS-project. Dit heeft als consequentie dat gegevens zijn verzameld in een fase waarin het
onderzoek nog tot doel had een eventuele verandering bij docenten te meten en de relatie
tussen het denken en het handelen van docenten een subaspect betrof. In welke opzichten de
gegevensverzameling daardoor niet ideaal bleek voor een onderzoek naar alleen de relatie,
zullen we elders aangeven.
In Tabel 3.1 staan voor de twee docenten Erwin en Philip de momenten en de manier waarop
gegevens zijn verzameld. De verzameling van de gegevens heeft bij Erwin en Philip
plaatsgevonden tijdens het schooljaar 1999-2000, is gestart met een eerste semigestructureerd interview (1,5 uur durend), gevolgd door observatie en opname van een les
met aansluitend twee interviews naar aanleiding van de betreffende les (in totaal 2,5 uur
durend), gevolgd door observatie en opname van vier respectievelijk vijf lessen met naar
aanleiding van één les wederom twee interviews (in totaal 2,5 uur durend) en is geëindigd
met een tweede semi-gestructureerd interview (1,5 uur durend). De opgenomen lessen en de
interviews zijn volledig en zo letterlijk mogelijk – zonder een samenvatting te geven –
uitgeschreven.
Van elke docent hebben we dus gemiddeld vijf lessen geobserveerd en op videoband
opgenomen. Video-opnamen maken herhaald bestuderen van het docentgedrag mogelijk.
Vijf lessen bleek pragmatisch gezien haalbaar en achtten we – gezien onze ervaring –
voldoende in het verkrijgen van een beeld van het gedrag van een docent. We hebben
docenten daarnaast verzocht om zo ‘normaal’ mogelijke lessen te selecteren opdat we een
representatief beeld kregen van het doorsnee-gedrag van de docent. Als bepaalde
kenmerken van specifieke lessen van invloed leken op de mate waarin bepaalde handelingen
voorkomen, dan wegen we deze kenmerken mee bij de beantwoording van de
onderzoeksvragen.
Met elke docent hebben we zes interviews gehouden die in totaal ongeveer acht uur duurden
(zie Tabel 3.1). Elk interview vond plaats in een rustig lokaal of kantoor zonder
aanwezigheid van of interruptie door derden. De interviews zijn op audioband opgenomen.
Twee van de zes interviews betroffen semi-gestructureerde interviews over de
onderwijsgebonden cognities van docenten. De vier andere interviews betroffen interviews
over de les(situatie)gebonden cognities bij twee verschillende lessen: per les is één
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stimulated-recall interview en één interview ‘in retrospect’ gehouden. Tijdens de semigestructureerde interviews hebben we de aandacht van de docent gericht op 4 vwo, hebben
we hem in de context van bepaalde vragen verzocht om specifiek aan 4 vwo te denken.
Omdat vier van de vijf geobserveerde lessen van Erwin, wegens omstandigheden,
plaatsvonden in 4 havo (zie Tabel 3.1) hebben we hem (1) tijdens het interview naar
aanleiding van een les in 4 havo gevraagd hoe de betreffende les zou zijn verlopen als deze
in 4 vwo zou hebben plaatsgevonden; en (2) tijdens het tweede semi-gestructureerde
interview gevraagd hoe zijn manier van lesgeven in 4 havo in het algemeen verschilt van zijn
manier van lesgeven in 4 vwo. Eventueel relevante verschillen tussen 4 havo en 4 vwo zullen
we bij de beantwoording van de onderzoeksvragen voor Erwin in hoofdstuk 4 meewegen.
Tabel 3.1
Momenten en aard van gegevensverzameling
Concepten

Interview en/of opname van
lessen
Eerste semi-gestructureerde
interview

Erwin

Philip

Oktober 1999

Oktober 1999

Handelen en
Les(situatie)gebonden cognities

Observatie van één les en
Twee interviews naar aanleiding
van één les

December 1999
Eén les in 4 vwo

December 1999
Eén les in 4 vwo

Handelen en
Les(situatie)gebonden cognities

Observatie lessenreeks en
Twee interviews naar aanleiding
van één les

Mei/Juni 2000
Vier lessen in 4 havo

Mei 2000
Vijf lessen in 4 vwo

Onderwijsgebonden cognities

Tweede semi-gestructureerde
interview

Juli 2000

Juli 2000

Onderwijsgebonden cognities

3.5.1 Onderwijsgebonden cognities: semi-gestructureerde interviews

Onder onderwijsgebonden cognities verstaan we lessen- en lessituatiesoverstijgende
denkbeelden over een verscheidenheid aan objecten, bijvoorbeeld lesgeven, leerlingen,
leerstof, het vak, de Tweede Fase enzovoorts. Deze cognities hebben we gemeten met behulp
van semi-gestructureerde interviews. Aangezien we, zoals in paragraaf 3.3 aangegeven, de
docent zo min mogelijk woorden in de mond willen leggen, zo min mogelijk willen
beïnvloeden in bijvoorbeeld de verwoording van handelingen, vonden we semigestructureerde interviews, in vergelijking met bijvoorbeeld vragenlijsten, het meest
geschikt. Bij de introductie van het interview hebben we bovendien benadrukt dat het ons
gaat om de denkbeelden van een docent over onderwijs, lesgeven en leerlingen in het
algemeen, in het kader van het vak en in de context van de Tweede Fase; dat we willen
weten wat hij ergens van vindt. De interviews zijn wel enigszins gestructureerd vanwege de
thema’s die de interviewer heeft aangesneden (vergl. Smith, 1995). In Tabel 3.2 staan de
thema’s die aan de orde zijn gesteld en voorbeelden van bijbehorende vragen.
Naast de vragen waarmee de thema’s zijn geïntroduceerd heeft de interviewer alleen gericht
of ongericht doorgevraagd (Admiraal, 1994) met vragen als ‘wat bedoel je met…?’ of ‘wat
doe je om, zoals je net zei, te bereiken dat leerlingen…?’. Mocht de interviewer toch een
sturende, veelal ook gesloten vraag (Admiraal, 1994) hebben gesteld dan zijn reacties op deze
vragen uitgesloten van verdere analyse. Een sturende vraag is bijvoorbeeld ‘bespreek je de
leerstof wel eens klassikaal?’.
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Tabel 3.2
Semi-gestructureerde interviews: thema’s met voorbeeld vragen
Thema
Lesgeven

Voorbeelden van vragen
Welke docentvaardigheden acht je van belang om les te geven zoals je lesgeeft?
Kun je een lessituatie beschrijven waarvan je dacht toen ging het heel goed/waarover je minder tevreden
was?
Kun je beschrijven hoe je in het algemeen reageert als een leerling bijvoorbeeld een vraag stelt?
Wat is bepalend voor de manier waarop je reageert?

Vak

Wat vind je belangrijke te behalen einddoelen in het kader van je vak?
Denk je dat de na te streven doelen voor je vak anders zijn dan voor de andere vakken? Zo ja, hoe?

Leerlingen

Kun je een voorbeeld van een leerling noemen en beschrijven waarvan je zegt die gaat lekker mee in mijn
lessen (en met name als we…)?
Kun je je voorstellen dat leerlingen met jouw vak juist meer of minder moeite hebben in vergelijking met de
andere vakken? Zo ja, waar ligt dat aan?
Heb je het idee dat leerlingen met bepaalde onderwerpen binnen je vak meer moeite hebben dan met
andere onderwerpen?

Tweede Fase

Wat vind je van de Tweede Fase?
Heeft de Tweede Fase gevolgen voor de manier waarop je lesgeeft? Zo ja welke?

Een semi-gestructureerd interview is op twee momenten met elke docent gehouden (zie
Tabel 3.1). Deze momenten zijn dusdanig gekozen dat de interviews qua tijd zo dicht
mogelijk in de buurt van de observaties konden plaatsvinden teneinde te voorkomen dat de
geuite onderwijsgebonden cognities te ver van de bestaande praktijk zouden af staan.
Hoewel tussen het eerste en het tweede interview tijd is verstreken, beschouwen we het
tweede interview als een verdieping of aanvulling op het eerste interview5. Tijdens beide
interviews zijn namelijk vergelijkbare of verdiepende thema’s (zie Tabel 3.2) aan de orde
gesteld waardoor het tweede interview gezien kan worden als een aanvulling op het eerste.
Naast deze thema’s wordt de structuur van de interviews ook gekenmerkt door de
startvraag ‘Hoe ziet onderwijs met een 4 vwo-klas er voor jou idealiter uit?’ tijdens het eerste
interview en de startvraag ‘Hoe vind je dat je vak verschilt of overeenkomt met de andere
vakken?’ tijdens het tweede interview.
Afhankelijk van de antwoorden van docenten op deze en ook andere vragen kon de
volgorde waarin de thema’s aan bod kwamen, per docent variëren (vergl. Smith, 1995).
Tijdens het eerste semi-gestructureerde interview met Philip is bijvoorbeeld de Tweede Fase
aangesneden in reactie op zijn spontane beschrijving van hoe hij sinds kort veranderd is in
zijn manier van lesgeven, door de vraag te stellen of en op welke manier de Tweede Fase met
deze verandering te maken heeft. De voorbeelden van vragen die in Tabel 3.2 staan
weergeven, zijn dus te beschouwen als een nadere concretisering van de thema’s die tijdens
beide interviews aan bod zijn gekomen, en niet als een manier waarop de thema’s,
onafhankelijk van de docent geïntroduceerd of aan de orde gesteld zijn. Deze variatie in de
volgorde waarin de thema’s aan de orde zijn gesteld alsmede de manier waarop, maakte het
mogelijk dat zo veel mogelijk een natuurlijk verlopend gesprek ontstond.
Concerns
Een concern hebben we in paragraaf 1.2.3 reeds gedefinieerd als een zorg, probleem,
uitdaging die of een dilemma dat een docent in de context van de Tweede Fase ervaart. Op
de verwoording van de concerns hebben we niet aangestuurd tijdens de semigestructureerde interviews. Het concern werd inductief afgeleid uit de uitspraken. Met name
de eerste vraag tijdens het eerste interview ‘hoe ziet onderwijs met een 4 vwo-klas er voor

5

Als eventuele inconsistenties tussen antwoorden tijdens het eerste interview en antwoorden tijdens het tweede interview zich
voordeden dan hebben we daar een notitie van gemaakt. We zullen daar – mits inhoudelijk relevant – naar verwijzen bij de
bespreking van de resultaten.
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jou idealiter uit?’ blijkt het meest effectief voor het uitlokken van de verwoording van dat
aspect dat een concern impliceert. Philip antwoordt door zijn afhankelijkheid van een
welwillende houding van leerlingen te verwoorden. In combinatie met andere uitspraken
impliceert dit zijn dilemma: Leerlingen loslaten of niet, want beschikken ze wel over de juiste
houding om meer zelfstandigheid aan te kunnen? Erwin geeft aan dat en hoe hij met de klas
een onderwijsleergesprek houdt en beschrijft dit als de meest leuke vorm van onderwijs. En
later zal tijdens het interview blijken dat hij de Tweede Fase juist voor het kunnen voeren
van een onderwijsleergesprek als bedreigend ervaart.
Onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag
De onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag is het lessen- en lessituatiesoverstijgende beeld van het eigen handelen of manier van lesgeven. Het beeld heeft
betrekking op activiteiten die tijdens de les plaatsvinden in de interactie met leerlingen en
waarvan de docent de actor is (bijvoorbeeld ‘leerlingen vragen stellen’ of ‘op bord schrijven’)
of werkvormen die handelingen van de docent impliceren (bijvoorbeeld ‘practicum’ of
‘onderwijsleergesprek’).
Dat we met de interviews zicht krijgen op de onderwijsgebonden perceptie van het eigen
gedrag wordt met name gerealiseerd door vragen die aansturen op de verwoording van
handelingen. Gezien Tabel 3.2 sturen een aantal vragen meer dan andere vragen aan op de
verwoording van handelingen en activiteiten. Vragen over thema’s als leerlingen en het vak,
sturen in tegenstelling tot vragen over de manier van lesgeven weliswaar niet rechtstreeks
aan op de verwoording van handelingen en activiteiten, maar een docent kan in reactie op
deze vragen handelingen beschrijven zodat we vanuit verschillende invalshoeken zicht
kunnen krijgen op de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag.
Onderwijsgebonden perceptie van andere objecten dan het eigen gedrag
De onderwijsgebonden perceptie van andere objecten dan het eigen gedrag is het lessen- en
lessituatiesoverstijgende beeld van bijvoorbeeld leerlingen, de leerstof, het vak etc. De
onderwijsgebonden perceptie van andere objecten kan verband houden met de
onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag bijvoorbeeld als de docent argumenten
voor zijn handelen verwoordt (zie bijvoorbeeld Fenstermacher & Richardson (1993); MorineDershimer, (1987; 1988); en zie het onderscheid in primary en derivative beliefs door Green
(1971) in paragraaf 2.3.4), bijvoorbeeld: “Ik probeer zo veel mogelijk practica te
organiseren...” (perceptie eigen gedrag) “...omdat...” “...de theorie veel beter beklijft als
leerlingen het hebben zien gebeuren” (perceptie van leren).
Zoals in paragraaf 3.2 reeds kort aangestipt zijn we in een specifiek type onderwijsgebonden
percepties van andere objecten geïnteresseerd, namelijk de onderwijsgebonden perceptie van
factoren die het handelen kunnen belemmeren of bevorderen. Als het zo is dat zo’n factor in
een actuele situatie optreedt dan kunnen we wellicht (in)consistentie begrijpen, dat wil
zeggen begrijpen waarom een handeling onverwacht veel of weinig voorkomt. Dergelijke
factoren zijn dus van belang voor de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag.
3.5.2 Les(situatie)gebonden
cognities:
interviews ‘in retrospect’

stimulated-recall

interviews

en

Zoals in de paragrafen 2.6 en 3.2 beschreven, gebruiken we de les(situatie)gebonden
cognities van docenten om het optreden van (in)consistentie te begrijpen, de tweede
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onderzoeksvraag: ‘In hoeverre dragen les(situatie)gebonden cognities bij aan het begrijpen
van (in)consistentie?’
Les(situatie)gebonden cognities zijn de cognities die betrekking hebben op een specifieke
les(situatie). Net als in het geval van de onderwijsgebonden cognities kunnen we een
onderscheid maken in de les(situatie)gebonden perceptie van het eigen gedrag en van andere
objecten. Deze kunnen op een vergelijkbare manier met elkaar in verband staan als bij de
onderwijsgebonden cognities. Zo kan een docent aangeven waarom hij tijdens een bepaalde
les(situatie) op een bepaalde manier handelde door bijvoorbeeld aan te geven hoe hij het
gedrag van leerlingen tijdens die les(situatie) percipieerde. We verwachten dat
les(situatie)gebonden cognities het handelen en daarmee wellicht ook (in)consistentie
begrijpelijk kunnen maken omdat ze aangeven hoe een docent de les(situatie) percipieert
en/of zicht geven op argumenten voor het handelen.
Teneinde zicht te krijgen op zoveel mogelijk les(situatie)gebonden cognities zijn met elke
docent vier interviews gehouden over lessituaties van twee lessen; twee stimulated-recall
interviews (per stuk ongeveer 1,5 uur durend) en twee interviews ‘in retrospect’ (per stuk
ongeveer 1 uur durend): zie Tabel 3.1. Beide typen interviews bieden de mogelijkheid om de
docent te laten reageren op datgene wat zich tijdens de les afspeelde. Tijdens stimulatedrecall interviews wordt ingezoomd op specifieke, kortdurende lessituaties als samen met de
docent de videoband van een zojuist gegeven les wordt bekeken en de docent de vraag
wordt gesteld om de videoband te stoppen op het moment dat hij zich een gedachte kan
herinneren en deze vervolgens te verwoorden (zie bijvoorbeeld Clark & Peterson, 1986;
Verloop, 1989). Naast een sporadische interventie waarbij de interviewer vroeg wat de
docent ergens precies mee bedoelde, heeft de interviewer zich tijdens het interview
onthouden van verdere vragen of opmerkingen. Op momenten dat een docent te
geabsorbeerd leek te raken in het kijken naar de band, en de band om die reden niet vaak
leek te stoppen, heeft de interviewer de band zelf gestopt en gevraagd wat de docent op dat
moment tijdens de les dacht, of wat hem toen in zijn gedachten bezighield. De
les(situatie)gebonden cognities die door de stimulated-recall interviews worden uitgelokt
hebben dus betrekking op een kortdurende lessituatie.
Direct volgend op de stimulated-recall interviews zijn de interviews ‘in retrospect’
gehouden. Tijdens deze interviews is ten eerste meer uitgezoomd dat wil zeggen, zijn ook
meerdere lessituaties tegelijkertijd, of is de les in zijn geheel besproken. Zonder de intentie te
hebben volledig te zijn, heeft de interviewer de docent datgene wat ze tijdens de les heeft
gezien en/of wat haar is opgevallen aan de les(sen), voorgelegd met een ‘waarom’-vraag. Met
behulp van dergelijke vragen konden argumenten voor (over-lessituaties-heen-vergelijkbare)
handelingen expliciet aan de orde worden gesteld.
Tezamen geven de stimulated-recall intervies en de interviews in retrospect een beeld van de
les(situatie)gebonden cognities variërend van cognities betreffende zeer kortdurende
lessituaties tot cognities betreffende een hele les èn variërend van cognities geuit in de vorm
van beschrijvingen van het eigen gedrag of andere objecten tot cognities geuit in de vorm
van argumenten.
Ten slotte hebben beide interviews plaatsgevonden naar aanleiding van een video-opname
van één les, op diezelfde dag en zo snel mogelijk na de les (vergl. Verloop, 1989). Na verloop
van meer tijd zouden docenten zich namelijk steeds minder goed kunnen herinneren wat er
die les gebeurde.
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3.6

De analysemethode

In paragraaf 3.2 hebben we de probleemstelling nader gespecificeerd en uitgesplitst in twee
onderzoeksvragen:
1. Is de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag consistent of inconsistent met
geobserveerd handelen?
2. In hoeverre dragen les(situatie)gebonden cognities bij aan het begrijpen van (in)consistentie?
Deze onderzoeksvragen onderzoeken we in het licht van een concern. Een concern hebben
we afgeleid uit uitspraken tijdens de semi-gestructeerde interviews (zie paragraaf 3.5.1): Is er
een thema dat veelvuldig aan bod komt, dat te maken heeft met de Tweede Fase en dat een
uitdaging, zorg of probleem (voor het vertonen van handelingen) veronderstelt? Na een
concern te hebben afgeleid hebben we de volgende analysestappen ondernomen, voor de
beantwoording van onderzoeksvraag 1:
- Afleiden van de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag; selecteren van
uitspraken over gedrag/handelingen uit semi-gestructureerde interviews;
- Selecteren van handelingen waarop het concern betrekking heeft ten behoeve van een
docentspecifiek observatie-instrument;
- Ordenen van geselecteerde handelingen in een docentspecifiek observatie-instrument;
- Analyse van de lessen: vaststellen van de frequentie van voorkomen van een handeling;
- Bepalen van de verwachte frequentie van voorkomen van een handeling uitgaande van
kenmerken van de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag;
- Het vaststellen van (in)consistentie door het vergelijken van de vastgestelde met de
verwachte frequenties.
Voor de beantwoording van onderzoeksvraag 2, was er één stap:
- Analyseren van de les(situatie)gebonden cognities vanuit drie invalshoeken van waaruit
de les(situatie)gebonden cognities het optreden van (in)consistentie (on)begrijpelijk
kunnen maken en nagaan of de les(situatie)gebonden cognities de mate van consistentie
begrijpelijk maken.
In de volgende subparagrafen zullen we deze analysestappen nader toelichten.
3.6.1 Onderzoeksvraag 1: (In)consistentie?

Afleiden van de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag; selecteren van
uitspraken over gedrag/handelingen uit de semi-gestructureerde interviews
Eerst hebben we van de semi-gestructureerde interviews die uitspraken geselecteerd waarin
de docent zijn handelen beschrijft; uitspraken over activiteiten die tijdens de les plaatsvinden
in de interactie met leerlingen en waarvan de docent de actor is (bijvoorbeeld ‘leerlingen
vragen stellen’ of ‘op bord schrijven’) of werkvormen die handelingen van de docent
impliceren (bijvoorbeeld ‘practicum’ of ‘onderwijsleergesprek’). Zie ook bijlage 1.
Met het selecteren van uitspraken over handelingen bedoelen we dus het maken van een
onderscheid tussen uitspraken over handelingen waarvan de docent de actor is of die
handelingen van hem impliceren enerzijds en uitspraken over andere objecten anderzijds.
Als een docent bijvoorbeeld aangeeft dat het hem “niet altijd lukt leerlingen te leren hoe ze
bepaalde problemen kunnen oplossen” omdat “dergelijke problemen te complex zijn…” dan
selecteren we alleen dat deel van de uitspraken waarin hij een handeling beschrijft (dus
“leerlingen leren hoe ze bepaalde problemen kunnen oplossen”) en niet de delen waarin hij
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een ander object beschrijft en/of waarmee hij zijn gedrag beargumenteert (dus “dat dergelijke
problemen complex zijn”).
Door connotaties waarmee de verwoording van handelingen gepaard kan gaan (bijvoorbeeld
“het lukt me niet altijd om…”) tot een later moment buiten beschouwing te laten, blijven
alleen woorden of woordenreeksen over, die betrekking hebben op handelingen die tijdens
de les kunnen plaatsvinden.
Selecteren van handelingen waarop het concern betrekking heeft ten behoeve van een
docentspecifiek observatie-instrument
Van de bij de vorige stap resulterende woorden of woordenreeksen hebben we vervolgens
bepaald of de betreffende handelingen verband houden met het concern. In het geval van
Erwin ging het dan om de vraag of hij handelingen beschrijft die kenmerkend zijn voor een
onderwijsleergesprek en in het geval van Philip of hij handelingen beschrijft in het omgaan
met de houding van leerlingen.
Ordenen van geselecteerde handelingen in een docentspecifiek observatie-instrument
We hebben de geselecteerde woorden of woordenreeksen geordend in een docentspecifiek
observatie-instrument met hoofd- en deelcategorieën. De ordening in hoofdcategorieën is
gebaseerd op een vergelijking tussen handelingen onder andere in hun relatie tot het
concern. Zo houden de handelingen van Philip op verschillende manieren met de ‘houding
van leerlingen’ verband. Sommige handelingen zijn meer een reactie op de houding van
leerlingen en anderen, meer bedoeld ter stimulering van een welwillende houding. En zo
houden de handelingen door Erwin beschreven op een verschillende manier verband met
het onderwijsleergesprek; hoewel ze allemaal kenmerkend zijn voor een
onderwijsleergesprek geven sommige aan hoe de docent leerlingen tijdens een gesprek een
inbreng laat hebben, tonen andere manieren waarop de docent op de inbreng van leerlingen
reageert en laat de rest zien hoe de docent leerlingen op elkaar laat reageren.
De deelcategorieën van de observatie-instrumenten corresponderen veelal met de woorden
of woordenreeksen van de docent op het hoogste niveau. Op het niveau van een
deelcategorie wordt de frequentie van voorkomen van een handeling vastgesteld. Woorden
of woordenreeksen op een lager niveau, worden niet in het observatie-instrument
opgenomen maar helpen wel mee bij de interpretatie van het handelen in het licht van een
deelcategorie. Zo zegt Erwin bijvoorbeeld ‘gebruik te maken van de inbreng van leerlingen’
(deelcategorie b1, zie hoofdstuk 4) door “een vraag van een leerling gebruiken als opstapje
naar een stukje nieuwe theorie” of door datgene wat leerlingen zeggen “in verhaal te
verwerken” of “te koppelen aan hoe men er in de biologie over zou moeten praten” door
bijvoorbeeld te zeggen “fantastisch dat je dat zo zegt, laten we maar eens kijken hoe dat in
werkelijkheid zit”.
Door analyse van woorden en woordenreeksen over handelingen en een daaruit afgeleide
logische ordening van die woorden(reeksen), ontstond een aantal hoofd- en deelcategorieën
die tezamen het ‘observatie-instrument’ vormen. Deze ordening is docentspecifiek en heeft
dus niet de pretentie een generiek observatieschema voor ‘alle’ docenten te zijn.
Analyse van de lessen: vaststellen van de frequentie van voorkomen van een handeling
Voor de geobserveerde lessen stellen we de frequentie van voorkomen van elke
deelcategorie/handeling vast: hoe vaak komt een handeling in totaal tijdens de lessen voor?
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Voor concreet beschreven deelcategorieën (‘low-inference’), bijvoorbeeld ‘op het bord
schrijven’, vereist de analyse weinig interpretatie van het feitelijke handelen. Ten aanzien
van meer abstract beschreven deelcategorieën (‘high-inference’) zoals bijvoorbeeld
‘leerlingen leren hoe ze een probleem kunnen oplossen’ vereist het vaststellen van de
frequentie meer interpretatie. In zulke gevallen dragen eventueel meer concrete woorden- of
woordenreeksen bij aan de interpretatie van het feitelijke handelen, bijvoorbeeld ‘hardop
denkend voordoen hoe je een probleem analyseert’ (zie ook het in de vorige subparagraaf
beschreven voorbeeld betreffende Erwin: ‘gebruik maken van inbreng van leerlingen’).
Voor de meeste handelingen hebben we eerst relevante delen van lessen geselecteerd en
afgebakend. Het vaststellen van de frequentie van bepaalde handelingen behoeft namelijk
geen analyse van een hele les. Zo observeren we voor de frequentie van handelingen tijdens
klassikale besprekingen over leerstof alleen die lesdelen waarin de leerstof klassikaal
besproken wordt.
Ook de observatiecategorieën die bepaalde cognities, een bepaalde gemoedstoestand of
bepaalde gevoelens van de docent impliceren, vereisen een extra stap. Beide docenten
noemen in hun interviews dat ze bepaalde handelingen vertonen wanneer zij bepaalde
gedachten hebben of bepaalde gevoelens ervaren6. Teneinde erachter te komen of zo’n
situatie zich voordoet kunnen de uitspraken tijdens de stimulated-recall interviews soms
uitkomst bieden. Verder is getracht op basis van de video-opnamen vast te stellen of deze
situaties zich voordeden. In de hoofdstukken 4 en 5 zullen we dit voor de betreffende
categorieën toelichten.
De ontwikkeling van het observatie-instrument, het afbakenen en selecteren van relevante
delen van lessen en het vaststellen van de frequentie zijn overigens in mindere mate van
elkaar te onderscheiden dan we hier wellicht doen vermoeden. De in de hoofdstukken 4 en 5
gepresenteerde categorieën met frequenties zijn het resultaat van voortdurend heen en weer
gaan tussen uitspraken van de docent over handelingen enerzijds en datgene wat op
videobanden van zijn lessen te zien is, anderzijds. In het geval van Philip bijvoorbeeld blijkt
de categorie ‘motiveren van leerlingen’ na analyse van de lessen naast de handeling
‘leerlingen uitdagen’ ook de handeling ‘aandacht/interesse van leerlingen opwekken en/of
vasthouden’ te impliceren. Aan uitspraken over handelingen als “leuke en afwisselende
dingen”, “een zijpad ingaan”, “een leuk verhaal ertussen”, “eens iets anders doen”, “een
proef doen die fout gaat” konden we pas na analyse van de lessen het label
‘aandacht/interesse van leerlingen opwekken en/of vasthouden’ toekennen. De
observatiecategorieën beschreven in de hoofdstukken 4 en 5 zijn dus beter te beschouwen als
een eindresultaat van dit heen en weer denken dan als een onveranderlijk startpunt bij de
analyse van de lessen.
Bepalen van de verwachte frequentie van voorkomen van een handeling uitgaande van
kenmerken van de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag
De verwachte frequentie bepalen we aan de hand van kenmerken van de onderwijsgebonden
perceptie van het eigen gedrag. We maken een onderscheid in drie typen kenmerken:
- perceptie van de docent van de frequentie van voorkomen van een handeling;

6

Zo zegt Philip bijvoorbeeld gevoelens van allerlei aard te kunnen uiten als leerlingen blijk geven van onbegrip/onwil/fouten of
als ze regels overtreden. En zo zegt Erwin vragen te stellen over die dingen waarvan hij (op dat moment) het vermoeden heeft dat
leerlingen die niet van het huiswerk begrepen hebben. Zie hoofdstukken 4 en 5.
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- de waardering voor een handeling vanuit gevoelens of vanuit nut/relevantie met een
onderscheid in een positieve en een negatieve waardering;
- perceptie van de haalbaarheid van een handeling met een onderscheid in een positieve
perceptie en een negatieve perceptie van de haalbaarheid.
Als een docent aangeeft dat een handeling “vaak” voorkomt, of dat hij de handeling positief
waardeert en/of overtuigd is van de haalbaarheid dan verwachten we dat de handeling ook
vaak voorkomt. Als een docent aangeeft dat een handeling “weinig” voorkomt, of dat hij de
handeling negatief waardeert en/of hij twijfelt aan de haalbaarheid, dan verwachten we dat
de handeling weinig voorkomt.
Deze kenmerken kunnen blijken uit de context van uitspraken in het interview en/of uit
connotaties waarmee de verwoording van de handeling gepaard gaat. Perceptie van de
frequentie blijkt bijvoorbeeld uit connotaties als “vaak”, “soms” en/of uit het feit dat een
handeling verwoord wordt in reactie op de vraag naar een algemene typering van de manier
van lesgeven. Waardering blijkt bijvoorbeeld uit connotaties als “leuk”, “niet echt zinvol”
en/of uit het feit dat een handeling wordt verwoord in reactie op vragen als ‘hoe ziet
onderwijs met een 4 vwo-klas er voor jou idealiter uit?’ of ‘wat vind je belangrijke
docentvaardigheden?’. De perceptie van de haalbaarheid blijkt uit connotaties als “lukt” of
“kan niet” en/of uit het feit dat een handeling wordt verwoord in reactie op een vraag als
‘kun je een situatie beschrijven waarin ... heel goed ging?’. Het is niet zo dat een kenmerk per
definitie volgt uit het feit dat een handeling wordt verwoord in reactie op een bepaalde
vraag; het gehele antwoord alsmede de context van vraag en antwoord wordt in de afweging
betrokken.
Het tweede en het derde type is gebaseerd op de sociaal-psychologische literatuur (Fishbein
et al., 2001). Het tweede type ‘waardering’ is vergelijkbaar met concepten als ‘attitude toward
performing the behavior in question’ en ‘emotional reactions’ (Fishbein et al., 2001).
Alhoewel in de literatuur deze twee aspecten van elkaar worden onderscheiden – de
emotionele reactie meer een “gut reaction to the thought of performing the behavior in
question” (p. 14) betreft, en de attitude een meer rationele kosten-baten-analyse veronderstelt
– is dit onderscheid niet in zulk detail herkenbaar in de uitspraken van onze docenten. We
spreken daarom over de waardering van een handeling vanuit zowel ervaren nut of
relevantie als vanuit gevoel. Het derde aspect ‘perceptie van de haalbaarheid’ is geïnspireerd
door
concepten
uit
de
literatuur
als
‘beschikbaarheid
vaardigheden’,
‘doelmatigheidsverwachting’, ‘resultaatverwachting’ (zie paragraaf 2.5.3 en ‘efficacy’
paragraaf 2.4.3.3). We konden de concepten uit de literatuur niet zonder vertaalslag
toepassen op de uitspraken van onze docenten. De twee docenten blijken namelijk niet altijd
even duidelijk over de reden om aan de haalbaarheid van een handeling te twijfelen. Als een
docent bijvoorbeeld aangeeft dat “het niet altijd lukt om leerlingen te motiveren” dan is niet
altijd duidelijk wat de reden voor zijn twijfels is; of die reden bijvoorbeeld hemzelf betreft –
hij zichzelf daartoe niet in staat acht of niet over de gewenste vaardigheden beschikt – of dat
die reden iets van leerlingen betreft, dat leerlingen om bepaalde redenen niet te motiveren
zijn. Uit dit voorbeeld blijkt dat in het geval van abstract geformuleerde handelingen die in
de praktijk op meerdere manieren uit te voeren zijn (zie ook paragraaf 2.3.1: verschillende
niveaus in gedragsidentificatie: Vallacher & Wegner, 1987) het onduidelijk is of de docent
twijfelt aan het kunnen vertonen van de handeling of aan het kunnen bereiken van een effect
(“motiveren”).
Het komt voor dat een docent ten aanzien van dezelfde handeling zowel positieve als
negatieve waardering uit of zowel twijfelt aan als overtuigd is van de haalbaarheid. Dit kan
twee oorzaken hebben:
- er liggen andere redenen aan twijfels of negatieve waardering ten grondslag dan aan de
positieve perceptie van de haalbaarheid of de positieve waardering;
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- verschillende woorden(reeksen) die tot dezelfde deelcategorie behoren, gaan gepaard met
verschillende connotaties. Een docent kan bijvoorbeeld wat betreft de handeling
‘leerlingen klassikaal voordoen hoe leerlingen een probleem moeten oplossen’ aangeven
deze ‘zinloos’ te vinden maar wat betreft de handeling ‘leerlingen zelfstandig laten
oefenen met het oplossen van problemen’, die ook tot de observatiecategorie ‘leerlingen
leren hoe ze een probleem moeten aanpakken’ behoort, aangeven deze ‘nuttig’ te vinden.
Met tegengestelde scores op een kenmerk gaan we als volgt om. Als verschillende redenen
aan kenmerken ten grondslag liggen, dan formuleren we bij de beantwoording van
onderzoeksvraag 1 een conclusie over (in)consistentie die daarmee rekening houdt en gaan
bij de beantwoording van onderzoeksvraag 2 uit van zowel consistentie als inconsistentie.
Als verschillende woorden of woordenreeksen die tot dezelfde categorie behoren, gepaard
gaan met elkaar tegensprekende connotaties, wordt beoordeeld hoe het betreffende kenmerk
van de onderwijsgebonden perceptie in verband wordt gebracht met de frequentie van
voorkomen, afhankelijk van:
- de betekenis van de verschillende woorden of woordenreeksen in vergelijking met de
overkoepelende observatiecategorie;
- de aard van de feitelijke handelingen die de docent in het licht van de observatiecategorie
vertoont.
Als een docent bijvoorbeeld zegt “soms” een opgave op het bord voor te doen, het opgave
voordoen een voorbeeld is van de handeling uitleg geven en de docent vaak uitleg geeft, dan
draagt het kenmerk ‘perceptie van frequentie: weinig’ (gezien de connotatie “soms”) niet bij
aan een conclusie over (in)consistentie voor de handeling ‘uitleg geven’.
Het vaststellen van (in)consistentie door het vergelijken van de vastgestelde met de
verwachte frequentie
Door de verwachte frequentie te vergelijken met de vastgestelde frequentie, geven we
uiteindelijk een antwoord op de eerste onderzoeksvraag en daarmee een conclusie over het
optreden van (in)consistentie tussen de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag
en het feitelijke handelen. In principe zijn er per handeling twee mogelijkheden: consistentie
en inconsistentie. In de resultatenhoofdstukken zullen we onze conclusie per handeling
nader onderbouwen en soms nuanceren. Zo zal er zoals hierboven aangegeven voor
sommige handelingen sprake kunnen zijn van zowel consistentie als inconsistentie vanwege
elkaar tegensprekende kenmerken van de onderwijsgebonden perceptie van het eigen
gedrag waarop de verwachte frequentie is gebaseerd.
3.6.2 Onderzoeksvraag 2: (In)consistentie nader beschouwd

Na bij de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag per handeling (in)consistentie te
hebben vastgesteld, gaan we bij de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag na of we
deze (in)consistenties kunnen begrijpen uitgaande van de les(situatie)gebonden cognities.
Vanuit drie invalshoeken brengen we de les(situatie)gebonden cognities per handeling in
verband met de bij onderzoeksvraag 1 geconstateerde (in)consistentie. Door analyse van de
uitspraken tijdens de stimulated-recall en retrospectieve interviews gaan we na:
1. of de les(situatie)gebonden cognities kenmerken van de onderwijsgebonden perceptie
van het eigen gedrag (waardering en perceptie van de haalbaarheid) bevestigen of
tegenspreken;
2. of de docent argumenten verwoordt voor het wel/niet vertonen van een handeling;
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3. of de manier waarop een docent een les(situatie) percipieert/interpreteert toont dat een
factor waarvan een docent tijdens de semi-gestructureerde interviews heeft aangegeven
dat deze een handeling bevordert of belemmert, in een actuele situatie optreedt.
Als een docent in reactie op een lessituatie aangeeft aan de haalbaarheid van een handeling
te twijfelen (invalshoek 1), of in reactie op een lessituatie aangeeft om bepaalde redenen de
handeling niet te vertonen (invalshoek 2), of een belemmerende factor optreedt (invalshoek
3) dan kunnen we op basis daarvan begrijpen waarom de handeling weinig voorkomt. Als
we bovendien bij de eerste onderzoeksvraag inconsistentie hebben vastgesteld omdat we
zouden verwachten dat de handeling vaak voorkomt, dan kunnen we nu ook deze
inconsistentie begrijpen, dat wil zeggen kunnen we begrijpen waarom de handeling
onverwacht weinig voorkomt. In eerste instantie brengen we bovenstaande invalshoeken in
verband met de geobserveerde frequentie en vervolgens met de bij onderzoeksvraag 1
geformuleerde conclusie over (in)consistentie.
In het volgende zullen we per invalshoek nader ingaan op de analyse van de
les(situatie)gebonden cognities en de betekenis van deze invalshoeken voor het begrijpen
van de geobserveerde frequentie en van (in)consistentie.
Invalshoek 1: Les(situatie)gebonden cognities in
onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag

relatie

tot

kenmerken

van

de

Voor die handelingen waarvoor we bij de eerste onderzoeksvraag (in)consistentie hebben
vastgesteld, gaan we na hoe de les(situatie)gebonden cognities zich verhouden tot
kenmerken van de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag en specifiek de
waardering en de perceptie van de haalbaarheid van handelingen. De les(situatie)gebonden
cognities kunnen de onderwijsgebonden cognities qua perceptie van de haalbaarheid en qua
waardering van handelingen bevestigen of tegenspreken. ‘Bevestigen’ wil zeggen dat de
les(situatie)gebonden cognities hetzelfde kenmerk, of dezelfde onderliggende reden voor dat
kenmerk, als de onderwijsgebonden cognities laten zien. ‘Tegenspreken’ wil zeggen dat de
les(situatie)gebonden cognities bijvoorbeeld laten zien dat de docent in reactie op een
les(situatie) een handeling die hij volgens de onderwijsgebonden cognities positief
waardeert, negatief waardeert. De les(situatie)gebonden cognities impliceren dan een
frequentieverwachting die in tegenspraak is met de onderwijsgebonden cognities.
Deze les(situatie)gebonden waardering en perceptie van de haalbaarheid van een handeling
leiden we op dezelfde manier af als in het geval van de onderwijsgebonden cognities.
Uitspraken tijdens de interviews in reactie op de lessen geven op dezelfde manier als de
uitspraken tijdens de semi-gestructureerde interviews, blijk van een kenmerk van de
handeling (zie paragraaf 3.6.1), gezien bepaalde connotaties waarmee de verwoording van
een handeling gepaard gaat of gezien de context waarin de handeling tijdens een interview
wordt verwoord. Wat deze context betreft speelt nu ook de lessituatie waarop de docent
tijdens de stimulated-recall interviews reageert, een rol. Als een docent bijvoorbeeld zegt
“heerlijk om dat even te doen” en als gezien de lessituatie duidelijk is wat hij bedoelt met
‘dat’ dan leiden we daaruit af dat hij de betreffende handeling tijdens de betreffende
lessituatie positief waardeert. Of als hij zegt “ze snappen het” en uit de lessituatie blijkt dat
hij het heeft over een effect van een handeling waarvan we de frequentie van voorkomen
hebben vastgesteld, dan leiden we hieruit af dat de docent overtuigd is van de haalbaarheid
van de handeling (in dit geval gericht op het begrijpen van leerlingen van de leerstof) tijdens
de betreffende lessituatie.
Na de les(situatie)gebonden cognities op deze manier te hebben geanalyseerd brengen we ze
in verband met kenmerken van de onderwijsgebonden perceptie van de betreffende
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handelingen. Door ten slotte antwoorden op de eerste onderzoeksvraag erbij te betrekken,
gaan we na of de les(situatie)gebonden cognities vanuit de eerste invalshoek het optreden
van (in)consistentie begrijpelijk maken. In het geval van inconsistentie en
les(situatie)gebonden cognities die de eerder vastgestelde kenmerken van de
onderwijsgebonden perceptie tegenspreken, maken de les(situatie)gebonden cognities
consistentie wellicht begrijpelijk. In het geval van consistentie en les(situatie)gebonden
cognities die kenmerken bevestigen, wordt consistentie wellicht begrijpelijker. In het geval
van inconsistentie en bevestigende les(situatie)gebonden cognities of in het geval van
consistentie
en
tegensprekende
les(situatie)gebonden
cognities
maken
de
les(situatie)gebonden
cognities
consistentie
(des
te)
onbegrijpelijk.
In
de
resultatenhoofdstukken gaan we nader in op aspecten die dienen te worden afgewogen bij
het formuleren van dergelijke conclusies.
Invalshoek 2: Les(situatie)gebonden argumenten
Les(situatie)gebonden cognities kunnen ook zicht geven op argumenten die een docent heeft
voor het wel of niet vertonen van een handeling. Als een docent bijvoorbeeld zegt leerlingen
tot stilte te manen omdat hij hen te rumoerig vindt, dan kunnen we begrijpen waarom hij
leerlingen tot stilte maant, namelijk omdat hij hen te rumoerig vindt. Voor alle handelingen
waarvan we (in)consistentie hebben vastgesteld, hebben we uitspraken tijdens de interviews
in reactie op de lessen geanalyseerd op het voorkomen van argumenten voor deze
handelingen. De gevonden argumenten worden per docent per handeling in bijlagen 2 en 4
getoond. Als de docent argumenten verwoordt voor het wel of niet vertonen van een
handeling, maakt hij daarmee wellicht ook de frequentie van voorkomen van een handeling
tijdens meerdere lessen begrijpelijk. De aspecten die in de afweging dienen te worden
betrokken teneinde te kunnen concluderen dat we op basis van les(situatie)gebonden
argumenten de mate van consistentie kunnen begrijpen, lichten we toe in de
resultatenhoofdstukken.
Invalshoek 3: Perceptie/interpretatie van les(situatie): het optreden van een belemmerende of
bevorderende factor
Ten slotte kunnen de les(situatie)gebonden cognities erop duiden dat in een actuele situatie
een factor optreedt waarvan de docent tijdens de semi-gestructureerde interviews heeft
aangegeven dat dit zijn handelen kan belemmeren of bevorderen. Voor die handelingen
waarvan we bij de eerste onderzoeksvraag de mate van consistentie hebben vastgesteld, zijn
we bij de analyse van de interviews nagegaan:
of en welke factoren de docent tijdens de semi-gestructureerde interviews noemt en die hem
bevorderen of kunnen belemmeren in het vertonen van die handelingen;
of de docent tijdens de interviews in reactie op de lessen verwijst naar deze factoren en of we
daaruit af kunnen leiden of een factor in een actuele situatie optreedt.
Als zo’n factor optreedt dan maakt dit de frequentie van voorkomen van een handeling en
daarmee de mate van consistentie mogelijk begrijpelijker, of misschien juist
onbegrijpelijk(er). Datgene wat komt kijken bij het formuleren van dergelijke conclusies
lichten we toe in de resultatenhoofdstukken.
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3.7

Kwaliteit van het onderzoek

3.7.1 Betrouwbaarheid

Onder betrouwbaarheid verstaan we de (virtuele) herhaalbaarheid van het
onderzoeksproces langs dezelfde weg (van IJzendoorn & Miedema. 1986; Smaling, 1990;
Miles & Huberman, 1994); zouden andere onderzoekers, gegeven de instrumenten, dezelfde
gegevens verzamelen, en uitgaande van de gegevens dezelfde gevolgtrekkingen formuleren
in het licht van de vraagstellingen? Hieronder gaan we specifiek in op de interne
betrouwbaarheid (vergl. ‘technische’ betrouwbaarheid: “de exacte vaststelling van de mate
van herhaalbaarheid van een bepaald facet van het onderzoek”, van IJzendoorn & Miedema,
1986. p.499).
Interne betrouwbaarheid betreft de herhaalbaarheid van gevolgtrekkingen bij de analyse van
de gegevens in het licht van de onderzoeksvragen; formuleren andere onderzoekers
toegerust met dezelfde kennis en hetzelfde overzicht dezelfde gevolgtrekkingen gezien het
materiaal (vergelijk, Janssens, 1985; LeCompte & Goetz, 1982)? Kwaliteit wordt gewaarborgd
als gevolgtrekkingen stabiel of in principe herhaalbaar zijn. Aangezien in dit type onderzoek
de onderzoeker het voornaamste onderzoeksinstrument is (Merriam, 1998), gaat het bij het
waarborgen van de interne betrouwbaarheid om een controle van de onderzoeker (de
promovendus, in deze context verder aangeduid met “de eerste onderzoeker”) Zijn de
gevolgtrekkingen die zij bij de analyse van de gegevens formuleert, in principe herhaalbaar?
Interne betrouwbaarheid hebben we op verschillende manieren bepaald afhankelijk van de
complexiteit van een gevolgtrekking. Een complexe gevolgtrekking is een gevolgtrekking die
een volledig overzicht van en een vergaande bekendheid met het materiaal/de docent vereist
teneinde een gevolgtrekking te kunnen formuleren. Wanneer een tweede onderzoeker niet
met dit overzicht of deze bekendheid is toe te rusten, kan deze de eerste onderzoeker echter
toch controleren namelijk door de vraag te beantwoorden of de door de eerste onderzoeker
geformuleerde gevolgtrekkingen plausibel zijn. Dit komt overeen met een
accountantscontrole of ‘audit trial’ (Guba, 1978) waarmee tegelijkertijd de interne validiteit
van een gevolgtrekking wordt gecontroleerd (zie paragraaf 3.7.2). Een minder complexe
gevolgtrekking vereist in mindere mate overzicht van of bekendheid met het materiaal; een
tweede onderzoeker zou in principe in staat moeten zijn om na instructie op (scorings)regels
onafhankelijk van de eerste onderzoeker dezelfde gevolgtrekkingen te formuleren.
We geven ook op meerdere momenten bij de beschrijving van de resultaten in de
hoofdstukken 4 en 5 zicht op gegevens (uitspraken van docenten tijdens interviews of tijdens
de les) op basis waarvan we een gevolgtrekking hebben geformuleerd. Dit vergroot de
navolgbaarbeid – en ook controle op de interne validiteit (zie ook paragraaf 3.7.2) – van de
gevolgtrekkingen door de eerste onderzoeker. Bepaalde analysestappen betreffen
bijvoorbeeld het formuleren van een gevolgtrekking gebaseerd op gevolgtrekkingen tijdens
eerdere analysestappen. De lezer kan dan op basis van een rapportage van deze eerdere
gevolgtrekkingen de eerste onderzoeker volgen bij het formuleren van een volgende
gevolgtrekking.
In Tabel 3.3 staat per analysestap weergegeven:
- op welke manier we de betrouwbaarheid hebben bepaald;
- wat de bevindingen daarbij zijn.
Voor de stappen aangeduid met een * geldt dat we deze stappen, vanwege de
arbeidintensiviteit en de beschikbare tijd, alleen hebben laten controleren voor (een
representatief deel van) de gegevens verzameld bij Erwin. Voor de stappen ‘het afleiden van
het concern’ en ‘het vaststellen van de (in)consistentie door het vergelijken van de
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vastgestelde met verwachte frequentie’ achten we een navolgbare beschrijving in de
resultatenhoofdstukken afdoende. Voor alle stappen zullen we Tabel 3.3 hieronder nader
toelichten.
Tabel 3.3
Interne betrouwbaarheid en bevindingen per analysestap
Analysestap
Afleiden van concern

Manier van bepalen
betrouwbaarheid
Controle door begeleidingsteam

Bevindingen

Afleiden van de onderwijsgebonden perceptie eigen
gedrag; selecteren uitspraken over gedrag/handelingen

Onafhankelijke scoring door
tweede onderzoeker

Cohen’s Kappa = .87

Selecteren handelingen waarop concern betrekking heeft
ten behoeve van docentspecifieke observatie-instrument

Accountantscontrole door tweede
onderzoeker*

Betrouwbaarheid afdoende

Ordenen van geselecteerde handelingen in
docentspecifiek observatie-instrument

Accountantscontrole door tweede
onderzoeker (Erwin) & Controle
door begeleidingsteam (Philip)

Betrouwbaarheid afdoende

Analyse van lessen: vaststellen frequentie per handeling

Onafhankelijke scoring door
tweede onderzoeker*

Betrouwbaarheid afdoende

Bepalen van verwachte frequentie uitgaande van
kenmerken van onderwijsgebonden perceptie van het
eigen gedrag

Accountantscontrole door tweede
onderzoeker *

Betrouwbaarheid afdoende

Het vaststellen van (in)consistentie door vergelijken van
vastgestelde met verwachte frequentie

Controle door begeleidingsteam

Betrouwbaarheid afdoende

Betrouwbaarheid afdoende

Analyse les(situatie)gebonden cognities vanuit drie
invalshoeken
Invalshoek 1: Les(situatie)gebonden cognities in
relatie tot kenmerken van de onderwijsgebonden
perceptie van het eigen gedrag

Zie ‘bepalen van verwachte frequentie uitgaande van kenmerken
van onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag’

Invalshoek 2: Les(situatie)gebonden argumenten

Accountantscontrole door tweede
onderzoeker *

Betrouwbaarheid afdoende

Invalshoek 3: Perceptie/interpretatie les(situatie):
het optreden van belemmerende/bevorderende
factoren

Accountantscontrole door tweede
onderzoeker *

Betrouwbaarheid afdoende

Afleiden van een concern
Het afleiden van een concern betreft een complexe gevolgtrekking: het vereist overzicht van
al het materiaal over een docent. Omdat een concern de context bepaalt waarin we de relatie
onderzoeken, en als zodanig niet object van onderzoek is, beschouwen we het als voldoende
dat het begeleidingsteam – toegerust met kennis van (het materiaal verzameld bij) de
docenten – akkoord gaat met de bij docenten geïdentificeerde concerns. Daarnaast
garanderen we de navolgbaarheid door de beschrijving van de concerns van de twee
docenten in de paragrafen 4.2 en 5.2 toe te lichten met citaten van uitspraken van de
docenten.
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Afleiden van de onderwijsgebonden perceptie eigen gedrag
Het afleiden van de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag is de eerste stap in
het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag. Het betreft geen complexe
gevolgtrekking. Er moet bepaald worden wanneer de docent uitspraken doet over zijn
handelen of manier van lesgeven: over activiteiten die tijdens de les plaatsvinden in de
interactie met leerlingen en waarvan de docent de actor is (bijvoorbeeld ‘leerlingen vragen
laten stellen’ of ‘op bord schrijven’) of werkvormen die handelingen van de docent
impliceren (bijvoorbeeld ‘practicum’ of ‘onderwijsleergesprek’). Hiervoor is geen vergaand
overzicht van het materiaal of diepgaande kennis over een docent vereist. We hebben een
tweede onderzoeker onafhankelijk van de eerste onderzoeker uit een subset van uitspraken
(in totaal 50) van een docent laten bepalen of de docent met een uitspraak wel of niet zijn
handelen, manier van lesgeven, werkvormen of activiteiten beschrijft (na hem daartoe
overigens eerst getraind te hebben met behulp van een voorschrift met scoringsregels; zie
bijlage 1). Aangezien de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid vastgesteld met Cohen’s Kappa
0.87 is, vinden we de betrouwbaarheid afdoende.
Selecteren van handelingen waarop een concern betrekking heeft
Het selecteren van handelingen voor het observatie-instrument gaat gepaard met complexe
gevolgtrekkingen omdat bepaald moet worden of het in een eerdere stap geformuleerde
concern op een handeling betrekking heeft. Bij de analyse van de semi-gestructureerde
interviews van Erwin gaat het dan om de vraag of Erwin handelingen beschrijft die
kenmerkend zijn voor het onderwijsleergesprek. Dat vereist kennis over de context van de
interviews waarin uitspraken over handelingen gedaan worden. We hebben een tweede
onderzoeker dan ook gevraagd de volledigheid van het instrument van Erwin te controleren
door de twee semi-gestructureerde interviews (met uitspraken over geselecteerde
deelhandelingen onderstreept) te lezen met de vraag of de eerste lezer geen deelhandelingen
is vergeten te selecteren. Alhoewel de tweede lezer aangeeft dat bepaalde uitspraken niet
onderstreept zijn, zijn de eerste en de tweede lezer het erover eens dat Erwin met deze
uitspraken geen, nog niet eerder verwoorde en in het instrument opgenomen handelingen,
beschrijft. De controle op volledigheid door de tweede lezer leidde dus niet tot een nieuwe
categorie of tot een verandering in de betekenis van een bestaande categorie. Om deze reden
zien we geen aanleiding om te twijfelen aan de selectie van de handelingen.
Gaat het in het voorafgaande om een controle op de volledigheid van de selectie van
handelingen waarop een concern betrekking heeft, in de paragrafen 4.3 en 5.3 beschrijven we
op een navolgbare manier, hoe de geselecteerde handelingen met het concern verband
houden.
Ordenen van geselecteerde handelingen in docentspecifiek observatie-instrument
Na selectie van uitspraken over handelingen gaat het nu om het logisch ordenen van
geselecteerde handelingen in het observatie-instrument. In de paragrafen 4.3 en 5.3
beschrijven we op een navolgbare manier de betekenis van de hoofd- en deelcategorieën van
het instrument en de relatie van die categorieën tot de oorspronkelijke uitspraken. Deze
hoofd- en deelcategorieën zijn daarnaast het gevolg van telkens heen en weer gaan tussen de
uitspraken en de categorieën. Bij de controle van de selectie (zie vorige stap) heeft de tweede
onderzoeker de eerste onderzoeker bovendien gecontroleerd wat betreft de ordening van de
deelcategorieën van Erwin volgens de hoofdcategorieën die kenmerkend zijn voor een
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onderwijsleergesprek, namelijk ‘leerlingen een inbreng laten hebben’, ‘reageren op de
inbreng van leerlingen’ en ‘leerlingen op elkaar laten reageren’. Bij de formulering van de
hoofd- en deelcategorieën in het geval van Philip is het begeleidingsteam nauw betrokken
geweest; via consensus is het onderscheid in en de relatie tussen verschillende handelingen,
uitgaande van uitspraken van Philip, vastgesteld.
Analyse van lessen: vaststellen frequentie per handeling
In de paragrafen 4.5 en 5.5 rapporteren we op een navolgbare manier gevolgtrekkingen over
de frequentie van voorkomen van handelingen. Voor één observatiecategorie die in
vergelijking met andere observatiecategorieën een meer vergaande interpretatie van het
feitelijke handelen vergt, hebben we een tweede onderzoeker gevraagd 40 minuten van een
les van Erwin (les 3, zie Tabel 4.3) voor twee categorieën te analyseren (zie paragraaf 4.3 voor
een beschrijving van de observatiecategorieën a4 ‘leerlingen dingen laten uitleggen en a5
‘gezamenlijke uitleg maken’). Van in totaal 14 situaties waarvan de eerste onderzoeker vindt
dat de docent een handeling vertoont overeenkomstig een observatiecategorie, komt de
tweede onderzoeker in 12 van die 14 situaties onafhankelijk tot dezelfde conclusie. In tweede
instantie is de tweede onderzoeker het bovendien eens met de conclusie van de eerste
onderzoeker dat de docent de betreffende handeling ook tijdens de twee andere situaties
vertoont. Omdat analyse-eenheden van te voren niet waren afgebakend, stemmen de eerste
en tweede onderzoeker bovendien overeen als ze beiden onafhankelijk van elkaar
concluderen dat de docent tijdens geen andere situatie één van de handelingen vertoont.
Gezien deze resultaten en gezien het feit dat de bespreking tussen de eerste en de tweede
onderzoeker over hun bevindingen geen aanleiding was om aan de eenduidigheid van de
betekenis van de twee observatiecategorieën te twijfelen, achten we de betrouwbaarheid (en
validiteit) van het vaststellen van de frequentie van de twee betreffende categorieën
afdoende.
Bepalen van de verwachte frequentie uitgaande van kenmerken van onderwijsgebonden
perceptie van het eigen gedrag
Hoe we de verwachte frequentie bepalen uitgaande van kenmerken van de
onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag, beschrijven we op een navolgbare
manier in de paragrafen 4.6 en 5.6; zie Tabellen 4.8 en 5.6.
De gevolgtrekking dat van een kenmerk sprake is hebben we door een tweede onderzoeker
laten controleren: heeft de eerste onderzoeker terecht geconcludeerd dat van een kenmerk
sprake is, en is zij geen kenmerken bij handelingen vergeten? Dit betreft een complexe
gevolgtrekking omdat de uitspraken in de context van de rest van de interviews beschouwd
moeten worden; het gaat niet alleen om het afleiden van kenmerken uit connotaties maar ook
om het begrijpen van uitspraken en connotaties in de context van het interview. Aangezien
de gevolgtrekkingen voor beide docenten op dezelfde redeneringen gebaseerd zijn,
beschouwen we een controle van één van beide docenten (Erwin) als voldoende.
Hoewel de tweede onderzoeker het met alle gevolgtrekkingen van de eerste onderzoeker
eens is, overweegt hij voor een klein aantal gevolgtrekkingen ook alternatieven. Dat Erwin
bijvoorbeeld aangeeft dat hij “minder” een onderwijsleergesprek kan doen, kan betekenen
dat hij twijfelt aan de haalbaarheid (omdat hij ook zegt dat de daartoe benodigde
randvoorwaarden ontbreken: aantal uren), maar kan ook betekenen dat het slechts ‘soms’
voorkomt (perceptie frequentie). Deze alternatieven leiden echter niet tot een andere
verwachting over de frequentie, en hebben dus geen consequenties voor de conclusies voor
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de verwachte frequentie. We beschouwen de betrouwbaarheid (en de validiteit) daarom als
afdoende.
Het vaststellen van (in)consistentie door vergelijken van de vastgestelde met de verwachte
frequentie
Bij het vaststellen van (in)consistentie door het vergelijken van de vastgestelde met de
verwachte frequentie, beantwoorden we de eerste onderzoeksvraag. Aangezien we de
betrouwbaarheid van het vaststellen van de verwachte en van de feitelijke frequentie reeds
hebben bepaald, gaat het hier om de controle van gevolgtrekkingen over de relatie tussen de
verwachte en de feitelijke frequentie. De in de paragrafen 4.6 en 5.6 geformuleerde
gevolgtrekkingen (zie Tabellen 4.9 en 5.7) zijn via consensus in discussie met het
begeleidingsteam tot stand gekomen.
Analyseren van les(situatie)gebonden cognities vanuit invalshoek 1
Met kenmerken van les(situatie)gebonden cognities bedoelen we dezelfde kenmerken als de
kenmerken van de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag, op basis waarvan we
onze verwachting over de frequentie baseren (zie hiervoor). Omdat het afleiden van deze
kenmerken op vrijwel dezelfde manier plaatsvindt als voor de onderwijsgebonden cognities,
vinden we het niet nodig hierop wederom een controle te laten plaatsvinden. Daarnaast
geven we in paragrafen 4.7 en 5.7 citaten van uitspraken tijdens de stimulated-recall en
retrospectieve interviews en die de kenmerken tonen waaraan we conclusies verbinden.
Analyseren van les(situatie)gebonden cognities vanuit invalshoek 2
Of de docent een argument verwoordt voor het wel/niet vertonen van een handeling
waarvan we (in)consistentie hebben vastgesteld, is een complexe gevolgtrekking; het vergt
onder andere overzicht en kennis van de handelingen en kennis van de les(situatie) waarop
de docent reageert. De door de eerste onderzoeker gevonden argumenten staan weergegeven
in de bijlagen 2 (Erwin) en 4 (Philip); hiermee is navolgbaarheid van de gevolgtrekking dat
de docent een argument verwoordt voor een handeling gegarandeerd. Of de eerste
onderzoeker volledig is, geen argumenten vergeten heeft, vergt een extra controle. Voor de
helft van één stimulated-recall interview en van één retrospectief interview met Erwin heeft
een tweede onderzoeker de eerste onderzoeker gecontroleerd wat betreft diens
gevolgtrekkingen; concludeert zij terecht dat de docent (wel/)geen argument verwoordt voor
het al of niet vertonen van één van de in totaal 19 handelingen waarvan (in)consistentie is
vastgesteld? De tweede onderzoeker was het eens met de bevindingen van de eerste
onderzoeker.
Analyseren van les(situatie)gebonden cognities vanuit invalshoek 3
Alvorens geconcludeerd kan worden dat een factor in een actuele situatie optreedt, moet
zoals in paragraaf 3.6.2 beschreven een tweetal analysestappen worden ondernomen:
- Analyse van de semi-gestructureerde interviews: Welke factoren beschrijft de docent?
- Analyse van de stimulated-recall en retrospectieve interviews: Heeft de docent het over
een factor? Zo ja, wat zegt dit over het optreden van een factor?
In het hoofdstuk over Philip en in bijlage 3 betreffende Erwin beschrijven we per docent
belemmerende of bevorderende factoren die blijken uit de analyse van de semi-
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gestructureerde interviews. Om te kunnen constateren dat een docent een factor beschrijft, is
kennis van de handelingen die door een factor belemmerd of bevorderd kunnen worden en
interpretatie van uitspraken in de context van de rest van het interview, vereist. Het betreft
dus een complexe gevolgtrekking. Een tweede onderzoeker heeft de eerste onderzoeker
gecontroleerd door de twee semi-gestructureerde interviews van Erwin te lezen met de
vragen: merkt de eerste onderzoeker terecht factoren aan en is zij geen factoren vergeten? De
tweede onderzoeker kon de eerste onderzoeker niet “betrappen op onlogische
redeneringen/conclusies” en ging “geheel met de analyse akkoord”.
Wat de analyse van de stimulated-recall en retrospectieve interviews betreft heeft de tweede
onderzoeker de eerste onderzoeker gecontroleerd. De tweede onderzoeker is nagegaan of de
eerste onderzoeker terecht concludeert dat de docent het wel of niet heeft over een
belemmerende of bevorderende factor (voor de helft van één stimulated-recall interview en
van één retrospectief interview met Erwin). De tweede onderzoeker ging akkoord met de
gevolgtrekkingen van de eerste onderzoeker.
3.7.2 Validiteit

Bij validiteit gaat het om de ‘geldigheid’ van de gevolgtrekkingen en bevindingen (vergl. van
IJzendoorn & Miedema, 1986): hebben gegevens, observaties, resultaten en conclusies
betrekking op hetgeen de onderzoekers beoogden te meten (Smaling, 1990; Miles &
Huberman, 1994)?
Interne validiteit
Aangezien de onderzoeker, vanwege het interpretatieve karakter van het onderzoek, feitelijk
ook een instrument is, gaat het bij validiteit ook om de vraag in hoeverre de
gevolgtrekkingen van deze onderzoeker een adequate interpretatie van de verzamelde
gegevens, zijn.
Interne validiteit hebben we gewaarborgd door niet alleen herhaald de gegevens te
bestuderen zodat een eenduidige gevolgtrekking geformuleerd kon worden maar ook door
andere onderzoekers tussentijdse en eindinterpretaties van, of gevolgtrekkingen over,
cognities en handelen van een docent voor te leggen. Het begeleidingsteam heeft op
verschillende momenten, toegerust met materiaal en kennis van concepten, de houdbaarheid
van conclusies van de eerste onderzoeker gecheckt. Ook hebben eventuele verschillen in
interpretatie van de gegevens of van een concept tussen de eerste onderzoeker en anderen in
‘voorrondes’ geleid tot een aanpassing of aanscherping van die interpretatie. Daarnaast is
een accountantscontrole bij het vaststellen van de betrouwbaarheid van complexe
gevolgtrekkingen, feitelijk ook een controle van de validiteit: als de tweede onderzoeker het
eens is met de gevolgtrekkingen van de eerste onderzoeker – deze plausibel acht – dan zegt
hij daarmee niet alleen dat hij tot een zelfde gevolgtrekking had kunnen komen
(herhaalbaarheid: betrouwbaarheid), maar ook dat de gevolgtrekking de gegevens adequaat
representeert, recht doet, ofwel dat de gevolgtrekking valide is gezien de gegevens.
Aangezien de gevolgtrekkingen betrekking hebben op het denken en handelen van een
docent, zou ‘communicatieve’ validiteit (van IJzendoorn & Miedema, 1986) een mogelijke
bepaling van de interne validiteit kunnen zijn, dat wil zeggen het streven naar
overeenstemming met docenten over het realiteitsgehalte van de interpretatie: zijn de
docenten het eens met de interpretatie? De aanname hierbij is echter dat het handelen van de
onderzochte voor hem/haarzelf volledig transparant is (van IJzendoorn & Miedema, 1986). In
navolging van Smaling (1990) kunnen we bij herkenbaarheid door de onderzochten als
geldigheidscriterium vraagtekens zetten:
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“Ten eerste: kwalitatief onderzoek kan onderwerpen betreffen die niet of onvoldoende bewust zijn bij de
onderzochten. Ten tweede: als een onderzoeker overgaat tot theorievorming of toetsing is herkenbaarheid
door de feitelijke onderzochten als criterium ongeschikt.” (p. 6)

De vragen die wij bijvoorbeeld zouden kunnen stellen is of docenten zich bewust zijn van
momenten dat ze handelen op manieren die ze tijdens eerdere interviews hebben
beschreven, of van eventuele (in)consistenties uitgaande van bepaalde kenmerken van
onderwijsgebonden cognities. Wat betekent het als ze het niet eens zijn met een vastgestelde
(in)consistentie, zich daar niet in kunnen herkennen? Hoe sluiten we uit dat een docent op
het moment van confrontatie met eventuele inconsistentie reductie van eventuele ‘cognitieve
dissonantie’ toepast en hij zijn denkbeelden aanpast opdat deze overeenkomen met zijn
handelen (vergl. Festinger, 1957)?
Hoewel “member-checks ten aanzien van bepaalde aspecten kunnen behoeden voor fouten”
(Smaling, 1990, p. 6) – we hadden bijvoorbeeld kunnen checken of onze conclusie dat een
docent een bepaalde concern ervaart, terecht is –, bleek interpretatie van het handelen en de
cognities dusdanig arbeidsintensief en veel tijd in beslag te nemen, dat we een ‘membercheck’ maanden na dato, ongeschikt achtten.
We hebben overigens wel de les(situatie)gebonden perceptie van het eigen gedrag gebruikt
als controlemiddel bij het vaststellen van de frequentie van handelingen. Zou de docent in
reactie op een lessituatie bijvoorbeeld aangeven een bepaalde handeling niet te vertonen,
terwijl wij in een eerdere ronde hebben vastgesteld dat van de betreffende handeling tijdens
die situatie wel sprake is, dan is dat aanleiding om onze interpretatie van het handelen en/of
de onderwijsgebonden perceptie van het gedrag bij te stellen (zie ook paragraaf 3.3). Van
dergelijke verschillen in interpretatie bleek geen enkele keer sprake. Het gaat hierbij in
tegenstelling tot de hiervoor beschreven ‘member checks’ om een ‘impliciete’ controle door
de docent: zonder in gesprek te gaan met een docent leiden we uit zijn cognities af of onze
interpretatie van het handelen in licht van andere cognities, adequaat is.
Validiteit van de stimulated-recall interviews
In paragraaf 2.3 signaleerden we reeds kritiek op de methode van stimulated-recall in het
meten van interactieve gedachten. Yinger (1986) twijfelt er bijvoorbeeld aan of de stimuli op
basis waarvan in een terugblik gedachten worden geëxpliciteerd dezelfde zijn als de stimuli
op basis waarvan de docent in de feitelijke lessituatie handelde. En zo vraagt Keith (1988) in
navolging van Sears (1985) zich af of docenten in een terugblik meer geneigd zijn om hun
gedrag te verklaren door middel van ‘dispositional causal explanations’ terwijl ze tijdens het
handelen wellicht meer neigen naar ‘situational causal explanations’.
In ons geval meten we met de stimulated-recall interviews echter geen interactieve
gedachten maar les(situatie)gebonden cognities. Of de geuite cognities een momentopname
zijn van cognitieve processen tijdens het handelen, doet er in ons geval niet toe. Dat de
onderzoeker de docent wel zodanig heeft geïnstrueerd dat van hem verwacht wordt dat hij
zijn gedachten tijdens het lesgeven verwoordt is omdat we veronderstellen dat naarmate
docenten meer hun denken achteraf verwoorden, ze meer uitweiden met gevolg dat datgene
wat ze zeggen steeds minder betrekking heeft op de betreffende kortdurende lessituatie.
Anders gezegd, door de docent de vraag te stellen zijn gedachten tijdens het lesgeven te
verwoorden richt de onderzoeker de aandacht van de docent op de betreffende lessituatie.
We zien bovendien geen aanleiding om te veronderstellen dat veel van de uitspraken van
docenten tijdens de stimulated-recall interviews ver afstaan van datgene wat zich tijdens de
les afspeelde.
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Validiteit van de typen interviews in het meten van cognities van een verschillend niveau
van specificiteit
Hoewel de stimulated-recall en de retrospectieve interviews doelen op cognities die
betrekking hebben op een specifieke les(situatie), kan het zo zijn dat een docent bijvoorbeeld
zijn handelen tijdens een lessituatie beargumenteert met meer algemene opvattingen of op
basis van zijn meer lessituatie-overstijgende kennis over een leerling. Deze argumenten
beschouwen we ondanks hun meer algemene karakter toch als les(situatie)gebonden
cognities mits ze betrekking hebben op iets wat zich in de les(situatie) afspeelt. Het is
bovendien juist dit les(situatie)overstijgende deel van de les(situatie)gebonden cognities dat
hen interessant maakt in de relatie tussen meer algemene cognities en de lespraktijk.
Omgekeerd doelen de semi-gestructureerde interviews op verwoording van
onderwijsgebonden cognities maar kunnen sommige vragen aangestuurd hebben op de
verwoording van handelingen tijdens concrete lessen of lessituaties; met name vragen
waarmee doorgevraagd werd op de algemene manier van lesgeven, bijvoorbeeld ‘wat doe je
als…?’. De cognities die een docent in reactie op zulke vragen verwoordt, kunnen dus
betrekking hebben op een specifieke les(situatie). Toch beschouwen we deze antwoorden als
een representatie van de onderwijsgebonden cognities maar alleen dan als we de
handelingen die een docent beschrijft kunnen beschouwen als een concretisering van meer
algemeen beschreven handelingen (zie ook paragraaf 2.3.1 voor niveaus van
gedragsidentificaties: Vallacher & Wegner, 1987).
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4.

Resultaten Erwin

4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk bespreken we de resultaten over Erwin. We geven een antwoord op de
vraag hoe de cognities van Erwin zich verhouden tot zijn handelen in de praktijk van
alledag, in de context van de Tweede Fase. We richten ons specifiek op cognities en
handelingen betreffende een onderwijsleergesprek omdat het concern van Erwin hierop
betrekking heeft. In paragraaf 4.2 gaan we nader in op het concern van Erwin en in paragraaf
4.3 op de handelingen die Erwin heeft beschreven die kenmerkend zijn voor een
onderwijsleergesprek. In paragraaf 4.4 beschrijven we in het kort de vijf door ons
geanalyseerde lessen. In paragraaf 4.5 geven we een meer gedetailleerd beeld van die vijf
lessen als we ingaan op de mate waarin een onderwijsleergesprek als ook de handelingen die
daar kenmerkend voor zijn, voorkomen. In paragraaf 4.6 geven we een antwoord op de
eerste onderzoeksvraag; we gaan aan de hand van een aantal kenmerken van de
onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag na in hoeverre de onderwijsgebonden
perceptie van het eigen gedrag consistent is met de in paragraaf 4.5 gerapporteerde
waargenomen frequentie. In paragraaf 4.7 beantwoorden we de tweede onderzoeksvraag als
we les(situatie)gebonden cognities bespreken in hun bijdrage aan het begrijpen van de mate
van (in)consistentie, per handeling. In paragraaf 4.8 zoomen we uit en formuleren we
handelingsoverstijgende conclusie over deze bijdrage van de les(situatie)gebonden cognities.

4.2

Concern

In paragraaf 3.4.2 hebben we aangegeven dat Erwin met de komst van de Tweede Fase een
concern ervaart dat ook kenmerkend zou kunnen zijn voor andere docenten die lesgeven in
een exact vak (zie paragraaf 1.2.3). Erwin twijfelt er namelijk aan of leerlingen wel
zelfstandig de gewenste doelen kunnen bereiken; hij acht hen niet in staat om zelfstandig de
tekst uit het leerboek te verwerken. Voor het verwerken van de tekst uit het leerboek acht hij
contacttijd en interactie tussen hem en de leerlingen essentieel. In dat opzicht noemt hij
zichzelf ouderwets waarmee hij aangeeft qua opvattingen te verschillen van de visie die aan
de Tweede Fase ten grondslag ligt:
D: “Moeten zij dus dit helemaal begrijpen? De combinaties zijn adenine, dat een paar vormt met
thymine, en cytosine, dat een paar vormt met guanine. Het dna ….. Zouden ze allemaal tripletten zijn
dan coderen ze voor 2,1 miljard aminozuren (docent leest stuk uit leerboek voor). Enz. Nou zo. Zo ligt
dat nou eenmaal. Daar moet je dus wat mee doen….als ik hier een stukje verhaal omheen brij. Als ze
zeggen dat snap ik helemaal niet. En dan zeg ik van jongens, ja eigenlijk staat er, nou en dan komt er
dat plaatje. Eigenlijk staat er dat dit dna is, en hier … Dus ik ga ze dat plaatje laten uitleggen. Dit
plaatje laten uitleggen en dan snappen ze dit verhaal. En dan zeggen ze, oh, is dat het. Ja. Daar heb je
gewoon contact voor nodig. Maar als ik dat al die leerlingen apart moet gaan uitleggen of in groepjes
van twee, drie in het studiehuis, dan is dat een beetje dubbelop werk. En al die leerlingen die het niet
aan mij vragen, komen er dus pas achter tijdens de repetitie dat ze het niet weten. Nou dat is
zelfstandig, zelfverantwoordelijk leren (toont zich enigszins cynisch). Dus ik denk dat daar gewoon
meer bij moet gebeuren. Ja, onderwijs gebeurt toch tussen mensen, toch niet tussen het boek en. Ja ik ben
wat ouderwets in die dingen.” (int1)1

1

Citaten hebben een code om aan te geven uit welke interview de uitspraken afkomstig zijn. De codes betekenen het volgende:
- int1 of int2: citaat afkomstig uit het eerste of het tweede semi-gestructureerde interview (zie paragraaf 3.5.1);
- intles1 of intles 4: citaat afkomstig uit het retrospectieve interview na les 1 of na les 4 (zie paragraaf 3.5.2);
- strint1 of strint4: afkomstig uit het stimulated-recall interview na les 1 of na les 4 (zie paragraaf 3.5.2).
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Erwin acht dus contactmomenten tussen hem en de leerlingen van belang om de leerstof of
de teksten uit het leerboek aan de orde te kunnen stellen. Vanwege een vermindering in
contactttijd – die de Tweede Fase zoals die op de school waarop hij lesgeeft is
geïmplementeerd, veronderstelt – ziet hij zichzelf echter genoodzaakt om de leerstof te
bespreken in de vorm van een monoloog in plaats van een door hem wenselijk geacht en
positief gewaardeerd onderwijsleergesprek:
D: “Ja, ik vind dat door het, door dezelfde hoeveelheid stof in minder klassikale lessen te moeten
proppen, betekent het dat je veel minder onderwijsleergesprek kan doen, maar dat het gewoon een stukje
monoloog moet gaan worden.” (int1)

Hoewel hij veel belang hecht aan zo’n onderwijsleergesprek – hij spreekt er uitvoerig over en
waardeert het positief zowel in termen van ‘nut’ (“gewoon zinvol”) als ‘gevoel’ (“leuk”) –
twijfelt hij dus ook aan de haalbaarheid ervan. Het concern van Erwin betreft dan de vraag of
hij nog wel een onderwijsleergesprek kan houden gezien de vermindering in contacttijd die
een gevolg is van de manier waarop de Tweede Fase op de school waar Erwin lesgeeft, is
ingevoerd (of dat het enige alternaltief wat hem rest, de monoloog is).

4.3

Observatiecategorieën

De eerste onderzoeksvraag ‘Is de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag
consistent of inconsistent met geobserveerd handelen?’ (zie paragraaf 3.2) beantwoorden we
zoals in paragraaf 3.6 aangegeven voor die handelingen die met het concern verband
houden. Gezien het concern van Erwin is het interessant om te onderzoeken in welke mate
een onderwijsleergesprek feitelijk plaatsvindt en of dit plaatsvindt op een manier zoals hij
heeft beschreven. Door de lessen te analyseren geven we achtereenvolgens een antwoord op
de volgende twee vragen:
- Hoe vaak houdt Erwin een onderwijsleergesprek in vergelijking met een monoloog?
- Als hij een onderwijsleergesprek houdt, in welke mate vinden daarbinnen dan ook die
handelingen plaats waarvan Erwin tijdens de semi-gestructureerde interviews heeft
aangegeven dat die kenmerkend zijn voor een onderwijsleergesprek?
Tabel 4.1
Handelingen kenmerkend voor een onderwijsleergesprek
Onderwijsleergesprek
a
Leerlingen een
inbreng laten
hebben

a1
a2
a3
a4
a5

b

c
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Reageren op
inbreng van
leerlingen

Leerlingen op
elkaar laten
reageren

b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7

Het gesprek over het huiswerk starten door leerlingen er vragen over te laten stellen
Leerlingen vragen laten stellen of problemen laten verwoorden
Vragen stellen over delen van het huiswerk waarvan de docent vermoedt dat leerlingen die
niet begrepen hebben
Leerlingen dingen laten uitleggen
Een gezamenlijke uitleg met leerlingen maken

b8
b9
b10
b11

Gebruikmaken van inbreng van leerlingen
Lijn vasthouden
Leerlingen belonen of bedanken voor vragen of fouten
Leerlingen nader laten specificeren vraag/probleem
Leerlingen op weg helpen door richten van aandacht op stukje dat nodig is voor antwoord
Terugkomen op vraag van leerling
(Leerlingen laten) concluderen dat leerlingen iets hebben begrepen of een antwoord
hebben gekregen
Leerlingen laten reflecteren op vraag
Onzekerheid bij leerlingen wegnemen
Nagaan of een vraag van een leerling een particulier of een algemeen probleem betreft
Klassikaal ingaan op een particulier probleem van een leerling

c1
c2

Leerlingen betrekken bij vragen/problemen van een andere leerling
Leerlingen laten reageren op opmerkingen van een andere leerling

Resultaten Erwin

De handelingen die volgens Erwin kenmerkend zijn voor een onderwijsleergesprek en die hij
heeft beschreven tijdens de twee semi-gestructureerde interviews, staan weergegeven in
Tabel 4.1. We hebben de betreffende handelingen ingedeeld in drie hoofdcategorieën,
namelijk handelingen waarmee Erwin:
- leerlingen een inbreng laat hebben;
- op datgene wat leerlingen (spontaan) inbrengen, reageert;
- leerlingen op elkaar laat reageren.
De beschrijving van de meeste subcategorieën in Tabel 4.1, volgt direct uit de manier waarop
Erwin de betreffende handelingen heeft beschreven, terwijl de beschrijving van andere
subcategorieën soms de uitspraken van Erwin abstraheert of samenvat. Zo zegt hij min of
meer in letterlijke bewoordingen de handelingen a1 t/m b3, b6 en b9 t/m b11 te vertonen,
terwijl de weergave van de handelingen b4, b5, b7, b8, c1 en c2 een abstrahering van meer
concrete uitspraken van Erwin is. Zo zegt Erwin tijdens de semi-gestructureerde interviews
over reacties op een vraag van een leerling (“ik snap dat plaatje niet”) achtereenvolgens:
- te vragen “wat snap je aan het plaatje niet?”. Dit hebben we vertaald tot ‘leerlingen nader
laten specificeren vraag/probleem’ (b4);
- te vragen “probeer, wat vertelt dat plaatje jou eigenlijk?”. Dit hebben we vertaald tot ‘op
weg helpen van leerlingen door richten van aandacht op stukje dat nodig is voor
antwoord’ (b5);
- te vragen “ja mooi heb je dus nu een antwoord?” of te zeggen “ja, jij snapt het nu”. Dit
hebben we vertaald tot ‘(leerlingen laten) concluderen dat leerlingen iets hebben begrepen
of een antwoord hebben gekregen (b7);
- te vragen “begrijp je nu wat je niet snapte?”. Dit hebben we vertaald tot ‘leerlingen laten
reflecteren op vraag’ (b8).
Daarnaast heeft Erwin aangegeven op verschillende manieren leerlingen op elkaar te laten
reageren (c). Hij zegt bijvoorbeeld dat hij leerlingen vragen van een andere leerling laat
beantwoorden, elkaar dingen laat uitleggen, bijvoorbeeld vraagt “wie kan dat uitleggen?” of
bijvoorbeeld zegt “nou dan gaan we met z’n allen naar het plaatje kijken”. Deze handelingen
hebben we samengevat onder de noemer ‘leerlingen betrekken bij vragen/problemen van een
andere leerling’ (c1). Ook zegt hij dat hij ‘leerlingen laat reageren op opmerkingen van een
andere leerling’ (c2) als hij de situatie beschrijft dat hij “leerlingen die het idee hebben dat het
heel anders is, een antwoord laat geven” gevolgd door de vraag “wie is voor die en wie is
voor die?” en daarmee leerlingen laat ‘stemmen’.
We beschikken overigens voor alle handelingen, ook die Erwin op een meer abstracte manier
heeft beschreven, over meer concrete uitspraken. Vrijwel elke observatiecategorie bestaat dus
uit meerdere deelhandelingen die kenmerkend zijn voor de betreffende categorie. Zo
betekenen de handelingen a5, b1, b2, b3, b9 en b10 uitgaande van deze concrete uitspraken
het volgende:
- ‘een gezamenlijke uitleg met leerlingen maken’ (a5) wil zeggen dat Erwin niet alleen
leerlingen dingen laat uitleggen (a4) maar dat hij, zoals hij zelf zegt “niet zijn structuur
opplakt maar leerlingen laat meedenken”. We hebben dit geïnterpreteerd als een situatie
waarin de bespreking gaat over ‘hoe iets zit/waarom iets zo is/hoe het komt dat/etc.’ en
leerlingen de gelegenheid krijgen wat dit betreft hun ideeën te ventileren. Gaat een
bespreking ook daarover en krijgen leerlingen wel een inbreng maar niet op dat ‘niveau’
dan beschouwen we dat niet als een ‘gezamenlijke uitleg met leerlingen maken’, maar als
een uitleg van alleen de docent. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als tijdens de bespreking
over hoe het komt dat we met onze ogen kunnen zien, leerlingen ‘alleen’ gevraagd wordt
uit welke onderdelen het oog bestaat. ‘Een gezamenlijke uitleg met leerlingen maken’ (a5)
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is overigens de enige handeling waarbij we, vanwege het feit dat Erwin de handeling niet
concretiseert, meer vergaand de uitspraken hebben ‘moeten’ interpreteren;
- ‘gebruikmaken van inbreng van leerlingen’ (b1) wil zeggen “een vraag van een leerling
gebruiken als opstapje naar een stukje nieuwe theorie” of datgene wat leerlingen zeggen
“in verhaal verwerken” of “koppelen aan hoe men er in de biologie over zou moeten
praten”. Een voorbeeld is: “fantastisch dat je dat zo zegt, laten we maar eens kijken hoe
dat in werkelijkheid zit”;
- ‘de lijn vasthouden’ (b2) betekent het parkeren van de inbreng, aangeven niet op het
betreffende moment op een vraag van een leerling in te willen gaan. Een voorbeeld: “Nee,
die vraag wil ik pas over vijf minuten beantwoorden of die komt pas volgende les. Dan
moet je ‘m nog een keer stellen”;
- voorbeelden van ‘leerlingen belonen of bedanken voor vragen of fouten’ (b3) zijn:
“fantastisch dat je dat zo zegt” of “heel goed dat je die vraag stelt, dat is een fout die
regelmatig voorkomt en jij stelt hem nu gelukkig en anderen hebben waarschijnlijk
hetzelfde foute idee”;
- ‘onzekerheid bij leerlingen wegnemen’ (b9) komt voor als Erwin “onzekerheid wegneemt
over wat leerlingen nou wel en wat ze nou niet moeten weten, wat belangrijk is en wat
niet en tot welk niveau”. Hij zegt dan iets als “ja jongens sommige dingen zijn ook
moeilijk, helemaal eens, maar dat moet je dus de volgende keer op die manier terug
kunnen vertellen” of “ja het staat er nou wel zo moeilijk, maar als je gewoon zo en zo
zegt, dan vind ik het mooi zat”;
- Erwin gaat na ‘of een vraag van een leerling een particulier of een algemeen probleem
betreft’ (b10) als hij bijvoorbeeld vraagt “wat is het probleem precies…wie is daar nog
meer voor in?”.
Hoewel sommige handelingen die kenmerkend zijn voor een onderwijsleergesprek, in Tabel
4.1 als observatiecategorie dus op een meer algemene of abstracte manier zijn weergeven,
heeft Erwin al deze handelingen – m.u.v. ‘een gezamenlijke uitleg maken’ – op een meer
concrete manier tijdens de semi-gestructureerde interviews beschreven. Aan deze meer
concrete beschrijvingen ontlenen de observatiecategorieën betekenis en uitgaande van de
betekenis van de observatiecategorieën hebben we de lessen geanalyseerd.

4.4

Lessen

Van Erwin hebben we video-opnamen van vijf lessen geanalyseerd (zie Tabel 4.2).
Uit Tabel 4.2 kunnen we aflezen dat de vijf van Erwin geanalyseerde lessen een diversiteit
aan onderwerpen bestrijken, variërend van ‘genetica’ (les 1), tot ‘regeling’ (lessen 2 en 3),
‘zintuiglijke waarneming’ (lessen 2, 3 en 4) en tot ‘gedrag’ (les 5). Deze diversiteit heeft onder
andere als redenen dat les 1 plaatsvindt bij een andere klas, een aantal maanden later en we
een aantal lessen tussen de lessen 2 t/m 5 niet hebben kunnen opnemen (3 lessen in totaal; 25
en 26 mei en 7 juni). Op de school van Erwin duurt een les 50 minuten.
In het kader van de analyse van de lessen voor de handelingen a1 en a3 (zie Tabel 4.1)
moeten we weten wat leerlingen voor de betreffende lessen als huiswerk hebben
opgekregen. Het huiswerk staat daartoe in de meest rechtse kolom weergegeven. Hierbij
valt op dat leerlingen veelal die leerstof als huiswerk hebben opgekregen die vervolgens
tijdens de les besproken wordt. In het geval van de lessen 1, 4 en 5 lijkt het huiswerk dan ook
de functie te hebben van ‘voorbereiding’ op datgene wat tijdens de les besproken gaat
worden. Voor les 2, ten slotte is onduidelijk wat leerlingen voor die les als huiswerk hebben
opgekregen. Vermoedelijk betrof het huiswerk voor deze les de laatste twee paragrafen van
het vorige hoofdstuk aangezien leerlingen gelegenheid kregen daarover vragen te stellen.
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Tabel 4.2
Geanalyseerde lessen
Les
1

Datum
3 december
1999

Klas
4 vwo

Uur
1ste
uur

Interview?
Ja

Leerstof
Eerste twee paragrafen nieuw hoofdstuk 4
‘Genetica’ uit ‘Pasteur’

Huiswerk voor deze les
Paragraaf 1 en paragraaf
2 voor een deel, van
hoofdstuk 4

2

24 mei
2000

4 havo

3de
uur

Nee

Vorig hoofdstuk ‘regeling’: thema 6 uit
‘Biologie voor jou’ en waarover volgende
week toets.
Nieuw hoofdstuk ‘zintuiglijke
waarneming’: thema 7

Vermoedelijk: laatste
twee paragrafen thema 6
‘regeling’

*

25 en 26 mei
2000

3

29 mei
2000

Vorig hoofdstuk ‘regeling’: thema 6 uit
‘Biologie voor jou’ en waarover deze
week toets.
Basisstof 3, 4 en 5 van thema 7
‘zintuiglijke waarneming’, respectievelijk
over ‘werking van ooglenzen’, ‘bouw en
werking van netvlies’ en ‘diepte zien’

Basisstof 3 en 4

*

31 mei
2000

Niet opgenomen: toets over hoofdstuk ‘regeling’: thema 6 uit ‘Biologie voor jou’

*

1 en 2 juni
2000

Geen lessen: Hemelvaartvakantie

4

5 juni
2000

*

7 juni
2000

5

8 juni
2000

4.5

Niet opgenomen
4 havo

4 havo

2de
uur

2de
uur

Nee

Ja

Verrijkingsstof 1 ‘gehoorzintuigen’ : thema
7 ‘zintuiglijke waarneming’

Tot en met
verrijkingsstof 1

Thema 8 ‘gedrag’ (geen start maar
vervolg) o.a. aan de hand van
videofragmenten waarmee een diversiteit
aan concepten uit basisstof 3, 4 en 5
geïllustreerd wordt, onder andere
‘supranormale prikkels’, ‘leren’ en ‘sociaal
gedrag’

Basisstof 1 t/m 3,
respectievelijk over
‘studie van gedrag’,
‘organisatie van gedrag’
en ‘hoe gedrag wordt
veroorzaakt’

Niet opgenomen
4 havo

2de
uur

Nee

Mate van voorkomen van handelingen

In deze paragraaf bespreken we in welke mate een onderwijsleergesprek en de handelingen
die daar kenmerkend voor zijn, voorkomen tijdens de lessen van Erwin. Voor een aantal
handelingen hebben we alvorens vast te stellen in welke mate deze voorkomen, een aantal
lesmomenten geselecteerd vanuit de veronderstelling dat Erwin alleen tijdens die momenten
de gelegenheid heeft om de handeling te vertonen. Als van een selectie van momenten
sprake is, dan zullen we dat bij de bespreking van de resultaten nader toelichten.
4.5.1 Onderwijsleergesprek of monoloog?

Een onderwijsleergesprek en een monoloog veronderstellen een klassikale bespreking van
leerstof. Daarom hebben we alleen die lesmomenten geanalyseerd waarin de leerstof
klassikaal wordt besproken. Lesmomenten waarin ook sprake is van een klassikale
werkvorm maar waarin iets anders dan de leerstof aan bod komt, of momenten waarin de
leerstof aan bod komt tijdens het werken in groepen, hebben we buiten beschouwing gelaten.
Zo start Erwin veel van de lessen met een dagopening, met het expliciteren van het
progrmma van die les, met het noteren wie afwezig zijn, met het expliciteren van wanneer
leerlingen welke toets hebben of met het opnoemen van cijfers betreffende toetsen die hij
heeft nagekeken etc. Daarnaast krijgen leerlingen tijdens les 1 de gelegenheid om aan het
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einde van de les aan het huiswerk te beginnen. In les 1 duurt de klassikale bespreking van de
leerstof in totaal dan ook minder lang (12 minuten) dan in de andere lessen (te weten 32, 40,
30 en 40 minuten: zie Tabel 4.3, tweede kolom van links).
Teneinde te bepalen tijdens hoeveel minuten van de totale tijd waarin de leerstof klassikaal
wordt besproken, er sprake is van een onderwijsleergesprek hebben we ons de vraag gesteld
of de docent leerlingen een inbreng laat hebben en/of hij reageert op de inbreng van
leerlingen. Zodra hij tijdens de bespreking van een volgend onderwerp leerlingen geen
inbreng meer laat hebben of niet meer op de inbreng van leerlingen reageert, vinden we dat
er sprake is van een monoloog.
In Tabel 4.3 staan in de twee meest rechter kolommen het aantal minuten weergegeven
waarin de docent respectievelijk een onderwijsleergesprek met de klas heeft of een monoloog
houdt.
Tabel 4.3
Per les totaal aantal minuten klassikale bespreking van leerstof en daarvan het aantal minuten
onderwijsleergesprek en monoloog
Les

Aantal minuten klassikale
bespreking van leerstof

Aantal minuten
onderwijsleergesprek (% van
klassikale bespreking over leerstof)
12
(100.0)

Aantal minuten monoloog
(% van klassikale bespreking over
leerstof)
0
(0.0)

1

12

2

32

32
(100.0)

0
(0.0)

3

40

40
(100.0)

0
(0.0)

4

30

28
(93.3)

2
(6.7)

5

40

35
(87.5)

5
(12.5)

154

147
(95.0)

7
(5.0)

Totaal

Noot. Tijdens het tweede semi-gestructureerde interview heeft Erwin aangegeven in het algemeen in 4 havo
minder dan in 4 vwo een onderwijsleergesprek te houden. Dit lijkt zich niet te vertalen in bovenstaande
bevindingen (les 1: 4 vwo en lessen 2 t/m 5: 4 havo).

Uit Tabel 4.3 kunnen we aflezen dat Erwin tijdens de lessen 1, 2 en 3 gedurende de hele tijd,
en tijdens lessen 4 en 5 gedurende het grootste deel van de tijd dat de leerstof klassikaal
wordt besproken, met de klas een onderwijsleergesprek heeft. Alleen tijdens de lessen 4 en 5
houdt Erwin respectievelijk 7% en 13% van de tijd dat de leerstof klassikaal wordt
besproken, een monoloog. Erwin houdt dus veel langer een onderwijsleergesprek dan een
monoloog.
Bekijken we de momenten dat Erwin met de klas een onderwijsleergesprek heeft nader, dan
zien we dat hij leerlingen vaak een inbreng laat hebben door hen vragen te stellen, dusdanig
dat we vinden dat de leerstof tijdens zo’n gesprek vragenderwijs aan bod komt (zie Tabel
4.5). Tijdens les 3 stelt hij bijvoorbeeld de vraag “als ik een kaars van vlakbij mijn oog tot 20
meter afstand breng, wat gebeurt er dan met m’n lens en mijn lensspier?” Tijdens les 5 stelt
hij naar aanleiding van een videofragment over ‘vechtende’ gazellen de vraag “waarvoor
vechten ze nou niet? Ze doen een stap naar voren en dan doen ze gelijk een stap naar
achteren, waarom is dat nou?”. Tijdens de lessen 2, 3 en 4 krijgen leerlingen een inbreng in
het kader van korte klassikale experimenten waarbij zij proefondervindelijk ervaren hoe het
respectievelijk zit met de prikkeldrempel, de blinde vlek, diepte zien en het horen van
verschillende toonhoogtes. Zo worden leerlingen tijdens les 3 bijvoorbeeld uitgenodigd te
expliciteren wat ze zien als ze hun vinger voor hun ogen houden en tegelijkertijd scherp
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stellen op de docent die verder weg staat. Daarnaast hebben we tijdens geen van de lessen
een moment geconstateerd dat de docent niet reageert op een spontane opmerking of vraag
van een leerling betreffende de leerstof. Als leerlingen iets spontaan opmerken of vragen –
wat leerlingen overigens zelden doen (zie Tabel 4.5) – dan lijkt hij daar altijd op te reageren.
Bekijken we de lesonderdelen waarin Erwin een monoloog afsteekt nader dan kunnen we
opmerken dat de monologen die hij houdt geen ‘uitgesproken’ monologen zijn. Na tijdens
les 4 de functies van het oor, dat wil zeggen ‘horen’ en ‘evenwicht’ al vragenderwijs te
hebben besproken, stelt Erwin tijdens de laatste twee minuten een vraag over de derde
functie van het oor namelijk “hoe weten we nou waar de aarde zit?”. Deze vraag lijkt niet
bedoeld om leerlingen een inbreng te laten hebben aangezien deze retorisch van aard is; hij
beantwoordt de vraag zelf. Tijdens les 5 laat de docent stukjes van een videoband zien en
stelt hij leerlingen naar aanleiding van die video vragen. Eén moment is hierop een
uitzondering, namelijk als hij vijf minuten bezig is met het traceren van een bepaald
videofragment en hij tussentijds van alles vertelt bij datgene wat op de video te zien is, maar
leerlingen dan geen inbreng laat hebben.
4.5.2 Mate van voorkomen van handelingen die kenmerkend zijn voor een
onderwijsleergesprek

Teneinde te bepalen of, als er sprake is van een onderwijsleergesprek, die handelingen
plaatsvinden die daar voor Erwin kenmerkend voor zijn, hebben we de momenten dat van
zo’n gesprek sprake is, nader geanalyseerd. Hieronder zullen we per hoofdcategorie de mate
van voorkomen van handelingen, bespreken.
a. Leerlingen een inbreng laten hebben
Erwin heeft de volgende handelingen beschreven waarmee hij leerlingen een inbreng laat
hebben:
a1.
Het gesprek over het huiswerk starten door leerlingen er vragen over te laten stellen;
a2.
Leerlingen (in het algemeen, niet specifiek betreffende het huiswerk) vragen laten
stellen of problemen laten verwoorden;
a3.
Vragen stellen over delen van het huiswerk waarvan de docent vermoedt dat
leerlingen die niet hebben begrepen;
a4.
Leerlingen dingen laten uitleggen;
a5.
Een gezamenlijke uitleg met leerlingen maken.
In Tabel 4.4 staat per les en per categorie het aantal keer dat de handeling voorkomt
weergegeven.
Ten behoeve van de analyse van de lessen over de handelingen a1 en a3 hebben we alleen
die lesmomenten geselecteerd waarin het onderwijsleergesprek over het huiswerk gaat. In
het geval van handeling a1 – het gesprek over het huiswerk starten door leerlingen er vragen
over te laten stellen – hebben we ons bovendien beperkt tot de analyse van alleen die
momenten dat het gesprek over het huiswerk gestart werd. Hiervan was vijf keer sprake
waarvan tijdens tijdens les 1 twee keer. Niet alleen start les 1 met een bespreking van het
huiswerk, ook kent de bespreking van het huiswerk een doorstart na de bespreking van een
andere opdracht.
Bij de andere handelingen waarmee de docent leerlingen een inbreng laat hebben, hebben we
alle momenten dat van een onderwijsleergesprek sprake is – dus ongeacht of de leerstof het
huiswerk betreft of dat het gesprek over het huiswerk gestart wordt – geanalyseerd. Zo kan
Erwin in principe op elk moment dat de leerstof in een onderwijsleergesprek aan bod komt,
leerlingen vragen laten stellen of problemen laten verwoorden, leerlingen uitleg laten geven
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en gezamenlijk met leerlingen een uitleg maken. In Tabel 4.4 staan dan ook voor die
handelingen het aantal keren dat de handeling voorkomt tijdens in totaal 147 minuten dat
van een onderwijsleergesprek sprake is (zie Tabel 4.3).
Tabel 4.4
Het aantal keren dat handelingen waarmee Erwin leerlingen een inbreng laat hebben, voorkomt

a1

Het gesprek over het huiswerk
starten door leerlingen er vragen
over te laten stellen

1
0

2
-

Les
3
1

4
0

5
1

Totaal
2
(van de 5)

a2

Lln vragen laten stellen of
problemen laten verwoorden

0

1

1

1

0

3
(tijdens
147 minuten)

a3

Vragen stellen over dingen van
huiswerk die lln niet begrepen
hebben

?

-

1

?

?

Niet
te bepalen

a4

Lln dingen laten uitleggen

1

5

8

5

5

24
(tijdens
147 minuten)

a5

Een gezamenlijke uitleg maken

0

4

5

5

4

18
(tijdens
147 minuten)

Noot. Bij alle handelingen waarover we in de laatste kolom de mate van voorkomen rapporteren, staat ook –
tussen haakjes – het totaal aantal keren dat de handeling voor had kunnen komen of de tijdsduur in minuten
van de totale periode waarin de handeling voor had kunnen komen. De laatste kolom is dus te lezen als het
aantal gelegenheden waarvan de docent gebruikmaakt. Bij les 2 staat bij de handelingen a1 en a3 een streep
omdat les 2 niet geanalyseerd is in het licht van a1 en a3 omdat we niet met zekerheid weten welke leerstof
leerlingen voor die les als huiswerk hebben opgekregen (zie paragraaf 4.3). Bij a3 staat bij de lessen 1, 4 en 5
een vraagteken omdat het vaststellen van de mate van voorkomen van a3 moeilijk te bepalen is (zie
hieronder).

Hieronder zullen we Tabel 4.4 per categorie nader toelichten.
a1. Het gesprek over het huiswerk starten door leerlingen er vragen over te laten stellen
Uit Tabel 4.4 kunnen we aflezen dat Erwin 2 keer (van in totaal 5 lesmomenten) het
onderwijsleergesprek start met leerlingen vragen te laten stellen over het huiswerk, namelijk
tijdens les 3 en les 5, bijvoorbeeld:
Les 5:

D: “Nou eerst van jullie hebben allemaal vragen over B1, B2, B3, vingers…”

a2. Leerlingen vragen laten stellen of problemen laten verwoorden
Erwin heeft niet alleen aangegeven een gesprek over het huiswerk te starten door leerlingen
er vragen over te laten stellen, maar hij zegt ook in het algemeen leerlingen vragen te laten
stellen of problemen te laten verwoorden – dus niet alleen specifiek over het huiswerk of bij
aanvang van het gesprek – tijdens een onderwijsleergesprek.
Uit Tabel 4.4 kunnen we aflezen dat Erwin 3 keer tijdens 147 minuten onderwijsleergesprek
leerlingen de gelegenheid biedt tot stellen van vragen of verwoorden van problemen,
namelijk in les 2 en 3 bij de start van een bespreking over leerstof waarover leerlingen de
volgende week een toets hebben en in les 4, tussentijds, tijdens de bespreking over de
werking van het oor. Bijvoorbeeld:
Les 3:
Les 4:
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D: “Dit als eerste, dan hebben jullie voor vandaag geleerd, en ik ben benieuwd wat voor vragen
daarover zijn. Oh, nee eerst was het voor de repetitie. Eerst vragen voor woensdag.”
D: “Dit als eerste, wie heeft hier over dit stukje vragen? Wie begrijpt er dingen niet? Of wie
zegt van ik wil nog even weten hoe zus of zo zit?”
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a3. Vragen stellen over delen van het huiswerk waarvan de docent vermoedt dat leerlingen
die niet begrepen hebben
Erwin zegt ook zelf vragen te stellen over die delen van het huiswerk waarvan hij vermoedt
dat leerlingen die niet begrepen hebben.
Aangezien deze handeling in tegenstelling tot de andere handelingen een cognitie, namelijk
een vermoeden van de docent veronderstelt, zullen we bij het vaststellen of de handeling
voorkomt, in sommige gevallen niet alleen het gedrag moeten analyseren, maar ook de
cognities moeten kennen. We hebben alle cognities bekeken op het vermoeden dat leerlingen
(een onderdeel van) het huiswerk niet begrepen hebben of daar moeite mee hebben.
We kunnen opmerken dat Erwin geen enkele keer een dergelijk vermoeden expliciet tijdens
de les uitspreekt. Zelfs als hij tijdens de les aangeeft een vraag te stellen over het huiswerk,
dan weten we dus niet met zekerheid of hij vermoedt dat leerlingen de leerstof waarover hij
een vraag stelt, niet begrepen hebben, bijvoorbeeld:
Les 5:

D: “Nou eerst van jullie hebben allemaal vragen over B1,B2 en B3, vingers. …Nou blijkbaar
niemand. Dan heb ik nog wel even een vraag…”

Ook de (les)situatiegebonden cognities betreffende les 1 en 4 leveren wat dit betreft geen
aanwijzingen op; Erwin spreekt in reactie op geen enkele lessituatie het vermoeden uit dat
leerlingen iets van het huiswerk niet begrepen hebben.
Wel kunnen we echter wat betreft een moment tijdens les 3 met enige zekerheid concluderen
dat hij de handeling vertoont. Tijdens les 3 stelt hij een vraag over een grafiek betreffende één
van de paragrafen die leerlingen als huiswerk hebben opgekregen. Niet uit de manier
waarop hij de vraag stelt – “bladzijde 337, wil ik zo de uitleg van die grafiek van jullie
hebben” – maar wel uit zijn onderwijsgebonden en les(situatie)gebonden cognities kunnen
we afleiden dat Erwin wellicht vermoedt dat leerlingen moeite hebben met de betreffende
grafiek:
D: “…grafiek bekijken, stapje voor stapje dat doen. Ze hebben het geleerd en ze snappen de ballen
daarvan.” (int1)
D: “…of die grafieken met beperkende factoren enz. dat vinden ze altijd zo beremoeilijk” (int2)
D: “Ja, er is bijvoorbeeld een curve voor de opname van zuurstof en de afgifte van zuurstof, de opname
in de longen en de afgifte van zuurstof in de weefsels, daar lees ik gewoon samen die tekst en ik ga stapje
voor stapje na wat het in de grafiek betekent. Er zijn maar weinig onderwerpen waar ik echt zeker in de
bovenbouw waar ik de tekst ga lezen. Maar ik doe het daar want leerlingen komen daar anders niet uit.
Het is zo ingewikkeld. Waardoor het ontzettend moeilijk is te begrijpen van wat staat daar nou.” (int2)
D: “Ja, ik weet wel waarom ik dat doe, ik kan me dat stukje wel voor de geest halen. Wat namelijk bij
driekwart van deze leerlingen het probleem is, is gewoon grafieken lezen, diagrammen lezen. Plaatjes
herkennen enz. Dus die les, leg maar uit, wat zie je, en eigenlijk gaat het erom dat ze de legenda lezen,
dat ze de assen lezen, dat ze zien hoe de lijntjes lopen. Dat ze zich dat realiseren, je kan pas iets met zo’n
plaatje doen als je dat eerst bestudeerd hebt….” (intles4)

Kortom, als het onderwijsleergesprek gaat over het huiswerk dan stelt Erwin over de
betreffende leerstof vragen en geeft hij soms expliciet aan over het huiswerk een vraag te
(gaan) stellen. Slechts wat één vraag betreft kunnen we met enige zekerheid concluderen dat
deze een aspect betreft waarvan Erwin vermoedt dat leerlingen dit niet begrijpen.
a4 en a5. Leerlingen uitleg laten geven en een gezamenlijke uitleg maken.
Zoals we in paragraaf 4.3 hebben opgemerkt zijn de handelingen ‘leerlingen dingen laten
uitleggen’ en een ‘gezamenlijke uitleg maken’ niet alleen gekoppeld maar impliceert een
‘gezamenlijke uitleg maken’ bovendien meer dan alleen leerlingen dingen laten uitleggen,
namelijk dat de docent niet ‘zijn structuur opplakt’ maar leerlingen laat meedenken. De
observatiecategorie ‘gezamenlijke uitleg maken’ is een ‘high-inference’ categorie die veel
interpretatie vergt van zowel de woorden waarmee de docent de handeling beschrijft als van
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het feitelijke handelen. We hebben dan ook pas na zowel herhaald bekijken van de
videobanden als bestuderen van de uitspraken over deze handeling, de volgende criteria
geformuleerd voor het voorkomen van de betreffende handeling en voor het voorkomen van
de handeling ‘leerlingen uitleg laten geven’:
a4.
de docent laat leerlingen iets uitleggen als hij iets doet waarmee hij leerlingen
uitnodigt om of ruimte geeft tot of gelegenheid biedt om de leerstof te verduidelijken,
te verklaren etc.;
a5.
de docent maakt gezamenlijk met leerlingen een uitleg als hij iets met de uitleg van
een leerling doet2. Een leerling kan door de docent zijn uitgelokt om uitleg te geven,
maar kan ook spontaan uitleg geven.
In Tabel 4.4 is af te lezen dat Erwin tijdens de 147 minuten onderwijsleergesprek leerlingen
24 keer iets laat uitleggen en hij 18 keer met leerlingen een gezamenlijke uitleg maakt.
Deze gezamenlijke uitleg is 16 van deze 18 keer het gevolg van het feit dat leerlingen zijn
uitgenodigd om uitleg te geven, bijvoorbeeld:
Les 4:

D: “Nee, nou dan moet je maar eens gezellig op het IJsselmeer zitten en dan moet je vrij veel
wind hebben en vooral in de kajuit gaan zitten en dan een boekje lezen, nou je wordt binnen de
kortste keren letterlijk kots en kots misselijk, je slaat groen uit en uh…” Ll: “Ook als je dertien
bier op hebt?” D: “Juist dan, dan gaat het nog veel beter als je dertien bier op hebt dan werkt
die boel nog veel slechter dan anders. Hoe komt dat dat gebeurt?” Leerlingen door elkaar. Ll:
“Je kijkt nergens meer naar.” D: “Als ik aan het lezen ben, ja.” Ll: “Je kijkt wel, je beweegt zelf
niet en dan is het heel raar als je dan toch wel beweegt” D: “Juist voor je ogen beweeg je niet,
want ik lees een boek en dat houd ik wel stil maar ondertussen ga ik naar links naar rechts naar
voor en naar achter enz. op dat moment betekent het dat je hersenen letterlijk kots misselijk
worden van die tweestrijdige informatie…”

Bij de andere 8 uitnodigingen tot het geven van uitleg resulteren die echter niet in een
gezamenlijke uitleg. In 4 van die 8 situaties leidt de uitnodiging niet tot een gezamenlijke
uitleg omdat Erwin niets doet met de uitleg die leerlingen geven. In les 2 waarin een leerling
eerst heeft aangegeven een oplossing als zout te proeven en na een sterkere oplossing te
hebben geproefd aangeeft die eerdere oplossing als gewoon water te ervaren, gebeurt het
volgende:
Les 2:

“Hoe komt het nou dat ze eerst zegt dat dit zout is en daarna dat het gewoon water is?” Ll:
“Omdat die ander veel zouter was.” D: “Die ander was veel zouter, ik zie daar een vinger dus
ik ga altijd in op vingers.” Ll: “Heeft met die prikkeldrempel.” D: “De prikkeldrempel. Met
andere woorden, proef je als het een heel zwakke zoutoplossing is, zou je dat proeven? Nee. In
eerste instantie proef je die zwakke zout wel, toen met dat hele sterke zout, toen is die
prikkeldrempel veranderd. Namelijk verhoogd, je bent minder gevoelig geworden, en daarna
proef je die zwakke prikkel niet meer, ….”

Zou Erwin nu de leerling die aangeeft dat ‘het wellicht iets met de prikkeldrempel te maken
zou kunnen hebben’, doorgevraagd hebben op wat hij/zij daar precies mee bedoelt, dan zou
hij de betreffende leerling de gelegenheid bieden om te verklaren hoe de prikkeldrempel met
het proeven van zout te maken heeft en zou een gezamenlijke uitleg kunnen zijn ontstaan.
Nu is het de docent die uitlegt hoe de prikkeldrempel ermee te maken heeft, en is er geen
sprake van een gezamenlijke uitleg.
In de andere 4 situaties leiden de uitnodigingen tot het geven van een uitleg niet tot een
gezamenlijke uitleg omdat leerlingen geen uitleg (kunnen) geven en Erwin uiteindelijk zelf
de uitleg geeft, eventueel na eerst zijn aanvankelijke vraag om uitleg te hebben
gespecificeerd, bijvoorbeeld:
Les 1:

2

“Waarvoor is het van belang om dat afzonderlijk te bekijken? Wat is er aan de hand, weet je dat
nog?” Ll: “Nee.” D: “Wat was er aan de hand met het Y-chromosoom?” Lln mompelen. D:

De subcategorie a5 impliceert dus ook handelingen van het type b: reageren op inbreng. Omdat a5 echter nauw verband
houdt met a4 en de mate waarin a5 voorkomt een indicatie is van de mate waarin leerlingen meedenken, blijven we a5 als een
handeling beschouwen waarmee de docent leerlingen een inbreng laat hebben.
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“Wat? Die is korter. Heeft die dezelfde genen als het X-chromosoom?” Lln: “Nee.” Docent
“Nee, m.a.w. die is leeg dus…dus als ik een jongen ben dan betekent het de kenmerken die
hierop liggen op het X-chromosoom…. Ben ik een meisje….Dus bij een jongen
komen…vandaar dat bloederziekte komt vrijwel alleen bij jongens voor, kleurenblindheid….

Resteren 2 situaties waarin er sprake is van een gezamenlijke uitleg, maar die niet ontstaan is
naar aanleiding van een vraag of uitnodiging om uitleg. Zo doet Erwin in één geval iets met
de spontane3 uitleg van een leerling waardoor een gezamenlijke uitleg ontstaat. Als het
tijdens les 2 gaat over zintuigcellen en het de vraag is of een leerling 1 of 2 prikje(s) zou
voelen als de docent hem met een paperclip prikt, gebeurt het volgende:
Les2:

D: “Zou je dit verschil voelen?” Ll: “Staan steeds verder uit elkaar dus de kans dat er 2 is”. D:
“Ja, ik zou eigenlijk striptease, maar dat mag geloof ik niet, maar, misschien dat het er door” Ll:
“Ik voel niks” D: “Je voelt ‘m niet eens, ja ik kan natuurlijk heel hard duwen maar dat uh.
Heeft iemand een wat meer ontblote schouder” Ll: “Nou gooi die kleren uit meiden” Gelach. D:
“Je moet maar eens proberen op je schouders, je zult merken dat je centimeters uit elkaar, niet
het verschil voelt. Blijkbaar, erg ongevoelig….”

In het andere geval ontstaat een gezamenlijke uitleg doordat de docent ingaat op een
spontane vraag van een leerling – “hoe kan dat dan?” – door onder andere de vraag te
herhalen en ook door te stimuleren dat leerlingen op elkaar reageren:
Les4 :

D: “Ga maar eens over een evenwichtsbalk lopen, en een evenwichtsbalk lopen die gewoon hier
hebt liggen, dan loop je er rustig over heen, maar nu leg ik een evenwichtsbalk over een diepte
van, een afgrond van 200 meter dan is het lopen over die evenwichtsbalk een heel stuk
moeilijker.” Ll: “Hoe kan dat dan?” D: “Hoe komt dat?” Leerlingen door elkaar. D: “Je bent
banger (herhaalt iets van wat een leerling zei), is één ding wat natuurlijk meewerkt. Let op.
Dat is één ding wat meewerkt wat is nog meer waarom het over een diepte van 200 meter niet
goed gaat terwijl het evenwichtsbalk 2 centimeter boven de grond prima gaat?” Leerlingen
mompelen. D: “Iets harder Janien. Ik kan het nog steeds verstaan en volgens mij kan Sander het
ook niet verstaan.” Leerling: “…?…” Andere leerling: “Ik versta het nog steeds niet.” D: “Zij
zegt dat haar ogen op de diepte richten en niet op de balk, gaan we kijken of er nog meer
hypotheses zijn. Wat bedoel je daar nou precies mee, kan je dat ook uitleggen….”

b. Reageren op wat leerlingen inbrengen
We hebben ook gekeken of Erwin die handelingen vertoont waarmee hij op datgene wat
leerlingen (spontaan) inbrengen, reageert:
b1.
Gebruikmaken van inbreng van leerlingen
b2.
Lijn vasthouden
b3.
Leerlingen belonen of bedanken voor vragen of fouten
b4.
Leerlingen nader laten specificeren vraag/probleem
b5.
Op weg helpen van leerlingen door richten van aandacht op stukje dat nodig is voor
antwoord
b6.
Terugkomen op vraag van leerling
b7.
(Leerlingen laten) concluderen dat leerlingen iets hebben begrepen of een antwoord
hebben gekregen
b8.
Leerlingen laten reflecteren op vraag
b9.
Onzekerheid bij leerlingen wegnemen
b10. Nagaan of een vraag van een leerling een particulier of een algemeen probleem
betreft
b11. Klassikaal ingaan op een particulier probleem van een leerling
In tegenstelling tot de a-handelingen gaat het hier om handelingen in reactie op datgene wat
leerlingen inbrengen. Leerlingen kunnen op verschillende manieren iets inbrengen; ze
3

Deze uitleg beschouwen we als spontaan omdat de leerling zonder dat Erwin ernaar vraagt een reden geeft voor het niet
voelen van een verschil. Erwin vraagt alleen of het verschil te voelen is en niet naar een reden daarvoor.
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kunnen iets vragen of opmerken en kunnen daartoe al of niet door de docent zijn
aangemoedigd.
In Tabel 4.5 staat het aantal keren weergegeven dat sprake is van een (spontane) vraag of een
(spontane) opmerking van een leerling over de leerstof tijdens een onderwijsleergesprek.
Uit Tabel 4.5 kunnen we in vergelijking met Tabel 4.4 afleiden dat Erwin ook vaak een
handeling vertoont waarmee hij leerlingen een inbreng laat hebben maar waarvan we niet
hebben vastgesteld in welke mate ze precies voorkomen (omdat Erwin de betreffende
handeling niet heeft beschreven tijdens de semi-gestructureerde interviews). Zo zien we dat
hij leerlingen 142 keer tijdens de 147 minuten onderwijsleergesprek een vraag stelt. Dit
bevestigt onze conclusie in paragraaf 4.5.1 dat Erwin de leerstof vragenderwijs aan bod laat
komen.
Tabel 4.5
Aantal keren dat leerlingen iets (spontaan) opmerken of vragen over de leerstof tijdens een
onderwijsleergesprek
Type inbreng leerling
A
Spontane vraag/probleem m.b.t. leerstof

Aantal
6

B

Door de docent uitgelokte vraag/probleem m.b.t. leerstof

3

C

Spontane opmerking over leerstof

7

D

Antwoord in reactie op vraag docent over leerstof

142

Totaal

158

In Tabel 4.6 staat per les en per categorie het aantal keer dat de b-handelingen voorkomen,
weergegeven.
Teneinde te bepalen of en in welke mate de handelingen b4 t/m b11 voorkomen hebben we
alleen de lesmomenten geselecteerd waarin leerlingen tijdens een onderwijsleergesprek een
vraag stellen of een probleem verwoorden aangezien deze momenten handelingen kunnen
bevatten die manieren van reageren op een vraag of een probleem van een leerling, betreffen.
Leerlingen stellen in totaal 9 keer een vraag over de leerstof (zie Tabel 4.5: type inbreng A en
B). Andere vragen die leerlingen stellen en die niet over de leerstof gaan, hebben we buiten
beschouwing gelaten zoals vragen over ‘wat ze precies voor proefwerk moeten leren’ etc. Bij
sommige handelingen hebben we echter de reactie van Erwin op minder dan de in totaal 9
vragen die ze stellen, geanalyseerd omdat we een aantal van die 9 vragen niet van toepassing
vonden. Dit zullen we hieronder bij de bespreking van de betreffende handeling nader
toelichten.
Iets vergelijkbaars geldt ook voor de handelingen b1 en b3; in principe kan Erwin die
handelingen vertonen in reactie op alles wat leerlingen inbrengen, dus ongeacht of ze iets
vragen of iets opmerken. We vonden echter niet alle 158 situaties waarin leerlingen iets
vragen of opmerken over de leerstof (zie Tabel 4.5) van toepassing. Ook dit zullen we bij de
betreffende handelingen toelichten.
In het geval van de handeling b2 ten slotte gaat het niet alleen om een eenmalig te vertonen
handeling waarmee de lijn wordt vastgehouden – bijvoorbeeld het parkeren van inbreng –
maar gaat het ook om een continu proces waarbij zich geen situaties voordoen waarin de
docent de lijn niet vasthoudt. Voor deze handeling rapporteren we dan ook het totaal aantal
minuten dat Erwin tijdens een onderwijsleergesprek de lijn vasthoudt.
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Tabel 4.6
Het aantal keren of aantal minuten dat handelingen voorkomen waarmee Erwin op datgene wat
leerlingen (spontaan) inbrengen reageert

b1

b2

Gebruikmaken van inbreng van
leerlingen
Lijn vasthouden

1
2

2
7

Les
3
8

4
9

5
4

Totaal
30
(van de 38)

12 min.

32 min.

36 min.

28 min.

35 min.

143 min.
(van de
147 min.)

b3

Leerlingen belonen of bedanken voor
vragen of fouten

1

Leerlingen nader laten specificeren
vraag/probleem

-

b5

Op weg helpen van leerlingen door
richten van aandacht op stukje dat
nodig is voor antwoord

-

1
(1)

2
(7)

1
(4)

-

4
(12)
(van de 9)

b6

Terugkomen op vraag van leerling

-

0

0

-

-

0

b4

1

0

2

0

4
(van de 25)

0

0

-

-

0
(van de 3)

(van de 3)
b7

b8

(Leerlingen laten) concluderen dat
leerlingen iets hebben begrepen of een
antwoord hebben gekregen

-

Leerlingen laten reflecteren op vraag

-

0

1

0

-

1
(van de 9)

0

0

-

-

0
(van de 3)

b9

Onzekerheid bij leerlingen wegnemen

-

-

-

-

-

-

b10

Nagaan of een vraag van een leerling
een particulier of een algemeen
probleem betreft

-

0

0

-

-

0

Klassikaal ingaan op een particulier
probleem van een leerling

-

b11

(van de 3)
2

4

3

-

9
(van de 9)

Noot. Bij alle handelingen waarover we in de laatste kolom de mate van voorkomen rapporteren, staat ook –
tussen haakjes – het totaal aantal keren of minuten dat de handeling voor had kunnen komen. De laatste
kolom is dus te lezen als het aantal gelegenheden waarvan de docent gebruikmaakt. Voor b5 staat het aantal
vragen weergegeven in reactie op welke de docent de handeling vertoont en (tussen haakjes) het aantal keren
dat de docent de handeling vertoont weergegeven; Erwin kan de handeling b5 namelijk in reactie op één vraag
meer dan eens vertonen. Bij de lessen 1 en 5 staat bij de handelingen b4 t/m b11 een streepje omdat
leerlingen tijdens die lessen geen vragen over de leerstof stellen. Bij de handelingen b4, b6, b8 en b10 staat bij
les 4 een streepje omdat deze handelingen alleen kunnen plaatsvinden in reactie op een bepaald type
vraag/probleem van leerlingen en hiervan is alleen tijdens de lessen 2 en 3 sprake. Bij de handeling b9 staat bij
elke les een streepje omdat hiervan alleen sprake kan zijn als leerlingen aangeven het ‘nog steeds moeilijk te
vinden’ en hiervan is tijdens geen van de vijf lessen sprake.

Hieronder zullen we Tabel 4.6 per categorie nader toelichten.
b1. Gebruikmaken van de inbreng van leerlingen
De docent kan zowel gebruikmaken van vragen als van opmerkingen van leerlingen. In
reactie op vragen van leerlingen betekent ‘gebruikmaken van inbreng’ dat de docent een
vraag van een leerling gebruikt als een opstapje naar een nieuw stukje theorie. Kijken we
naar de in totaal 9 vragen die leerlingen stellen (zie Tabel 4.5: type inbreng A en B) dan
beschouwen we de reactie van Erwin op 2 van die vragen relevant voor nadere analyse. Met
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deze twee vragen stellen leerlingen namelijk iets nieuws aan de orde waardoor deze vragen
ook gebruikt kunnen worden voor een opstapje naar nieuwe theorie. Voor de andere 7
vragen is het eerder zo dat leerlingen vragen naar bevestiging van hun interpretatie van
zojuist besproken leerstof en is een opstapje naar nieuwe theorie in reactie op die vragen
minder logisch. Bekijken we de reactie van Erwin op de 2 geselecteerde vragen dan
constateren we dat Erwin beide vragen van leerlingen gebruikt als een opstapje naar nieuwe
theorie; dat wil zeggen dat hij in reactie op een vraag van een leerling nog niet eerder
besproken leerstof aan de orde stelt. Tijdens les 3 stelt een leerling bijvoorbeeld de vraag hoe
het zit met het zien van diepte in het geval van maar één oog. Hoewel Erwin in reactie op
deze vraag geen nieuwe theorie bespreekt, gebruikt hij deze vraag wel als opstap naar een
experiment. Zo laat hij de betreffende leerling met één oog dicht bepalen wanneer hij met een
pen door een ring steekt.
In reactie op opmerkingen van leerlingen betekent ‘gebruikmaken van inbreng’ dat de
docent datgene wat leerlingen zeggen verwerkt in zijn verhaal door dit te koppelen aan ‘hoe
men er in de biologie over spreekt’. In deze zin vonden we de handeling alleen van
toepassing in reactie op meer uitgebreide opmerkingen of antwoorden van leerlingen
waarvan de inhoud correspondeert met de leerstof die op dat moment aan de orde is. De
reactie van de docent op antwoorden die leerlingen geven in reactie op gesloten of korte
vragen van de docent, vonden we niet relevant. In totaal bleken 36 opmerkingen of
antwoorden relevant (v.d. 149: zie Tabel 4.5 type inbreng C en D) en uit de reactie op deze
opmerkingen of antwoorden blijkt dat Erwin van 28 gebruikmaakt. Tijdens les 2 maakt
Erwin bijvoorbeeld gebruik van het antwoord van een leerling in de bespreking over
‘suikkerregeling’:
Les 2:

D: “Er zijn mensen als die gewoon pure suiker eten, dan worden ze daardoor beroerd, niet
omdat ze een te hoog maar een te laag suikergehalte krijgen. Rara, hoe kan dat?” Leerling: “De
alvleesklier gaat dan te veel insuline aanmaken.” D: “Ja en dat betekent dat het omlaag, maar
zo veel omlaag dat die mensen zich beroerd voelen en eigenlijk een tekort aan glucose hebben
omdat ze te fanatiek insuline aanmaken als ze gewone suiker eten. Die mogen dus geen gewone
pure suiker eten, die moeten altijd ongezoete dingen eten. En als ze suiker die moeten ze wel
binnen krijgen in de vorm van zetmeel, want dat verteer je langzaam en dat komt maar
langzaam in je bloed en dan heb je er geen last van. Hyperglycami heet dat, die aandoening.”

Tezamen met de 2 vragen waar Erwin gebruik van maakt, maakt hij in totaal gebruik van 30
van de 38 vragen of opmerkingen van leerlingen.
b2. Lijn vasthouden
Zoals bij de toelichting op Tabel 4.6 vermeld, rapporteren we voor b2 het aantal minuten dat
de docent de handeling ‘vertoont’. Uit Tabel 4.6 kunnen we constateren dat Erwin vrijwel
continu de lijn vasthoudt. Alleen tijdens les 3 constateren we één situatie waarin Erwin de
lijn niet (meer) vasthoudt dat wil zeggen dat hij gedurende wat langere tijd meer uitvoerig
ingaat op een spontane vraag van een leerling. De laatste vier minuten van deze les staan in
het teken van een spontane vraag van een leerling die zich afvraagt of je diepte kunt zien als
je maar één oog hebt. Naar aanleiding van die vraag doet Erwin een experiment waarbij hij
leerlingen vraagt wanneer ze - met één oog dicht - vinden dat hij met een pen door een ring
steekt.
Erwin gaat overigens ook tijdens les 4 uitvoerig in op een spontane vraag van een leerling
over hoe het komt dat, zoals de docent daarvoor heeft gezegd, het lopen over een
evenwichtsbalk op grote hoogte moeilijker is dan dicht bij de grond. Aangezien Erwin nadat
deze vraag besproken is de lijn echter weer oppakt, vinden we dat hij, ondanks zijn meer
uitvoerige reactie op deze vraag, toch de lijn vasthoudt.
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Daarnaast vertoont Erwin twee keer (tijdens les 3) een eenmalige handeling waarmee hij de
inbreng van leerlingen parkeert en daarmee de lijn vasthoudt, namelijk als hij aangeeft nu
eerst iets anders te gaan doen en pas later op een vraag van een leerling in te zullen gaan,
bijvoorbeeld:
Les3:

D: “Komt zo jouw vraag. Even dit, en dan komt jouw vraag”

Vanwege deze twee eenmalige handelingen en aangezien zich dus amper situaties voordoen
waarin Erwin de lijn niet meer vasthoudt, concluderen we dat Erwin vrijwel continu de lijn
vasthoudt.
b3. Leerlingen belonen of bedanken voor vragen of fouten
De handeling ‘belonen of bedanken voor vragen of fouten’ betekent het uitspreken van een
positief oordeel over een vraag of een foute opmerking van een leerling. Tabel 4.6 laat zien
dat Erwin 4 keer tijdens vijf lessen leerlingen beloont of bedankt, bijvoorbeeld:
Les 4:

D: “Wat gebeurt er nou eigenlijk. Hoe komt dat?” Ll: “Ja, die vloeistof blijft denk ik
ronddraaien.” D: “Die vloeistof blijft ronddraaien. Dat is niet zo’n gek idee. Dit is een model
van een evenwichtszintuig…”

Erwin had de handeling vaker kunnen vertonen omdat we tenminste 25 situaties constateren
waarin leerlingen òf iets vragen (in totaal 9 keer: zie Tabel 4.5: type inbreng A en B) òf iets
opmerken waaruit blijkt dat ze iets fout doen of iets niet begrijpen (in totaal tenminste 16
keer van de 149 keer: zie Tabel 4.5: type inbreng C en D).
b4 t/m b11. Manieren van reageren op vragen van leerlingen
Ging het bij de handelingen b1 t/m b3 om de reactie van de docent op vragen en/of
opmerkingen van leerlingen, bij de handelingen b4 t/m b11 gaat het alleen om de reactie van
de docent op vragen, dus niet op opmerkingen. We hebben dan ook alleen de reactie van
Erwin op 9 vragen van leerlingen geanalyseerd (zie Tabel 4.5). Voor de handelingen b4
‘leerlingen nader laten specificeren vraag/probleem’, b6 ‘terugkomen op vraag van leerling’,
b8 ‘leerlingen laten reflecteren op vraag’ en b10 ‘nagaan of een vraag van een leerling een
particulier of een algemeen probleem betreft’ hebben we daarnaast alleen de reactie van
Erwin geanalyseerd op vragen van leerlingen die niet gespecifieerd zijn of die erop wijzen
dat leerlingen iets niet begrijpen. Erwin zegt de handelingen b4, b6 en b8 namelijk te
vertonen als een leerling aangeeft “iets niet te snappen” en heeft het over de handeling b10 in
de context van problemen van leerlingen. Een vraag als “welke soorten zijn er nou, glad en
dwarsgestreept” vinden we bijvoorbeeld niet ter zake doen. Er is drie keer van een niet nader
gespecificeerde vraag of probleem sprake. Uit onze analyse van de reactie van Erwin op deze
drie vragen/problemen blijkt Erwin geen van de handelingen b4, b6, b8 of b10 te vertonen.
De handelingen b5 ‘op weg helpen van leerlingen door richten van aandacht op stukje dat
nodig is voor antwoord’, b7 ‘(leerlingen laten) concluderen dat leerlingen iets hebben
begrepen of een antwoord hebben gekregen’ en b11 ‘klassikaal ingaan op een particulier
probleem van een leerling’, kunnen in reactie op alle 9 vragen voorkomen. Op basis van
Tabel 4.6, kunnen we concluderen dat Erwin:
- de handeling b5 ‘op weg helpen van leerlingen door richten van aandacht op stukje dat
nodig is voor antwoord’ 12 keer in reactie op 4 vragen vertoont (in reactie op 2 vragen 1
keer, in reactie op één vraag 6 keer en in reactie op één vraag 4 keer). In zijn (uitgestelde:
zie b2 ‘lijn vasthouden’) reactie op de opmerking van een leerling tijdens les 3 die aangeeft
“de gele en blinde vlek niet te snappen” geeft de docent bijvoorbeeld geen uitleg maar
stelt hij een zestal hulpvragen – bijvoorbeeld “welke typen zintuigcellen heb je in je oog?”

87

Hoofdstuk 4

of “ waar liggen de zenuwcellen?” – waardoor al vragenderwijs de blinde vlek aan de
orde komt.
- de handeling b7 ‘(leerlingen laten) concluderen dat leerlingen iets hebben begrepen of een
antwoord hebben gekregen’ één keer in reactie op 1 vraag vertoont. In reactie op dezelfde
vraag als bij b5 die hiervoor is besproken, eindigt Erwin namelijk de bespreking van de
‘blinde vlek’ door aan te geven “dus de blinde vlek is duidelijk voor iedereen, denk ik
hè.”;
- de handeling b11 ‘klassikaal ingaan op een particulier probleem van een leerling’ in
reactie op alle negen vragen vertoont. Dat wil zeggen dat elke vraag klassikaal besproken
wordt en de docent geen enkele keer bijvoorbeeld aangeeft later bij een individuele
leerling op diens probleem terug te komen.
Wat betreft de handeling b9 ‘onzekerheid bij leerlingen wegnemen’ ten slotte geeft Erwin
tijdens de semi-gestructureerde interviews aan deze te vertonen als leerlingen na een
bespreking van een vraag aangeven het ‘moeilijk te blijven vinden’. Aangezien dit zich geen
enkele les voordoet, kunnen we geen lesmomenten selecteren die we analyseren op de mate
van voorkomen van de handeling b9.
c. Leerlingen op elkaar laten reageren
Bij de c-handelingen gaat het evenals bij de b-handelingen om de reactie van de docent op
datgene wat leerlingen inbrengen, hij betrekt ze bij vragen van een andere leerling (c1) of hij
laat hen reageren op opmerkingen van een andere leerling (c2).
In Tabel 4.7 staat het aantal vragen of opmerkingen weergegeven in reactie waarop de
docent andere leerlingen laat reageren.
Tabel 4.7
Aantal keren dat handelingen waarmee Erwin leerlingen op elkaar laat reageren, voorkomen

c1

Leerlingen betrekken bij vragen/problemen
van een andere leerling

c2

Leerlingen laten reageren op opmerkingen
van een andere leerling

1
-

2
1
(2)

Les
3
0
(0)

4
1
(2)

5
-

Totaal
2
(4)
(van de 9)

1

1

1

1

1

5
(van de 149)

Noot. Bij alle handelingen waarover we in de laatste kolom de mate van voorkomen rapporteren, staat ook –
tussen haakjes – het totaal aantal keren of minuten dat de handeling voor had kunnen komen. De laatste
kolom is dus te lezen als het aantal gelegenheden waarvan de docent gebruikmaakt. Bij c1 staat naast het
aantal vragen in reactie waarop Erwin de handeling vertoont ook het aantal keren dat Erwin de handeling
vertoont aangezien hij in reactie op één vraag van een leerling de handeling meer dan eens kan vertonen.

Uit Tabel 4.7 is af te lezen dat Erwin leerlingen bij 2 vragen (van de 9; zie Tabel 4.5, type
inbreng A en B) van een andere leerling betrekt (c1) en dat hij bij beide vragen daartoe 2 keer
een handeling vertoont, bijvoorbeeld:
Les 2:

D: “Was iemand met een vraag werd er hier net gezegd”. Ll: “Ja, hier 21.7, die wist ik niet.”
D: “21.7, iedereen voor zijn neus, laat iedereen voor zijn neus nemen 21.7, blz. 294. Ja, is
iedereen zover? In het thema voortplanting en ontwikkeling is behandeld (docent leest
opdracht, waar leerling een vraag over heeft, voor) dat de testes het hormoon testosteron
produceren. Bij sterilisatie bij een man worden de zaadleiders onderbroken, heeft dat gevolgen
voor de testosteron concentratie in het bloed?. Leg je antwoord uit. Sanne wat dacht jij? 21.7.”
Stilte. D: “Wie helpt Sanne even, vingers? Ja.”

De andere 7 vragen beantwoordt hij zelf.

88

Resultaten Erwin

In Tabel 4.7 zien we dat de handeling c2 ‘leerlingen laten reageren op opmerkingen van een
andere leerling’ in totaal 5 keer voorkomt – elke les één keer, bijvoorbeeld:
Les 1:

Ll geeft antwoord (Aa x Aa), docent schrijft mee op bord en vraagt: “Is iedereen het daarmee
eens?” Lln: “Ja.”

De handeling c2 had in totaal 149 keer voor kunnen komen (zie Tabel 4.5, type inbreng C en
D).

4.6

(In)consistentie tussen de onderwijsgebonden perceptie van het eigen
gedrag en het geobserveerde handelen

In de vorige paragraaf hebben we per handeling aangegeven in welke mate deze voorkomt
tijdens vijf lessen. De vraag is nu of deze waargenomen frequentie overeenstemt met de
onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag, dat wil dus zeggen met het meer
algemene beeld dat de docent van zijn eigen handelen heeft. Teneinde deze vraag te
beantwoorden zijn we eerst nagegaan of de manier waarop Erwin zijn handelen tijdens de
semi-gestructureerde interviews beschrijft, zicht geeft op aspecten die de onderwijsgebonden
perceptie van het handelen kenmerken en die verwachtingen impliceren voor de mate
waarin een handeling voor kan komen. Zoals in paragraaf 3.6.1 beschreven formuleren we
een verwachting over de frequentie op basis van drie aspecten:
- de perceptie van de docent van de frequentie van voorkomen van een handeling (vaak of
weinig);
- de waardering voor een handeling vanuit gevoelens of vanuit nut/relevantie met een
onderscheid in een positieve en een negatieve waardering;
- de perceptie van de haalbaarheid van een handeling met een onderscheid in een positieve
perceptie en een negatieve perceptie van de haalbaarheid. Een docent kan bijvoorbeeld
overtuigd zijn van de haalbaarheid van een handeling of twijfelen aan de haalbaarheid.
De verwachting luidt dat als Erwin overtuigd is van de haalbaarheid van handelingen, als hij
aangeeft dat handelingen vaak voorkomen, en/of wanneer hij ze positief waardeert, de
betreffende handelingen vaak zullen voorkomen en omgekeerd dat als hij twijfelt aan de
haalbaarheid, aangeeft dat ze soms plaatsvinden en/of wanneer hij handelingen negatief
waardeert, de betreffende handelingen weinig voor zullen komen.
In Tabel 4.8 staat per handeling weergegeven van welke kenmerken sprake is4.
Uit Tabel 4.8 blijkt dat we voor 10 handelingen verwachtingen over de mate van voorkomen
konden afleiden op basis van kenmerken van de onderwijsgebonden perceptie van het eigen
gedrag. Tabel 4.8 laat verder zien dat Erwin geen van de handelingen negatief waardeert en
9 handelingen positief. Ook laat Tabel 4.8 zien dat Erwin overtuigd is van de haalbaarheid
van 2 handelingen en twijfelt aan de haalbaarheid van 5 handelingen. Voor één handeling uit
hij zowel twijfel aan de haalbaarheid als geeft hij aan overtuigd te zijn van de haalbaarheid.
Zijn reden voor die twijfels betreft voor 3 handelingen kenmerken van de Tweede Fase.
Omdat Erwin vindt dat hij dezelfde hoeveelheid leerstof in minder lessen moet behandelen,
vraagt hij zich niet alleen af of een onderwijsleergesprek in het algemeen nog wel haalbaar is
(zie paragraaf 4.2) maar twijfelt hij ook aan de haalbaarheid van 2 handelingen die daar
kenmerkend voor zijn, namelijk: a2 ‘leerlingen vragen laten stellen of problemen laten
verwoorden’ en a5 ‘een gezamenlijke uitleg maken’ (in de zin van leerlingen laten
meedenken):

4

Omdat we voor de handeling a3 de mate van voorkomen niet konden vaststellen (zie Tabel 4.4, paragraaf 4.5.2) is deze
handeling niet in Tabel 4.8 opgenomen.
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D: “Ja, ik vind dat door het, door dezelfde hoeveelheid stof in minder klassikale lessen te moeten
proppen, betekent het dat je veel minder onderwijsleergesprek kan doen, maar dat het gewoon een stukje
monoloog moet gaan worden. Om op een gegeven moment, omdat je een aantal problemen, weet je dat
die kinderen hebben. Die vertel je niet, die laat je ze zelf vertellen, want dan zijn ze meer gemotiveerd
om daar het antwoord op te weten. Als ik het ga vertellen, ja dan zal het wel. Dat is niet uiteindelijk wat
je wil, je wil dat ze meedenken. Je wil dat zij denken en aan de hand daarvan als het ware de structuur
in een, ze eigen maken. Dat is anders dan wanneer jij jouw structuur helemaal opplakt. Maar met de
Tweede Fase is dat een probleem want ze moeten zelfverantwoordelijk, zelf sturend, zelf, weet ik wat
allemaal, lerend bezig zijn, maar…” (int1)
Tabel 4.8
Kenmerken onderwijsgebonden perceptie eigen gedrag, per handeling
Handelingen

Waardering

Onderwijsleergesprek

Perceptie van
frequentie
Vaak

Positief

Perceptie van
haalbaarheid
Positief & Negatief

a1

Het gesprek over het huiswerk starten door leerlingen
er vragen over te laten stellen

Vaak

Positief

-

a2

Leerlingen vragen laten stellen of problemen laten
verwoorden

-

Positief

Negatief

a4

Leerlingen dingen laten uitleggen

-

Positief

-

a5

Een gezamenlijke uitleg met leerlingen maken

-

Positief

Negatief

b1

Gebruikmaken van inbreng van leerlingen

Vaak

Positief

-

b2

Lijn vasthouden

-

Positief

Negatief

b3

Leerlingen belonen of bedanken voor vragen of fouten

Weinig

Positief

-

b4

Leerlingen nader laten specificeren vraag/probleem

-

-

-

b5

Op weg helpen van leerlingen door richten van
aandacht op stukje dat nodig is voor antwoord

-

-

-

b6

Terugkomen op vraag van leerling

-

-

Negatief

b7

(Leerlingen laten) concluderen dat leerlingen iets
hebben begrepen of een antwoord hebben gekregen

-

-

-

b8

Leerlingen laten reflecteren op vraag

-

-

-

b10

Nagaan of een vraag van een leerling een particulier of
een algemeen probleem betreft

-

-

-

b11

Klassikaal ingaan op een particulier probleem van een
leerling

-

-

-

c1

Leerlingen betrekken bij vragen/problemen van een
andere leerling

Weinig

Positief

Positief

c2

Leerlingen laten reageren op opmerkingen van een
andere leerling

-

-

-

Voor die handeling waarvan hij de haalbaarheid ook positief inschat – het
onderwijsleergesprek – blijkt zijn reden om aan de haalbaarheid te twijfelen een andere dan
zijn reden om van de haalbaarheid overtuigd te zijn. Zijn reden om overtuigd te zijn van de
haalbaarheid is namelijk het feit dat ‘leerlingen op het juiste moment een vraag stellen’, zoals
blijkt uit het volgende citaat:
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D: “Oh, ja er zijn momenten van korter en langer geleden, waarvan je echt van, dat die
onderwijsleergesprek, dat die leerlingen allemaal perfect op het juiste moment de vraag stelde, dat het
echt prima in de les viel waarvan je echt kikkend wegloopt en die klas ook. Genietend als het ware
wegloopt.” (int1)

Dat juist voor het onderwijsleergesprek kenmerken elkaar tegenspreken in hun
voorspellende waarde voor de mate van voorkomen van zo’n gesprek, heeft te maken met
het feit dat het onderwijsleergesprek het concern van Erwin betreft: hoewel hij gewend is om
“voornamelijk” een onderwijsleergesprek met de klas te houden, hij een
onderwijsleergesprek positief waardeert, hij overtuigd is van de haalbaarheid, twijfelt hij ook
– vanwege de Tweede Fase zoals die op zijn school is ingevoerd – aan de haalbaarheid ervan
(zie paragraaf 4.2)
In Tabel 4.9 staat voor die handelingen waarvoor we kenmerken van de onderwijsgebonden
perceptie van het eigen gedrag hebben kunnen afleiden (zie Tabel 4.8) per handeling de
waargenomen frequentie (zie Tabellen 4.4, 4.6 en 4.7) en een oordeel over (in)consistentie
tussen de waargenomen frequentie en de verwachte frequentie op basis van die kenmerken.
Tabel 4.9 laat zien dat voor één handeling (a1) sprake is van eenduidig inconsistentie en voor
drie handelingen sprake is van eenduidig consistentie (a4, b1 en b6) tussen waargenomen en
de verwachte frequentie. Voor de andere zes handelingen (onderwijsleergesprek, a2, a5, b2,
b3 en c1) spreken kenmerken van de onderwijsgebonden perceptie elkaar tegen (zie Tabel
4.8), waardoor op het niveau van een handeling geen, maar op het niveau van een kenmerk
wel, een eenduidige conclusie over (in)consistentie geformuleerd kon worden. Erwin:
- houdt inderdaad “voornamelijk” (95% van de tijd dat de leerstof klassikaal aan bod komt)
een onderwijsleergesprek met de klas. De mate van voorkomen is consistent met het feit
dat hij een onderwijsleergesprek positief waardeert – zowel in termen van nut (“gewoon
heel zinvol”) als in termen van gevoel (“de meest leuke vorm van onderwijs”) en met het
feit dat hij overtuigd is van de haalbaarheid van een onderwijsleergesprek. Het feit dat hij
tegelijkertijd ook twijfelt aan de haalbaarheid van een onderwijsleergesprek (zie hiervoor)
is hiermee echter niet consistent. Uitgaande van alleen deze twijfels zouden we
verwachten dat Erwin minder vaak een onderwijsleergesprek zou hebben gehouden en
vaker een monoloog;
- start niet “altijd” het gesprek over het huiswerk door leerlingen er vragen over te laten
stellen (a1): hij doet dat slechts 2 van de 5 keer dat het gesprek over het huiswerk gestart
wordt. Bovendien is de mate van voorkomen inconsistent met het gegeven dat hij de
handeling positief waardeert;
- laat leerlingen minder vaak dan we zouden hebben verwacht vragen stellen of problemen
verwoorden (a2). We zouden verwachten dat hij dat vaker zou hebben gedaan gezien het
feit dat hij het belangrijk vindt dat leerlingen hun problemen vertellen omdat ze dan
“meer gemotiveerd zijn om het antwoord te weten”. Anderzijds strookt de mate van
voorkomen wel met zijn twijfels omtrent de haalbaarheid van de handeling (zie het één na
laatste citaat hiervoor);
- laat leerlingen zoals verwacht redelijk vaak uitleg geven (a4) en/of maakt met hen een
gezamenlijke uitleg (a5) gezien het feit dat hij “wil” dat leerlingen denken en meedenken.
Anderzijds zouden we verwachten dat het maken van een gezamenlijke uitleg minder
vaak zou voorkomen gezien zijn twijfels omtrent de haalbaarheid ervan (zie het één na
laatste citaat hiervoor);
- maakt inderdaad “vaak” gebruik van vragen die leerlingen stellen (b1), dat wil zeggen
beide vragen waarvan het logisch is dat daarvan gebruik wordt gemaakt. Ook maakt
Erwin van de meeste opmerkingen waarvan hij gebruik kan maken, gebruik (28 van de
36), wat consistent is met het gegeven dat hij het als een belangrijke vaardigheid
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beschouwt dat datgene wat leerlingen zeggen in het verhaal wordt verwerkt en wordt
gekoppeld aan hoe de dingen in de biologie worden verwoord;
houdt vrijwel continu de lijn vast (b2); dat komt overeen met het feit dat hij het van
“belang” vindt om dat te doen. Anderzijds heeft hij ook aangegeven dat hij geneigd is te
veel en te graag op vragen van leerlingen in te gaan en daarmee de lijn niet vast houdt
(twijfels omtrent de haalbaarheid). In dat laatste opzicht is sprake van inconsistentie;
beloont leerlingen slechts “soms” voor vragen of fouten (b3: in reactie op 4 van 25
opmerkingen/vragen). Dit is consistent met de uitgesproken frequentie maar inconsistent
met het feit dat hij het een “ontzettend belangrijke” vaardigheid vindt om leerlingen te
honoreren voor het meedenken ook al maken ze fouten. Uitgaande van zijn positieve
waardering zouden we verwachten dat hij de handeling b3 vaker zou hebben vertoond;
komt geen enkele keer terug op een vraag van een leerling (b6) wat consistent is met zijn
twijfels omtrent de haalbaarheid;
beantwoordt “niet altijd” vragen van leerlingen zelf maar betrekt leerlingen bij vragen
van een andere leerling (c1: 2 van 9 vragen). Dit is consistent met de uitgesproken
frequentie maar niet in overeenstemming met het feit dat hij de handeling positief
waardeert en overtuigd is van de haalbaarheid zoals blijkt uit de volgende uitspraak:

-

-

-

D: “Gewoon elkaar begrijpen van wat het probleem van de één is en de ander daarop als het ware daar
de oplossing voor kan aandragen en die de ander ook, begrijpt. Nou dat is een op een gegeven moment
toch een gevoel van jongens dat is leuk, dat is kikken, daar doe je het voor…. nou dan is er de volgende
stap. Dus het is zoekend gezamenlijk naar de oplossing van dat ene probleem, ja…. Dat samen zoeken
dat vind ik leuk om te doen.” (int1)

We verwachtten dat hij leerlingen bij meer dan 2 van de 9 vragen van een andere leerling,
zou hebben betrokken.
Tabel 4.9
(In)consistentie tussen de waargenomen en de verwachte frequentie, per handeling
Handelingen

Waargenomen frequentie

Inconsistentie (-)
of consistentie (+)

Onderwijsleergesprek

147 van de 154 minuten

±

a1

Het gesprek over het huiswerk starten door leerlingen er
vragen over te laten stellen

2 van de 5 keer

-

a2

Leerlingen vragen laten stellen of problemen laten
verwoorden

3 keer tijdens 147 minuten

±

a4

Leerlingen dingen laten uitleggen

24 keer tijdens 147 minuten

+

a5

Een gezamenlijke uitleg met leerlingen maken

18 keer tijdens 147 minuten

±

b1

Gebruikmaken van inbreng van leerlingen

In reactie op 30 van de 38
vragen/opmerkingen

+

b2

Lijn vasthouden

143 van de 147 minuten

±

b3

Leerlingen belonen of bedanken voor vragen of fouten

In reactie op 4 vragen/fouten van
tenminste 25 vragen/fouten

±

b6

Terugkomen op vraag van leerling

In reactie op 0 van 3 vragen

+

c1

Leerlingen betrekken bij vragen/problemen van een andere
leerling

In reactie op 2 van 9 vragen
en in totaal 4 keer

±
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Uit een eerdere Tabel (4.6) kunnen we ook concluderen dat 4 van de 17 handelingen niet
voorkomen (b4, b6, b8 en b10). Hoewel Erwin dus vrijwel altijd een onderwijsleergesprek
met leerlingen houdt, betekent dat dus niet dat alle handelingen die kenmerkend zijn voor
zo’n gesprek ook allemaal (vaak) voorkomen. De onderwijsgebonden perceptie van het eigen
gedrag is dan in die zin inconsistent met het feitelijke handelen dat Erwin tijdens de semigestructureerde interviews een meer gedifferentieerd beeld van zijn eigen handelen schetst
dan het beeld dat wij van zijn feitelijke handelen krijgen. Op één punt is zijn handelen echter
gedifferentieerder dan uit zijn cognities blijkt. Hij laat leerlingen 142 keer (zie Tabel 4.5) een
inbreng hebben door zelf vragen te stellen over de leerstof die tijdens een
onderwijsleergesprek aan bod komt, iets dat hij niet heeft beschreven tijdens de semigestructureerde interviews.
Ten slotte kunnen we stellen dat het karakter van het feitelijke onderwijsleergesprek
enigszins inconsistent is met dat wat de onderwijsgebonden cognities veronderstellen. In
plaats van een onderwijsleergesprek met veel en langdurig aandacht voor de inbreng van
leerlingen zien we als het ware een monoloog met veel vragen aan leerlingen. Zo biedt hij
leerlingen weinig gelegenheid tot stellen van vragen (a1 en a2), laat hij leerlingen weinig op
elkaar reageren (c1 en c2), maar stelt hij wel zelf veel vragen en houdt hij vrijwel continu de
lijn vast (b2).

4.7

(In)consistentie nader beschouwd

De in de vorige paragraaf geconcludeerde (in)consistenties tussen de waargenomen en de
verwachte frequentie, per handeling of per kenmerk, zullen we in deze paragraaf proberen te
begrijpen met behulp van les(situatie)gebonden cognities; in hoeverre dragen
les(situatie)gebonden cognities bij aan het begrijpen van (in)consistentie? (zie paragraaf 3.2)
De les(situatie)gebonden cognities kunnen, zoals in paragraaf 3.6.2 beschreven, de
waargenomen frequentie en daarmee ook eventueel (in)consistentie vanuit drie invalshoeken
begrijpelijk maken:
1. les(situatie)gebonden cognities kunnen de onderwijsgebonden perceptie van de
haalbaarheid en de waardering van een handeling bevestigen of tegenspreken;
2. les(situatie)gebonden cognities kunnen zicht bieden op argumenten voor het (niet)
vertonen van een handeling. In de Tabel in bijlage 2 staat per handeling de bijbehorende
les(situatie)gebonden argumenten die Erwin tijdens de interviews in reactie op de lessen
heeft verwoord;
3. de manier waarop een docent een les(situatie) percipieert of interpreteert kan tonen dat
een factor waarvan hij tijdens de semi-gestructureerde interviews heeft aangegeven dat
deze een handeling bevordert of belemmert, in een actuele situatie optreedt. In bijlage 3
lichten we de door Erwin beschreven factoren toe en gaan we na of deze factoren in een
actuele situatie optreden.
In Tabel 4.10 brengen we de les(situatie)cognities per handeling vanuit deze drie
invalshoeken in verband met de in paragraaf 4.6 geconstateerde (in)consistenties. De Tabel
geeft links een korte herhaling van de Tabellen 4.8 en 4.9 met per handeling en per kenmerk
een vermelding van (in)consistentie tussen de feitelijke en de waargenomen frequentie.
Verder zijn de drie invalshoeken terug te vinden in de drie meest rechtse kolommen. In de
cellen van die kolommen staat een + als de les(situatie)gebonden cognities het begrijpelijk
maken dat een handeling veel of weinig voorkomt en een – als de les(situatie)gebonden
cognities het veel of weinig voorkomen van een handeling tegenspreken. Als er geen + en
geen – in een cel staat wil dit zeggen dat de les(situatie)gebonden cognities vanuit de
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invalshoeken geen bijdrage leveren aan het begrijpen van de waargenomen frequentie. In de
paragrafen 4.7.1 en 4.7.2 zullen we Tabel 4.10 per handeling nader toelichten.
Als de les(situatie)gebonden cognities het (on)begrijpelijk maken dat een handeling
veel/weinig voorkomt, wil dat nog niet zeggen dat we daarmee ook (in)consistentie kunnen
begrijpen en de tweede onderzoeksvraag kunnen beantwoorden (zie ook paragraaf 3.6.2). Of
we uitgaande van de invalshoeken uiteindelijk ook de in paragraaf 4.6 geconstateerde
(in)consistenties kunnen begrijpen, lichten we in de paragrafen 4.7.1 en 4.7.2 per handeling
toe. In paragraaf 4.7.3 formuleren we vervolgens handelingsoverstijgende conclusies over
Erwin: hoe verhouden zijn cognities zich tot zijn handelen in de context van zijn concern? In
paragraaf 4.8 gaan we expliciet in op de tweede onderzoeksvraag als we de bijdrage van de
les(situatie)gebonden cognities evalueren in het begrijpen van (in)consistentie, ‘los’ van
specifieke handelingen van Erwin.
Tabel 4.10
Bijdrage les(situatie)gebonden cognities in het begrijpen van de waargenomen frequentie, per
handeling
Handelingen

Consistentie (+) of inconsistentie (-) tussen waargenomen
frequentie en verwachte frequentie per kenmerk van de
onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag

Invalshoeken van waaruit
les(situatie)gebonden cognities bijdragen aan
het begrijpen van de waargenomen frequentie

Perceptie
frequentie

Positieve
waardering

Positieve
perceptie
haalbaarheid

Negatieve
perceptie
haalbaarheid

(1)
Kenmerken

Onderwijsleergesprek

+

+

+

-

+&-

a1

Het gesprek over het
huiswerk starten door
leerlingen er vragen
over te laten stellen

-

-

a2

Leerlingen vragen
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4.7.1 Les(situatie)gebonden cognities in relatie tot het houden van een
onderwijsleergesprek

In de vorige paragraaf hebben we geconcludeerd dat Erwin vaak een onderwijsleergesprek
voert en dat dit enerzijds onverwacht is vanwege zijn twijfels omtrent de haalbaarheid maar
verwacht is gezien zijn positieve perceptie van de haalbaarheid, positieve waardering en
perceptie van frequentie van zo’n gesprek (vaak). Kenmerken van de onderwijsgebonden
perceptie van het eigen gedrag spreken elkaar dus tegen wat betreft hun voorspelling van de
mate van voorkomen van zo’n gesprek. De vraag die we kunnen stellen is hoe de
les(situatie)gebonden cognities zich tot kenmerken van de onderwijsgebonden perceptie van
het eigen gedrag verhouden.
Ten eerste kunnen we uit de les(situatie)gebonden cognities afleiden dat de reden om in het
algemeen aan de haalbaarheid van het onderwijsleergesprek te twijfelen – tijdsdruk –
herkenbaar is in de (les)situatiegebonden cognities, bijvoorbeeld:
D: “Ik voelde me constant ontzettend opgejaagd en ik denk van ik moet dit hoofdstuk nu afronden want
ik heb nog maar twee weken, en er valt nog een les uit, er moet nog heel gedrag in behandeld worden er
moet nog een video in gedraaid worden en dus ik moet als een haas er doorheen.” (stint4)

Ten tweede herkennen we in zijn les(situatie)gebonden cognities betreffende de lessen 1 en 4
niet alleen dat Erwin het houden van zo’n gesprek positief waardeert maar ook zijn reden
om overtuigd te zijn van de haalbaarheid van een onderwijsleergesprek (dat ‘leerlingen op
het juiste moment een vraag stellen’):
D: “Ik eh, vond het zalig gaan op dat moment ik had het idee van jongens hartstikke lekker precies de
goede antwoorden op het moment dat ik dat ook vraag enzo. Eh gewoon eh het loopt lekker. Het gaat
precies zoals ik dat in mijn planning had om het zo ook als het ware te starten.” (strint1)
D: “Ik vond het namelijk heel leuk dat ze zelf erop kwamen, dat had ik niet verwacht, dat ze dat nu toch
eh, dat ze dat combineren, 3:1 en 1:2:1, dat dat eigenlijk dezelfde kruising is, dat dat dus dezelfde ouders
zijn. En eh, ik had niet verwacht dat ze dat op die manier zouden koppelen, ..... Dus eh, ja dat vond ik
een leuk stukje spel samen” (intles1)
D: “Ik vond het fantastisch die vraag, heerlijk, want dat gaf de mogelijkheid om dat wat daar gezien was
te koppelen aan een plaatje. Daar had ik zelf op dat moment niet bij stilgestaan, dat het handig was om
het plaatje nog een keer door te lopen nadat ze het eerst zo gezien hadden. Dus dat vond ik een
uitstekende vraag. Bovendien kan je dan namelijk die weg een keer helemaal vervolgen en dan… die van
het geluid in dat plaatje, waarbij het op een gegeven moment duidelijk is dat het het slakkenhuis was
waar je eerst zelf in gaat en zelf weer terug en via de andere weg er uit.” (strint4)
D: “Dit vind ik zijn altijd leuke stukjes onderwijs, omdat je ze meekrijgt met, nou er gebeurt wat, ze
moeten er over nadenken, en soms is het verrassend wel wat ze ook denken, en soms is het verrassend
niet wat ze denken en dat vind ik altijd de leuke dingen als je dat voor elkaar kunt krijgen. ....Ja, dat zijn
van die gedachtes die je dan hebt op dat moment van ‘het lukt weer’, ja, dat zijn dingen die blijf ik leuk
vinden, en ook tijdens het doen, dan denk ik van jongens, ze doen weer mee, ze zijn daar bij betrokken,
het is duidelijk dat dit, in ieder geval dan zijn ze mee aan het leren.”(strint4)

Hoewel zijn reden om in het algemeen aan de haalbaarheid van het onderwijsleergesprek te
twijfelen, dus herkenbaar is in zijn les(situatie)gebonden cognities betreffende les 4, blijkt
Erwin tijdens beide lessen ook succeservaringen te beleven, succeservaringen die bovendien
overeenkomen met zijn onderwijsgebonden cognities. We kunnen dan ook stellen dat deze
positieve les(situatie)gebonden belevingen wellicht meer bepalend zijn voor het houden van
het onderwijsleergesprek dan dat de algemene en les(situatie)gebonden twijfels Erwin
belemmeren in het houden van zo’n gesprek. De les(situatie)gebonden cognities bevestigen
in ieder geval het feit dat Erwin 95% van de tijd een onderwijsleergesprek houdt (zie Tabel
4.10, invalshoek 1).
Het vaak voorkomen van een onderwijsleergesprek houdt wellicht ook verband met het niet
optreden van twee factoren die Erwin daarin kunnen belemmeren, namelijk ‘negatieve
communicatieve patronen tussen leerlingen’ en ‘strijd’ (zie bijlage 3 en Tabel 4.10, invalshoek
3). Anderzijds is het niet afhebben van het huiswerk blijkbaar geen reden om tijdens de
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lessen 1 en 4 geen onderwijsleergesprek met leerlingen te hebben (zie bijlage 3 en en Tabel
4.10, invalshoek 3). Dit is in tegenspraak met zijn uitspraak tijdens het eerste semigestructureerde interview waarin Erwin in reactie op de vraag ‘welke factoren het
onderwijsleergesprek niet doen lukken?’ aangeeft dat dit ‘het niet afhebben van het huiswerk
door leerlingen’ betreft:
D: “Ja als op een gegeven moment een hoop mensen gewoon hun werk niet gedaan hebben, niet van te
voren er naar gekeken hebben, niet het huiswerk hebben geleerd wat ze moesten doen, of die vragen die
ze moesten maken, dan gaat het niet.” (int1).

Een mogelijke verklaring voor deze inconsistentie is dat we met behulp van de semigestructureerde interviews te weinig hebben kunnen achterhalen op welke manier het niet
afhebben van het huiswerk door leerlingen het onderwijsleergesprek frustreert.
4.7.2 Les(situatie)gebonden
cognities
in
relatie
kenmerkend zijn voor een onderwijsleergesprek

tot

handelingen

die

a1. Het gesprek over het huiswerk starten door leerlingen er vragen over te laten stellen
In paragraaf 4.6 hebben we geconcludeerd dat Erwin een onderwijsleergesprek over het
huiswerk onverwacht niet altijd start door leerlingen vragen over het huiswerk te laten
stellen: hij doet het slechts 2 van de 5 keer dat het gesprek over het huiswerk gestart wordt.
Kijken we naar de les(situatie)gebonden cognities dan is het begrijpelijk dat Erwin tijdens de
andere 3 situaties (tijdens les 1 en 4: zie Tabel 4.4) leerlingen niet uitnodigt tot stellen van
vragen over huiswerk. In reactie op de lessen 1 en 4 constateert Erwin namelijk dat leerlingen
hun huiswerk voor die les niet gedaan hebben:
D: “Ze moesten voor vandaag paragraaf 1 en paragraaf 2 tot de helft leren maar ik denk ja, het is de
vraag voor Sinterklaas hoeveel ze daarvan gedaan hebben, dat bleek ook wel, sommigen wel en
sommigen niet.” (intles1)
…
D: “En soms aan het begin van de les stel ik puur vragen om te overhoren zo van ‘heb je het geleerd’,
maar daar heb ik helemaal geen tijd voor want ik denk, als ik nu vragen ga stellen over het oor, laat ik
maar, want ik heb al gehoord dat zelfs de brave leerlingen het niet gedaan hebben, ik vertel gewoon mijn
verhaal.” (intles4)

Het feit dat leerlingen hun huiswerk niet gemaakt hebben voor die lessen waarin Erwin
leerlingen geen vragen over het huiswerk laat stellen, maakt het onverwacht weinig
voorkomen van de handeling – en daarmee ook inconsistentie – begrijpelijk (zie Tabel 4.10,
invalshoek 3).
a2. Leerlingen vragen laten stellen of problemen laten verwoorden
In paragraaf 4.6 hebben we geconcludeerd dat de mate waarin Erwin leerlingen vragen laat
stellen of problemen laat verwoorden, consistent is met het feit dat hij twijfelt aan de
haalbaarheid ervan maar inconsistent is met het feit dat hij de handeling positief waardeert.
De les(situatie)gebonden cognities laten ook zien dat hij twijfelt aan de haalbaarheid van de
handeling, namelijk als Erwin in reactie op een les(situatie) tijdens les 4 aangeeft leerlingen
minder – dan daarvoor – uit te nodigen tot het stellen van vragen omdat hij ook nog andere
leerstof aan bod wil laten komen (zie bijlage 2). Dit les(situatie)gebonden argument komt
overeen met zijn reden om in het algemeen aan de haalbaarheid van de betreffende
handeling te twijfelen, namelijk ‘tijdsdruk/planning’ (zie paragraaf 4.6 en Tabel 4.10,
invalshoek 2). Vanwege deze twijfels is het begrijpelijk dat Erwin leerlingen weinig vragen
laat stellen of problemen laat verwoorden (zie Tabel 4.10, invalshoek 1).
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Ook om andere redenen kunnen we begrijpen waarom Erwin leerlingen weinig vragen laat
stellen of problemen laat verwoorden:
- In reactie op de vraag of les 4 anders zou zijn verlopen als deze zou hebben
plaatsgevonden in 4 vwo (zie paragraaf 3.5), zegt Erwin dat leerlingen dan waarschijnlijk
meer vragen zouden hebben gesteld (vergelijk het minder kritisch zijn van leerlingen,
factor 5, bijlage 3):
D: “Voor de rest denk ik dat inhoudelijk het niet zoveel anders is, hooguit dat sommige meer zullen
vragen, ja maar als je nu naar links of rechts beweegt. Zulk soort vragen zouden eerder bij Atheneum
komen, bij havo komt die vraag niet naar voren. Als ik ‘m niet stel, bedenken zij hem niet. Dus zij
zullen iets vaker vragen hebben maar hoe zit dit of dat nou. Als ik een aantal dingen een beetje weglaat
dan zullen zij dat niet merken. Terwijl Atheneum merkt dat eerder. En die zullen dan vragen, maar en?
En dat is op zichzelf ook eigenlijk veel leuker.” (intles4)

Als Erwin uitgaat van het idee dat havo-leerlingen geen vragen hebben, dan is dat
mogelijk een verklaring voor het feit dat hij leerlingen tijdens de lessen 2 t/m 5 weinig, en
specifiek tijdens les 4 één keer, de gelegenheid geeft om vragen te stellen (deze lessen
betreffen een 4 havo klas: zie Tabel 4.4). Zie invalshoek 3, Tabel 4.10.
- In reactie op les 1 geeft hij aan dat hij leerlingen tijdens de les in groepjes aan een opdracht
laat werken omdat ze dan problemen met elkaar kunnen bespreken:
D: “Ja, ik ehm, het is uitstekend om dat samen te doen, omdat je dan eh, ja eigenlijk eh verwoordt en er
over nadenkt en, ja je helpt elkaar, bovendien je komt dan stapjes verder want als je op een gegeven
moment iets in je eentje bedenkt en je weet niet hoe je het moet aanpakken ja dan kom je niet verder.
Dus ze mogen het van mij prima met z'n tweëen of met z'n drieën doen, dat is verder uitstekend, geen
enkel bezwaar tegen. Dat eh, eigenlijk betekent het ook dat ze het beter leren door het te verwoorden.”
(intles1)

Het feit dat leerlingen reeds tijdens groepswerk problemen hebben uitgewisseld is
misschien een reden dat de docent leerlingen geen gelegenheid geeft om tijdens les 1 als
de opdracht klassikaal besproken wordt, vragen of problemen met de opdracht te
verwoorden. Ook in zijn reactie op het moment dat de les overgaat van zelf werken aan
een opdracht naar een klassikale bespreking van die opdracht, vinden we hiervoor
bevestiging:
D: “Nou, ik ben op dat moment echt zo van ik ga nu niet meer op particuliere vragen in, ik neem weer
de leiding, bedenk ik me op dat moment. Zo van eh, daarvoor zo van ik wil klassikaal gaan maar ik merk
dat er nog veel weerstand is nu, eh zal me een zorg zijn ik ga lekker niet op jullie vragen in jullie moeten
nu maar even mij volgen.” (strint1)
Dit maakt het begrijpelijk dat de handeling tijdens les 1 niet voorkomt (zie Tabel 4.4).

Het feit dat Erwin leerlingen weinig vragen laat stellen is wellicht ook omdat hij zelf al veel
vragen stelt. Wanneer de functie van het stellen van vragen is leerlingen ergens van bewust
te maken dan wordt misschien reeds aan deze functie voldaan doordat Erwin zelf veel
vragen stelt (zie Tabel 4.5). Dit is een aspect waarvoor we niet in de les(situatie)gebonden
maar in de onderwijsgebonden cognities aanwijzingen vinden:
D: “de vraag die de één stelt kan ook de vraag van de ander zijn, maar alleen nog niet weet dat die die
vraag heeft” (int1)
D: “op die manier leren leerlingen die die vragen zelf niet stellen komen toch op een gegeven moment in
aanraking daarmee en zien dat je daar op een andere manier mee om kan gaan” (int2)

a4. Leerlingen dingen laten uitleggen
De argumenten die Erwin verwoordt voor het vertonen van de handelingen maken het
begrijpelijk dat hij de handeling vertoont (zie invalshoek 2, Tabel 4.10 en bijlage 2); zo zegt hij
dat hij leerlingen iets laat uitleggen omdat het antwoord van een leerling iets goeds
impliceert, hij zelf al veel aan het woord is geweest, het een onderwerp betreft waar
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leerlingen in het algemeen moeite mee hebben en wat ze straks bij het eindexamen onder de
knie moeten hebben.
Erwin verwoordt overigens ook les(situatie)gebonden argumenten voor het niet vertonen
van de handeling (zie bijlage 2). Deze argumenten zijn echter geen aanleiding om aan onze
interpretatie van zijn feitelijke handelen als consistent met zijn cognities, te twijfelen. De
argumenten uit hij namelijk in reactie op een vraag naar redenen voor het niet nader laten
toelichten van antwoorden door leerlingen tijdens les 1; iets wat hij in het algemeen
voorstaat. Met argumenten voor het niet vertonen van een handeling die hij in het algemeen
voorstaat, zou het wel eens zo kunnen zijn dat Erwin zich achteraf ‘goed’ praat (vergelijk
reductie van cognitieve dissonantie, Festinger, 1957).
De argumenten die hij verwoordt voor het wel vertonen van de handeling, uit hij in reactie
op de vraag “waarom hij leerlingen uitleg laat geven over een grafiek”. Deze argumenten
laten we wel meetellen omdat de betreffende vraag niet het risico in zich draagt dat de
docent zich ‘goed’ praat; hij doet immers iets wat hij voorstaat. De argumenten die hij
verwoordt voor het wel vertonen van de handeling komen bovendien overeen met zijn
onderwijsgebonden cognities, waardoor we ze eerder accepteren. Ook uit de
onderwijsgebonden cognities blijkt namelijk het belang dat Erwin hecht aan het kunnen
lezen van grafieken:
D: “Het zijn vragen die als het ware vanuit hun blanco, of in ieder geval hun beperkte kennis, als het
ware opkomt als ze die tekst lezen of leren. Want ik heb wel ideeën daarover van alle jaren ervaring.
Maar toch is dat net een beetje anders. Zij verwoorden dat anders en dat als het ware koppelen naar hoe
men in de biologie erover zou moeten praten. Dus op die manier heb je als het ware dat ze, dat je een
soort samenspraak krijgt en ze daardoor als het ware een stapje verder brengt.” (int1)
D: “…grafiek bekijken, stapje voor stapje dat doen. Ze hebben het geleerd en ze snappen de ballen
daarvan.” (int1)
D: “…of die grafieken met beperkende factoren enz. dat vinden ze altijd zo beremoeilijk” (int2)
D: “Ja, er is bijvoorbeeld een curve voor de opname van zuurstof en de afgifte van zuurstof, de opname
in de longen en de afgifte van zuurstof in de weefsels, daar lees ik gewoon samen die tekst en ik ga stapje
voor stapje na wat het in de grafiek betekent. Er zijn maar weinig onderwerpen waar ik echt zeker in de
bovenbouw waar ik de tekst ga lezen. Maar ik doe het daar want leerlingen komen daar anders niet uit.
Het is zo ingewikkeld. Waardoor het ontzettend moeilijk is te begrijpen van wat staat daar nou.” (int2)

a5. Een gezamenlijke uitleg maken
Een gezamenlijke uitleg komt gezien de positieve waardering van deze handeling verwacht
en gezien de twijfels omtrent de haalbaarheid onverwacht vaak voor (zie paragraaf 4.6).
Kijken we naar de les(situatie)gebonden cognities dan zien we zijn reden voor die twijfels
bevestigd, dat wil zeggen geeft Erwin te kennen dat hij tijdens de lessen 1 en 4 tijdsdruk
ervaart (zie paragraaf 4.7.1). De les(situatie)gebonden cognities maken het dus des te
onbegrijpelijker dat de handeling vaak voorkomt (zie Tabel 4.10, invalshoek 1).
Daarnaast blijkt ook het optreden van de belemmerende factor ‘minder kritisch zijn van
leerlingen’ (zie bijlage 3 en Tabel 4.10, invalshoek 3) het vaak voorkomen van de handeling
tegen te spreken.
b1. Gebruikmaken van inbreng van leerlingen
De twee argumenten die Erwin verwoordt voor het vertonen van de handeling en het feit dat
een belemmerende factor – negatieve communicatieve patronen – niet optreedt, maakt het
begrijpelijk dat hij vaak gebruik maakt van de inbreng van leerlingen (bijlage 2 en bijlage 3
en zie Tabel 4.10, invalshoeken 2 en 3). Eén van die argumenten (zie bijlage 2) betreft
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daarnaast een aspect dat ook gezien de onderwijsgebonden cognities de aandacht van Erwin
verdient, namelijk ‘correcte verwoording van leerstof’:
D: “Het zijn vragen die als het ware vanuit hun blanco, of in ieder geval hun beperkte kennis, als het
ware opkomt als ze die tekst lezen of leren. Want ik heb wel ideeën daarover van alle jaren ervaring.
Maar toch is dat net een beetje anders. Zij verwoorden dat anders en dat als het ware koppelen naar hoe
men in de biologie erover zou moeten praten. Dus op die manier heb je als het ware dat ze, dat je een
soort samenspraak krijgt en ze daardoor als het ware een stapje verder brengt.” (int1)

b2. Lijn vasthouden
Het niet optreden van de factor ‘negatieve communicatieve patronen’ (die bevordert dat de
handeling b2 plaatsvindt, zie bijlage 3) kunnen we niet in verband brengen met het vaak
voorkomen van de handeling. Het feit dat de handeling toch vaak voorkomt ondanks het
niet voorkomen van deze bevorderende factor, wijst erop dat andere zaken van invloed zijn.
Zo verwoordt Erwin twee argumenten voor het vasthouden van de lijn die het begrijpelijk
maken dat hij de handeling vertoont (zie bijlage 2 en Tabel 4.9, invalshoek 2).
b3. Leerlingen belonen of bedanken voor vragen of fouten
Het feit dat Erwin leerlingen slechts vier keer bedankt of beloont voor vragen of fouten,
bleek (zie paragraaf 4.6) consistent met zijn perceptie van de frequentie van voorkomen en
inconsistent met het feit dat hij de handeling positief waardeert. In reactie op les 4 verwoordt
Erwin een argument voor zowel het wel als het niet bedanken of belonen van een leerling
(zie bijalge 1) waaruit blijkt dat zijn algemene indruk van een leerling mede bepalend is voor
het vertonen van de handeling; zo zegt hij in reactie op les 4 dat hij geneigd is om een
onzekere leerling eerder te belonen dan een jongen die hij arrogant vindt. Dit argument
maakt het echter niet begrijpelijk dat de handeling weinig voorkomt, want dan zouden we
moeten aannemen dat Erwin veel leerlingen arrogant en weinig leerlingen onzeker vindt.
Hoewel het argument dus in principe les(situatie)overstijgend is, vinden we de daaraan te
verbinden consequentie – dat Erwin veel leerlingen arrogant (en weinig leerlingen onzeker)
zou vinden – te vergaand.
Het weinig voorkomen van de handeling is wel te begrijpen omdat een factor die bevordert
dat Erwin de handeling vertoont (‘negatieve communicatieve patronen’: zie bijlage 3), niet
voorkomt (zie Tabel 4.10, invalshoek 3).
b6. Terugkomen op vraag van een leerling
Het weinig voorkomen van de handeling ‘terugkomen op vraag’ bleek in paragraaf 4.6
consistent met zijn twijfels omtrent de haalbaarheid. Het optreden van een belemmerende
factor – onrust – maakt het begrijpelijk dat de handeling weinig voorkomt (zie bijlage 3 en
Tabel 4.10, invalshoek 3).
c1. Leerlingen betrekken bij vragen/problemen van een andere leerling
In paragraaf 4.6 hebben we gesteld dat hoewel de mate van voorkomen van de handeling
‘leerlingen betrekken bij vragen of problemen van een andere leerling’ consistent is met de
perceptie van de frequentie van voorkomen, dit wel inconsistent is met het feit dat Erwin de
handeling positief waardeert en overtuigd is van de haalbaarheid. Leerlingen worden weinig
uitgenodigd om op vragen van een andere leerling reageren. Met een tweetal
les(situatie)gebonden argumenten maakt Erwin begrijpelijk waarom hij de handeling niet
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vertoont; hij geeft aan geen discussie te willen laten ontstaan naar aanleiding van een vraag
van een leerling gezien de tijdsdruk en het risico van het ontstaan van ‘ruis’ (zie bijlage 2 en
Tabel 4.10, invalshoek 2). Ook het optreden van een belemmerende factor – onrust – maakt
het begrijpelijk dat de handeling weinig voorkomt (zie bijlage 3, en Tabel 4.10 invalshoek 3).
Zo zegt Erwin in reactie op les 4 niet alleen dat het onrustig is maar ook dat, zou hij een
discussie naar aanleiding van een vraag van een leerling laten ontstaan, dit tot (verhoging
van de) ruis zou leiden.
4.7.3 Conclusie over Erwin

Erwin uit de zorg dat hij vanwege een vermindering in contacttijd – die de Tweede Fase
zoals die op zijn school is ingevoerd, veronderstelt – minder dan hij wenselijk acht een door
hem positief gewaardeerd onderwijsleergesprek kan houden (paragraaf 4.2), hij ook minder
vaak een gezamenlijke uitleg met leerlingen kan maken (paragraaf 4.6) en hij ‘bang’ is zich
tot een mindere wenselijke monoloog te moeten wenden. Gezien ons beeld van vijf van zijn
lessen blijkt deze zorg ‘onterecht’; hij houdt vaak een onderwijsleergesprek dat wil zeggen
leerlingen hebben het grootste deel van de tijd dat de leerstof klassikaal besproken wordt,
een inbreng (paragraaf 4.5.1). Mogelijk dat Erwin meer vaart op les(situatie)gebonden
succesbelevingen in het voeren van zo’n gesprek, dan dat onderwijsgebonden twijfels
omtrent de haalbaarheid hem daarin belemmeren (paragraaf 4.7.1). Anderzijds herkennen
we in de les(situatie)gebonden cognities bij Erwin tijdsdruk; tijdsdruk blijkt een argument
om leerlingen geen vragen te laten stellen of problemen te laten verwoorden en om geen
discussie te laten ontstaan naar aanleiding van een vraag van een leerling (paragraaf 4.7.2).
Hij geeft in reactie op les 4 aan dat “het tempo te hoog is om dingen mooi te doen”, “iets toch
maar niet op het bord te schrijven om het tempo hoog te houden”, “geen grappen te maken
want daar heb ik de tijd niet voor” of “iets toch maar niet te vertellen want de tijd laat het
niet toe”. Als tijdsdruk/planning inderdaad een belangrijke drijfveer is dan zou dit mogelijk
een verklaring kunnen zijn voor het feit dat Erwin een aantal concrete handelingen die
kenmerkend zijn voor een onderwijsleergesprek achterwege laat. Om die reden laat zijn
feitelijke handelen wellicht een minder gedifferentieerd beeld zien dan de
onderwijsgebonden perceptie van zijn eigen gedrag veronderstelt (zie paragraaf 4.6). ‘Tijd’ is
ten slotte ook een argument om de lijn vast te houden (paragraaf 4.7.2) waardoor het
bovendien enigszins begrijpelijk is dat het karakter van het feitelijke onderwijsleergesprek
enigszins inconsistent is met dat wat de onderwijsgebonden cognities veronderstellen. Door
tijdsdruk is het onderwijsleergesprek wellicht meer ‘docentgestuurd’ dan ‘leerlingactiverend’
(paragraaf 4.6).

4.8

Bijdrage van les(situatie)gebonden cognities aan het begrijpen van
(in)consistentie

In deze paragraaf bespreken we de drie invalshoeken van waaruit de les(situatie)gebonden
cognities bij kunnen dragen aan het begrijpen van de waargenomen frequentie en daarmee
ook eventueel aan het begrijpen van (in)consistentie, te weten:
1. de manier waarop de les(situatie)gebonden cognities zich tot kenmerken van de
onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag verhouden. Les(situatie)gebonden
cognities kunnen kenmerken bevestigen of tegenspreken;
2. les(situatie)gebonden argumenten voor het wel/niet vertonen van een handeling;
3. perceptie/interpretatie van de situatie die het optreden van een belemmerende of
bevorderende factor in een actuele situatie, kan tonen.
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Als we de verschillende invalshoeken met elkaar vergelijken in hun bijdrage aan het
begrijpelijk maken van de frequentie dan valt op dat we vanuit de tweede invalshoek in alle
gevallen, en vanuit de derde invalshoek in de meeste gevallen, de waargenomen frequentie
kunnen begrijpen. Vanuit de eerste invalshoek blijken de les(situatie)gebonden cognities
meer ambigu.
In die gevallen dat de les(situatie)gebonden cognities verband hielden met kenmerken van
de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag (invalshoek 1), bleken ze in alle
gevallen deze kenmerken te bevestigen en geen enkele keer tegen te spreken. Dit heeft als
gevolg dat ze zich tot de waargenomen frequentie verhouden overeenkomstig die
kenmerken. In het geval van bevestiging van onderwijsgebonden kenmerken die inconsistent
zijn met de waargenomen frequentie, maken ze deze frequentie des te onbegrijpelijker (zie
paragraaf 4.7.1: onderwijsleergesprek en paragraaf 4.7.2: een gezamenlijke uitleg maken, a5).
En in het geval van bevestiging van onderwijsgebonden kenmerken die consistent zijn met
de waargenomen frequentie, maken de les(situatie)gebonden cognities de frequentie des te
begrijpelijker (zie paragraaf 4.7.1: onderwijsleergesprek en paragraaf 4.7.2: leerlingen vragen
laten of problemen laten verwoorden, a2). Als ze de waargenomen frequentie des te
onbegrijpelijker maken dan betreft dit les(situatie)gebonden cognities die op een minder
overtuigende manier de kenmerken bevestigen dan de les(situatie)gebonden cognities die de
waargenomen frequentie des te begrijpelijker maken. Minder overtuigend zijn die
les(situatie)gebonden
cognities
die
alleen
de
reden
voor
de
perceptie
haalbaarheid/waardering tonen en meer overtuigend zijn die les(situatie)gebonden cognities
die deze reden ook in verband brengen met de betreffende handelingen. Voor de twee
handelingen waarvoor dat laatste gold, maken de les(situatie)gebonden cognities bovendien
op een overtuigende manier de waargenomen frequentie begrijpelijk omdat:
- de reden om aan de haalbaarheid te twijfelen ook het les(situatie)gebonden argument is
om een handeling niet te vertonen (zie paragraaf 4.7.2: leerlingen vragen laten of
problemen laten verwoorden, a2);
- ze een sterk positief gekleurde les(situatie)gebonden (succes)beleving met de handeling
tonen (zie paragraaf 4.7.1: onderwijsleergesprek).
Met de les(situatie)gebonden argumenten (invalshoek 2, zie Tabel 4.10) kunnen we in alle
gevallen begrijpen waarom Erwin handelingen vaak/weinig vertoont. Hierbij moet in acht
worden genomen dat we niet alle argumenten hebben meegenomen, namelijk niet die
waarmee Erwin zich goedpraat (zie paragraaf 4.7.2 en bijlage 2: leerlingen uitleg laten geven,
a4 en vergelijk ‘cognitieve dissonantie’: Festinger, 1957) en niet die argumenten die niet ook
kunnen gelden voor andere lessituaties. Zo kunnen we het weinige voorkomen van de
handeling ‘belonen of bedanken van leerlingen voor vragen of fouten’ (b3, zie paragraaf
4.7.2) niet begrijpen op basis van het argument dat Erwin een leerling arrogant vindt omdat
we dan zouden moeten aannemen dat hij veel leerlingen arrogant vindt.
Sommige argumenten tonen dezelfde inhoudelijke aspecten als de onderwijsgebonden
cognities. In het geval van Erwin blijkt niet alleen ‘tijdsdruk’ zo’n aspect (zie paragraaf 4.7.3),
maar ook correcte verwoording van leerstof (zie bijlage 2: argument voor gebruik maken van
inbreng van leerlingen, b1) en het belang van het kunnen lezen van grafieken (zie bijlage 2:
argument voor leerlingen uitleg laten geven, a4).
In het licht van de derde invalshoek is het opvallend dat het optreden van twee factoren die
volgens de onderwijsgebonden cognities ieder een handeling zouden moeten belemmeren,
de waargenomen frequentie van die handelingen niet begrijpelijk maken (zie Tabel 4.10:
onderwijsleergesprek en een gezamenlijke uitleg maken). Het optreden van die factoren
maakt echter wel de frequentie van twee andere handelingen begrijpelijk. Een belemmerende
of bevorderende factor kan dus tijdens een specifieke les(situatie) op verschillende manieren
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en soms anders dan de onderwijsgebonden cognities lijken te veronderstellen, verband
houden met het handelen.
Vanuit de drie invalshoeken kunnen de les(situatie)gebonden cognities de waargenomen
frequentie wel/niet begrijpelijk maken, maar daarmee maken ze nog niet (in)consistentie
begrijpelijk. Dit ligt echter niet zozeer aan de les(situatie)gebonden cognities maar aan het
feit dat kenmerken van de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag elkaar
tegenspreken in hun verwachting over de mate van voorkomen. Voor die handelingen
waarvoor we namelijk wel een eenduidig oordeel over het optreden van (in)consistentie
konden uitspreken (namelijk a1, a4, b1 en b6: zie paragraaf 4.6, Tabel 4.9) bevestigen de
les(situatie)gebonden cognities consistentie en maken ze inconsistentie begrijpelijk.
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5.

Resultaten Philip

5.1

Inleiding

In dit hoofdstuk bespreken we de resultaten over Philip. We geven een antwoord op de
vraag hoe de cognities van Philip zich verhouden tot zijn handelen in de praktijk van
alledag, in de context van een concern. Dit doen we op dezelfde manier als de bespreking
van de resultaten over Erwin in hoofdstuk 4. We gaan eerst in op het concern van Philip
(paragraaf 5.2). Uitgaande van dit concern beschrijven we vervolgens de handelingen die
ermee verband houden (paragraaf 5.3) en gaan we na in welke mate deze handelingen
voorkomen tijdens zes lessen (paragraaf 5.4 en 5.5). In paragraaf 5.6 bepalen we of de
waargenomen frequentie consistent of inconsistent is met de onderwijsgebonden perceptie
van het eigen gedrag. In paragraaf 5.7 zoomen we in op de in paragraaf 5.6 geconstateerde
(in)consistenties en beantwoorden we per handeling de vraag hoe de les(situatie)gebonden
cognities bijdragen aan het begrijpen van die (in)consistenties. In paragraaf 5.8 formuleren
we handelingsoverstijgende conclusies over deze bijdrage van de les(situatie)gebonden
cognities.

5.2

Concern

In de paragrafen 3.4.2 en 3.5.1 hebben we reeds kort aangestipt dat Philip het enerzijds
waardeert dat hij met de komst van de Tweede Fase meer aan leerlingen kan overlaten, maar
dat hij anderzijds twijfelt of leerlingen wel over de juiste attitude beschikken. Hij laat zich
positief uit over de Tweede Fase in die zin dat hij leerlingen nu meer op hun
verantwoordelijkheid kan wijzen dan voorheen geaccepteerd werd, of gebruikelijk was:
D: “Zo’n les dat je denkt, nee. …Maar ook zo’n les dat je zit te trekken, en het is alleen maar traag en
het is alleen maar lui. We hebben geen zin… Toen kreeg je dus ook nog mensen, dat waren
uitzonderingen, maar zo’n moeder die zei, jantje heeft een vijf, wat doet u eraan? Ja, ik niks, laat jantje
eens wat doen. Zo simpel is dat… En nu mag je weer zeggen dat ze het zelf moeten doen. En ik denk dat
het hard nodig was, dat dat ook, veel uitgebreider werd gezegd, dan door alleen mij” (int1)1
...
D: “Dat is ook nog iets hè, afgezien van het vak, waarom zou je hard werken op school? Daarom is denk
ik de Tweede Fase op zich heel gunstig, hadden we hard nodig, ondanks alle fouten.” (int2)

Leerlingen wijzen op hun verantwoordelijkheid vereist vertrouwen in leerlingen, waar het
Philip echter aan lijkt te ontbreken. Zo twijfelt hij eraan of leerlingen over een welwillende
houding beschikken:
D: “Ten eerste moeten ze willen, ze moeten moeite willen doen, want zonder denken kun je dit vak niet
doen. En ze moeten dus ook het op kunnen brengen om zelfstandig genoeg te werken... Dus ja, ze
moeten eigenlijk gewoon willen, ze moeten willen denken. En dat is in ons onderwijs niet gewoon, dat is
in Nederland niet gewoon. Dat gebrul, weet je wel, oh, ik ben een alfa. Nooit iets van begrepen. Nou ga
dan weg domoor.” (int1)
…
D: “Of mensen echt willen weten kun je pas beoordelen wanneer ze niet meer moeten. Als ik nu Latijn
ga doen dan wil ik het echt weten, want ik hoef me voor niemand waar te maken, er zegt niemand foei
waarom doe je dat niet. Daar zitten wij op school niet mee, met die mensen.” (int2)

1

Citaten hebben een code om aan te geven uit welke bron ze afkomstig zijn. De codes betekenen het volgende:
- int1 of int 2: citaat afkomstig uit het eerste of het tweede semi-gestructureerde interview (zie paragraaf 3.5.1);
- intles1 of intles 4: citaat afkomstig uit het retrospectieve interview na les 1 of na les 4 (zie paragraaf 3.5.2);
- strint1 of strint4: afkomstig uit het stimulated-recall interview na les 1 of na les 4 (zie paragraaf 3.5.2).
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Ook in andere opzichten veronderstelt de houding van leerlingen een probleem of een
uitdaging voor Philip. Zo stelt hij zich afhankelijk op van een positieve houding van
leerlingen, lijkt hij in specifieke situaties ‘onbegrip’ van leerlingen met de leerstof te
interpreteren als ‘onwil’ en realiseert hij zich dat een aantal handelingen die hij vertoont niet
bevorderlijk zijn voor de houding van leerlingen of de sfeer in het algemeen:
D: “Ja, zonder leerlingen die willen doe je niks” (int1).
...
D: “We praten over kinderen daar alsof we echt wat weten. En wat doen we? We kijken voor het
grootste gedeelte naar hun gedrag. En als het een braaf kind is dan zeg je al veel eerder van nou dat zit
er wel in, dan bij een lastpak. Terwijl misschien een lastpak veel intelligenter is. En ik ben niet iemand,
voor mijn gevoel, die voor mijn eigen gevoel, die dat echt goed doet. Die er echt goed induikt of begrijpt
of ziet, zo automatisch ziet wat leerlingen doen, wat ze waard zijn.…We letten heel veel op gedrag en
uit gedrag trekken we allerlei conclusies over andere dingen, die met het gedrag helemaal niet zo veel te
maken hebben. Als een kind gewoon, sommigen hebben dat, daar ben ik zeker van, die hebben dat als
truc. Aandachtig kijken wat ik doe, en dan kijken naar mij en eigenlijk met open ogen zitten slapen. Die
zijn er zat hoor. En dan laten wij ons misleiden. Ja hij let wel goed op, ik snap niet waar het in zit.”
(int1)
…
D: “Dat ze van elektrische stromen nog nooit wat hebben begrepen. Dan denk ik ja, het is in een aantal
gevallen ook een makkelijk excuus, ja, daar snap ik nou eenmaal niets van. Zo van ‘man zeur niet’. Er is
verschil, en door de leerling wordt er ook verschil gemaakt, maar ik vraag me af of dat altijd even juist
is. Het één doen ze beter dan het ander of willen ze beter doen dan het andere. Daar komt het vaak op
neer, denk ik.” (int2)
...
D: “Dus je moet ook vind ik de sfeer heel goed zelf bewaken, in de gaten houden. … Ik ben wel eens
geneigd om dat te vergeten, dat weet ik. Dat weet ik ook omdat ik er nog niet zo lang geleden, door
iemand anders die bij m’n lessen zat op ben gewezen. Dat moet je in de gaten houden. Want ik ben
eigenlijk heel autoritair. Ik bepaal wat er gebeurt en ze mogen. Als ze nou maar braaf doen wat ik wil,
dus gemotiveerd zijn omdat ik dat wil, dan is het wel goed. Maar wat ik wel altijd daarbij zelf in de
gaten heb gehouden is dat je moet kijken naar de consequenties van dingen die je doet. Maar dat is nog
iets anders dan die sfeer echt positief bevorderen.” (int1)
…
D: “… Er is twee keer een dame bij mijn lessen geweest en die zei dus dat het soms wel wat
vriendelijker mocht. … Dus denk ik dat autoritaire is niet erg. Maar dat ironische of ik bedoel, ik wil
niet echt sarcastisch zijn, ik denk dat leerlingen er ook gauw genoeg aan wennen sommige hebben er
heel veel moeite mee om daaraan te wennen maar ik denk dat soms dat wat gelijkmatiger wel beter is.…
en ik zei al ik vind het zinnig genoeg, dat dat bij leerlingen zodanig, voor leerlingen de sfeer bepaalt, dat
je op een gegeven moment denkt, je kan me wat, dan is het volstrekt contraproductief, daar is dus
niemand bij gebaat.” (int2)

Het concern van Philip betreft de welwillende houding van leerlingen. Het is een thema dat
in de cognities van Philip op de voorgrond treedt en in bepaalde opzichten geeft Philip aan
een welwillende houding van leerlingen als problematisch te ervaren; hij stelt zich er
afhankelijk van op, heeft moeite met het inschatten van de houding van leerlingen en
vertoont handelingen die een welwillende houding frustereren. De Tweede Fase beschouwt
hij als een welkome mogelijkheid om leerlingen op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Dit
vereist echter juist een vertrouwen in een welwillende houding van leerlingen.

5.3

Observatiecategorieën

De eerste onderzoeksvraag ‘Is de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag
consistent of inconsistent met geobserveerd handelen?’(zie paragraaf 3.2) beantwoorden we,
zoals in paragraaf 3.6 aangegeven, voor die handelingen die met het concern verband
houden.
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In Tabel 5.1 staan de handelingen weergegeven die we hebben afgeleid uit uitspraken van
Philip tijdens de semi-gestructureerde interviews, die verband houden met het concern (zie
paragraaf 5.2), en waarvan we de waargenomen frequentie hebben vastgesteld (zie paragraaf
5.5). We hebben de betreffende handelingen onderverdeeld in een drietal categorieën of
typen handelingen die op verschillende manieren verband houden met de houding van
leerlingen: (a) motiveren van leerlingen, (b) gevoelens over leerlingen uiten en (c) leerlingen
activeren. Met het motiveren van leerlingen en het uiten van positieve gevoelens over
leerlingen (b1) tracht Philip een welwillende houding van leerlingen te stimuleren. Met het
uiten van negatieve gevoelens over leerlingen (b2) loopt hij het risico een welwillende
houding van leerlingen te frustreren. En met het activeren van leerlingen (c) stelt Philip zich
minder afhankelijk op van een welwillende houding van leerlingen.
Tabel 5.1
Handelingen in het omgaan met de houding van leerlingen
a

b

c

Motiveren van
leerlingen
Gevoelens over
leerlingen uiten

Leerlingen
activeren

a1

Aandacht/interesse van leerlingen opwekken en/of vasthouden

a2

Leerlingen uitdagen

b1

Positieve gevoelens over leerlingen uiten

b2

Negatieve gevoelens over leerlingen uiten

b3

Geen gevoelens uiten

c1

Leerlingen zelfstandig aan opdrachten of vraagstukken laten werken

c2

Aan een plenaire bespreking van leerstof een periode van zelfstandig werken vooraf laten
gaan

Meer concreet betekenen de handelingen het volgende. Philip motiveert leerlingen (a; onze
woordkeuze) door de aandacht/interesse van leerlingen op te wekken/vast te houden (a1;
onze woordkeuze) of door leerlingen uit te dagen (a2; onze woordkeuze). Zo geeft hij onder
andere aan ‘leuke, afwisselende dingen te doen’:
D: “Ten eerste moeten ze willen, ze moeten moeite willen doen, want zonder denken kun je dit vak niet
doen. En ze moeten dus ook het op kunnen brengen om zelfstandig genoeg te werken….Dat moet je dan
vind ik bevorderen door dingen aan te bieden die leuk zijn, of eens afwisseling aan te brengen...Je moet
eens iets doen waardoor ze gewoon even, al is het maar iets, dat ze later nog denken, van goh dat was
wel leuk. Wat ik vroeger wel eens deed in de vierde, dan ging het over het relatief zijn van snelheid. Nou
hoe weet je nou dat iets beweegt? Ja dat zie je! Nou goed, dan hebben we dus allerlei voorbeelden
waaruit blijkt dat het puur relatief is. Dan zeg ik, wat jullie denken te zien, dat is er helemaal niet.
Australië, wel eens van gehoord? Ja? Nou bestaat niet. Nou moeten zij aantonen dat Australië wel
bestaat. En dan laat ik ze zien dat ze alleen maar op berichten van anderen afgaan. Want niemand is er
geweest. Die kans is vrij groot, dat dat goed loopt. Ik heb nog nooit iemand gehad die er geweest was.
Dus niemand is er geweest....Het is soms wel leuk als je dan ouders, op een ouderavond hoort terug
vertellen wat ze thuis vertelt hebben. Dat was wel zo dom. Dan is er in ieder geval iets bijgebleven van
die les. En ik denk dat het belangrijk is dat je, dat je af en toe van die dingen hebt die ze later nog weten.
Eén of andere mooie proef, of iets dat totaal fout gaat. (int1)

‘Leuke en afwisselende dingen’ betekent dan bijvoorbeeld ‘een zijpad ingaan’, ‘een leuk
verhaal ertussen’, ‘eens iets anders doen’ bijvoorbeeld ‘een proef doen die fout gaat’ of
‘leerlingen laten zien dat ze alleen op berichten van anderen afgaan door een vraag te stellen
als “hoe weet je nou dat Australië bestaat?”’. De beschrijvingen van deze handelingen
tezamen hebben we geïnterpreteerd als ‘aandacht/interesse van leerlingen opwekken en/of
vasthouden’ (a1) waarmee leerlingen gemotiveerd kunnen raken. Uitgaande van dat laatste
voorbeeld – vraag over bestaan van Australië – kan Philip leerlingen ook motiveren door
hen uit te dagen (a2). Zo beschrijft Philip ook het voorbeeld dat hij leerlingen een
meerkeuzevraag met twee goede antwoordalternatieven heeft voorgelegd teneinde
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“leerlingen op het verkeerde been te zetten, ze te laten zien hoe gauw ze zich laten sturen” en
zegt hij meer in het algemeen leerlingen in dit opzicht te provoceren. Bij de analyse van de
lessen gaat het om de vraag in welke mate Philip handelingen vertoont teneinde leerlingen te
motiveren.
De tweede observatiecategorie – gevoelens over leerlingen uiten (b; onze woordkeuze) –
impliceert een aantal handelingen waarmee Philip de houding van leerlingen, en de sfeer in
het algemeen, tracht te bevorderen. Zo geeft Philip aan meer vriendelijk te willen reageren in
plaats van ‘fel te zijn’, ‘sarcastisch te reageren’, ‘tegen leerling tekeer te gaan’, ‘narrig te
reageren’ en ‘blijk te geven van zijn irritatie’ etc. als leerlingen blijk geven van
onbegrip/onwil/fouten of als leerlingen de regels overtreden. Hoewel Philip met deze
handelingen hoopt ‘duidelijk te maken dat je niet over je heen laat lopen’ of ervoor zorgt dat
er ‘niets gebeurt wat ik niet wil’ – twee als positief door hem ervaren effecten van met name
handelingen in reactie op gedrag van leerlingen waarmee zij regels overtreden – realiseert hij
zich ook dat als hij in dat opzicht vriendelijker, meer gelijkmatig zou reageren, of negatieve
gevoelens zou onderdrukken dit de houding van leerlingen, of de sfeer in het algemeen, ten
goede zou komen (zie ook paragraaf 5.2). Bij de analyse van de lessen gaat het wat dit type
handelingen betreft om de vraag of Philip gevoelens over leerlingen uit en als hij gevoelens
uit of hij meer vriendelijk dan geïrriteerd reageert op leerlingen, ofwel of de emotionele
lading waarmee zijn reactie gepaard gaat meer positief dan negatief van aard is.
Ten slotte geeft Philip aan dat hij zich – met de komst van de Tweede Fase – minder
afhankelijk wil opstellen van een welwillende houding van leerlingen door leerlingen meer
te activeren (c; onze woordkeuze):
D: “Doe jij het maar, ik doe het niet meer. Zo’n les dat je denkt, nee. .. Maar ook zo’n les dat je zit te
trekken, en het is alleen maar traag en het is alleen maar lui. We hebben geen zin. …En toen zei ik, doe
jij het maar. Ja? Toen kreeg je dus ook nog mensen, dat waren uitzonderingen, maar zo’n moeder die
zei, Jantje heeft een vijf, wat doet u eraan? Ja, ik niks, laat Jantje eens wat doen. Zo simpel is dat….En
nu (vanwege Tweede Fase) mag je weer zeggen dat ze het zelf moeten doen. En ik denk dat het hard
nodig was, dat dat ook, veel uitgebreider werd gezegd, dan door één individu zoals ik. (int1)

Leerlingen meer activeren, impliceert het vertonen van een aantal voor hem nieuwe
handelingen en het achterwege laten van een aantal oude handelingen:
D: “Nou vroeger zou ik een aantal dingen van te voren verteld hebben en dan gevraagd of ze dat
snapten. Nu zeg ik je leert die paragraaf en daar komt een vraag om te zien of ze het snappen. En dan
moeten ze er eerst over nadenken. Die truc precies als Mazur2 het doet en dan na een minuut ofzo, met
elkaar overleggen. Dat zijn de betere leerlingen, of de beter werkende leerlingen die daar positief op
reageren want dan merken ze wat ze wel en niet kunnen. Het is in feite één grote diagnose, die hele les.
En in plaats van dus steeds dingen te vertellen, confronteer ik ze met problemen, waarop ze de stof, hun
kennis moeten loslaten. En ik denk dus dat het eigenlijk veel beter werkt. Want wat komt er nou over
van wat ik vertel. Daar hebben we toch geen illusies over?” (int1)

Zo zegt hij bijvoorbeeld ‘leerlingen te laten denken’, ‘capaciteiten bij leerlingen aan te boren’,
‘hen wakker en creatief te maken’, ‘leerlingen uit te dagen of te dwingen hun gereedschap te
gebruiken’ en niet meer ‘prachtige verhalen met alle ins en outs te vertellen’, ‘plooien glad te
strijken of weg te verklaren’, ‘sommetjes voor te doen’ of ‘principes uit te leggen’:
D: “...Wat ze, wat ze in aanleg mee hebben aan redeneren, aan abstraheren, aan combineren, deduceren,
analyseren, noem maar wat op. Ze krijgen heel wat mee, ze hebben een heleboel gereedschap, maar de
messen zijn vaak niet scherp en de hamers hebben nog geen goede kant om mee te slaan. Nou dat moet je
met onderwijs doen, je moet dus een leerling uitdagen of voor mijn part dwingen, om al die dingen te
gebruiken. En we werken ontzettend veel met reproduceren met nadoen.” (int2)
D: “Ik beschouwde vroeger als het summum van goed lesgeven dat ik een prachtig verhaal had en dan
vertel je alle ins en outs en ja hoor die leerlingen gaan natuurlijk de klas uit met het idee dat ze het
begrijpen. Dat herinner ik me al te goed van vroeger. Toen ik thuis kwam toen was het niet meer zo

2

Mazur heeft in 1996 een presentatie gehouden op de Woudschotenconferentie voor natuurkundeleraren waar Philip door
geïnspireerd is geraakt.
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duidelijk. Nee, waarom niet? Omdat je die plooien, waren allemaal door mij gladgestreken of
wegverklaard.” (int1)
D: “En wij zijn zo hard nodig om eerst de mooie principes uit te leggen. Klets. Ik was wel iemand die
vroeger zo leerde. Ik ben iemand die moet het gewoon door nadoen hebben. Maar zoveel leerlingen als ik
vroeger was, zijn er niet meer. Dus heeft ook geen zin.”(int1)

Uit zijn uitspraken blijkt verder dat hij leerlingen activeert door leerlingen zelfstandig aan
een opdracht of vraagstuk te laten werken (c1) en door leerlingen zelfstandig met de leerstof
aan de slag te laten gaan alvorens deze plenair wordt besproken (c2). De vraag die we bij de
analyse van de lessen stellen is: in welke mate vertoont Philip deze handelingen waarmee hij
leerlingen activeert?

5.4

Lessen

De lessen die we van Philip (in 4vwo) hebben geanalyseerd staan in onderstaande Tabel 5.2
weergegeven. Per toeval bestond bij Philip de mogelijkheid om zes lessen – in plaats van vijf
zoals bij Erwin – op videoband op te nemen. Deze zes lessen vonden in hetzelfde schooljaar
in dezelfde 4vwo-klas plaats. Op de school van Philip duurt een les 50 minuten. Tabel 5.2 laat
zien dat het onderwerp dat tijdens de eerste les wordt behandeld verschilt van het
onderwerp van de andere lessen. Dit komt doordat tussen de eerste les en de andere lessen
een periode van ongeveer 4.5 maanden is verstreken. De lessen 2 t/m 6 volgen elkaar
onmiddellijk in de tijd op, dat wil zeggen dat er tussentijds geen lessen in deze klas hebben
plaatsgevonden die wel over hetzelfde onderwerp gingen maar die we niet hebben kunnen
bijwonen. Les 5 lijkt in vergelijking met de andere lessen enigszins afwijkend omdat tijdens
deze les gedurende 30 minuten een proefwerk plenair wordt besproken. Dit heeft echter
geen consequenties gehad voor het vaststellen van de frequentie van handelingen (zie
volgende paragraaf).
Tabel 5.2
Geanalyseerde lessen
Les
1

Datum
22 december 1999

2

Uur
1ste uur

Interview?
Ja

16 mei 2000

3de uur

Nee

3

17 mei 2000

1ste uur

Nee

4

23 mei 2000

3de uur

Ja

*

24 mei 2000

5

30 mei 2000

Niet opgenomen: toets vorig
hoofdstuk
Nee
3e uur

6

31 mei 2000

1ste uur

5.5

Klas
4vwo

Leerstof
Breking
Hoofdstuk 5 ‘Brandstofverbruik in verkeer’
uit de lesmethode ‘Newton’
Daarnaast krijgen leerlingen
tijdens les 2 de gelegenheid
om vragen te stellen over vorige hoofdstuk
en staat les 5 voor een groot deel in teken
van bespreking van een toets over
dit vorige hoofdstuk

Nee

Mate van voorkomen van handelingen

In deze paragraaf rapporteren we de waargenomen frequentie van de in paragraaf 5.3 (zie
Tabel 5.1) omschreven handelingen.
5.5.1 Leerlingen motiveren

In Tabel 5.3 staat per les het aantal keren dat Philip handelingen vertoont waarmee hij
leerlingen motiveert. Hoewel we niet nagaan of met de betreffende handelingen inderdaad
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leerlingen gemotiveerd raken, zijn het ons inziens wel handelingen die een dergelijke intentie
impliceren. Het zijn handelingen waarmee Philip binnen het tijdsbestek van een enkel
lesmoment de aandacht of de interesse van leerlingen opwekt en/of vasthoudt of waarmee
hij hen uitdaagt en waardoor leerlingen gemotiveerd kunnen raken. Het in Tabel 5.3
gerapporteerde aantal keren dat Philip handelingen van het type a vertoont, betreft alleen
die handelingen die plaatsvinden tijdens plenaire momenten (totaal 210 minuten3). Hoewel
deze handelingen ook voor kunnen komen tijdens interacties met individuele leerlingen,
hebben we deze interacties niet systematisch geanalyseerd op het voorkomen van
handelingen van het type a omdat ze moeilijk verstaanbaar zijn in de door ons gemaakte
video- en geluidsopnamen.
Tabel 5.3
Het aantal keren dat handelingen waarmee Philip leerlingen motiveert, voorkomen
Les
a1

a2

Aandacht/interesse van leerlingen opwekken
en/of vasthouden

Leerlingen uitdagen

1
7

2
6

3
14

4
13

5
6

6
5

Totaal
51
(tijdens
210 minuten)

1

0

1

1

0

0

3
(tijdens
210 minuten)

Noot. In de laatste kolom staat naast de mate van voorkomen ook – tussen haakjes – de tijdsduur in minuten
van de totale periode waarin de handeling voor had kunnen komen.

Uit Tabel 5.3 blijkt dat Philip 51 keer tijdens 210 minuten iets doet om de aandacht of
interesse van leerlingen voor de leerstof op te wekken en/of vast te houden (a1)4. We zien
Philip bijvoorbeeld:
- de leerstof bespreken vanuit een historisch perspectief. Zo vertelt hij tijdens les 3 over hoe,
wanneer en door wie werd ontdekt dat arbeid en energie hetzelfde soort grootheid is, en
tijdens les 5 over waarom Watt koos voor de eenheid paardenkracht;
- de werking van een principe illustreren aan de hand van een proef. Zo illustreert hij
tijdens les 1 het verschijnsel breking door een satéstokje in een bak met water te steken en
wrijft hij tijdens les 4 in zijn handen ter illustratie van het feit dat warmte geen stof is.
- verwijzen naar de dagelijkse praktijk, (leef)wereld of werkelijkheid. Zo verwijst hij tijdens
les 1 naar ‘de moeilijkheid om diamant na te maken’ vanwege de hoge brekingsindex van
diamant, heeft hij het tijdens les 3 in de context van energie-stroomdiagrammen en
rendement over de hoeveelheid energie die verloren gaat bij de weg die deze aflegt van
de energiecentrale naar ons huis, en maakt hij tijdens les 5 de opmerking dat het
verwisselen van cosinus en sinus net zo erg is als wanneer een chirurg het verkeerde been
zou afzetten. Hoewel met zo’n laatste opmerking in vergelijking met de andere
voorbeelden de bespreking van de leerstof niet wordt verdiept, heeft zo’n opmerking ons
inziens ook de intentie de aandacht van leerlingen op te wekken of vast te houden.
Van het uitdagen van leerlingen (a2), is 3 keer sprake:
- tijdens les 1 vraagt Philip leerlingen te bewijzen dat een satéstokje niet echt breekt als hij
het in het water steekt:

3

Les 1: 32 min., les 2: 37 min., les 3: 33 min., les 4: 36 min., les 5: 37 min., les 6: 35 min.

4

Duur van handelingen varieert van een aantal seconden, bijvoorbeeld in het geval van een korte opmerking, tot een aantal
minuten, bijvoorbeeld in het geval van een proef of een meer uitgebreid verhaal/anekdote.
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D: “Dit is het breken van satéstokjes. Bewijs voor mij maar dat die nu niet gebroken is en dan opeens
weer heel wordt en breekt en heel wordt, bewijs dat maar. Heb jij een probleem, kun je niet bewijzen
namelijk. ... Dames en heren het enige wat ik wil zeggen hiermee met dat van bewijs maar dat ie niet
gebroken is, is dat je voorzichtig moet zijn met conclusies trekken. Er is bijna niets zo bedrieglijk als je
waarneming en iedereen weet dat, gezichtsbedrog, al die geintjes die jullie wel kennen van lijnen die wel
evenwijdig lopen maar niet lijken te lopen en dat soort dingen. Kijk uit, wees heel kritisch, bij
waarnemen, net zo kritisch als op je leraren.”

- tijdens les 3 vraagt Philip of leerlingen een onuitputtelijke energiebron kunnen bedenken
als ze twee situaties met elkaar vergelijken: één situatie betreft het optillen van een object
over een drempel en de andere situatie betreft het rollen van hetzelfde object over een
plank die over een drempel ligt.
- tijdens les 4 ten slotte vraagt hij leerlingen om aan te tonen dat de
luchtwrijvingscoëfficiënt geen eenheid heeft door hen grootheden in een formule – die hij
op bord zet (met factoren die luchtwrijving beïnvloeden) – te laten vervangen door
eenheden:
D: “Constantes kunnen best een eenheid hebben... Laat maar zien dat het klopt dan. Toon aan dat cw
geen eenheid heeft.”
5.5.2 Gevoelens over leerlingen uiten

Teneinde vast te stellen of Philip ‘meer vriendelijk’ en ‘minder fel, sarcastisch, narrig of
geïrriteerd’ reageert op leerlingen als zij blijk geven van onbegrip/onwil/fouten of als ze de
regels overtreden (zie ook paragrafen 5.2 en 5.3), zouden we in het ideale geval de reactie
van Philip tijdens alle lessituaties moeten bekijken waarin dit gedrag van leerlingen volgens
hem voorkomt. Aangezien we echter niet kunnen vaststellen of Philip vindt dat hier tijdens
de les sprake van is – met uitzondering van die lessituaties die Philip als zodanig typeert
tijdens de stimulated-recall interviews betreffende de lessen 1 en 4 –, kiezen we ervoor die
handelingen van Philip te selecteren waarvan we de kans groot achten dat Philip met
datgene wat hij doet of zegt blijk kan geven van zijn gevoelens over leerlingen. Dit zijn
reacties (verbaal of nonverbaal) op wat leerlingen tijdens de les doen en in het bijzonder op
wat ze zeggen, vragen of opmerken en/of opmerkingen waarmee Philip te kennen geeft wat
hij van leerlingen (een leerling, deze klas of leerlingen in het algemeen) vindt, bijvoorbeeld
van hun houding of van wat leerlingen weten of kunnen. De aanleiding – dus datgene wat
leerlingen zeggen of doen en waar de docent op reageert – is niet altijd voor ons
waarneembaar maar hoeft dat veelal ook niet te zijn om te kunnen interpreteren of en welke
gevoelens de docent uit.
We realiseren ons dat Philip ook met andersoortige handelingen blijk kan geven van
gevoelens over leerlingen, bijvoorbeeld het versnellen van de uitleg vanwege een eventuele
irritatie of het vertellen van een enthousiast verhaal waaruit waardering voor het publiek
kan spreken. We selecteren dergelijke handelingen echter niet omdat we de kans dat we de
emotionele lading waarmee deze handelingen gepaard gaan, kunnen toeschrijven aan iets
van leerlingen kleiner achten dan in het geval van bijvoorbeeld reacties op wat leerlingen
zeggen.
Bij de selectie van handelingen waarmee Philip op leerlingen reageert of waarmee hij te
kennen geeft wat hij van leerlingen vindt, hebben we de handelingen als volgt van elkaar
onderscheiden. Ten eerste is van een nieuwe handeling sprake als Philip na gereageerd te
hebben op wat een leerling zegt of doet, vervolgens:
- reageert op een volgende (nieuwe) opmerking van dezelfde leerling;
- op een andere leerling reageert;
- de hele klas aanspreekt;
- reageert op een manier dat daar andere gevoelens uit blijken.
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Ten tweede hebben we ook die momenten dat Philip bij leerlingen in de schriften kijkt
(bijvoorbeeld tijdens het rondlopen als leerlingen zelfstandig aan het werk zijn)
onderscheiden. Het bleek echter veelal ondoenlijk om na te gaan hoe vaak Philip bij elke
leerling kijkt. Om die reden hebben we het kijken bij verscheidene leerlingen slechts één keer
per opdracht mee laten tellen.
Wat betreft de selectie van handelingen kunnen we opmerken dat we na bestudering van de
stimulated-recall interviews slechts bij één reactie op een situatie aanleiding zagen om in
tweede instantie het gedrag van Philip tijdens die lessituatie te analyseren. Philip geeft
namelijk in reactie op die situatie aan ontevreden te zijn over wat leerlingen te berde
brengen5:
D: “Wat ik nou natuurlijk denk is ‘duffe konijnen’. Nee, ik krijg niet de reactie die ik hebben wil.”
(strint4)

Van de geselecteerde handelingen stellen we vervolgens vast met welke emotionele lading ze
gepaard gaan, dat wil zeggen scoren we of Philip gevoelens over leerlingen uit en zo ja welke
gevoelens dat zijn:
- positieve gevoelens;
- negatieve gevoelens;
- geen gevoelens.
In onderstaande Tabel 5.4 staat (per les) het aantal geselecteerde handelingen weergegeven
(in totaal 559), hoe vaak Philip positieve en negatieve gevoelens over leerlingen uit en het
aantal reacties of opmerkingen dat geen emotionele lading kent. Hieronder zullen we Tabel
5.4 nader toelichten.
Uit Tabel 5.4 blijkt dat tijdens de lessen 5 en 6 minder dan tijdens de andere vier lessen
sprake is van reacties op leerlingen en/of opmerkingen over iets van leerlingen. Dit is onder
andere toe te schrijven aan het feit dat tijdens de lessen 5 en 6 minder vaak dan tijdens de
andere lessen interacties met individuele leerlingen plaatsvinden. Philip laat leerlingen
daarnaast tijdens de lessen 5 en 6 minder vaak een inbreng hebben tijdens een plenaire
bespreking en reageert daardoor minder vaak op leerlingen.
Van de 559 geselecteerde handelingen konden we in 29 gevallen (5%) niet bepalen of en zo ja
welke gevoelens Philip over leerlingen uit (zie Tabel 5.4) omdat hij onzichtbaar en/of
onverstaanbaar is of omdat de reactie van Philip wel verstaanbaar maar niet eenduidig te
interpreteren is.
Wat die reacties of opmerkingen betreft waarvan we konden scoren of en welke gevoelens
Philip over leerlingen uit, blijkt hij in 65% van de gevallen geen en in 35% van de gevallen
wel gevoelens over leerlingen te uiten (zie Tabel 5.4). Als Philip blijk geeft van gevoelens
over leerlingen dan zijn dat vaker negatieve (144 keer: 27%) dan positieve gevoelens (44 keer:
8%). In het volgende zullen we nader ingaan op de uiting van positieve en negatieve
gevoelens en op reacties en/of opmerkingen waaruit geen positieve en geen negatieve
gevoelens over leerlingen blijken.

5

Bekijken we specifiek zijn gedrag tijdens die situatie – er kort aan voorafgaand of kort daaropvolgend – dan blijkt uit niets dat
Philip laat blijken dat hij ontevreden is.
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Tabel 5.4
Het aantal keren dat Philip geen, positieve of negatieve gevoelens over leerlingen uit
Les
b1.

Positieve gevoelens uiten

1
5

2
10

3
15

4
3

5
6

6
5

Totaal
44
(van de 530: 8%)

b2.

Negatieve gevoelens uiten

45

17

20

30

13

19

144
(van de 530: 27%)

b3.

Geen gevoelens uiten

54

58

68

88

35

39

342
(van de 530: 65%)

Niet
scoorbaar
Totaal

8

7

2

5

6

1

29
(van de 559: 5%)

112

92

105

126

60

64

559

b1. Uiten van positieve gevoelens over leerlingen
Wanneer Philip blijk geeft van positieve gevoelens dan kunnen we een onderscheid maken
in twee typen reacties of handelingen waaruit die positieve gevoelens blijken:
- lachen of maken van grap. Tijdens les 2 reageert Philip bijvoorbeeld tweemaal achter
elkaar ‘met een lach’ op een onvolledig, nog onvoldoende genuanceerd antwoord van een
leerling:
D: “Nou Piet, waar moet ik dit ondersteunen of ophangen als je een kracht hier hebt van 1 newton en
daar?”
Ll: “Meer aan de rechterkant.”
D: “Meer aan de rechterkant, nou ik heb een paar opties voor je, die, die, die, die, die, die, welke?”
Ll: “Eén van die.”
D: “Eén van die, bijdehand ben je wel. Eén van die welke?”

Of zo zegt hij tijdens les 6 tegen een leerling die te laat binnenkomt “je doet opvallend
onopvallend”. Gezien de intonatie waarmee deze opmerking gepaard gaat en gezien de
context waarin deze opmerking plaatsvindt, komt deze opmerking vriendelijk over.
- complimenten geven. Complimenten blijken uit connotaties als “goed” en betreffen in de
meeste gevallen ‘prestaties’ van leerlingen bijvoorbeeld de invulling die ze aan een
opdracht geven of datgene wat ze antwoorden in reactie op inhoudelijke vragen van
Philip, bijvoorbeeld:
Les 4:
Les 3:

D: “Daar zit een heel duidelijke volgorde in, ja dat is mooi” (al kijkende in schrift bij leerling).
D: “Nog een grootheid waarvan de luchtwrijving afhankelijk is”.... “Dat vind ik een leuke, daar
kom ik zo direct op terug ‘tegenwind’.”

b2. Uiten van negatieve gevoelens over leerlingen
Negatieve gevoelens blijken uit irritatie, ongeduld of teleurstelling en/of uit opmerkingen die
cynisch, denigrerend of kleinerend overkomen. Tijdens les 2 drukt Philip zich bijvoorbeeld
cynisch uit over leerlingen als hij ze corrigeert voor het lawaai dat ze maken:
D: “En dames en heren even een opmerking terzijde, sssht, denken maakt geen geluid. En Guus te veel
geluid betekent ook geen denken, misschien is dat wel het succes van de disco.”

En zo laat hij zich tijdens les 4 bijvoorbeeld cynisch uit over het tempo waarmee iets tot
leerlingen doordringt:
D: “Meter, massa, dat is kilogram. Dames en heren als een formule klopt dan moet ie links en rechts
dezelfde eenheid opleveren. Dus als jij ooit uitkrijgt dat de snelheid drie meter is, dan is het echt fout. Ja,
daar moeten sommigen nog even over nadenken, maar het komt, het komt.”

111

Hoofdstuk 5

Een irritatie blijkt bijvoorbeeld uit zijn intonatie als hij reageert op wat hij een leerling tijdens
les 6 bij een opgave ziet doen:
D: “Nou wat staat hier nou? Hu, wat doe jij hier? 360 is dat plus dat? Oh, wat is dat meneer?”
Ll: “Oh ja, oke, maar.”
D: “Hoe kom je hieraan? Hoe zie je dat?”
Ll: “Berekend.”
D: “Hoe kan dat?”
Ll: “Nee, het klopt niet, het is keer, dat zag ik ook.”
D: “Wat je uiteindelijk uitkrijgt is Jantje en twee keer Pietje is samen 13 gulden en drie keer Pietjes plus
25 keer Jantjes is 40 gulden. Wat hebben ze elk? Kun je dat soort problemen oplossen?”
Ll: “Zal eens kijken, denk het wel.”

De negatieve gevoelens hebben betrekking op een variëteit aan aspecten als ‘spullen niet bij
zich hebben’, ‘rumoer’, ‘tempo waarin leerlingen opdrachten maken’, ‘aandacht erbij
hebben/afgeleid zijn’. In de meeste gevallen (46 van de 144; 40%) toont Philip echter
negatieve gevoelens over de prestaties van leerlingen, bijvoorbeeld de invulling die ze aan
een opdracht geven of de antwoorden die ze in reactie op zijn vragen geven. Hiervan is
voornamelijk tijdens de lessen 1 en 4 sprake. Tijdens deze lessen uit Philip respectievelijk 21
en 13 keer negatieve gevoelens over prestaties van leerlingen. Les 1 ‘spant’ ook in een ander
opzicht de ‘kroon’. Tijdens deze les geeft hij in vergelijking met de andere lessen het meest
vaak blijk van negatieve gevoelens (zie Tabel 5.4).
Daarnaast valt op dat in reactie op één bepaalde leerling vaker negatieve gevoelens geuit
worden dan in reactie op andere leerlingen. Deze leerling (Klaas6) wordt geen enkele keer op
een vriendelijke positieve manier bejegend en in totaal 22 keer op een negatieve, niet
vriendelijke manier en met name tijdens les 1 (8 keer), bijvoorbeeld:
D (reagerend op wat Klaas in schrift heeft staan): “Aha. (lacht) Komt ie weer met een verhaal oh jee. Dit
is huilen.”
Klaas: “....?...”
D: “Wil je het even nu gaan doen. Droog je tranen en begin opnieuw …?… potlood en gum, Klaas, ik
snap dat het een probleem is om te bedenken dat ook jij fouten maakt.”

b3. Reacties of opmerkingen die geen emotionele lading kennen
Hoewel Philip in de meeste gevallen geen blijk geeft van positieve of van negatieve
gevoelens over leerlingen (342: 65%, zie Tabel 5.4), blijkt hij in het grootste deel van die
gevallen wèl iets van leerlingen goed- of af te keuren of aan leerlingen een positieve of
negatieve eigenschap toe te kennen (ongeveer 70% van de 3427)8. Dit goed- of afkeuren of
toekennen van een eigenschap doet hij echter zonder blijk te geven van positieve of
negatieve gevoelens over leerlingen. Hij toont zich bijvoorbeeld niet bijzonder vriendelijk of
komt niet geïrriteerd of bijvoorbeeld cynisch over, als hij:
- zich tijdens les 4 in positieve zin uitlaat over hoe leerlingen een opdracht hebben
opgepakt (zonder echter een expliciet compliment te maken of anderzijds blijk te geven
van positieve gevoelens) of over wat een leerling opmerkt: “De meesten van jullie hebben
dat wel” of “Oh jee, ja, je hebt helemaal gelijk maar je maakt het veel moeilijker dan ik het
kan maken”;
- tijdens les 5 bij de bespreking van proefwerkopgaven een aantal keren inhoudelijk
‘afkeurend’ commentaar geeft op wat leerlingen van het proefwerk in het algemeen of bij
6

De naam van deze leerling is fictief ter waarborging anonimiteit.

7

In de overige 30% van de gevallen reageert hij bijvoorbeeld ‘puur’ inhoudelijk op een opmerking van een leerling of kijkt hij
op een neutrale manier in één of meerdere schriften van leerlingen als zij zelfstandig aan het werk zijn.
8 Nadere analyse van opmerkingen laat zien dat de verhouding van het aantal keren goedkeuren of toekennen van positieve
eigenschap versus het aantal keren afkeuren of toekennen van negatieve eigenschap = 46% : 54%
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specifieke opgaven gepresteerd hebben, bijvoorbeeld: “Percentage is 16%, dat was voor
sommigen al de eerste moeilijkheid, er staat niet 16 graden...”.
- “sssssssht” zegt (gebeurt vrijwel elke les en gemiddeld twee keer per les) en waaruit we
kunnen afleiden dat hij het te rumoerig vindt, zonder dat zijn intonatie erop wijst dat hij
hierover geïrriteerd is;
- in reactie op een antwoord van een leerling diens antwoord nuanceert of er zijn eigen
waarneming tegenover stelt, waaruit we kunnen concluderen dat Philip het betreffende
antwoord niet (helemaal) juist vindt. Bijvoorbeeld:
Les 2:

D: “Maar wat wil de wrijvingskracht tijdens die weg met de auto doen?”
Ll: “Andere kant op, stoppen”
D: “Hij wil ‘m afremmen, hij wil dus bewegingsenergie afpakken. Bewegingsenergie hebben we
nog niet gehad, dus zeg ik nu even slordig, de snelheid wil die verminderen, ja?...”
Als hij daarentegen het antwoord herhaalt en zijn uitleg vervolgt – al of niet
gebruikmakend van het antwoord – dan kunnen we daaruit afleiden dat Philip het
antwoord juist vindt, bijvoorbeeld:
Les 3: D: “...Welk tekeningetje, 1, 2 of 3?”
Ll: “Drie”
D: “Drie. Wat is de hoek tussen die twee vectoren, F1 en F2?”
Ll: “180”
D: “180 graden, wat is de cosinus van 180 graden?”

Opmerkingen over iets van leerlingen of reacties op leerlingen – waar dus geen positieve of
negatieve gevoelens over leerlingen uit blijken – betreffen een variëteit aan kenmerken of
handelingen van leerlingen, bijvoorbeeld het stellen van een vraag, het te laat binnen komen,
het niet bij zich hebben van spullen etc. In de meeste gevallen (ongeveer 52% van de 342)
keurt Philip iets goed of af van datgene wat leerlingen tijdens de les ‘presteren’ – wat ze
maken van een opdracht of wat ze antwoorden in reactie op vragen – of kent hij daar een
positieve of negatieve eigenschap aan toe.
Conclusie
Als Philip blijk geeft van gevoelens over leerlingen dan zijn dat vaker negatieve dan
positieve gevoelens. Als Philip geen blijk geeft van gevoelens dan laat hij zich echter wel in
de meeste gevallen goed- of afkeurend uit over leerlingen. Ongeacht of hij wel of geen
gevoelens uit, en ongeacht het type gevoelens of goed- of afkeuringen, in de meeste gevallen
laat hij zich uit over datgene wat leerlingen presteren.
Opvallend ten slotte is dat Philip niet altijd blijk geeft van negatieve gevoelens als leerlingen
fouten maken, of bijvoorbeeld regels overtreden. Hoewel hij een aantal keren blijk geeft van
negatieve gevoelens over het feit dat leerlingen hun spullen niet bij zich hebben, lijkt hem dat
in andere situaties minder te deren, stelt hij een retorische vraag zonder specifieke intonatie:
“heb jij je spullen niet?”. Met name tijdens die situaties waarin hij leerlingen als te rumoerig
blijkt te ervaren, geeft hij zelden blijk van negatieve gevoelens.
De trigger voor het uiten van negatieve gevoelens lijkt met name prestaties van leerlingen en
het gedrag van bepaalde leerlingen.
5.5.3 Leerlingen activeren

In paragraaf 5.3 hebben we aangegeven dat we wat betreft het activeren van leerlingen de
lessen analyseren op twee aspecten namelijk:
c1. de mate waarin Philip leerlingen zelfstandig aan opdrachten of vraagstukken laat
werken. Als hij dit doet dan betekent dit dat hij niet voornamelijk zelf alle ‘ins en outs’
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vertelt, hij zelf de leerstof of principes uitlegt en daarmee ‘plooien gladstrijkt’ (zie ook
paragraaf 5.3)?
In Tabel 5.5 staat per les het aantal opdrachten of vraagstukken waaraan Philip leerlingen
tijdens zes lessen zelfstandig laat werken en de tijd in minuten waarin leerlingen aan deze
opdrachten of vraagstukken zelfstandig werken.
c2. de mate waarin Philip aan een plenaire bespreking van leerstof een periode van
zelfstandig werken vooraf laat gaan. Het gaat niet alleen om de vraag òf leerlingen
geactiveerd worden door opdrachten of vraagstukken (zelfstandig) op te lossen (zie c1) maar
ook om de vraag of ze met die opdrachten en vraagstukken de gelegenheid krijgen de
leerstof te bestuderen, verwerken of verwerven alvorens deze plenair wordt besproken. De
leerstof die tijdens een plenaire bespreking besproken wordt is dan dus dezelfde leerstof als
waaraan leerlingen daarvoor zelfstandig gewerkt hebben. In Tabel 5.5 staat weergegeven hoe
vaak een plenaire bespreking vooraf wordt gegaan door een periode van zelfstandig werken
in relatie tot het totale aantal plenaire besprekingen waar een periode van zelfstandig werken
aan vooraf had kunnen gaan9.
Tabel 5.5
Het aantal keren dat handelingen waarmee Philip leerlingen activeert, voorkomen
Les
c1

Leerlingen zelfstandig aan opdrachten of
vraagstukken laten werken

1
6

2
1

3
1

4
1

5
0

6
3

Totaal
12
(tijdens 6
lessen)

c2

Plenaire besprekingen vooraf laten gaan
door een periode van zelfstandig werken

18
min.

20
min.

11
min.

9
min.

0
min.

17
min.

75
min.
(van de 300
min.)

3

1

4

3

2

1

14
(van de 16)

Noot. Tijdens les 5 wordt ongeveer gedurende 30 minuten een proefwerk besproken gevolgd door ongeveer 10
minuten bespreking van opdrachten uit het verwerkingsboek. Dat Philip leerlingen tijdens les 5 niet zelfstandig
aan opdrachten laat werken is wellicht daaraan toe te schrijven. Anderzijds had hij ervoor kunnen kiezen om de
bespreking van opdrachten uit het verwerkingsboek achterwege te laten en leerlingen na de bespreking van het
proefwerk zelfstandig aan het werk te laten gaan.

c1. Leerlingen zelfstandig aan opdrachten of vraagstukken laten werken
Philip verstrekt leerlingen 12 vraagstukken of opdrachten waaraan zij 25% van de tijd (75
van de 300 minuten) zelfstandig werken (zie Tabel 5.5). Zo moeten leerlingen tijdens les 1 een
aantal opdrachten maken waarin ze een aantal principes van breking moeten toepassen;
moeten ze bijvoorbeeld uitgaande van het principe dat de hoek van breking groter wordt als
de hoek van inval groter wordt, de breking van twee lichtstralen met verschillende hoek van
inval, schetsen. Tijdens les 6 vraagt Philip de leerlingen om drie opdrachten die zij reeds
eerder als huiswerk hebben gemaakt, nog eens te maken maar dan volgens een bepaalde
methode die hij aan het einde van les 5 en bij aanvang van les 6 heeft voorgedaan. Een
speciaal type opdrachten waar leerlingen tijdens de lessen 2, 3 en 4 aan werken ten slotte
betreft het maken, of aanvullen van een eigen mind-map. Een mind-map is een schema

9 Aangezien we geïnteresseerd zijn in momenten dat de docent leerlingen als het ware met opzet eerst zelfstandig laat werken,
laten we plenaire besprekingen over proefwerkopgaven en plenaire besprekingen naar aanleiding van ‘spontane’ vragen van
leerlingen over het vorige hoofdstuk of over het huiswerk, buiten beschouwing.
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waarin leerlingen relaties tussen begrippen en formules aangeven uitgaande van datgene
wat ze op dat moment van de leerstof, van het aan de orde zijnde hoofdstuk, weten.
c2. Plenaire besprekingen vooraf laten gaan door een periode van zelfstandig werken
Bij de analyse van de lessen hebben we ook gekeken naar de relatie tussen perioden van
zelfstandig werken en plenaire besprekingen van leerstof: gaat aan een plenaire bespreking
van leerstof een periode van zelfstandig werken vooraf? Uit Tabel 5.5 blijkt dat aan de
meeste plenaire besprekingen van leerstof een periode van zelfstandig werken vooraf gaat.
Bekijken we deze plenaire besprekingen meer in detail dan kunnen we twee typen plenaire
besprekingen onderscheiden:
- plenaire besprekingen van huiswerkopdrachten. Aan plenaire besprekingen van
huiswerk(opdrachten) gaat als het ware per definitie een periode van zelfstandig werken
vooraf;
- plenaire besprekingen van opdrachten waar leerlingen tijdens de les aan werken (zie c1).
Tijdens les 6 krijgen leerlingen overigens een extra gelegenheid om aan de opdrachten die ze
als huiswerk hadden opgekregen te werken; de plenaire bespreking van deze opdrachten is
dus zowel van het type 1 als van het type 2.
De twee plenaire besprekingen waarvan we vinden dat daar geen periode van zelfstandig
werken aan vooraf gaat maar daar wel aan vooraf had kunnen gaan, betreffen les 1. De
docent geeft daar plenair uitleg over het feit dat de hoek van inval en de hoek van breking bij
toename met elkaar meegroeien maar dat de hoek van breking wel een maximale waarde
kent. Met dit gegeven had hij leerlingen eerst zelfstandig kunnen laten werken alvorens het
plenair te bespreken. Ten tweede loopt de docent aan het einde van les 1 vooruit op een
aantal aspecten waar leerlingen, bij het voltooien van een opdracht in eigen tijd, tegenaan
zouden kunnen lopen. Aan deze plenaire bespreking van tips en aanwijzingen gaat geen
periode van zelfstandig werken vooraf terwijl dat wel het geval had kunnen zijn.
Plenaire besprekingen van opdrachten waar leerlingen tijdens de les aan werken, blijken ten
slotte van elkaar te verschillen in de mate waarin tijdens die besprekingen expliciet wordt
verwezen naar het zelfstandige werken. Tijdens les 1 gaan de plenaire besprekingen
bijvoorbeeld expliciet over de opdrachten waaraan leerlingen net daarvoor zelfstandig
gewerkt hebben. Philip vraagt bij de bespreking van de opdracht waarbij leerlingen moesten
nadenken over de vraag hoe ze – tijdens een proef de les daarvoor – een lichtstraal op het
perpex moesten laten vallen en waarom het perpex half rond moest zijn, het volgende:
D: “Joris, we beginnen met de tweede vraag. Waar, wie?”
Ll: “Precies in het midden”
D: “Op het middelpunt en waarom is dat nodig en daar heeft die vorm weer mee te maken?”
Ll: “Dat was uh als die straal vanaf daar verandert, dat die alpha recht ervoor uitkwam.”
D: “Precies. Als je vanuit het middelpunt van een cirkel een lijn trekt, door dat middelpunt, doet er niet
toe hoe, dan staat die altijd daar loodrecht op het perpex. Je zou eigenlijk namelijk die hoek van breking
in het perpex willen tekenen maar dat kan niet, ja? Dus kun je ‘m nu buiten het perpex tekenen omdat
ie bij het verlaten niet breekt.”

Tijdens de lessen 2, 3 en 4 lijkt het verband tussen de plenaire besprekingen en de perioden
van zelfstandig werken veel minder direct. Tijdens die plenaire besprekingen wordt amper
naar het zelfstandige werken verwezen; de mind-maps komen bijvoorbeeld niet aan bod,
worden niet besproken. Er lijkt dan ook tijdens die lessen enigszins sprake van een
dichotomie: veel vrijheid voor leerlingen bij het maken van de mind-maps (het maken van
zo’n mind-map is niet eens verplicht) en veel sturing van de docent en weinig inbreng of
initiatief van leerlingen tijdens plenaire besprekingen over die leerstof waarover leerlingen
daarvoor een mind-map gemaakt hebben.
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5.6

(In)consistentie tussen de onderwijsgebonden perceptie van het eigen
gedrag en het geobserveerde handelen

In de vorige paragraaf hebben we per handeling aangegeven in welke mate deze voorkomt
tijdens zes lessen. De vraag is nu of de mate van voorkomen overeenstemt met de
onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag. Teneinde deze vraag te beantwoorden
zijn we eerst nagegaan of de manier waarop Philip zijn handelen tijdens de semigestructureerde interviews beschrijft, zicht geeft op aspecten die de onderwijsgebonden
perceptie van het handelen kenmerken en die verwachtingen impliceren voor de mate
waarin een handeling voor kan komen.
Zoals in paragraaf 3.6.1 beschreven, formuleren we een verwachting over de frequentie op
basis van drie aspecten:
- de perceptie van de docent van de frequentie van voorkomen van een handeling;
- de waardering voor een handeling vanuit gevoelens of vanuit nut/relevantie met een
onderscheid in een positieve en een negatieve waardering;
- de perceptie van de haalbaarheid van een handeling met een onderscheid in een positieve
perceptie en een negatieve perceptie van de haalbaarheid. Een docent kan bijvoorbeeld
overtuigd zijn van de haalbaarheid van een handeling of twijfelen aan de haalbaarheid.
De verwachting luidt dat als Philip overtuigd is van de haalbaarheid van handelingen, als hij
aangeeft dat handelingen vaak voorkomen, of wanneer hij ze positief waardeert, de
betreffende handelingen vaak zullen voorkomen en omgekeerd dat als hij twijfelt aan de
haalbaarheid, aangeeft dat ze soms plaatsvinden of wanneer hij handelingen negatief
waardeert, de betreffende handelingen weinig voor zullen komen.
In Tabel 5.6 staat per handeling weergegeven van welke kenmerken sprake is.
Tabel 5.6
Kenmerken onderwijsgebonden perceptie eigen gedrag, per handeling
Handelingen
a

b

Waardering

Perceptie van
haalbaarheid

Lln motiveren
a1

Aandacht/interesse van lln opwekken en/of vasthouden

-

Positief

Negatief &
Positief

a2

Lln uitdagen

-

Positief

Positief

Gevoelens over lln uiten
b1

Positieve gevoelens

-

Positief

Negatief &
Positief

b2

Negatieve gevoelens

-

-

Negatief

‘Het onderdrukken van negatieve gevoelens’

-

Positief

Negatief

Geen gevoelens

---

---

---

b3
c

Perceptie van
frequentie

Lln activeren
c1

Leerlingen zelfstandig aan opdrachten of vraagstukken
laten werken

Vaak

Positief

Positief

c2

Plenaire besprekingen vooraf laten gaan door een periode
van zelfstandig werken

-

Positief

Positief
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Bij de analyse van de uitspraken van Philip teneinde kenmerken af te leiden, bleek het zinvol
om tijdelijk een extra ‘handeling’, namelijk ‘negatieve gevoelens onderdrukken’, te
onderscheiden (zie Tabel 5.6). Zo zegt hij bijvoorbeeld dat hij niet de illusie heeft dat hij zijn
irritatie kan onderdrukken waarmee hij aangeeft te twijfelen aan de haalbaarheid van niet
uiten van negatieve gevoelens. Kenmerken die verband houden met het ‘onderdrukken van
negatieve gevoelens’ wegen we mee in het oordeel over (in)consistentie voor het uiten van
negatieve gevoelens (b2): zie Tabel 5.7.
Tabel 5.6 laat zien dat we voor vrijwel alle handelingen verwachtingen over de frequentie
van voorkomen konden afleiden op basis van kenmerken van de onderwijsgebonden
perceptie van het eigen gedrag. Alleen voor de handeling b3 konden we geen kenmerken
afleiden. Uit Tabel 5.6 blijkt dat Philip geen enkele handeling negatief waardeert en de Tabel
laat verder zien dat Philip:
- de handeling ‘leerlingen uitdagen’ (a2) positief waardeert en overtuigd is van de
haalbaarheid van deze handeling:
D: “Ja ik provoceer graag zo even tussendoor zo’n opmerking. Maar soms zijn dat opmerkingen die met
natuurkunde te maken hebben. En dan zie je zo iemand die zie je gaan nadenken. Het is helemaal leuk
als ie daarna niet meer oplet, want dan is ie met het probleem bezig.” (int1: in reactie op de vraag ‘hoe
een welwillende leerling gekenmerkt wordt’)

De reden voor deze positieve perceptie van de haalbaarheid (het bereiken van het effect
dat een leerling “gaat nadenken”) ligt ook aan de positieve perceptie van de haalbaarheid
van de andere handeling van het type a – aandacht/interesse van leerlingen
opwekken/vasthouden (a1) – ten grondslag. Deze reden alsook de positieve waardering
voor handelingen van het type a1 blijkt uit het volgende citaat:
D: “En ik denk dat het belangrijk is dat je, dat je af en toe van die dingen hebt die ze later nog weten.
Eén of andere mooie proef, of iets dat totaal fout gaat. Die ene jongen die toen brulde, ‘verdomme ik
brand mijn poten’. Ik liet ‘m iets vasthouden. Je kent het proefje met die transformator, met een gesloten
kern. Als je nou een gelamineerde kern neemt, een kern uit allemaal losse stukjes dan wordt die niet zo
heet. Maar als je een massief stuk ijzer neemt, dan verliest die een heleboel energie, wordt het heet. En
toen moest ie het zo lang mogelijk vasthouden. Schitterend, dat weten die anderen ook nog. Dat soort
dingen moet je dan eens gebruiken.” (int1)

Hij twijfelt echter ook aan de haalbaarheid van handelingen van het type a1. Zo zegt hij
dat hij het “leuk probeert te verkopen” en hij, als hij een ander vak zou geven meer leuke
dingen zou kunnen doen omdat hij dan meer tijd ter beschikking zou hebben en minder
druk zou voelen in het behalen van het gewenste niveau;
- twijfelt aan de haalbaarheid van het uiten van negatieve en positieve gevoelens en van het
onderdrukken van negatieve gevoelens. Twijfels over de haalbaarheid van het
onderdrukken van negatieve gevoelens blijken, zoals hiervoor reeds kort aangestipt, uit
zijn opmerking dat hij niet de illusie heeft dat hij zijn irritatie kan onderdrukken. Twijfels
over de haalbaarheid van het uiten van negatieve gevoelens betekenen dat Philip twijfelt
aan de haalbaarheid van met dergelijke uitingen te bereiken effecten: hij acht niet alle
leerlingen ontvankelijk voor zijn opmerkingen:
D: “Foeteren op die jeugd van tegenwoordig. Of die t.v. die ze alleen maar dommer maakt dan ze al zijn.
En zitten er altijd wel een paar, zo bijzitten van mij pak je niet. Ik weet wat je, ik zie het spelletje dat je
speelt.” (int1)

Twijfels over het uiten van positieve gevoelens blijken uit zijn opmerking dat hij in reactie
op een leerling “wat positiefs probeert toe te voegen”. Anderzijds blijkt hij ook overtuigd
te zijn van de haalbaarheid van het uiten van positieve gevoelens over leerlingen als hij
beschrijft hoe een leerling in positieve zin qua werkhouding is veranderd en hij daar een
aandeel in heeft gehad gezien zijn reactie op die leerling. Dat Philip het waardeert om
positieve gevoelens te uiten dan wel om negatieve gevoelens te onderdrukken, blijkt uit
de volgende citaten:
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D: “Ja, natuurlijk, als dat waar is en ik zei al ik vind het zinnig genoeg, dat dat bij leerlingen zodanig,
voor leerlingen de sfeer bepaalt, dat je op een gegeven moment denkt, man je kan me wat, dan is het
volstrekt contraproductief, daar is dus niemand bij gebaat.” (int2: over het nut van het onderdrukken
van negatieve gevoelens)
D: “Ja, zij zegt het moet wat vriendelijker, er kwam een meisje te laat binnen, die werd zeer duidelijk
toegesproken, nou daar was ze duidelijk over. Ze zei ik zou door de grond gegaan zijn als ik dat meisje
was.... Dan zeg ik ook van ja, je kent de voorgeschiedenis niet, maar het kan natuurlijk ook op een
andere manier gaan, waarom dan niet. Je hoeft, als ze niet van je verlangt met zo’n advies dat je jezelf
geweld aan doet, dan is dit iets wat je moet, uh wat je kunt opvolgen.” (int2: over advies van mevrouw
die les heeft bezocht: dat docent vriendelijker zou kunnen zijn)

- overtuigd is van de haalbaarheid van de handelingen waarmee hij leerlingen activeert en
hij deze handelingen positief waardeert (c1 en c2). Zo geeft hij aan dat het hem lukt om
leerlingen zelfstandig te laten werken en dat het werkt om leerlingen eerst zelfstandig te
laten werken alvorens uitleg te geven:
D: “Nou vroeger zou ik een aantal dingen van te voren verteld hebben en dan gevraagd of ze dat
snapten. Nu zeg ik je leert die paragraaf en daar komt een vraag om te zien of ze het snappen. En dan
moeten ze er eerst over nadenken. Die truc precies als Mazur het doet en dan na een minuut ofzo, met
elkaar overleggen. Dat zijn de betere leerlingen, of de beter werkende leerlingen die daar positief op
reageren want dan merken ze wat ze wel en niet kunnen. Het is in feite één grote diagnose, die hele les.
En in plaats van dus steeds dingen te vertellen, confronteer ik ze met problemen, waarop ze de stof, hun
kennis moeten loslaten. En ik denk dus dat het eigenlijk veel beter werkt. Want wat komt er nou over
van wat ik vertel. Daar hebben we toch geen illusies over?” (int1)

In Tabel 5.7 staat per handeling de waargenomen frequentie (zie Tabellen 5.3, 5.4 en 5.5) en
een oordeel over (in)consistentie tussen de waargenomen frequentie enerzijds en de
verwachte frequentie anderzijds. Deze Tabel zullen we hieronder nader toelichten.
Tabel 5.7
(In)consistentie tussen de waargenomen en de verwachte frequentie, per handeling
Handelingen

a

b

c

Waargenomen
frequentie

Inconsistentie
(-) of
consistentie (+)

Lln motiveren
a1

Aandacht/interesse van lln opwekken en/of vasthouden

51 keer tijdens
210 minuten

±

a2

Lln uitdagen

3 keer tijdens
210 minuten

-

Gevoelens over lln uiten
b1

Positieve gevoelens

44 van de
530 keer (8%)

±

b2

Negatieve gevoelens

144 van de
530 keer (27%)

±

Lln activeren
c1

Leerlingen zelfstandig aan opdrachten of vraagstukken laten
werken

12 keer tijdens 6 lessen
/75 van 300 minuten

-

c2

Plenaire besprekingen vooraf laten gaan door een periode van
zelfstandig werken

14 van de 16 keer

+

Brengen we de kenmerken van de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag (zie
Tabel 5.6) in verband met de mate van voorkomen van handelingen dan laat Tabel 5.7 zien
dat voor één handeling – plenaire besprekingen vooraf laten gaan door perioden van
zelfstandig werken (c2) – sprake is van consistentie tussen de onderwijsgebonden perceptie
van het eigen gedrag en de mate van voorkomen. Dat Philip van mening is dat het beter is
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dat leerlingen eerst zelfstandig werken alvorens er een plenaire uitleg volgt (positieve
waardering) en dit bovendien in de praktijk bevestigd ziet (positieve perceptie haalbaarheid)
komt overeen met het feit dat 14 van de 16 plenaire besprekingen vooraf worden gegaan
door een periode van zelfstandig werken.
Voor de andere handeling waarmee Philip leerlingen activeert – ‘leerlingen zelfstandig aan
opdrachten of vraagstukken laten werken’ (c1) – vinden we dat er sprake is van (enigszins)
inconsistentie. Hij had leerlingen namelijk aan meer dan 25% van de tijd zelfstandig en aan
meer opdrachten kunnen laten werken. Bovendien spreken alle kenmerken van de
onderwijsgebonden perceptie van handelingen van het type c1 zich uit voor het vaak
voorkomen van de handeling.
Wat betreft de handeling ‘leerlingen uitdagen’ (a2) is sprake van inconsistentie tussen de
mate van voorkomen en de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag (zie Tabel
5.7). Omdat Philip zegt “graag” provocerende opmerkingen te maken (positieve waardering)
en hij het effect beschrijft dat hij daarmee een leerling aan het denken krijgt (positieve
perceptie haalbaarheid), zouden we verwachten dat hij meer dan drie keer tijdens 210
minuten leerlingen uitdaagt.
In het geval van de andere handeling van het type a – aandacht of interesse van leerlingen
leerstof opwekken en/of vasthouden (a1) – spreken kenmerken van de onderwijsgebonden
perceptie elkaar tegen wat betreft hun voorspelling van voorkomen van die handeling. Voor
deze handeling staat om die reden een ± in de meest rechterkolom van Tabel 5.7. Het feit dat
Philip redelijk vaak, namelijk 51 keer tijdens 210 minuten, iets doet om de aandacht of
interesse van leerlingen op te wekken of vast te houden, is inconsistent met zijn twijfels over
de haalbaarheid maar consistent met het feit dat hij overtuigd is van de haalbaarheid en hij
de handeling positief waardeert (zie Tabel 5.6).
Ook voor de handeling b1 – het uiten van positieve gevoelens – spreken kenmerken elkaar
tegen (zie Tabel 5.6). Er is dan ook sprake van zowel inconsistentie als consistentie.
Inconsistentie vanwege de positieve waardering en positieve perceptie van de haalbaarheid;
uitgaande van deze kenmerken zouden we verwachten dat Philip vaker positieve gevoelens
zou uiten (zeker in vergelijking met het aantal keren dat hij negatieve gevoelens uit: zie Tabel
5.6). Consistentie is er vanwege de twijfels omtrent de haalbaarheid.
Ook voor de handeling b2 is zowel sprake van consistentie als inconsistentie. We zouden
verwachten dat Philip minder vaak blijk zou hebben gegeven van negatieve gevoelens (b2) –
met name in vergelijking met het aantal keren dat hij positieve gevoelens uit – omdat hij het
onderdrukken van die gevoelens positief waardeert (zie Tabel 5.6) en hij eraan twijfelt of
leerlingen ontvankelijk zijn voor opmerkingen waaruit negatieve gevoelens blijken (zie Tabel
5.6). Anderzijds is het feit dat hij vaak blijk geeft van negatieve gevoelens (in verhouding tot
positieve gevoelens) wel consistent met het feit dat hij eraan twijfelt of het hem lukt
negatieve gevoelens te onderdrukken (zie Tabel 5.6).
Voor handelingen van het type b heeft (in)consistentie dus met name betekenis in de
vergelijking tussen de waargenomen frequentie van uitingen van positieve gevoelens met de
waargenomen frequentie van uitingen van negatieve gevoelens. Want ondanks het vaker
voorkomen van uitingen van negatieve dan van positieve gevoelens, zijn de reacties van
Philip op leerlingen of opmerkingen over leerlingen, in de meeste gevallen emotioneel
neutraal (zie Tabel 5.7).
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5.7

(In)consistentie nader beschouwd

De in de vorige paragraaf geconcludeerde (in)consistenties zullen we in deze paragraaf
proberen te begrijpen met behulp van les(situatie)gebonden cognities; in hoeverre dragen
les(situatie)gebonden cognities bij aan het verklaren van (in)consistentie? (zie paragraaf 3.2)
De les(situatie)gebonden cognities kunnen, zoals in paragraaf 3.6.2 beschreven, de
waargenomen frequentie en daarmee ook eventueel (in)consistentie vanuit drie invalshoeken
begrijpelijk maken:
1. les(situatie)gebonden cognities kunnen de onderwijsgebonden perceptie van de
haalbaarheid en de waardering van een handeling bevestigen of tegenspreken;
2. les(situatie)gebonden cognities kunnen zicht bieden op argumenten voor het (niet)
vertonen van een handeling. In de Tabel in bijlage 4 staat per handeling de bijbehorende
les(situatie)gebonden argumenten die Philip tijdens de interviews in reactie op de lessen
heeft verwoord;
3. de manier waarop een docent een les(situatie) percipieert of interpreteert kan tonen dat
een factor waarvan hij tijdens de semi-gestructureerde interviews heeft aangegeven dat
deze een handeling bevordert of belemmert, in een actuele situatie optreedt.
Tabel 5.8
Bijdrage van les(situatie)gebonden cognities in het begrijpen van de waargenomen frequentie, per
handeling
Handelingen

a

b

Consistentie (+) of inconsistentie (-) tussen
waargenomen frequentie en verwachte frequentie per
kenmerk van de onderwijsgebonden perceptie van het
eigen gedrag

Invalshoeken van waaruit
les(situatie)gebonden cognities bijdragen aan
het begrijpen van de waargenomen frequentie

Perceptie
frequentie

Positieve
waardering

Positieve
perceptie
haalbaarheid

Negatieve
perceptie
haalbaarheid

(1)
Kenmerken

(2)
Argumenten

+

+

-

-

+

-

-

-&+

-

-

-

Lln motiveren
a1

Aandacht/ interesse van
lln opwekken en/of
vasthouden

a2

Lln uitdagen

Positieve gevoelens

b2

Negatieve gevoelens

b3
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+

Gevoelens over lln uiten
b1

‘Het onderdrukken van
negatieve gevoelens’

c

(3)
Perceptie/
interpretatie
situatie

-

+

+

-

-

+

+

Geen gevoelens

+

+

Lln activeren
c1

Leerlingen zelfstandig aan
opdrachten of
vraagstukken laten
werken

c2

Plenaire besprekingen
vooraf laten gaan door
periode van zelfstandig
werken

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+
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In Tabel 5.8 brengen we de les(situatie)cognities per handeling vanuit deze drie invalshoeken
in verband met de in paragraaf 5.6 geconstateerde (in)consistenties. De Tabel start met een
korte herhaling van de Tabellen 5.6 en 5.7 met per handeling en per kenmerk een vermelding
van (in)consistentie tussen de feitelijke en de waargenomen frequentie. De drie invalshoeken
zijn terug te vinden in de drie meest rechtse kolommen. In de cellen van die kolommen staat
een + als de les(situatie)gebonden cognities het begrijpelijk maken dat een handeling veel of
weinig voorkomt en een – als de les(situatie)gebonden cognities het veel of weinig
voorkomen van een handeling tegenspreken. Als er geen + en geen – in een cel staat wil dit
zeggen dat de les(situatie)gebonden cognities vanuit geen van de invalshoeken een bijdrage
leveren in het begrijpen van de waargenomen frequentie.
In de paragrafen 5.7.1 t/m 5.7.3 zullen we Tabel 5.8 per type handeling nader toelichten.
Als de les(situatie)gebonden cognities het (on)begrijpelijk maken dat een handeling
veel/weinig voorkomt, wil dat nog niet zeggen dat we daarmee ook (in)consistentie kunnen
begrijpen en de tweede onderzoeksvraag kunnen beantwoorden (zie ook paragraaf 3.6.2). Of
we uitgaande van de invalshoeken uiteindelijk ook de in paragraaf 5.6 geconstateerde
(in)consistenties kunnen begrijpen, lichten we ook in de paragrafen 5.7.1 t/m 5.7.3 per
handeling toe. In paragraaf 5.7.4 formuleren we vervolgens meer handelingsoverstijgende
conclusies over Philip: hoe verhouden zijn cognities zich tot zijn handelen in de context van
zijn concern? In paragraaf 5.8 gaan we expliciet in op de tweede onderzoeksvraag als we de
bijdrage van de les(situatie)gebonden cognities evalueren in het begrijpen van
(in)consistentie, ‘los’ van specifieke handelingen en van Philip.
5.7.1 Les(situatie)gebonden
leerlingen

cognities

in

relatie

tot

het

motiveren

van

a1. Het opwekken of vasthouden van de aandacht/interesse van leerlingen
In paragraaf 5.6 hebben we geconcludeerd dat de mate waarin Philip handelingen vertoont
waarmee hij de aandacht/interesse van leerlingen opwekt en/of vasthoudt voor de leerstof
(en waarmee hij leerlingen motiveert) consistent is met het feit dat hij dit positief waardeert
en overtuigd is van de haalbaarheid, maar inconsistent is met het feit dat hij – om andere
redenen – twijfelt aan de haalbaarheid.
Zijn reden om aan de haalbaarheid te twijfelen (tijdsdruk) wordt door de
les(situatie)gebonden cognities bevestigd, dat wil zeggen dat Philip in reactie op de lessen
aangeeft tijdsdruk te ervaren, bijvoorbeeld:
D: “Wat ik nu denk is, loop ik niet met de tijd vast, dat zie je” (strint4)

Zijn reden om in het algemeen van de haalbaarheid overtuigd te zijn – dat hij bereikt dat
leerlingen er iets van onthouden, er iets van bij blijft – wordt in reactie op een lessituatie
waarin hij de handeling vertoont, tegengesproken:
D: “Ik zie dat het nog iets verder gaat en dan denk ik dat doe ik nou heel snel, want arbeid dat ga ik niet
opnieuw allemaal nog een keer uitleggen en vermogen is energie gedeeld door tijd moeten ze ook weten,
en wat ik er in dit soort dingen herhaaldelijk bij zeg is, dat het eigenlijk een belangrijke ontdekking is dat
warmte en energie twee vormen van dezelfde dingen zijn. Ik heb geen moment de illusie dat ze dat
snappen hoor. Maar het maakt het mij mogelijk om de link te leggen oh, als vermogen energie per
tijdseenheid is, dan is het ook warmte per tijdseenheid, of arbeid per tijdseenheid, dan ben ik klaar.”
(strint4)

De les(situatie)gebonden cognities bevestigen de twijfels en ondergraven de positieve
perceptie van de haalbaarheid. Dit maakt het des te onbegrijpelijker dat Philip de handeling
vaak vertoont (zie Tabel 5.8, invalshoek 1).
Een vraag die we kunnen stellen is of we zijn handelen correct interpreteren; of onze
conclusie dat hij de handeling vaak vertoont terecht is.
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Kijken we naar de manier waarop Philip handelingen waarmee hij ons inziens leerlingen
motiveert, beschrijft tijdens de interviews naar aanleiding van de lessen 1 en 4, dan blijkt dat
Philip met de betreffende handelingen andere intenties heeft (zie bijlage 4) dan die wij aan de
handelingen toedichten. Zo zegt hij:
- met de verwijzing naar de werking van glasvezel tijdens les 1 de intentie te hebben om
“de zaak minder abstract te maken”;
- met de verwijzing naar de constructie van autobanden (tijdens bespreking van factoren
waar bandenspanning van afhankelijk is, les 4) de intenties te hebben van “even
ontspannen” en “duidelijk te maken dat dingen in werkelijkheid veel ingewikkelder zijn”;
- dat zijn opmerking over het feit dat arbeid en energie eigenlijk hetzelfde zijn, tijdens les 4,
het hem mogelijk maakt om de link te leggen naar het volgende.
Dat Philip deze handelingen op een andere manier interpreteert dan wij, is echter geen
aanleiding om aan onze interpretatie van zijn handelen te twijfelen omdat (1) beide
interpretaties elkaar niet tegenspreken - ‘motiveren door aandacht/interesse opwekken of
vasthouden’ is niet in tegenspraak met bijvoorbeeld ‘dingen duidelijk maken’ – en (2) Philip
onze interpretatie niet tegenspreekt. We hebben Philip bijvoorbeeld gevraagd of zijn
opmerking over glasvezel of de verwijzing naar diamant tijdens les 1 geïnterpreteerd kan
worden als ‘dingen aanbieden die leuk zijn opdat leerlingen gaan nadenken’. Hij
antwoordde:
D: “Dat kan ik wel als zodanig presenteren maar vind ik zelf iets opkloppen dan maak ik het mooier dan
het is hoor. Het heeft wel die bedoeling maar het is veel te kort van duur en veel te terloops om het als
zodanig te presenteren.” (intles1)

We verschillen dus van Philip in de manier waarop we dezelfde handelingen op een hoger
niveau duiden; Philip schrijft aan de handelingen andere effecten toe dan wij. Aangezien
deze effecten echter naast elkaar kunnen bestaan, kunnen we de intenties die Philip met de
handelingen zegt te hebben, opvatten als argumenten die het begrijpelijk maken waarom hij
de handeling vaak vertoont (zie bijlage 4 en Tabel 5.8, invalshoek 2). Dat handelingen
waarmee Philip de aandacht/interesse vasthoudt of opwekt vaak voorkomen en Philip er in
reactie op de lessen amper en niet als zodanig over praat, wijst er overigens misschien op dat
deze handelingen een routine impliceren, dat wil zeggen ze van alledag en voor hem
vanzelfsprekend zijn.
Ten slotte heeft Philip tijdens de semi-gestructureerde interviews aangegeven dat
handelingen van het type a1 afhankelijk zijn van de ‘groep’ (ofwel klas):
D: “Maar ik gebruik het dus gewoon, om ze een, dat het een beetje lekker loopt. Om gewoon eigenlijk
een zijpad in te gaan en eens gewoon zo’n les iets anders te doen....... Dat als, als ze af en toe dat soort
dingen hebben, komen ze hier toch anders binnen denk ik. ...Geef ik ze dat probleem van dat bootje met
die kogeltjes; bootje drijft in een badkuip en er zitten stalen kogeltjes in. Nou pak je het bootje beet, keert
het om, kogeltjes vallen in het water, en je laat het bootje weer drijven. Staat het water nou hoger dan
eerst, even hoog, of lager. Nou en laat ze dan maar eens denken. Ik geef ze dus de oplossing niet tot de
volgende les. En dat soort dingen, kun je zeggen is dat nou zinnig als voorbereiding op de
schoolonderzoeken? Nee. Maar het is het laatste kwartiertje en af en toe moet je die, moet je eens een
beetje de lijn laten vieren. Het hindert mij toch al zo dat ik niet zoals collega’s nederlands lekker kan
doen waar ik zin in heb. Ik heb programma af te werken en ik voel voortdurend die druk. ... Dus, ja dat
soort dingen. Maar het hangt ook van de groep af. Ik bedoel in de ene groep doe je het wel en in de
andere niet. (int1)

In welk opzicht ‘de groep/klas’ bepalend is voor het vertonen van handelingen van het type
a1, werd tijdens de semi-gestructureerde interviews echter niet duidelijk.
We hebben de les(situatie)gebonden cognities geanalyseerd met de vraag of de factor
‘groep/klas’ in een actuele situatie optreedt en als dat het geval is of we op basis daarvan de
mate van voorkomen van handelingen van het type a1 kunnen begrijpen (invalshoek 3). Dit
leverde het volgende op:
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In reactie op een lessituatie tijdens les 4 waarin Philip een handeling vertoont die we hebben
getypeerd als ‘leerlingen uitdagen’ (namelijk leerlingen laten aantonen dat de
luchtwrijvingscoëfficiënt geen eenheid heeft: zie paragraaf 5.5.1) zegt hij dat de klas
‘afgrijselijk braaf is’ in de zin dat hoewel leerlingen geen ordeverstorende activiteiten
ondernemen dit niet hoeft te betekenen dat ze er met hun gedachten bij zijn:
D: “... Sander is de enige die nog echt reageert. En niet dat de rest duidelijk iets anders zit te doen. Dat
niet. Maar dat zegt natuurlijk niet dat ze erbij zijn met hun gedachten. Dat is nog iets heel anders. Het
is een afgrijselijk braaf klasje.” (strint4)

Hieronder zullen we ingaan op de betekenis van deze uitspraken in het licht van de
handeling a2 ‘leerlingen uitdagen’. We kunnen deze uitspraken echter niet in verband
brengen met handelingen van het type a1 omdat ze niet op deze handelingen maar wel op
handelingen van het type a2 betrekking hebben.
a2. Leerlingen uitdagen
Een tweede type handelingen waarmee Philip leerlingen motiveert betreft het uitdagen van
leerlingen. Wat deze handeling betreft hebben we in paragraaf 5.6 geconcludeerd dat de
mate van voorkomen inconsistent is met zowel de positieve waardering van deze handeling
als met de positieve perceptie van de haalbaarheid:
D: “Ja ik provoceer graag zo even tussendoor zo’n opmerking. Maar soms zijn dat opmerkingen die met
natuurkunde te maken hebben. En dan zie je zo iemand (een leerling die welwillend is) die zie je gaan
nadenken. Het is helemaal leuk als ie daarna niet meer oplet, want dan is ie met het probleem bezig.”
(int1)

Dat de les(situatie)gebonden cognities ook een positieve waardering laten zien, maakt de
frequentie van voorkomen des te onbegrijpelijker (zie Tabel 5.8, invalshoek 1):
D: “Dat is iets anders, iets ontspannen dan denken ze hij is echt niet helemaal bij zijn hoofd, het stokje
breekt toch niet, dat is toch mooi ha ha ha.” (intles1)

Vanuit een andere invalshoek maken de les(situatie)gebonden cognities het wel begrijpelijk
dat de handeling weinig voorkomt. Philip geeft in reactie op een lessituatie tijdens les 4
waarin hij een handeling vertoont die we hebben getypeerd als ‘leerlingen uitdagen’
(namelijk leerlingen laten aantonen dat de luchtwrijvingscoëfficiënt geen eenheid heeft: zie
paragraaf 5.5.1) aan dat hij slechts bij een enkele leerling merkt dat deze betrokken is:
D: “Die eenheden controle dat levert niet genoeg op, daar komt dus vrij abrupt een eind aan. Ik melk het
verder niet meer uit. Dat heeft te maken met de tijd maar ook te maken met het feit dat er voor mijn
gevoel maar één jongen is waarvan ik echt merk, ik zeg niet dat hij echt de enige is, maar waarvan ik
echt merk dat hij dat probeert het bijvoorbeeld zoals hier, naast die slimme jongen, die Sander...Sander
is de enige die nog echt reageert. En niet dat de rest duidelijk iets anders zit te doen. Dat niet. Maar dat
zegt natuurlijk niet dat ze erbij zijn met hun gedachten. Dat is nog iets heel anders. Het is een
afgrijselijk braaf klasje.” (strint4)

Ook in reactie op een lessituatie tijdens les 1 waarin leerlingen moeten aantonen dat een
satéstokje niet echt breekt (zie paragraaf 5.5.1) geeft hij aan dat dit slechts door een enkeling
wordt opgepakt:
D: “Dit is dus, ikzelf ik heb vroeger zo bewezen dat Australië niet bestond en dat is dat ja ik vind het
eigenlijk nodig. Hun wereld hangt van zekerheden aan elkaar en ik zou willen dat je er als is het maar
dit is echt voor zo’n eenling bedoelt. Voor een of 2 dat zijn bijna de leerlingen die hier nooit op reageren
maar die zie je met zo’n lachje van mij pak je niet in, maar ik kan je nog niet helemaal vangen.”
(strint1)

Met deze uitspraken krijgt zijn algemene positieve perceptie van de haalbaarheid een andere,
meer genuanceerde betekenis. Hoewel Philip in het algemeen overtuigd is van de
haalbaarheid, in die zin dat de handeling bij een enkeling – namelijk bij de welwillende
leerling – effecten sorteert, tonen zijn les(situatie)gebonden cognities ook twijfels omtrent de
haalbaarheid van de handeling in die zin dat hij de handeling voor de rest ervaart als ‘parels
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voor de zwijnen’. Dat de handeling weinig voorkomt is vanuit deze optiek te begrijpen (zie
Tabel 5.8, invalshoek 1). Hiermee wordt ook duidelijk hoe het optreden van de factor
klas/groep in een actuele situatie mogelijk samenhangt met handelingen van het type a2:
Philip lijkt – gezien zijn bovenstaande reactie op een situatie tijdens les 4 – het weinig zinvol
te ervaren om leerlingen uit te dagen als de klas zich weinig betrokken toont. De
les(situatie)gebonden cognities maken hiermee vanuit twee invalshoeken (zie Tabel 5.8,
invalshoeken 1 en 3) begrijpelijk waarom de handeling weinig voorkomt.
Dat Philip ten slotte ook een drietal inhoudelijk verschillende argumenten verwoordt voor
die handelingen die we getypeerd hebben als zijnde ‘leerlingen uitdagen’ (zie bijlage 4 en
Tabel 5.8, invalshoek 2), maakt het voorkomen van de handeling tijdens een enkele
lessituatie begrijpelijk, maar spreekt de lage frequentie over zes lessen tegen. Op basis van
die argumenten zouden we verwachten dat hij de handeling vaker zou vertonen.
5.7.2 Les(situatie)gebonden cognities in relatie tot het uiten van gevoelens
over leerlingen

b1. en b2. Het uiten van negatieve en positieve gevoelens over leerlingen
Voor reacties van Philip met een emotionele lading hebben we in paragraaf 5.5 aangegeven
dat Philip vaker blijk geeft van negatieve dan van positieve gevoelens over leerlingen. Dat
Philip in mindere mate blijk geeft van positieve gevoelens (b1) bleek in paragraaf 5.6
consistent met zijn twijfels omtrent de haalbaarheid van het uiten van positieve gevoelens
maar inconsistent met het feit dat Philip het uiten van positieve gevoelens positief waardeert
en overtuigd is van de haalbaarheid ervan. Over het uiten van negatieve gevoelens (b2)
hebben we in paragraaf 5.6 geschreven dat het feit dat hij vaak uiting geeft aan negatieve
gevoelens inconsistent is met het feit dat Philip het onderdrukken van negatieve gevoelens
positief waardeert en hij twijfelt aan de haalbaarheid van het uiten van negatieve gevoelens.
Anderzijds bleek het feit dat hij vaak blijk geeft van negatieve gevoelens wel consistent met
twijfels omtrent de haalbaarheid van het onderdrukken van die gevoelens.
Bekijken we de les(situatie)gebonden cognities dan bevestigen deze ten eerste twijfels
omtrent de haalbaarheid van het uiten van negatieve gevoelens, hoewel deze twijfels niet
dezelfde reden kennen als de onderwijsgebonden cognities (namelijk twijfels over de
ontvankelijkheid van leerlingen voor zijn opmerkingen):
D: “Nou dat is heel bewust ik hoor iets van Klaas en die provoceert en dat zal ook wel weer met de
camera te maken hebben en dan af en toe reageer ik daar even op want ik denk dat dat beter is dan hem
te laten gaan. Vraag me niet of dat waar is.” (strint1)

Dat Philip vaak blijk geeft van negatieve gevoelens (in vergelijking met positieve gevoelens)
blijft dus inconsistent met deze twijfels (zie Tabel 5.8, invalshoek 1).
In de meeste opzichten bevestigen de les(situatie)gebonden cognities het veel voorkomen
van uitingen van negatieve gevoelens (in vergelijking met uitingen van positieve gevoelens).
Zo laten ook de les(situatie)gebonden cognities zien dat hij twijfelt aan zijn vermogen in het
onderdrukken van negatieve gevoelens (zie Tabel 5.8, invalshoek 1):
D: “Nou ik kan het dan dus toch niet laten en dan moet er maar weer zo’n opmerking tussendoor en
dat moet ik waarschijnlijk dus iets anders gaan doen dat weet ik.” (strint1)

Ten tweede tonen de les(situatie)gebonden cognities dat een factor die bevordert dat Philip
blijk geeft van negatieve gevoelens optreedt namelijk het feit dat datgene waar een leerling
een vraag over stelt reeds eerder aan bod is gekomen. Tijdens de semi-gestructureerde
interviews zegt Philip namelijk het volgende:
D: “...Als ik het net heb gedaan als het net voor de eerste keer aan de orde is geweest dan reageer ik
duidelijk anders dan wanneer het al twee lessen terug. Dus dan leg ik uit, dan begin ik een verhaaltje
over die krachten, en over optrekken min wrijving, dus dat om op gang te komen wel een grotere kracht
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nodig is, maar niet om op gang te blijven dat je dan alleen maar het verlies moet aanvullen. Ik kan me
ook voorstellen dat ik op een bepaald moment heel narrig reageer en zeg verdorie hoe vaak hebben we nu
al niet gehad. Dat is heel moeilijk dat hangt zo duidelijk van de voorgeschiedenis af dat je daar niet een
algemeen antwoord op kan geven. Dat hangt er helemaal vanaf.” (int2)

Dat deze factor in een actuele situatie optreedt, blijkt uit de uitspraken van Philip in reactie
op les 1. Zo blijkt het feit dat “hij dat gisteren ook reeds heeft gezegd maar leerlingen dat
blijkbaar niet oppikken” het argument om tijdens les 1 de volgende opmerking te maken:
“iedereen die nog de hoek met de oppervlakte neemt, moet zich schamen” (intles1, zie
bijlage 4 en Tabel 5.8, invalshoeken 2 en 3). En zo zegt hij dat zijn mening over wat een
leerling bij een opdracht tijdens les 1 presteert, verband houdt met feit dat de betreffende
leerstof reeds eerder (gisteren tijdens een practicum) aan bod is geweest (zie Tabel 5.8,
invalshoek 3):
D: “Nou kijk op zo’n moment denk ik moet ik jou nou hier handhaven of niet? Daar staat dus helemaal
niets. Hij wil dus ook niet in het boek gekeken hebben maar het feit dat de lichtstraal opeens een andere
kant opgaat is totaal niet binnen gekomen bij die jongen. Terwijl ze, wat was het 8, 9 keer die straal
hebben moeten tekenen.” (strint1)

Deze mening lijkt in 5 uitingen van negatieve gevoelens tijdens les 1 te resulteren. Het feit
dat leerlingen de leerstof die reeds eerder aan bod is gekomen niet paraat hebben, maakt het
aantal keren dat Philip negatieve gevoelens uit vanuit twee invalshoeken begrijpelijk: een
factor die uiting van negatieve gevoelens bevordert, treedt op (zie Tabel 5.8, invalshoek 3) en
hij voert die factor aan als argument voor het vertonen van de handeling (zie bijlage 4 en
Tabel 5.8, invalshoek 2).
Ten slotte kunnen we opmerken dat het feit dat Philip vaker blijk geeft van negatieve dan
van positieve gevoelens door de les(situatie)gebonden cognities bevestigd wordt; hij denkt
namelijk vaker in negatieve dan in positieve zin aan leerlingen (zie Tabel 5.8, invalshoek 3).
Nadere analyse van de les(situatie)gebonden cognities toont dat hij in reactie op 58
lessituaties iets van leerlingen opmerkt en dat:
- 46 van die reacties erop wijzen dat Philip van mening is dat leerlingen iets fout doen of in
algemene zin ‘fout zijn’;
- 12 reacties erop wijzen dat Philip van mening is dat leerlingen iets goed doen of in
algemene zin ‘goed zijn’.
In reactie op 4 situaties laat Philip zich neutraal uit over leerlingen en in reactie op vier
situaties spreekt hij zich zowel in positieve als in negatieve zin uit over leerlingen. Ten slotte
hebben 9 reacties op lessituaties betrekking op Klaas (zie paragraaf 5.5.2) en verwoordt
Philip dat Klaas iets fout doet/of in algemene zin fout is:
D: “Nou dat is ook duidelijk. Dat is ook duidelijk op Klaas ‘brave jongen’ (Philip zegt tijdens de les
“brave jongen” tegen Klaas), helemaal niet brave jongen. Hij heeft dat dat merkwaardige, een soort
arrogantie van nou ik weet het allemaal wel. En ik vind dus dat je dat eruit moet zien te krijgen
arrogantie is volgens mij nooit gerechtvaardigd, maar ook, kijk eens wat mooi dat vingertje ha ha (Philip
lacht om zichzelf). Maar ook dat dat zo’n jongen daar zichzelf uiteindelijk mee benadeelt. Hij weet het
allemaal wel. Nee pas als je gaat beseffen dat je niets weet of weinig weet.” (strint1)

b3. Het uiten van geen gevoelens over leerlingen
Hoewel Philip vaker blijk geeft van negatieve dan van positieve gevoelens over leerlingen,
zijn de meeste reacties op leerlingen of opmerkingen over leerlingen door ons als emotioneel
neutraal geïnterpreteerd. Hoewel we geen verwachting konden formuleren over de mate van
voorkomen van handelingen van het type b3 (zie paragraaf 5.6), zijn de les(situatie)gebonden
cognities wel vanuit een aantal invalshoeken interessant in het begrijpen van de frequentie
van de handeling b3.
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Philip heeft, zoals in paragraaf 5.6 aangegeven, tijdens de semi-gestructeerde interviews
aangegeven dat hij twijfelt aan de haalbaarheid van het onderdrukken van negatieve
gevoelens, twijfels die de les(situatie)gebonden cognities bevestigen (zie hiervoor). Het lijkt
erop alsof Philip zichzelf onderschat; zijn reacties zijn vaker emotioneel neutraal dan zijn
twijfels over het kunnen onderdrukken van negatieve gevoelens doen vermoeden.
Anderzijds bevestigen zijn les(situatie)gebonden cognities wel de waargenomen frequentie
van het onderdrukken van negatieve gevoelens. Philip:
- beschrijft zijn feitelijke handelen in reactie op de lessen met name emotioneel neutraal
(bijvoorbeeld “er iets over zeggen”; “niet accepteren dat...”; “verduidelijken en niet
zeggen dat het fout is”) en slechts af en toe zo dat uit het handelen wel gevoelens blijken
(bijvoorbeeld “pissige reactie”; “ik kijk min”). Deze verdeling is consistent met het
feitelijke handelen (zie Tabel 5.5);
- verwoordt met name argumenten voor het niet reageren op fouten van leerlingen of het
niet uiten van een negatieve mening/gevoelens over leerlingen en amper voor het wel
uiten van gevoelens (zie bijlage 4). Zo zegt hij zich in te houden – niet te reageren of zijn
negatieve mening niet door te laten schemeren – :
- vanwege zijn (recente) verleden met leerlingen; hij heeft al eerder in reactie op de
betreffende leerling blijk gegeven van zijn mening en dat heeft niet altijd goed uitgepakt
(in reactie op 4 situaties);
- gezien de invloed die een leerling heeft op de rest van klas: niet reageren als de leerling
geen meningvormende leerling is en wel reageren maar op neutrale toon als deze een
meningvormende leerling is (in reactie op 3 situaties);
- ter voorkoming van een negatief effect op leerlingen bijvoorbeeld dat het te pijnlijk wordt,
een leerling het niet accepteert, er een vervelende sfeer ontstaat, een leerling afhaakt (in
reactie op 5 situaties);
Aangezien deze argumenten in reactie op meerdere situaties verband houden met de manier
van reageren op fouten van leerlingen, kunnen we spreken van een patroon: Philip zegt niet
te reageren – of wèl te reageren maar dan op neutrale toon – afhankelijk van het verleden
met die leerling, het type leerling en ter voorkoming van (wederom) een negatief effect.
Gezien de manier waarop Philip zijn feitelijke handelen beschrijft heeft hij dus een realistisch
beeld van zijn feitelijke handelen. De les(situatie)gebonden argumenten voor het niet uiten
van negatieve gevoelens of voor het niet reageren op fouten, maken het daarnaast
begrijpelijk waarom Philip vaak geen, of op een neutrale manier uiting geeft aan negatieve
gevoelens/mening over leerlingen (zie Tabel 5.8, invalshoek 2).
5.7.3 Les(situatie)gebonden cognities in relatie tot het activeren van leerlingen

c1. Leerlingen zelfstandig aan opdrachten of vraagstukken laten werken
In paragraaf 5.6 hebben we aangegeven dat de mate waarin Philip leerlingen zelfstandig aan
opdrachten of vraagstukken laat werken enigszins inconsistent is met de onderwijsgebonden
perceptie van deze handelingen. Hij vertoont de handeling redelijk vaak maar we
verwachtten dat Philip deze vaker zou hebben vertoond.
Net als de onderwijsgebonden cognities spreken ook de les(situatie)gebonden cognities zich
uit voor het vaak voorkomen van de handeling c1, zelfs in meerdere opzichten. Hierdoor zijn
we nog meer geneigd om te zeggen dat deze handeling vaker voor had kunnen komen. Zo
herkennen we de reden om overtuigd te zijn van de haalbaarheid als hij in zijn
les(situatie)gebonden cognities aangeeft dat zelfstandig werken “werkt” (zie Tabel 5.8,
invalshoek 1):
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D: “Wat ik op zo’n moment wel denk is steeds nog met verwondering het werkt he. Er is geen leerling
eigenlijk die zich er echt aan kan onttrekken. En dat is het mooie van de truc ha ha ha en dat is zo’n goed
gevoel ha ha ha. Relaxen doe je maar ergens anders.” (strint1)
...
D: “En wat ik me dus steeds realiseer verdomd er is geen leerling die ontsnapt hoor. Ik wil niet zeggen
dat ze allemaal even hard denken maar als je het in percentage van aandacht doet is dat sprongen
vooruitgegaan.” (intles1)

Ook verwoordt Philip in totaal 9 argumenten voor het zelfstandig werken (zie bijlage 4). In
de argumenten voor het zelfstandige werken herkennen we bovendien zijn reden om in het
algemeen van de haalbaarheid van het zelfstandige werken overtuigd te zijn. Zo zegt hij in
reactie op beide lessen dat leerlingen door het zelfstandige werken merken wat ze wel en
niet kunnen. Ook zegt hij leerlingen zelfstandig te laten werken teneinde ze te activeren –
betrokkenheid te vergroten – en specifiek leerlingen zelfstandig een mind-map te laten
maken omdat ze daarmee verbanden leren leggen (wat belangrijk is omdat de leerstof strikt
geordend is) (zie ook bijlage 4 en Tabel 5.8, invalshoek 2):
“Maar dit soort leerstof is nou eenmaal heel strikt geordend ik weet niet of je dat schema hebt gezien
over licht nou dat is dus iets zo zit die opbouw in elkaar en daar kun je niet even dingetjes overslaan
terwijl als bij zo’n leraar Nederlands iemand dat niet oppakt dan is dat niet zo erg. Dan kan hij de
volgende les nog wel weer mee doen. ....een manier om ze echt verbanden te laten zien. En te zeggen
wacht eens even als je dat hebt dan moet je aan dat, dat kan nu niet het geval zijn dan gaan we verder
zoeken. Dus dat ze echt de structuur doorzien.” (intles1: over het laten maken van mindmaps)
“...Wat is nou detail, hoofdzaak? Dus het is één manier om ze zichzelf goed te laten realiseren wat ze
wel en niet weten dat is het eerste voordeel, jullie kunnen het zien, je weet het niet. En het tweede is dat
ik denk dat ik meer actieve leerlingen heb nu dan tijdens een andere les. Want laten we ons niets wijs
maken ik heb van die lessen gehad dat ze voor mijn gevoel allemaal geboeid aan mijn lippen hingen.
Maar er zijn kinderen die het uitstekend weten te simuleren met grote ogen en dan denk ik dat ik ze iets
spannends vertel. Nee hoor ze zitten gewoon te maffen. Dus.” (intles1: over het laten maken van
mindmaps).

Kortom, net als in het geval van de onderwijsgebonden cognities kunnen we naar aanleiding
van de les(situatie)gebonden cognities opmerken dat Philip de handelingen c1 weliswaar
vertoont, maar niet in die mate waar zijn cognities aanleiding toe geven (zie Tabel 5.8,
invalshoeken 1 en 2).
c2. Plenaire besprekingen vooraf laten gaan door perioden van zelfstandig werken
In paragraaf 5.6 bleek de mate waarin Philip plenaire besprekingen vooraf laat gaan door
perioden van zelfstandig werken consistent met het feit dat hij dit positief waardeert en
overtuigd is van de haalbaarheid.
Ook de les(situatie)gebonden cognities spreken zich uit voor het vaak voorkomen van de
handeling. Niet alleen verwoordt hij les(situatie)gebonden argumenten voor het vertonen
van de handeling (zie bijlage 4 en Tabel 5.8, invalshoek 2) maar toont Philip zich ook in
reactie op de lessen positief over de handeling en blijkt hij overtuigd van de haalbaarheid
ervan (zie Tabel 5.8, invalshoek 1) om dezelfde reden als zijn onderwijsgebonden cognities
laten zien (namelijk dat leerlingen zich realiseren wat ze wel en niet kunnen):
“...wat ik dus nooit meer doe zoals in de begintijd is alle theorie op het bord zetten. Ik ben me te pletter
aan het werken en zij denken nou hij weet het nog dat valt mee. Dus ik wil verwijzen naar wat ze zelf
hebben.... Dat heet dan heel mooi reflecteren dus ook terug meppen, je hebt het niet begrepen je hebt het
niet bekeken. En ik denk dat dat één van de kernproblemen is van het onderwijs zoals we het geven en
ook nu in de Tweede Fase het rendement is te gering.” (intles1: in reactie op vraag naar redenen voor
stencils waarop leerlingen opdrachten maken).
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5.7.4 Conclusie over Philip

In paragraaf 5.2 hebben we aangegeven dat Philip (1) zich afvraagt of leerlingen wel
voldoende welwillend zijn, (2) dat hij met de Tweede Fase de verantwoordelijkheid meer aan
leerlingen wil overdragen en hen meer wil activeren en (3) dat deze twee aspecten een
dilemma lijken te vertegenwoordigen: om leerlingen te activeren en verantwoordelijkheid
over te dragen is juist een bepaalde mate van vertrouwen in de welwillendheid van
leerlingen nodig.
Zijn gedrag en zijn cognities lijken zijn wantrouwen in de welwillendheid van leerlingen te
bevestigen. In het algemeen uit hij meer negatieve dan positieve gevoelens over leerlingen
(paragraaf 5.5) en denkt hij meer in negatieve dan in positieve zin over leerlingen (paragraaf
5.7.2). Handelingen en cognities die bovendien verband houden met de houding van
leerlingen, gezien:
- het feit dat uitingen van negatieve gevoelens in reactie op een bepaalde leerling (zie
paragraaf 5.5.2) gepaard gaan met irritaties over de houding van die leerling (zie
paragraaf 5.7.2);
- dat de meeste reacties op, of opmerkingen over leerlingen prestaties van leerlingen
betreffen (zie paragraaf 5.5.2). Philip heeft bovendien aangegeven moeite te hebben met
het interpreteren van leerlinggedrag waaruit blijkt hoe ze met de leerstof omgaan:
‘kunnen ze of willen ze niet?’ (zie paragraaf 5.2);
- les(situatie)gebonden cognities zoals bijvoorbeeld:
D: “Wat ik nou natuurlijk denk is ‘duffe konijnen’. Nee, ik krijg niet de reactie die ik hebben wil.”
(strint4)
...
D: “Die eenhedencontrole dat levert niet genoeg op, daar komt dus vrij abrupt een eind aan. Ik melk het
verder niet meer uit. Dat heeft te maken met de tijd maar ook te maken met het feit dat er voor mijn
gevoel maar één jongen is waarvan ik echt merk, ik zeg niet dat hij echt de enige is, maar waarvan ik
echt merk dat hij dat probeert het bijvoorbeeld zoals hier, naast die slimme jongen, die Sander...Sander
is de enige die nog echt reageert. En niet dat de rest duidelijk iets anders zit te doen. Dat niet. Maar dat
zegt natuurlijk niet dat ze erbij zijn met hun gedachten. Dat is nog iets heel anders. Het is een
afgrijselijk braaf klasje.” (strint4)
...
D: “Nou kijk op zo’n moment denk ik moet ik jou nou hier handhaven of niet? Daar staat dus helemaal
niets. Hij wil dus ook niet in het boek gekeken hebben maar het feit dat de lichtstraal opeens een andere
kant opgaat is totaal niet binnen gekomen bij die jongen. Terwijl ze, wat was het 8, 9 keer die straal
hebben moeten tekenen.” (strint1)

‘Negatieve’ cognities over leerlingen lijken ook verband te houden met handelingen van het
type a, handelingen die bedoeld zijn om leerlingen te motiveren. Zo tonen zowel zijn
onderwijs- als zijn les(situatie)gebonden cognities dat het uitdagen van leerlingen voor een
eenling, en dan met name de welwillende leerling bedoeld is (zie paragraaf 5.7.1). Dat
verklaart wellicht het weinige voorkomen van deze handeling (zie paragraaf 5.5.1). Toch laat
hij ook vaak gedrag zien teneinde de interesse of aandacht van leerlingen op te wekken of
vast te houden (zie paragraaf 5.5.1). Wellicht dat deze handelingen een routine impliceren
waarmee Philip bovendien gezien de argumenten een andere intentie, dan het motiveren van
leerlingen, heeft (zie paragraaf 5.7.1).
Anderzijds valt op dat zijn wantrouwen hem niet zoals zijn onderwijsgebonden cognities
leken te veronderstellen, belemmeren in het activeren van leerlingen. Zo laat hij de meeste
plenaire besprekingen vooraf gaan door een periode van zelfstandig werken (paragraaf 5.6).
En ook zijn les(situatie)gebonden cognities tonen zijn positieve perceptie van de
haalbaarheid van het activeren van leerlingen: door handelingen van het type c worden
leerlingen meer actief en betrokken (zie paragraaf 5.7.3). Wel valt op dat hij voorzichtig lijkt
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in het bespreken van opdrachten waaraan leerlingen zelfstandig gewerkt hebben (hij verwijst
bijvoorbeeld amper naar de zogeheten mind-maps: zie paragraaf 5.5.3).
Kortom, het handelen en de les(situatie)gebonden cognities tonen dat een wantrouwen in de
welwillendheid van leerlingen het activeren van leerlingen niet in de weg hoeft te staan,
maar dat een wantrouwen wel in andere, door de onderwijsgebonden cognities
gesuggereerde richtingen, van invloed is.

5.8

Bijdrage van les(situatie)gebonden cognities aan het begrijpen van
(in)consistentie

Als we de drie verschillende invalshoeken van waaruit de les(situatie)gebonden cognities de
waargenomen frequentie van handelingen begrijpelijk kunnen maken, met elkaar vergelijken
(zie Tabel 5.8), dan valt op dat we vanuit de derde invalshoek in alle gevallen, en vanuit de
tweede invalshoek in de meeste gevallen, de frequentie kunnen begrijpen. Vanuit de eerste
invalshoek blijken de les(situatie)gebonden cognities meer ambigu.
Ten aanzien van de verhouding van de les(situatie)gebonden cognities tot kenmerken van de
onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag (invalshoek 1) geldt dat de
les(situatie)gebonden cognities voor:
- de meeste handelingen deze kenmerken bevestigen;
- één handeling (leerlingen uitdagen, a2, zie paragraaf 5.7.1) een kenmerk nuanceren: in het
algemeen is Philip overtuigd van de haalbaarheid van die handeling in het bereiken van
effecten bij leerlingen maar dit blijkt gezien de les(situatie)gebonden cognities beperkt tot
bepaalde leerlingen. Hierdoor wordt het weinig voorkomen van de handeling in tweede
instantie begrijpelijk;
- één handeling een kenmerk tegenspreken (a1, zie paragraaf 5.7.1): in het algemeen is
Philip ervan overtuigd dat hij met die handeling een effect bij leerlingen sorteert maar in
reactie op een specifieke les(situatie) twijfelt hij hieraan. Deze tegenspraak maakt de
waargenomen frequentie en deze inconsistentie des te onbegrijpelijker.
Omdat de les(situatie)gebonden cognities in de meeste gevallen dus kenmerken van de
onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag bevestigen, verhouden ze zich voor die
gevallen tot de waargenomen frequentie zoals de onderwijsgebonden cognities. In het geval
van bevestiging van onderwijsgebonden kenmerken die inconsistent zijn met de
waargenomen frequentie, maken ze deze frequentie des te onbegrijpelijker (zie paragraaf
5.7.1: leerlingen motiveren: a1 en a2, paragraaf 5.7.2: het uiten van negatieve gevoelens over
leerlingen: b2 en paragraaf 5.7.3: leerlingen zelfstandig aan opdrachten of vraagstukken laten
werken: c1). In het geval van bevestiging van onderwijsgebonden kenmerken die consistent
zijn met de waargenomen frequentie, maken de les(situatie)gebonden cognities de frequentie
des te begrijpelijker (zie paragraaf 5.7.2: het onderdrukken van negatieve gevoelens: b2 en
paragraaf 5.7.3: plenaire besprekingen vooraf laten gaan door periode van zelfstandig
werken: c2). Als ze kenmerken bevestigen vinden we dit overigens het meest overtuigend als
ze niet alleen dezelfde reden voor de perceptie van de haalbaarheid van een handeling laten
zien, maar deze reden bovendien met de betreffende handeling in verband brengen. Zo zien
we dat Philip in reactie op de lessen aangeeft tijdsdruk te ervaren en dat dit een reden is om
in het algemeen aan de haalbaarheid van het opwekken/vasthouden van aandacht/interesse
van leerlingen (a1) te twijfelen. Toch vinden we deze les(situatie)gebonden perceptie van
tijdsdruk niet bijzonder overtuigend in het begrijpen van de waargenomen frequentie. Niet
alleen komt de betreffende handeling vaak voor, maar bovendien brengt Philip in zijn reactie
op de lessen tijdsdruk niet in verband met het opwekken/vasthouden van aandacht/interesse
van leerlingen. Dit is anders voor de handeling ‘het onderdrukken van negatieve gevoelens’;
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zowel tijdens een semi-gestructureerd interview als tijdens een interview in reactie op een
les, blijkt Philip om dezelfde reden aan de haalbaarheid te twijfelen, dat wil zeggen hij geeft
te kennen dat het hem moeite kost om negatieve gevoelens te onderdrukken. En zo
bevestigen argumenten voor het vertonen van handelingen waarmee Philip leerlingen
activeert de reden om in het algemeen van de haalbaarheid van deze handeling overtuigd te
zijn.
Hieruit blijkt ook dat les(situatie)gebonden cognities met name overtuigend zijn in het
verklaren van de frequentie als een bepaald inhoudelijk aspect bij verschillende invalshoeken
zich voordoet. Dat de leerstof bijvoorbeeld reeds eerder aan bod is geweest, blijkt niet alleen
een factor die bevordert dat Philip negatieve gevoelens over leerlingen uit, maar betreft ook
een argument voor het uiten van negatieve gevoelens.
Vanuit de tweede invalshoek – de les(situatie)gebonden argumenten – zijn de
les(situatie)gebonden cognities in sommige gevallen niet erg overtuigend in het begrijpelijk
maken van de waargenomen frequentie. Ze kunnen bijvoorbeeld tonen dat een docent en een
onderzoeker verschillen in de interpretatie van het handelen op een hoger niveau. Zo
verwoordt Philip weliswaar argumenten voor het stellen van vragen aan leerlingen tijdens
plenaire besprekingen maar lijken die vragen niet persé bedoeld om leerlingen te activeren.
En zo verwoordt hij argumenten voor handelingen waarmee hij de aandacht of interesse van
leerlingen opwekt of vasthoudt, maar tonen de betreffende les(situatie)gebonden
argumenten andere intenties. De les(situatie)gebonden cognities blijken vanuit de tweede
invalshoek met name ambigu als een docent argumenten verwoordt voor het vertonen van
een handeling die minder dan verwacht voorkomt.
Les(situatie)gebonden argumenten maken de waargenomen frequentie het meest
overtuigend begrijpelijk als hetzelfde argument over meerdere lessituaties of meerdere
lessen door de docent in verband wordt gebracht met dezelfde handeling. De drie
verschillende typen argumenten die Philip verwoordt voor het niet reageren op leerlingen of
het niet laten doorschemeren van zijn negatieve mening over een leerling, maken het des te
begrijpelijker dat de handeling vaak voorkomt omdat ze ieder in reactie op drie of meer
lessituaties geuit worden.
Vanuit de derde invalshoek – het optreden van belemmerende of bevorderende factoren –
begrijpen we voor Philip vanuit de les(situatie)gebonden cognities beter dan vanuit de
onderwijsgebonden cognities hoe gedrag van leerlingen bepalend kan zijn voor het uitdagen
van leerlingen. De les(situatie)gebonden cognities dragen dan bij aan het begrijpen van de
waargenomen frequentie door verbanden op een onderwijsgebonden niveau nader te
nuanceren: als ze meer dan de onderwijsgebonden cognities begrijpelijk maken hoe een
factor een handeling belemmert of bevordert.
Ten slotte blijkt dat de les(situatie)gebonden cognities met name de waargenomen frequentie
begrijpelijk maken of bevestigen, en in mindere mate met het optreden van (in)consistentie in
verband kunnen worden gebracht. Dit heeft echter niet zozeer te maken met de
les(situatie)gebonden cognities maar met de onderwijsgebonden cognities. Omdat
kenmerken van de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag elkaar tegenspreken
bij het formuleren van een verwachting over de mate van voorkomen, is er op het niveau van
een handeling zowel sprake van consistentie als inconsistentie.
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6.

Conclusie en discussie

6.1

Inleiding

In dit hoofdstuk formuleren we conclusies en beantwoorden we de onderzoeksvragen door
resultaten voor beide docenten met elkaar in verband te brengen (paragraaf 6.3). Hiertoe
vatten we eerst het onderzoek samen door een korte terugblik te geven op de
probleemstelling, de onderzoeksliteratuur, de methode van onderzoek en de resultaten per
docent (paragraaf 6.2). In paragraaf 6.4 gaan we in op de betekenis van de bevindingen voor
onderzoek naar docentcognities in relatie tot gedrag, voor (na)scholing en opleiding van
docenten en voor onderwijsinnovaties. In paragraaf 6.5 ten slotte bespreken we de
onderzoeksmethode en formuleren we suggesties voor vervolgonderzoek.

6.2

Terugblik

Ten behoeve van paragraaf 6.3, waarin we de onderzoeksvragen zullen beantwoorden en
conclusies zullen formuleren, blikken we in deze paragraaf terug op daartoe benodigde
hoofdpunten uit de voorafgaande hoofdstukken.
6.2.1 Probleemstelling

In hoofdstuk 1 hebben we de probleemstelling geformuleerd als:
Hoe verhouden de cognities van ervaren docenten die lesgeven in een exact vak zich tot hun
handelen in de praktijk van alledag in de context van een concern dat zij naar aanleiding van
de Tweede Fase ervaren?
Cognities hebben we gedefinieerd als alles wat ‘intern’ aanwezig is op een bepaald moment
in de tijd (vergl. Kagan, 1990). Cognities zijn een momentopname van cognitieve processen
en zijn voor een buitenstaander ‘niet direct observeerbaar’. Het (uitwendig) handelen, of het
gedrag, is daarentegen wel observeerbaar (vergl. Clark & Peterson, 1986). Het onderzoek
naar de relatie tussen cognities en handelen perken we in door de relatie te onderzoeken in
de context van een concern dat een docent naar aanleiding van de Tweede Fase ervaart
(vergl. George & Rutherford, 1977; In: van den Berg & VandenBerghe, 1999). Concerns
specificeren de manier waarop de Tweede Fase druk kan uitoefenen op het denken, het
handelen en de relatie daartussen. In hoofdstuk 2, paragraaf 2.2, hebben we het onderzoek
geplaatst binnen de onderzoeksliteratuur over docentcognities. Door het denken van het
handelen te onderscheiden, door na te gaan in welke mate cognities en het handelen
consistent zijn en door het optreden van (in)consistentie nader te onderzoeken, verwachten
we met het onderzoek inzicht te verkrijgen in het antwoord op de vraag hoe cognities en
gedrag zich tot elkaar verhouden.
6.2.2 Onderzoeksliteratuur

In hoofdstuk 2 zijn we ingegaan op de onderzoeksliteratuur over docentcognities in relatie
tot het handelen. In paragraaf 2.3 hebben we cognities gekarakteriseerd aan de hand van een
aantal kenmerken. Cognities kunnen bijvoorbeeld van elkaar verschillen afhankelijk van het
inhoudsgebied of het object waarop ze betrekking hebben (den Brok, 2001; Calderhead, 1996;
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Shulman, 1986). Daarbij kunnen cognities met het eigen gedrag als object bovendien variëren
in het niveau waarop het gedrag wordt geïdentificeerd (Vallacher & Wegner, 1987). Ook
kunnen cognities variëren qua niveau van specificiteit (Fiske & Taylor, 1991; den Brok, 2001).
We maken een onderscheid in onderwijsgebonden en les(situatie)gebonden cognities. Onder
onderwijsgebonden cognities verstaan we lessen- en lessituatiesoverstijgende denkbeelden
over een verscheidenheid aan objecten, bijvoorbeeld lesgeven, leerlingen, leerstof, het vak of
de Tweede Fase. Les(situatie)gebonden cognities zijn de cognities die betrekking hebben op
een specifieke les(situatie). Daarnaast kunnen cognities verschillen afhankelijk van de manier
waarop ze met elkaar verband houden. Zo maken Rokeach (1968; In: Parajes, 1992) en Green
(1971) bijvoorbeeld een onderscheid in centrale en perifere beliefs.
In paragraaf 2.4 zijn we ingegaan op studies naar de relatie tussen docentcognities en het
handelen. We hebben geconcludeerd dat studies verschillende vragen beantwoorden
afhankelijk van de manier waarop ze een type cognitie benaderen. We zien twee vragen:
‘welke cognities komen samen voor met welke handelingen?’ en ‘(in welke mate) is het
handelen consistent met de cognities?’. We hebben laten zien hoe divers het onderzoek naar
de relatie kan zijn, qua typen cognities, methode van onderzoek enzovoorts. In het geval van
onderzoek naar beliefs van docenten betreffende een bepaald inhoudsgebied blijken
bevindingen van onderzoek naar de mate van consistentie niet eenduidig (Calderhead, 1996;
Gess-Newsome, 1999; Fang, 1996; Thompson, 1992): sommige studies tonen een hoge mate
van consistentie, andere een lage mate van consistentie.
In paragraaf 2.5 zijn we ingegaan op verklaringen voor de mate van consistentie. Deze
verklaringen betroffen het type cognitie (de grootte van het inhoudsgebied, de conceptuele
afstand van het inhoudsgebied tot gedrag en onderlinge inconsistentie tussen beliefs), de
methode van onderzoek (door onderzoekers gekozen inhoudsgebied van cognities,
conceptuele discrepantie tussen gedrag en cognities, en het niveau van specificiteit van
cognities in relatie tot gedrag) en de context en kenmerken van de docent.
6.2.3 Methode van onderzoek

Enkele verklaringen voor een lage mate van consistentie (paragraaf 2.5) hebben geleid tot
keuzes voor de methode van onderzoek in ons onderzoek (paragrafen 2.6 en 3.2). Zo stellen
we van de onderwijsgebonden cognities vast of ze consistent of inconsistent zijn met het
gedrag tijdens meerdere lessen en zetten we de les(situatie)gebonden cognities in bij het
verklaren van (in)consistentie. We doen dit omdat we cognities afhankelijk van het niveau
van specificiteit een andere functie toedichten in de verhouding tussen cognities en gedrag
en om ervoor te zorgen dat het niveau van specificiteit van de cognities aansluit bij het
niveau van specificiteit van het gedrag. We stellen bovendien van de onderwijsgebonden
perceptie van het eigen gedrag (in)consistentie vast met het gedrag omdat we ervan uitgaan
dat de kans op consistentie groter is voor cognities met het eigen gedrag als object dan voor
cognities betreffende andere objecten. Dit leidde in paragraaf 3.2 tot de volgende
onderzoeksvragen:
1. Is de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag consistent of inconsistent met
geobserveerd handelen?
2. In hoeverre dragen les(situatie)gebonden cognities bij aan het begrijpen van (in)consistentie?
Een lage mate van consistentie kan ook het gevolg zijn van het feit dat het object van de
cognities door onderzoekers gekozen is (bijvoorbeeld als gebruik wordt gemaakt van
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vragenlijsten of een theoretisch kader dat tot categorisering van cognities leidt), en het feit
dat het geobserveerde gedrag conceptueel niet overeenkomt met de onderzochte cognities
(paragraaf 2.5). We maken – binnen het kader van het concern van een docent – geen keuze
wat betreft het inhoudsgebied van de te onderzoeken cognities maar stellen bij
onderzoeksvraag 1 de mate van consistentie vast gebruikmakend van een docentspecifiek
observatie-instrument waarvan de categorieën volgen uit, en dicht staan bij, de manier
waarop docenten hun gedrag beschrijven (paragraaf 3.6). Hoewel sommige
observatiecategorieën meer high-inference zijn (zie Tabellen 4.1 en 5.1 in de paragrafen 4.3 en
5.3) bijvoorbeeld omdat handelingen op een hoog niveau geïdentificeerd zijn (paragraaf
2.3.1) garanderen we door het docentspecifieke observatie-instrument ook dat het gemeten
gedrag conceptueel congruent is met de gemeten cognities.
In hoofdstuk 3 zijn we ingegaan op de twee docenten, de gebruikte instrumenten, de
verzamelde gegevens, de analysestappen en op betrouwbaarheid en validiteit in dit
onderzoek. Hier willen we opmerken dat we voor de beantwoording van de eerste
onderzoeksvraag eerst de waargenomen frequentie hebben vastgesteld voor door de docent
beschreven handelingen en vervolgens uitgaande van kenmerken van de
onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag (perceptie frequentie, perceptie
haalbaarheid en waardering) per handeling zijn nagegaan of de waargenomen frequentie
consistent is met datgene wat we op basis van die kenmerken zouden verwachten (paragraaf
3.6). Voor de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag hebben we de
les(situatie)gebonden cognities vanuit de volgende drie invalshoeken in verband gebracht
met antwoorden op de eerste onderzoeksvraag (paragraaf 3.6), vanuit de:
1. de manier waarop de les(situatie)gebonden cognities zich verhouden tot kenmerken van
de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag: spreken de les(situatie)gebonden
cognities kenmerken tegen of bevestigen ze die kenmerken?
2. les(situatie)gebonden argumenten die een docent verwoordt voor het wel/niet vertonen
van een handeling en die het begrijpelijk kunnen maken waarom een docent een
handeling wel/niet vertoont.
3. de perceptie/interpretatie van een les(situatie): toont de perceptie/interpretatie van een
situatie dat een factor waarvan de docent in het algemeen heeft aangegeven dat deze een
handeling bevordert of belemmert, in een actuele situatie optreedt?
6.2.4 Resultaten per docent

In de hoofdstukken 4 en 5 hebben we de resultaten over respectievelijk Erwin en Philip
gerapporteerd. Deze hoofdstukken laten een genuanceerder beeld van de relatie tussen
cognities en het handelen zien dan in veel andere studies beschreven of verondersteld wordt,
met name omdat in ons onderzoek het handelen veel aandacht krijgt, we voor verschillende
handelingen, per handeling, (in)consistentie hebben vastgesteld en we de
les(situatie)gebonden cognities vanuit verschillende invalshoeken hebben onderzocht.
Erwin
Erwin uit de zorg dat hij door een vermindering in contacttijd – die de Tweede Fase zoals die
op zijn school is ingevoerd, veronderstelt – minder een door hem positief gewaardeerd
onderwijsleergesprek kan of zal kunnen houden en dat hij zich moet of zal moeten bedienen
van een monoloog (paragraaf 4.2).
In de context van dit concern hebben we de waargenomen frequentie vastgesteld voor het
onderwijsleergesprek en handelingen die daar kenmerkend voor zijn (paragrafen 4.3, 4.5 en
4.6). In een vergelijking tussen de waargenomen frequentie en de frequentie die we op basis
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van kenmerken van de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag konden
verwachten, kunnen we concluderen dat (paragraaf 4.6):
voor 3 handelingen sprake is van consistentie. Erwin nodigde leerlingen bijvoorbeeld in die
mate uit tot het geven van uitleg dat we dit consistent vinden met het feit dat hij deze
handeling positief waardeert;
- voor 1 handeling sprake is van inconsistentie. Hij startte het onderwijsleergesprek over
het huiswerk niet “altijd”, zoals hij deed vermoeden, met leerlingen over dit huiswerk
vragen te laten stellen;
- voor 6 handelingen sprake is van zowel consistentie als van inconsistentie omdat
kenmerken van de onderwijsgebonden perceptie van die handelingen elkaar onderling
tegenspreken bij het formuleren van een verwachting over de mate van voorkomen. Dat
Erwin 95% van de tijd dat de leerstof plenair aan bod komt een onderwijsleergesprek
houdt, vinden we bijvoorbeeld consistent met het feit dat hij dit positief waardeert maar
inconsistent met het feit dat hij twijfelt aan de haalbaarheid van het houden van een
onderwijsleergesprek;
- omdat 4 handelingen helemaal niet voorkomen, is het onderwijsgebonden beeld van het
eigen handelen meer gedifferentieerd dan het beeld dat we van het feitelijke handelen
krijgen. Anderzijds vertoont Erwin ook vaak een handeling, namelijk vragen stellen aan
leerlingen, waarover hij niets heeft gezegd tijdens de semi-gestructureerde interviews;
- het onderwijsleergesprek meer het karakter heeft van een monoloog met veel vragen aan
leerlingen dan (zoals de onderwijsgebonden cognities veronderstellen) een gesprek met
veel en langdurige aandacht voor de inbreng van leerlingen. In dit opzicht is ook sprake
van inconsistentie.
Bij de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag hebben we in eerste instantie gekeken
hoe de les(situatie)gebonden cognities zich verhouden tot de waargenomen frequentie
(paragraaf 4.7).
Uit analyse van de les(situatie)gebonden cognities van Erwin blijken deze cognities met
name vanuit de tweede invalshoek (les(situatie)gebonden argumenten) en de derde
invalshoek (perceptie van belemmerende of bevorderende factoren) bij te dragen aan het
begrijpen van de waargenomen frequentie en blijken ze vanuit de eerste invalshoek (relatie
tot kenmerken van de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag) het meest ambigu
(paragraaf 4.7.4).
Aangezien de les(situatie)gebonden cognities kenmerken van de onderwijsgebonden
perceptie van het eigen gedrag in de meeste gevallen bevestigen (invalshoek 1), verhouden
ze zich tot de waargenomen frequentie zoals die kenmerken. Hierdoor maken de
les(situatie)gebonden cognities vanuit deze invalshoek de waargenomen frequentie des te
begrijpelijker of des te onbegrijpelijker. Als ze de frequentie des te onbegrijpelijker maken
betreft dit overigens die handelingen waarvoor de les(situatie)gebonden cognities het minst
overtuigend kenmerken van de onderwijsgebonden perceptie bevestigen. Ze tonen in dat
geval alleen de reden voor de perceptie van de haalbaarheid, maar brengen deze reden niet
in verband met de betreffende handeling.
Bij analyse van les(situatie)gebonden argumenten (invalshoek 2) bleken twee aspecten een
rol te spelen bij het accepteren van argumenten als potentieel verklarend. We hebben
argumenten niet in beschouwing genomen als de docent ze heeft verwoord in reactie op een
vraag van de interviewer naar redenen om handelingen die hij in het algemeen voorstaat in
een specifieke les(situatie) niet te vertonen. Hoewel deze argumenten het begrijpelijk maken
waarom hij de handeling niet vertoont, kunnen deze argumenten wijzen op het optreden van
het mechanisme van reductie van cognitieve dissonantie (Festinger, 1957). Daarnaast hebben
we argumenten die dermate naar één specifieke lessituatie verwijzen en niet ook zouden
kunnen gelden voor meerdere lessituaties uitgesloten. Dat Erwin een leerling arrogant vindt,
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maakt begrijpelijk waarom hij deze leerling niet beloont of bedankt, maar daarmee kunnen
we nog niet het weinige voorkomen van de handeling tijdens meerdere lessituaties
begrijpen.
Bij analyse van de les(situatie)gebonden cognities gericht op verwijzingen naar
belemmerende of bevorderende factoren (invalshoek 3) viel op dat het optreden van deze
factoren in een actuele situatie toont dat deze factoren op een andere manier het handelen
beïnvloeden dan de onderwijsgebonden cognities leken te veronderstellen; een factor bleek
bijvoorbeeld niet zoals verwacht het houden van een onderwijsleergesprek in algemene zin
te belemmeren maar bleek wel een handeling die kenmerkend is voor een
onderwijsleergesprek, te belemmeren. Dat leerlingen hun huiswerk voor een aantal lessen
niet gedaan hadden is blijkbaar niet zoals de onderwijsgebonden cognities deden vermoeden
een belemmering voor het houden van een onderwijsleergesprek – een onderwijsleergesprek
komt vaak voor – maar blijkt wel een oorzaak voor het niet starten van het gesprek over het
huiswerk door leerlingen er vragen over te laten stellen.
Les(situatie)gebonden cognities blijken op een overtuigende wijze de waargenomen
frequentie begrijpelijk te maken als een inhoudelijk aspect een rol speelt vanuit meerdere
invalshoeken: bijvoorbeeld als de reden om aan de haalbaarheid te twijfelen of daarvan
overtuigd te zijn (invalshoek 1) ook het argument is om de handeling respectievelijk niet, of
wel te vertonen (invalshoek 2). Zo’n inhoudelijk aspect betreft de door Erwin ervaren
tijdsdruk. Het les(situatie)gebonden gevoel te weinig tijd te hebben, te moeten opschieten,
blijkt weliswaar onverwacht geen belemmering voor het houden van een
onderwijsleergesprek maar het maakt in meer dan één opzicht begrijpelijk waarom het
onderwijsleergesprek het karakter heeft zoals geobserveerd.
Philip
Philip toont het dilemma dat hij enerzijds met de komst van de Tweede Fase graag dingen
aan leerlingen wil (gaan) overlaten, maar dat hij anderzijds leerlingen in bepaalde opzichten
wantrouwt: hij twijfelt eraan of ze wel voldoende welwillend zijn (paragraaf 5.2).
In de context van dit concern hebben we van handelingen behorend tot de volgende drie
hoofdcategorieën de waargenomen frequentie vastgesteld (paragrafen 5.3 en 5.5):
- het motiveren van leerlingen (opdat ze met de leerstof aan de slag willen; het leuk
vinden);
- het uiten van gevoelens over leerlingen. Als Philip meer negatieve dan positieve
gevoelens uit (zich bijvoorbeeld meer cynisch dan vriendelijk toont) dan loopt hij het
risico dat leerlingen ontmoedigd raken;
- het activeren van leerlingen. Met deze handelingen wordt het eerder beschreven
‘overlaten’ gespecificeerd.
Deze drie hoofdcategorieën impliceren elk twee handelingen. Op het niveau van een
handeling hebben we de waargenomen frequentie van die handeling en (in)consistentie
vastgesteld. In een vergelijking tussen de waargenomen frequentie en de frequentie die we
op basis van kenmerken van de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag konden
verwachten, kunnen we concluderen dat (paragraaf 5.6):
- voor 1 handeling sprake is van consistentie. Philip liet plenaire besprekingen in die mate
voorafgaan door periodes waarin leerlingen zelfstandig werken dat we dit consistent
vinden met het feit dat hij dit positief waardeert en overtuigd is van de haalbaarheid
ervan;
- voor 2 handelingen sprake is van inconsistentie. Philip liet leerlingen bijvoorbeeld minder
dan verwacht en gedurende minder tijd zelfstandig werken;
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- voor 3 handelingen sprake is van zowel consistentie als inconsistentie omdat kenmerken
van de onderwijsgebonden perceptie elkaar tegenspreken in het formuleren van een
verwachting voor de mate van voorkomen. Dat Philip bijvoorbeeld vaker blijk gaf van
negatieve dan van positieve gevoelens over leerlingen bleek onverwacht gezien het feit
dat hij het onderdrukken van negatieve gevoelens positief waardeert maar bleek
consistent met het feit dat hij twijfelt aan de haalbaarheid van het onderdrukken van
negatieve gevoelens.
Uit analyse van de les(situatie)gebonden cognities van Philip blijken deze cognities met
name vanuit de derde invalshoek (perceptie van belemmerende of bevorderende factoren,
zie hiervoor: paragraaf 6.2.2) bij te dragen aan het begrijpen van de waargenomen frequentie
en blijken ze vanuit de tweede invalshoek (les(situatie)gebonden argumenten) meer en
vanuit de eerste invalshoek (relatie tot kenmerken van de onderwijsgebonden perceptie van
het eigen gedrag) het meest ambigu (paragraaf 5.7.5).
Vanuit de eerste invalshoek – de manier waarop les(situatie)gebonden cognities zich tot
kenmerken van de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag verhouden – blijken
de les(situatie)gebonden cognities deze kenmerken in de meeste gevallen te bevestigen, in
het geval van één handeling een kenmerk te nuanceren en in het geval van een andere
handeling een kenmerk tegen te spreken. Voor die handeling waarvoor de
les(situatie)gebonden cognities een kenmerk tegenspreken, maakte dit de waargenomen
frequentie en geconstateerde inconsistentie des te onbegrijpelijker. Als les(situatie)gebonden
cognities kenmerken bevestigen dan verhouden ze zich tot de waargenomen frequenties
zoals die kenmerken waardoor ze de frequentie alleen maar des te begrijpelijker of
onbegrijpelijker maken. Als les(situatie)gebonden cognities al vanuit de eerste invalshoek
bijdragen dan doen ze dat het meest overtuigend als niet alleen de reden voor de perceptie
van de haalbaarheid herkenbaar is maar deze ook op het les(situatie)gebonden niveau
verband houdt met de betreffende handeling.
Les(situatie)gebonden argumenten (invalshoek 2) dragen niet bij aan het begrijpen van de
frequentie en zeker niet aan het begrijpen van (in)consistentie als de docent veel inhoudelijk
verschillende argumenten verwoordt voor een handeling die weinig, of minder dan
verwacht, voorkomt. Les(situatie)gebonden argumenten afgeleid uit de manier waarop
Philip handelingen op een hoger niveau identificeert, dragen op een minder overtuigende
manier bij als de docent en de onderzoeker verschillen in de interpretatie van handelingen
op een hoger niveau. Het meest overtuigend dragen argumenten bij aan het begrijpen van de
waargenomen frequentie als één argument in reactie op meerdere lessituaties door de docent
met de betreffende handeling in verband wordt gebracht.
Vanuit de derde invalshoek – verwijzingen naar belemmerende of bevorderende factoren –
tonen de les(situatie)gebonden cognities in meer detail dan de onderwijsgebonden cognities
hoe een factor een bepaalde handeling kan belemmeren.
Ook blijken les(situatie)gebonden cognities op een overtuigende wijze de waargenomen
frequentie begrijpelijk te maken als een inhoudelijk aspect zich vanuit meerdere
invalshoeken voordoet: als een belemmerende factor (invalshoek 3) het argument blijkt om
de handeling niet te vertonen (invalshoek 2).
Inhoudelijk gezien tonen de les(situatie)gebonden cognities en het geobserveerde handelen
dat wantrouwen in de welwillendheid van leerlingen het activeren van leerlingen niet in de
weg staat, maar dat dit wantrouwen wel in andere, ook door de onderwijsgebonden
cognities gesuggereerde richtingen, van invloed is. Zo blijkt bijvoorbeeld het uitdagen van
leerlingen alleen voor de welwillende leerling bedoelt.
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6.3

Beantwoording van de onderzoeksvragen

In deze paragraaf zullen we de antwoorden op de onderzoeksvragen voor beide docenten
integraal bespreken en conclusies formuleren over de verhouding van de door ons
onderzochte cognities van docenten tot hun gedrag in de klas. In paragraaf 3.2 hebben we de
probleemstelling – ‘Hoe verhouden de cognities van ervaren docenten die lesgeven in een
exact vak zich tot hun handelen in de praktijk van alledag in de context van een concern dat
zij naar aanleiding van de Tweede Fase ervaren?’ – gespecificeerd tot de volgende twee
onderzoeksvragen:
1. Is de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag consistent of inconsistent met
geobserveerd handelen?
2. In hoeverre dragen les(situatie)gebonden cognities bij aan het begrijpen van (in)consistentie?
De resultaten bij beide docenten laten zien dat de relatie tussen de cognities en het gedrag
van docenten complex is. Zo laten de antwoorden op de eerste onderzoeksvraag bij beide
docenten zien dat de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag niet op een
eenduidige manier samenhangt met het geobserveerde handelen. Kenmerken van de
onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag – de perceptie van de frequentie, de
perceptie van de haalbaarheid en de waardering van handelingen – bleken bij beide
docenten voor de meeste handelingen ambigu in hun voorspelling voor de mate van
voorkomen van handelingen. Zouden we op basis van een positieve waardering voor een
handeling verwachten dat die handeling vaak voorkomt, uitgaande van twijfels omtrent de
haalbaarheid zouden we juist verwachten dat die handeling weinig voorkomt. Uitgaande
van het ene kenmerk concludeerden we inconsistentie en uitgaande van het andere
consistentie. Het is dan ook wellicht kenmerkend voor een concern dat kenmerken elkaar
tegenspreken, dat een docent een handeling bijvoorbeeld zowel positief waardeert als twijfelt
aan de haalbaarheid ervan. Deze ambiguïteit in de relatie tussen kenmerken onderling,
benadrukt de complexiteit van de relatie tussen cognities en het handelen in de context van
onderwijsvernieuwingen. We kunnen er bijvoorbeeld blijkbaar niet als vanzelfsprekend van
uitgaan dat als de docent een handeling positief waardeert of als hij overtuigd is van de
haalbaarheid ervan, de betreffende handeling vaak voorkomt. Maar ook als dergelijke
kenmerken wel tot een eenduidige voorspelling over de frequentie van voorkomen van een
handeling leiden, bleek bij beide docenten zowel van consistentie als van inconsistentie
sprake te kunnen zijn. Daarnaast zien we bij beide docenten het verschijnsel optreden dat een
handeling vaak voorkomt maar weinig of geen onderwerp van gedachten is. Deze
handelingen impliceren mogelijk een routine omdat ze niet onder bewuste waarneming
lijken plaats te vinden.
De les(situatie)gebonden cognities bleken bij de beantwoording van de tweede
onderzoeksvraag bij beide docenten voor bovenstaande ambiguïteit geen uitsluitsel te bieden
gezien de manier waarop ze zich tot kenmerken van de onderwijsgebonden perceptie van
het eigen gedrag verhielden. Omdat les(situatie)gebonden cognities in de meeste gevallen
kenmerken van de onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag bevestigen,
verhouden ze zich tot de waargenomen frequentie zoals die kenmerken, waardoor ze de
frequentie des te onbegrijpelijker of des te begrijpelijker maken. In het ene geval dat ze
kenmerken tegenspraken bleken ze bovendien de frequentie des te onbegrijpelijker te maken.
Wanneer les(situatie)gebonden cognities kenmerken van de onderwijsgebonden perceptie
van het eigen gedrag bevestigen dan blijken ze hierin overtuigender wanneer:
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- aan de les(situatie)gebonden waardering of perceptie van de haalbaarheid dezelfde reden
die de onderwijsgebonden cognities tonen, ten grondslag ligt dan wanneer er een andere
reden aan ten grondslag ligt;
- de onderwijsgebonden reden voor de waardering of perceptie van de haalbaarheid
verband houdt met de betreffende handeling dan wanneer alleen deze reden herkenbaar
is in de les(situatie)gebonden cognities. De les(situatie)gebonden cognities blijken in dit
opzicht nog overtuigender wanneer de onderwijsgebonden reden voor de waardering of
perceptie van de haalbaarheid van een handeling het les(situatie)gebonden argument is
om een handeling wel of niet te vertonen.
In beide gevallen komen de les(situatie)gebonden cognities overeen met de
onderwijsgebonden cognities zodat een generalisering naar andere lessituaties meer
aannemelijk is dan wanneer de les(situatie)gebonden cognities die overeenkomsten niet
tonen.
Opvallend is dat bij Erwin de meest overtuigende les(situatie)gebonden cognities de
frequentie des te begrijpelijker maken en de minder overtuigende les(situatie)gebonden
cognities de frequentie des te onbegrijpelijker. Dit patroon konden we in het geval van Philip
echter niet bevestigen.
De les(situatie)gebonden cognities bevestigen vanuit de eerste invalshoek bij beide docenten
eerder de complexiteit van de relatie dan dat ze bijdragen aan het begrijpen van
(in)consistentie op het onderwijsgebonden niveau. Deze ambiguïteit of complexiteit vertoont
overeenkomsten met wat Morine-Dershimer (1988) verstaat onder ‘value conflicts’ die
kunnen blijken uit uitspraken van docenten tijdens stimulated-recall interviews: conflicten
die zich voordoen in de argumentatie vanwege het feit dat twee na te streven ‘values’
tegenstrijdig zijn. Bij één van de acht door Morine-Dershimer (1988) onderzochte dio’s
blijken bijvoorbeeld, tijdens drie lessituaties, ‘values’ die verwijzen naar ‘sticking to the topic’
te conflicteren met ‘values’ die verwijzen naar het welbevinden van leerlingen. De wens van
de betreffende docent met de inhoud van de les door te gaan, conflicteert in drie situaties met
de behoefte tegemoet te komen aan wensen van individuele leerlingen. Dit is vergelijkbaar
met wat wij hebben geconcludeerd over Erwin (zie paragraaf 4.7.3): tijdsdruk lijkt voor
Erwin zowel volgens de onderwijsgebonden cognities als volgens de les(situatie)gebonden
cognities een argument om op een andere manier dan hij in het ideale geval wenselijk acht,
een onderwijsleergesprek te houden. ‘Value conflicts’ zijn, naast complexiteit, onzekerheid,
eenmaligheid en instabiliteit, kenmerken van situaties, waarmee docenten, en professionals
in het algemeen, dienen om te gaan (Yinger, 1986).
Vanuit de andere twee invalshoeken bleken de les(situatie)gebonden cognities in de meeste
gevallen bij beide docenten de waargenomen frequentie begrijpelijk te maken: op basis van
les(situatie)argumenten en de perceptie dat een belemmerende of bevorderende factor
optreedt, konden we veelal begrijpen waarom een handeling (on)verwacht veel/weinig
voorkomt. De les(situatie)gebonden argumenten en de perceptie van belemmerende of
bevorderende factoren zouden heel goed een onderdeel kunnen zijn van datgene wat
Thompson (1992) lijkt te verstaan onder een ‘operative theory of instruction’ of datgene wat
Argyris en Schön (1974) bedoelen met ‘theories in use’. Het lijken de cognities die meer dan
de algemene cognities die een docent verwoordt als hij naar zijn algemene gedachtegoed
wordt gevraagd, aan het handelen ten grondslag liggen. Wel laten de resultaten wat dit
betreft ook verschillen tussen de beide docenten zien. De resultaten bij Philip tonen dat
argumenten waarmee een docent zijn handelen op een hoger niveau duidt dan de
onderzoekers (zie paragraaf 2.3.1: gedragsidentificatietheorie Vallacher & Wegner, 1987) het
minst overtuigend bijdragen. Het meest overtuigend zijn die argumenten die in reactie op
meerdere lessituaties geuit worden, zoals uit de les(situatie)gebonden argumenten van Philip
voor één bepaalde handeling bleek. Zo zegt Philip in reactie op meerdere lessituaties geen
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blijk te willen geven van negatieve gevoelens over een leerling vanwege zijn recente verleden
met die leerling, gezien de invloed die die leerling heeft op de rest van de klas en ter
voorkoming van een negatief effect op de betreffende maar ook op andere leerlingen (zie
paragraaf 5.7.2). Zo’n patroon in de argumentatie voor één handeling dat zich over meerdere
lessituaties uitstrekt, komt overeen met de modellen die (Mitchell en Marland, 1989)
beschrijven en die het interactieve denken van docenten typeren voor verschillende
contexten of waardegebieden en over verschillende lessituaties heen. De mogelijkheid om
uitgaande van les(situatie)gebonden cognities te generaliseren naar meerdere lessituaties
laten ook Brown en McIntyre (1993) zien. De door hun onderzochte docenten bleken bij
evaluatie van zojuist gegeven lessen altijd aan te geven in hoeverre ze erin slaagden ‘a
normal desirable state of pupil activity’ te handhaven òf vooruitgang te boeken op drie
gebieden: het leren van leerlingen, het voltooien van een of ander product bijvoorbeeld een
opdracht, of het waarborgen van de planning.
De resultaten bij Erwin tonen aan dat les(situatie)gebonden argumenten pas dan eventueel
een bijdrage kunnen leveren als ze inhoudelijk gezien over meerdere lessituaties zouden
kunnen gelden en als ze geen eventuele reductie van cognitieve dissonantie tonen (zie
Festinger, 1957), dat wil zeggen een docent de argumenten heeft verwoord in reactie op een
vraag van de interviewer naar redenen voor het niet vertonen van een handeling die hij in
het algemeen voorstaat.
Als les(situatie)gebonden cognities tonen dat een belemmerende of bevorderende factor
optreedt dan nuanceren de les(situatie)gebonden cognities bij beide docenten een door de
onderwijsgebonden cognities gesuggereerde invloed van zo’n factor. In het geval van Erwin
tonen de les(situatie)gebonden cognities dat factoren op andere handelingen van invloed
kunnen zijn dan de onderwijsgebonden cognities veronderstellen en in het geval van Philip
tonen de les(situatie)gebonden cognitie meer precies hoe een factor een handeling
beïnvloedt.
Aangezien we slechts bij twee docenten de relatie diepgaand hebben onderzocht en de twee
onderzoeksvragen hebben beantwoord, moeten bovenstaande conclusies worden gezien als
hypothesen voor vervolgonderzoek. De implicaties in de volgende paragraaf moeten ook in
het licht van deze beperking gezien worden.

6.4

Implicaties

In deze paragraaf gaan we in op mogelijke betekenissen van de bevindingen voor onderzoek
naar docentcognities in relatie tot gedrag, voor (na)scholing en opleiding van docenten en
voor onderwijsinnovaties.
6.4.1 Implicaties voor onderzoek naar docentcognities in relatie tot gedrag

Zoals in paragraaf 2.6 beschreven, liggen uit de onderzoeksliteratuur afgeleide verklaringen
voor inconsistentie ten grondslag aan een aantal keuzes voor de methode van het
onderhavige onderzoek. We hebben ervoor gekozen om het handelen van de docent te
analyseren aan de hand van een docentspecifiek observatie-instrument – met categorieën die
volgen uit de gedragsbeschrijvingen van docenten – omdat we van die cognities de mate van
consistentie wilden vaststellen waarvan het object het eigen gedrag betrof (paragraaf 2.5.1.2),
we geen keuze wilden maken wat betreft het object van de te onderzoeken cognities maar dit
wilden laten volgen uit waar docenten zelf mee komen (paragraaf 2.5.2.1), en we wilden
waarborgen dat het gedrag conceptueel congruent is met de onderzochte cognities
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(paragraaf 2.5.2.2). Gezien de bevindingen in paragraaf 6.2.4 en 6.3 blijkt zo’n docentspecifiek
observatie-instrument vruchtbaar om het handelen van een docent te bekijken en te
analyseren. Het verschaft de mogelijkheid om als het ware door de bril van de docent naar
diens handelen te kijken, een mogelijkheid die voor zover bij ons bekend niet eerder in een
onderzoekscontext is uitgewerkt en die voorziet in een oplossing voor het probleem dat
inconsistentie het gevolg is van het feit dat de onderzoeker heeft gekozen voor het object van
de cognities (paragraaf 2.5.2.1).
Na het handelen op deze manier te hebben bekeken, weten we weliswaar in welke opzichten
het handelen tijdens geobserveerde lessen en lessituaties verschilt of overeenkomt met het
meer algemene beeld van het eigen handelen van de docent, maar kunnen we deze
verschillen, overeenkomsten of het handelen ‘an sich’ nog niet begrijpen. Hiertoe blijken
gezien onze bevindingen bij twee docenten de les(situatie)gebonden cognities, en in het
bijzonder les(situatie)gebonden argumenten voor handelingen en de perceptie van
belemmerende of bevorderende factoren, vruchtbaar. Ze maken de waargenomen frequentie
van handelingen in de meeste gevallen begrijpelijk. Les(situatie)gebonden argumenten
blijken gezien de resultaten bij Philip op hun beurt te generaliseren naar inhoudsgebieden
die ten grondslag liggen aan het handelen tijdens meerdere lessituaties (vergl. modellen van
Mitchell & Marland, 1989). Met deze conclusie over de bruikbaarheid van
les(situatie)gebonden argumenten kunnen we ook de literatuur omtrent praktische
argumenten (Fenstermacher, 1994; Fenstermacher & Richardson, 1993; Morine-Dershimer
1987; 1988) in verband brengen met de literatuur omtrent het interactieve denken (Mitchell &
Marland, 1989); als een argument in reactie op meerdere les(situaties) verband houdt met een
handeling, toont dit een patroon zoals ook door Mitchell en Marland (1989) beschreven. Zo’n
patroon toont welke cognities – perceptie of interpretatie van de situatie, gewenste doelen
enzovoorts – over meerdere situaties aan een bepaalde handeling ten grondslag liggen, het
toont het ‘cognitieve instrumentarium’ waarmee de docent in de onderwijsleersituatie
opereert (vergl. Verloop, 1998; ‘operative theory of instruction’: Thompson, 1992; ‘theories in
use’ Argyris & Schön, 1974).
Argumenten voor het handelen die blijken uit stimulated-recall interviews worden door
sommige onderzoekers overigens uitgesloten van verdere analyse omdat deze argumenten
veelal in retrospect worden geformuleerd en niet de gedachten tijdens het lesgeven
representeren (bijvoorbeeld Meijer, 1999). Als men echter inzicht wil verkrijgen in
les(situatie)gebonden cognities die het handelen begrijpelijk maken, dan blijken gezien onze
bevindingen juist de les(situatie)gebonden argumenten inzichtelijk. Het zijn cognities die het
handelen begrijpelijk maken of toelichten (vergl. ‘reflection on action’; Yinger, 1986) zonder
overigens te veronderstellen dat het ook de cognities zijn die tijdens het lesgeven een rol
spelen (vergl. ‘reflection in action’; Yinger, 1986). Vanuit deze optiek is de vraag naar
validiteit van stimulated-recall interviews in het meten van gedachten tijdens het handelen,
irrelevant (Yinger, 1986). Bij een onderzoek naar les(situatie)gebonden argumenten moet ons
inziens wel opgepast worden voor het proces van reductie van cognitieve dissonantie
(Festinger, 1957); het verschijnsel dat een docent zijn handelen ‘goedpraat’ in reactie op de
vraag waarom hij iets niet doet wat volgens zijn cognities wel logisch was geweest.
In onderzoek naar docentcognities en het handelen verdient het aanbeveling om zich ten
minste rekenschap te geven van de les(situatie)gebonden cognities van docenten waarbij de
onderwijsgebonden cognities en de manier waarop zij zich tot het handelen verhouden, als
een zoeklicht kunnen fungeren (zie ook Mitchell & Marland, 1989).
Onze methode van onderzoek naar zowel de onderwijsgebonden cognities als de
les(situatie)gebonden cognities in relatie tot het gedrag, ten slotte voorziet in een beeld van
de cognities die aan het handelen ten grondslag liggen, dat meer ‘op maat’ is dan verkregen
met niet persoonsgebonden instrumenten als vragenlijsten.
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6.4.2 Implicaties voor scholing en onderwijsinnovaties

Het onderscheid in cognities afhankelijk van het niveau van specificiteit, het inhoudsgebied
waarop ze betrekking hebben, en de betekenis van de verschillende typen cognities voor de
relatie met het handelen, kan wellicht ook voor de praktijk van nascholers, opleiders,
begeleiders van docenten (in opleiding) om verschillende redenen interessant zijn. Zo
kunnen we ons voorstellen dat het inzoomen op een handeling die door een docent als
problematisch wordt ervaren, gestructureerd kan worden door specifieke aandacht voor:
- kenmerken van de perceptie van die handeling, bijvoorbeeld hoe waardeert de docent de
handeling en hoe schat hij de haalbaarheid in en om welke redenen?
- de mate waarin die handeling voorkomt;
- factoren die de handeling belemmeren of bevorderen;
- les(situatie)gebonden cognities en in het bijzonder de les(situatie)gebonden argumenten
voor het wel of niet vertonen van de handeling.
Door vervolgens te reflecteren op deze aspecten in hun onderlinge verband, verwachten we
een vergroting van inzicht in de problematische aard van die handeling en in eventuele
oplossingsrichtingen. Fenstermacher en Richardson (1993) beschrijven het voorbeeld van een
docente – Sami – die onder begeleiding de argumenten die ten grondslag lagen aan de
manier waarop ze het leesonderwijs verzorgde, reconstrueerde tot meer wenselijke
argumenten. Hoewel Fenstermacher en Richardson (1993) niet tonen dat deze reconstructie
ook tot veranderingen in het gedrag leidde, beschouwen ze het proces van reconstructie
“beneficial for Sami and the other participating teachers in terms of changes in beliefs and
practices (see Richardson and Anders, 1990).” (p. 109). Ho, Watkins en Kelly (2001)
bijvoorbeeld tonen aan dat reflectie op opvattingen, op de lespraktijk en op alternatieve
onderwijsleerbenaderingen in onderlinge relatie, gevolgd door het herontwerpen van
onderwijs, bij negen van de twaalf van de door hun onderzochte docenten gepaard ging met
verbeterde scores op een vragenlijst afgenomen bij studenten, een jaar later. Thompson
(1992) spreekt zich meer in het algemeen uit voor het nut van reflectie op het handelen in
relatie tot cognities, dat wil zeggen niet persé in de context van een problematische
handeling of van professionalisering. Reflectie op het handelen in relatie tot beliefs,
leerlingen, het vak en de context, leidt volgens Thompson (1992) tot meer consistentie omdat
het tot meer coherente rationales aanleiding geeft:
“Based on her data, Thompson (1984) observed that the extent to which experienced teachers’
conceptions are consistent with their practice depends in large measures on the teachers’ tendency to
reflect on their actions […] It is through reflection that teachers develop coherent rationales for their
views, assumptions and actions, and become aware of viable alternatives. Ernest (1988) also recognized
the central role reflection plays on teaching when he noted that by reflecting on the effect of their actions
on students, teachers develop a sensitivity for context that enables them to select and implement
situationally appropriate instruction in accordance with their own views and models” (p. 139)

We kunnen ons ten slotte ook voorstellen dat het maken en het telkens aanpassen en
uitbreiden van een docentspecifiek ‘observatie-instrument’ een docent en diens
begeleider/opleider inzicht verschaft in het zich ontwikkelend gedragsrepertoire. Het niveau
waarop handelingen geïdentificeerd kunnen worden (Vallacher & Wegner, 1987) biedt dan
wellicht een bruikbaar ordeningsprincipe. Hier gaan we in paragraaf 6.5.1 nader op in.
De resultaten, met name verschillen tussen de concerns van Erwin en Philip, laten ook zien
dat docenten kunnen verschillen in hun beleving van een onderwijsinnovatie (vergl. van
Veen, 2003): ziet Erwin vanwege schoolorganisatorische keuzes zich beperkt in het houden
van een onderwijsleergesprek, Philip zet vraagtekens bij de benodigde houding van
leerlingen. De mate waarin zo’n concern uiteindelijk het handelen beïnvloedt, blijkt voor
beide docenten mee te vallen. Het onderwijsleergesprek van Erwin is weliswaar van een iets
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ander karakter dan zijn onderwijsgebonden cognities doen vermoeden, toch houdt hij vaak
een onderwijsleergesprek. Ook de les(situatie)gebonden cognities van Erwin lijken zijn
twijfels omtrent de haalbaarheid van een onderwijsleergesprek te relativeren. In het geval
van Philip blijkt zijn wantrouwen in de welwillendheid van leerlingen het activeren van
leerlingen niet in de weg te staan.
Dergelijke conclusies kunnen we alleen formuleren na ook het handelen van docenten te
hebben bekeken en de les(situatie)gebonden cognities te hebben bestudeerd. Dit impliceert
dat voor het verkrijgen van inzicht in de manier waarop de interpretatie of beleving van een
onderwijsinnovatie door docenten van invloed is op de lespraktijk van alledag, een studie
naar de meer algemene cognities van docenten niet volstaat.
Gezien de beperkte relatie tussen de onderwijsgebonden cognities enerzijds en de
les(situatie)gebonden cognities en de lespraktijk anderzijds impliceren de bevindingen ook
dat wanneer docenten een onderwijsinnovatie op onderwijsgebonden niveau accepteren, dit
hoeft te betekenen dat de lespraktijk hiermee in overeenstemming is. Om het succes van een
onderwijsinnovatie te vergroten, is het aan te bevelen om in de communicatie met docenten
in te steken op een les(situatie)specifiek niveau.

6.5

Reflectie op de
vervolgonderzoek

methode

van

onderzoek

en

aanbevelingen

voor

Hoewel de resultaten van ons onderzoek per docent een genuanceerder en diepgaander
beeld laten zien van de relatie tussen cognities en gedrag dan veel andere studies, betreffen
ze slechts twee docenten. We hadden de onderzoeksvragen graag bij meerdere docenten
onderzocht, maar omdat het zoeken naar een geschikte methode om de relatie te
onderzoeken en het analyseren van de gegevens meer tijd in beslag nam dan verwacht, was
dit helaas niet mogelijk.
In deze paragraaf bediscussiëren we de methode van onderzoek en doen we aanbevelingen
voor vervolgonderzoek. Uitgaande van onder andere verschillen en overeenkomsten tussen
de twee docenten geven we hieronder per aspect aan (1) wat we zouden verwachten als we
het onderzoek bij meer docenten zouden hebben gedaan, (2) in welke opzichten de methode
in mindere mate voldeed en (3) hoe we een eventueel toekomstig onderzoek naar andere
docenten zouden opzetten om in deze lacunes te kunnen voorzien.
6.5.1 De perceptie van het eigen gedrag

Kijken we naar perceptie van het eigen gedrag en in het bijzonder naar de manier waarop en
de mate waarin docenten hun eigen gedrag beschrijven en naar kenmerken van die
perceptie, dan kunnen we het volgende opmerken:
De mate waarin docenten hun gedrag beschrijven
Wat opvalt in de vergelijking tussen Erwin en Philip is dat we van Erwin de frequentie van
voorkomen van meer handelingen hebben vastgesteld dan van Philip (paragrafen 4.3, 4.5, 5.3
en 5.5). Daarenboven heeft Erwin bovendien nog veel meer handelingen tijdens de semigestructureerde interviews beschreven waarvan we de frequentie niet hebben vastgesteld
omdat ze geen verband hielden met zijn concern. Bij Philip daarentegen geven de
observatiecategorieën een aardige indicatie van alle handelingen die hij tijdens de semigestructureerde interviews heeft verwoord. Erwin geeft tijdens de semi-gestructureerde
interviews in vergelijking met Philip dus een meer gedifferentieerd beeld van zijn handelen.
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Dit verschil in aantal handelingen kan liggen aan de interviewvragen. Deze vragen, met
name de eerste vraag tijdens het eerste semi-gestructureerde interview ‘hoe ziet onderwijs
met een klas leerlingen er voor jou idealiter uit?’, zijn multi-interpretabel. Een docent kan
deze vraag op verschillende manieren beantwoorden, zoals we niet alleen zagen bij Erwin en
Philip maar ook bij de andere vier docenten waarbij we dezelfde gegevens hebben verzameld
(zie paragraaf 3.4.2). Een docent kan:
- aangeven hoe zijn lessen er uitzien, ongeacht of de docent zijn idealen wat dit betreft
verwezenlijkt ziet. Erwin start bijvoorbeeld met een beschrijving van het
onderwijsleergesprek. En ook drie andere docenten gaan in op hun (ideale) manier van
lesgeven;
- aangeven welke factoren de (ideale) manier van lesgeven in de weg staan. Philip opent
het interview door zijn afhankelijkheid van de houding van leerlingen te verwoorden.
Ook een andere docent gaat in op aspecten die de lespraktijk beïnvloeden.
- De wijze waarop de docent deze vraag beantwoordt, lijkt mede bepalend voor het verdere
verloop van het interview en kan dus een oorzaak zijn van het feit dat Erwin uitgebreider
dan Philip zijn handelen beschrijft.
De manier waarop docenten hun gedrag beschrijven
Kijken we naar de handelingen die Erwin en Philip beschrijven dan zien we dat Philip meer
dan Erwin multi-interpretabele beschrijvingen van zijn handelingen geeft. Wat bedoelt Philip
bijvoorbeeld met “eens iets anders doen” of “plooien gladstrijken”? Erwin daarentegen
beschrijft concreet voorstelbare handelingen die makkelijk te interpreteren zijn omdat ze
kenmerkend zijn voor een onderwijsleergesprek.
Deze ‘vaagheid’ van gedragsbeschrijvingen hangt samen met het niveau waarop
handelingen kunnen worden geïdentificeerd (zie paragraaf 2.3.1: gedragsidentificatietheorie
Vallacher & Wegner, 1987). Dat wil zeggen dat we bij sommige handelingen ons direct iets
kunnen voorstellen omdat ze concreet zijn (bijvoorbeeld ‘bord schrijven’). Bij andere
handelingen (bijvoorbeeld ‘theorie verduidelijken’) die op een hoog niveau geïdentificeerd
zijn, kunnen we ons niet direct iets voorstellen omdat ze weliswaar een beeld geven van de
effecten die een docent met zijn handelen wil bereiken maar niet van de exacte manier
waarop een docent dat denkt te doen.
Kijken we naar de handelingen die Erwin beschrijft (zie paragraaf 4.3) dan zien we dat de
meeste handelingen op een laag niveau zijn geïdentificeerd. Dat wil overigens niet zeggen
dat Erwin zijn handelingen niet ook op een hoog niveau identificeert. Zo heeft hij het tijdens
de semi-gestructureerde interviews bijvoorbeeld ook over ‘zorgen dat leerlingen zich prettig
voelen’.
Kijken we naar de handelingen die Philip beschrijft dan zien we dat hij handelingen op een
hoog en een laag niveau identificeert. Philip heeft het niet alleen over effecten van zijn
handelen op leerlingen (bijvoorbeeld “leerlingen laten denken”), of over hoe zijn handelen
op leerlingen overkomt (bijvoorbeeld “vriendelijk zijn” of “leuke, afwisselende dingen
doen”) maar ook over meer concreet voorstelbare handelingen als “een proef doen die fout
gaat” (zie paragraaf 5.3).
De vaagheid van beschrijvingen van Philip heeft ertoe geleid dat we overeenkomstig het
niveau waarop hij handelen beschrijft, categorieën moesten formuleren die observeerbaar
zijn. In sommige opzichten hebben we daarmee aan gedragsbeschrijvingen misschien andere
bedoelingen toegekend, dan Philip zou hebben gedaan. Dit kan wellicht ertoe hebben geleid
dat we voor een handeling als ‘de aandacht of interesse van leerlingen voor de leerstof
opwekken/vasthouden’ (a1, zie paragraaf 5.7.1) aan het geobserveerde handelen andere
intenties toedichtten dan de les(situatie)gebonden cognities lieten zien. Hoewel we
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geprobeerd hebben zo dicht mogelijk bij datgene wat Philip zegt en bedoelt, te blijven, blijkt
uit dit verschil in interpretatie van het handelen door de docent en de onderzoeker, dat
voorzichtigheid betracht moet worden bij de interpretatie van de cognities en het handelen
van een docent (zie paragraaf 2.5.2.1).
Vanwege verschillen in de manieren waarop docenten hun gedrag kunnen beschrijven en
met name gezien de verschillende niveaus van gedragsidentificatie zou het interessant zijn
om meer onderzoek te doen naar de hiërarchische structuur van de perceptie van
handelingen en afhankelijk van het niveau waarop handelingen geïdentificeerd worden, de
volgende vragen te beantwoorden. De gedragsidentificatietheorie van Vallacher en Wegner
(1987) kan daarbij leidend zijn.
- voor handelingen die op een hoog niveau worden geïdentificeerd: in welke mate heeft de
docent een beeld van concrete handelingen die in de hiërarchie ondergeschikt zijn aan de
op een hoger niveau geïdentificeerde handelingen? Als een docent (in opleiding)
bijvoorbeeld aangeeft leerlingen te (willen) motiveren, heeft hij dan ook beeld van meer
concrete handelingen waardoor leerlingen gemotiveerd geraken? Als een docent hier geen
beeld van heeft dan zou dit mogelijkerwijs verband kunnen houden met het feit dat
‘motiveren’ een handeling is waarmee de docent nog weinig ervaring heeft, waar hij nog
onvoldoende bedreven mee is. Van dergelijke handelingen zouden we verwachten dat ze
in mindere mate voorkomen dan handelingen die naast dit hoge niveau ook op een laag
niveau geïdentificeerd worden (zie ook paragraaf 2.5.1.2);
- voor handelingen die op een laag niveau worden geïdentificeerd: in welke mate heeft de
docent een beeld van de effecten van die handelingen? Als een docent (in opleiding)
bijvoorbeeld aangeeft aantekeningen op het bord te schrijven, met welke reden doet hij
dat dan, welk effect tracht hij te bereiken? Als een docent hier geen beeld van heeft dan
zou dit mogelijkerwijs verband kunnen houden met het feit dat het een ‘triviaal’
bevonden handeling betreft, die hij niet bijzonder van belang acht en die men zonder een
bewuste intentie vooraf vertoont. Het zou interessant zijn om na te gaan of dergelijke
handelingen juist vaker of minder vaak voorkomen dan handelingen die op meerdere
niveaus of op een hoger niveau geïdentificeerd worden;
- voor handelingen die aanvankelijk op een hoger niveau geïdentificeerd maar tijdens of in
een terugblik op een lager niveau geïdentificeerd worden: impliceerde de
handelingscontext of de les(situatie) aspecten die de uitvoer van de handeling
bemoeilijkten? Zo zegt één van de principes van de theorie van Vallacher en Wegner
(1987) dat als een handeling moeilijk uitvoerbaar blijkt, men zich bezighoudt met het ‘hoe’
en derhalve het gedrag op een lager niveau geïdentificeerd wordt;
- voor handelingen die aanvankelijk op een lager niveau geïdentificeerd maar tijdens of in
een terugblik op een hoger niveau geïdentificeerd: impliceert de interviewcontext
aspecten die maken dat de docent zijn handelen op een hoger niveau identificeert dan
waar de handelingscontext aanleiding toe gaf? Zo stellen Vallacher en Wegner (1987) dat
men veelal geneigd zal zijn om aan een hoger niveau van identificatie voorrang te
verlenen.
6.5.2 Kenmerken van de perceptie van het eigen gedrag

Zoals in paragraaf 6.3.2 aangegeven is het wellicht kenmerkend voor een concern dat
kenmerken van de onderwijsgebonden perceptie van handelingen elkaar tegenspreken: een
docent kan een handeling weliswaar positief waarderen, maar ook twijfelen aan de
haalbaarheid ervan. Aangezien voor beide docenten gold dat kenmerken voor de meeste
handelingen elkaar tegenspraken, zouden we dit ook verwachten bij andere docenten. Of dit
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inderdaad kenmerkend is voor een concern, zou nader onderzocht moeten worden,
bijvoorbeeld door in een interview door te vragen naar de redenen die aan de waardering en
de perceptie van de haalbaarheid ten grondslag liggen. Deze redenen bieden wellicht meer
inzicht in de aard van het concern.
De les(situatie)gebonden cognities bleken bij beide docenten kenmerken van de
onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag veelal te bevestigen, dat wil zeggen één
van de twee elkaar tegensprekende kenmerken. Omdat ze vervolgens de waargenomen
frequentie zowel des te begrijpelijker als des te onbegrijpelijker maakten, boden ze geen
uitsluitsel voor bovenstaande ambiguïteit. Lieten de resultaten bij Erwin nog zien dat de
les(situatie)gebonden cognities die het meest overtuigend kenmerken bevestigden, de
frequentie des te begrijpelijker maakten – en omgekeerd de les(situatie)gebonden cognities
die het minst overtuigend kenmerken bevestigden, de frequentie des te onbegrijpelijker
maakten – de resultaten bij Philip bevestigden dit patroon niet. Zouden de gegevens van
Philip dit patroon bevestigd hebben dan zou dat aanleiding zijn geweest tot de voorzichtige
conclusie dat de les(situatie)gebonden cognities meer genuanceerd dan de
onderwijsgebonden cognities tonen hoe de perceptie van de haalbaarheid en de waardering
van handelingen, verband houdt met de mate waarin handelingen voorkomen. Nu kunnen
we echter geen uitspraken in deze richting doen.
Gezien deze bevindingen zouden we in een vervolgonderzoek meer controle willen
uitoefenen op de verwoording van kenmerken van de perceptie van het gedrag, zouden we
docenten meer systematisch tijdens de semi-gestructureerde interviews voor elke handeling
op kenmerken en onderliggende redenen bevragen en expliciet op deze kenmerken
terugkomen in reflectie op het handelen tijdens de interviews in retrospect. Hoewel het
aansturen van de verwoording van bepaalde handelingen niet wenselijk is (en blijft, zie
paragraaf 2.5.2.1), hadden we docenten bijvoorbeeld volgend op het semi-gestructureerde
interview een lijst met door hun beschreven handelingen kunnen verstrekken met de vraag
deze lijst aan te vullen en per handeling aan te geven hoe ze deze waarderen en waarom, hoe
ze de haalbaarheid percipiëren, waar de haalbaarheid van afhankelijk is en hoe vaak ze
denken dat de handeling voorkomt. Deze lijst zou dan kunnen dienen als uitgangspunt voor
een nader gesprek waarin eventuele (in)consistenties tussen deze kenmerken door de docent
kunnen worden toegelicht. We verwachten dat het op deze manier verkregen beeld van de
onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag niet zozeer meer intern consistent is, als
wel meer inzicht verschaft in de achtergrond van de ambiguïteit in kenmerken van de
onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag en in de typische aard van concerns.
Bovendien zou het wellicht tot meer gerichte vragen tijdens de interviews in retrospect
kunnen leiden.
Wat een dergelijke manier van meten van de onderwijsgebonden perceptie van het eigen
gedrag ook zou kunnen opleveren is zicht op factoren die de perceptie van de haalbaarheid
en waardering van handelingen bepalen. Als we de twee docenten vergelijken dan valt op
dat de twijfels van Erwin betreffende het onderwijsleergesprek voortkomen uit zijn perceptie
van externe omstandigheden: vermindering in contacttijd die volgt uit keuzes van de
schoolorganisatie. Twijfels van Philip lijken eerder voort te komen uit de perceptie van eigen
mogelijkheden bij bijvoorbeeld het inschatten of interpreteren van leerlinggedrag of het
kunnen onderdrukken van negatieve gevoelens over leerlingen. Als we de twee concerns
met elkaar vergelijken dan vinden we het concern van Erwin meer het gevolg van externe
omstandigheden en het concern van Philip meer verankerd met zijn persoon. De vraag is of
de aard van een concern – en eventueel daaraan gerelateerde redenen om aan de
haalbaarheid van handelingen te twijfelen – verband houdt met het optreden van
(in)consistentie. Is het bijvoorbeeld zo dat inconsistentie meer waarschijnlijk is als twijfels
omtrent de haalbaarheid betrekking hebben op persoonlijke factoren (bijvoorbeeld
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vaardigheden of interne gesteldheid) dan op externe omstandigheden? Hoewel we in de
literatuur constateren dat docenten verschillend kunnen omgaan met discrepanties tussen
eigen wensen en de context waarin zij werken – de één ziet geen probleem, de ander ervaart
het als een niet op te lossen conflict en weer een ander leert ermee leven – (Thompson, 1992)
en er sprake kan zijn van een ego-defensieve tendens – docenten schrijven mislukkingen toe
aan externe factoren en succes aan interne factoren (Hau & Salili, 1993) –, is ons geen
onderzoek bekend waarin copingstrategieën en attributiestijlen van docenten in verband met
inconsistentie worden gebracht.
6.5.3 De perceptie van andere objecten dan het eigen gedrag; argumenten voor
het handelen
“When all relevant information has been obtained, behavior tends to be perfectly predictable and
explainable.” (Smedslund, 1988, p.3)

Kijken we naar de perceptie van andere objecten dan het eigen gedrag en in het bijzonder als
deze percepties een argument zijn voor het handelen, dan kunnen we het volgende
opmerken. Zoals in paragraaf 6.3 beschreven, kunnen we aan de hand van de
les(situatie)gebonden argumenten voor het handelen in de meeste gevallen de waargenomen
frequentie van een handeling begrijpen. De les(situatie)gebonden cognities van Philip lieten
een patroon zien in de argumenten voor een handeling dat zich uitstrekte over meerdere
lessituaties. De resultaten bij Erwin toonden daarnaast een aantal inhoudelijke
overeenkomsten tussen de les(situatie)gebonden argumenten en de onderwijsgebonden
cognities. Argumenten in reactie op meerdere lessituaties geuit of argumenten die
overeenkomen met onderwijsgebonden cognities komen meer overtuigend over in het
begrijpen van het geobserveerde handelen dan argumenten die eenmalig geuit worden of die
niet dergelijke overeenkomsten vertonen.
We hebben echter op te weinig cognities van te weinig docenten zicht om een verband te
kunnen toetsen tussen enerzijds de mate waarin een les(situatie)gebonden argument
voorkomt of de mate waarin les(situatie)gebonden argumenten overeenkomen met
onderwijsgebonden thema’s en anderzijds de mate van consistentie tussen de
onderwijsgebonden cognities en het handelen. Is het bijvoorbeeld zo dat consistentie meer
waarschijnlijk is in het geval van handelingen waarvan de daaraan gerelateerde
onderwijsgebonden thema’s terugkeren in de les(situatie)gebonden argumenten, of waarvan
de les(situatie)gebonden argumenten een telkens terugkerend thema laten zien?
Vervolgonderzoek zou zich op dergelijke vragen kunnen richten. Daarbij zouden we ook
geïnteresseerd zijn in de vraag hoe de mate waarin docenten hun handelen op een
onderwijsgebonden niveau beargumenteren verband houdt met het de mate waarin
handelingen voorkomen. Zo zouden we verwachten dat die handelingen vaker voorkomen
waarvoor de docent meer onderwijsgebonden argumenten verwoordt, zeker als deze
argumenten zich ook op een les(situatie)gebonden niveau manifesteren. Naarmate een
docent meer argumenten verwoordt zou dat namelijk wellicht kunnen betekenen dat de
betreffende handeling meer verankerd is in diens cognities, ofwel meer centraal is (zie ook
paragraaf 2.3.4).
In dit opzicht zijn wellicht ook andere kenmerken van argumenten interessant, bijvoorbeeld
(zie ook Mathijsen, Brekelmans, Wubbels, & Eijkelhof, 2002) de mate waarin argumenten
gebaseerd zijn op (ervarings)kennis. Als een docent zijn handelen bijvoorbeeld
beargumenteert door te wijzen op de manier waarop hij de situatie (bijvoorbeeld de manier
waarop een leerling zich gedraagt) percipieert (Fenstermacher & Richardson, 1993; MorineDershimer, 1987; 1988) dan ligt aan argumenten met een meer vergaande interpretatie van de
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situatie (bijvoorbeeld “hij verveelt zich”) waarschijnlijk meer kennis ten grondslag dan aan
argumenten met een meer feitelijke beschrijving van de situatie (bijvoorbeeld “hij zit met zijn
handen over elkaar”, vergl. Morine-Dershimer, 1987). Uit onderzoek blijkt dat ervaren
docenten meer dan onervaren docenten geneigd zijn situaties te interpreteren (Calderhead,
1981 In: Clark & Peterson, 1986). Dit verschil is toe te schrijven aan het feit dat ervaren
docenten over beter ontwikkelde kennisstructuren of schema’s beschikken, die hen in staat
stellen informatie die zich aan hen voordoet tijdens complexe situaties, te verwerken en op
een vereenvoudigde manier te representeren (Clark & Peterson, 1986). Ervaren docenten zijn
meer complexe denkers omdat zij zich richten op in het oog springende informatie en deze
informatie organiseren volgens categorieën in plaats van dat om te gaan met een veelheid
aan afzonderlijke details (Morine-Dershimer, 1988 in navolging van Leinhardt & Greeno,
1986). Beginnende docenten lijken deze structuren, die hen in staat stellen betekenis te
verlenen aan gebeurtenissen, te missen of beschikken over meer eenvoudige
ongedifferentieerde structuren (Calderhead, 1981 In: Clark & Peterson, 1986). Volgens
Mitchell en Marland (1989) is dit ook de reden dat in hun onderzoek naar verschillen tussen
een ervaren en een onervaren docent, de onervaren docent meer interactieve gedachten uit
dan de ervaren docent, maar dat de ervaren docent selectiever is in zijn waarneming, meer
vertrouwen toont in zijn interpretatie van stimuli en meer nadenkt over de handelingen
waartoe de stimuli aanleiding geven. Morine-Dershimer (1988) laat zien dat van docenten in
opleiding, de meer complexe denkers de neiging vertoonden de situatie die ze als verklaring
voor hun gedrag aanmerkten, meer te beschrijven in termen van kenmerken van leerlingen
dan in termen van wat zich op dat moment concreet voordeed. Kortom, naarmate docenten
bij waarneming van een extern object, bijvoorbeeld een leerling, meer interpreteren betekent
dit dat zij over meer schema’s of kennis beschikken die hen daartoe in staat stellen.
Zouden we op meer les(situatie)gebonden en onderwijsgebonden argumenten zicht hebben
gekregen dan zou dat wellicht ook hebben getoond hoe conflicterende ‘belief systems’ (zie
paragraaf 2.5.1.3) met het handelen verband houden, bijvoorbeeld omdat de
les(situatie)gebonden argumenten onderling inconsistent blijken of inconsistent blijken met
de onderwijsgebonden argumenten. Hoewel we enerzijds geneigd zouden zijn om docenten
in een vervolgonderzoek nog meer te bevragen, realiseren we ons anderzijds ook dat:
bepaalde cognities niet makkelijk te verwoorden zijn, een meer ‘tacit’ karakter hebben
(bijvoorbeeld ‘praktijkkennis’, vergl. Meijer, 1999). We zouden de dataverzameling kunnen
complementeren met andersoortige instrumenten die cognities met een meer tacit karakter
meten. Een dergelijke aanvulling zou nog meer informatie kunnen opleveren over de aard en
inhoud van cognities die met het handelen verband houden.
des te meer cognities gemeten worden, des te meer een inperking van het inhoudsgebied van
de cognities nodig wordt. Anders is het onderzoek niet meer hanteerbaar. De meeste studies
die bijvoorbeeld ook les(situatie)gebonden of interactieve cognities/gedachten hebben
gemeten, hebben zich bijvoorbeeld beperkt tot het bestuderen van (cognities betreffende) één
type handeling (Morine-Dershimer, 1987; Mitchell & Marland, 1989). Zo’n handeling zou dan
bijvoorbeeld een voor de docent problematische handeling kunnen zijn, of een handeling
waarvan in de literatuur en door de docent het belang wordt onderkend.
Met het onderhavige onderzoek hebben we laten zien dat en hoe les(situatie)gebonden
argumenten bijdragen aan het begrijpen van het handelen in het licht van de
onderwijsgebonden cognities. Ook gezien bovenstaande suggesties beschouwen we
vervolgonderzoek naar argumenten van docenten voor hun handelen als veelbelovend.
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Scoringsregels bij het afleiden van de onderwijsgebonden perceptie van
het eigen gedrag uit uitspraken tijdens de semi-gestructureerde interviews
(hoofdstuk 3)
De onderwijsgebonden perceptie van het eigen gedrag blijkt uit uitspraken van de docent over wat hij
doet of wat hij leerlingen laat doen, in de klas. Het gaat om uitspraken waarin de docent:
- minder makkelijk concreet voorstelbare handelingen beschrijft (bijvoorbeeld “ik stel vast of
leerlingen het begrepen hebben”). Ook abstracte beschrijvingen kunnen voorkomen;
- werkvormen beschrijft, zoals “practicum” of “plenaire bespreking”;
- een bepaalde houding beschrijft (bijvoorbeeld “ik sta open voor leerlingen”);
- door middel van de manier waarop hij het gedrag beschrijft, zicht geeft op een effect dat hij tracht
te bereiken of voorkomen (bijvoorbeeld “ik motiveer leerlingen”).
- een intentie uitspreekt bepaald gedrag te gaan of te willen vertonen (bijvoorbeeld “ik ben van plan
om…” of “mijn intentie is…”);
- beschrijft wat hij leerlingen “laat” doen (bijvoorbeeld “ik laat leerlingen aan opdrachten werken”).
Ook uitspraken waarin de docent beschrijft wat leerlingen doen en die we kunnen vertalen tot een
uitspraak van de vorm “ik laat…” beschouwen we als uitspraken waarmee de docent gedrag
beschrijft (bijvoorbeeld “leerlingen werken zelfstandig aan opdrachten” of “(leerlingen zijn
intelligent genoeg om) die zaken zelfstandig aan te pakken” of “(leerlingen hebben voldoende
ruggengraat om) op dat punt aangesproken te worden”).
- aangeeft wat docenten in het algemeen zouden moeten doen of bijvoorbeeld aangeeft hoe hij zijn
rol als docent ervaart (bijvoorbeeld “als docent moet je…” of “ik vind dat docenten…” of “ik
beschouw als mijn plicht om…”);
- aangeeft wat hij niet doet of wat hij leerlingen niet laat doen (bijvoorbeeld “ik vind het niet
verstandig om ze zelfstandig die leerstof te laten bestuderen”);
- aangeeft hoe hij in zijn gedrag in de klas is veranderd, bijvoorbeeld vanwege de TF (bijvoorbeeld
“vroeger stond ik uren achtereen een verhaal te houden, nu laat ik leerlingen eerder zelf aan het
werk gaan”);
- van belang zijnde docentvaardigheden beschrijft; hij aangeeft wat een docent moet kunnen. Dit
moet alleen worden meegenomen als het docentgedrag in de klas impliceert;
- met het ene gedrag het andere gedrag ‘verklaart’, ‘toelicht’ of ‘beargumenteert’, bijvoorbeeld: “ik
vind het ontzettend lastig een demonstratieproef uit te voeren als ik die tegelijkertijd ook nog moet
toelichten”. Deze hele uitspraak wordt geselecteerd.
Het gaat niet om uitspraken waarin hij:
- iets over andere objecten beschrijft: aangeeft wat hij van de leerstof, van leerlingen, van zijn
collega’s etc. vindt, hij iets zegt over hoe leerlingen zijn, hoe ze de lessen ervaren, hoe ze reageren
op iets wat de docent zegt etc. Voorbeelden: “leerlingen vinden mijn lessen soms saai”, “leerlingen
willen uitleg krijgen”, “die leerling werkt goed mee”;
- beschrijft wat er gebeurt tijdens de momenten dat hij zich met leerlingen in de studieruimte
bevindt, tenzij de docent aangeeft hoe zijn gedrag in die studieruimte overeenkomt of verschilt van
zijn gedrag tijdens ‘normale lessen’. In dat geval wordt de perceptie van het gedrag in de normale
lessen geselecteerd. Of tenzij de docent aangeeft welke opdrachten hij leerlingen geeft voor de
studieruimte/keuzewerktijduren. Aangezien hij die opdrachten tijdens normale lessen kan
verstrekken, kan het dan ook gaan om gedrag in de klas;
- beschrijft wat hij doet in de voorbereiding van lessen, in het maken van toetsen, in de
samenwerking met collega’s, in het kiezen van een methode etc.
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Les(situatie)gebonden argumenten Erwin (hoofdstuk 4)
Handeling

Aantal
inhoudelijk
verschillende
argumenten
voor het wel
(+) of niet (-)
vertonen van
een handeling
1-

Les(situatie)gebonden argumenten (kern: cursief)

4+

“Iedereen hield zijn mond dicht. Ja, toen dacht ik, ze noemt wel dingen op, waarvan ik denk, daar zit wel
wat goeds in, maar wat precies, daarom dacht ik laat ik haar verduidelijken van wat ze daarmee bedoelt.
Want ik vond toch al dat ik aardig zelf aan het woord geweest was deze les.” (strint4)
“Ja, ik weet wel waarom ik dat doe, ik kan me dat stukje wel voor de geest halen. Wat namelijk bij
driekwart van deze leerlingen het probleem is, is gewoon grafieken lezen, diagrammen lezen. Plaatjes
herkennen enz. Dus die les, leg maar uit, wat zie je, en eigenlijk gaat het erom dat ze de legenda lezen,
dat ze de assen lezen, dat ze zien hoe de lijntjes lopen. Dat ze zich dat realiseren, je kan pas iets met
zo’n plaatje doen als je dat eerst bestudeerd hebt.... Ik stel een open vraag over het plaatje, leg maar uit,
want als jij een repetitie of een eindexamen had dan zie je zo’n grafiek en dan moet jij daar wegwijs, je
moet daar je weg in zien te vinden” (intles4: reactie op vraag waarom docent lln tijdens les 3 een grafiek
laat uitleggen).

3-

“Ik weet even niet waarom ik dat zo doe. Misschien, een van de dingen is dat ik denk van ik wil
opschieten want ik wil eigenlijk dat ze nog een stukje werken daaraan. Als ik dat nog verder aan ze vraag
dan eh dan duurt dat een stuk langer bovendien die leerling die het antwoord kan geven die weet die
verklaring. Anders kon die het antwoord niet geven. En ik zit met zo van eh, ik wil dat stof stukje weg,
want volgende week, dat uur valt uit en ik wil dus in ieder geval, ik laat ze een paragraaf minder doen
maar dat ze in ieder geval maar toch tot en met die paragraaf, het is wel handig als ze toch nu alvast wat
aan het werk zijn. Daarom probeer ik dat te versnellen op die manier. Op het moment dat ze het
antwoord geven weten ze de verklaring anders kunnen ze het antwoord niet bedenken… Bovendien wil ik
het ook in bepaalde bewoordingen vaak hebben. En dat is bij genetica ook vrij cruciaal”. (intles1: reactie
op vraag waarom docent leerlingen geen verklaringen laat geven voor de door hen gevonden
oplossingen).
“Ik zou dat best een eh, ik zou best kunnen zeggen en waarom nou hoe eh wat is nou hetzelfde, wat is
verschillend. Het enige wat ik, dat kost meer tijd en ik had mijn planning van ik wil ze ook nog enzovoort”
(intles1: reactie op vraag waarom docent leerlingen geen verklaringen laat geven voor de door hen
gevonden oplossingen).

Gebruikmaken van
inbreng van
leerlingen (b1)

2+

“Ik vond het toen aardig dat hij daar precies het verkeerde zei. En dan kon ik mijn glas water weer
gebruiken.” (strint4)
“Toen dacht ik van ‘ wat zegt ze dat nou ongelukkig, ze bedoelt het wel goed, maar ze zegt het eigenlijk
helemaal verkeerd. … En daarom zeg ik van, ik zeg niet dat ze het fout doet, want zij is toch daar wat
onzeker in. … Bij haar zeg ik, ja heel goed en verwoord het dan zo, dat het wel klopt.” (strint4)
“Toen dacht ik van, na die vraag, toch maar even het verhaaltje over de evenwichtsbalk om duidelijk te
maken dat je ogen minstens zo belangrijk zijn voor je evenwicht als je evenwichtsorganen.” (strint4)

Lijn vasthouden
(b2)

2+

“Toen kwamen daar opmerkingen en toen dacht ik daar ga ik niet op in, ik vervolg mijn verhaal….Ze zei
op een gegeven moment moet je je ogen dichtdoen, toen dacht ik ja, daar kan ik ook nog wel iets over
verzinnen, nee, ik houd mijn verhaal vast, het gaat over de diepte want dan doen je ogen op dat moment
namelijk niet mee, behalve, maar dat heb ik niet verteld, zal ik dat nog doen, nee.” (strint4) 35
“Ja, dat is afhankelijk van m’n stress, van de tijd, is dat verschillend. Nu dacht ik van, ik stel die vragen
wel, en ik wil wel een antwoord horen, maar ik ga daar niet, op in, ik ga daar mijn antwoord op geven
want ik wil die stappen door, want ik wil in ieder geval dat het een keer goed gezegd is.” (intles4: reactie
op vraag waarom docent niet altijd – zoals hij zelf eerder heeft gezegd – ingaat op wat leerlingen zeggen)

Leerlingen belonen
of bedanken voor
vragen of fouten
(b3)

1-&+

“Toen dacht ik, heerlijk nu zegt ie een keer wat fout, zal ik ‘m even pakken? Zo van, ja, hij is eigenlijk
erg arrogant, die jongen steeds, hij haalt hele slechte cijfers, hij doet eigenlijk helemaal niets, hij komt
meestal te laat, vandaag was hij op tijd, daar had ik hem ook een compliment voor gemaakt mooi dat je
op tijd bent. De vorige keer zei hij wat goed, nu wat fout en toen dacht ik laat ik dat nu ook maar gelijk
gebruiken. …. Ik vond het toen aardig dat hij daar precies het verkeerde zei. En dan kon ik mijn glas
water weer gebruiken. (strint4).
“En daarom zeg ik van, ik zeg niet dat ze het fout doet, want zij is toch daar wat onzeker in. Dat heb ik
met die andere jongen heel anders, tegen hem zeg ik van ‘jongen, nee’. Bij haar zeg ik, ja heel goed en
verwoord het dan zo, dat het wel klopt.” (strint4)

Leerlingen op
elkaar laten
reageren (c1& c2)

2-

“Ook een reden waarom ik als een klas in zijn geheel meedoet, en dan een vraag stelt en er komt een
antwoord en er komt een discussie, dan gaat het over de stof. Als ik dat nu teveel laat doen dan wordt de
ruis al heel gauw zo hoog dat ik daarna weer dat moet zien te onderdrukken. En de ruis is dan niet omdat
het gaat over de stof maar dan gaat het om nou wat Jitske aan de overkant over het weekend toestanden
had, of ze gekampeerd hebben, enz. Vandaar dat ik hier denk ik die discussie minder zeker ook gezien de
tijdsdruk minder aan wil. Omdat ik dan daar weer opmerkingen over moet maken en ja, dat houdt dan
teveel op, ik vind het niet erg als het ophoudt als het over de stof gaat, want dan denk ik daar zit ik hier
voor, maar als het ophoudt omdat het over een vriendje, de vakantie of wat dan ook gaat, dat kan ik nu
even helemaal niet gebruiken.” (intles4: reactie op vraag of les anders zou zijn verlopen in 4 vwo)

Leerlingen vragen
laten stellen of
problemen laten
verwoorden (a2)
Leerlingen dingen
laten uitleggen (a4)

“Daar wacht ik zo van als mensen vragen hebben kunnen ze die stellen, ik nodig iets minder uit, want ik
wil nog naar die verschillende toonhoogtes toe” (strint4)

35

Wat betreft de handeling b2 verwoordt Erwin weliswaar argumenten voor het niet ingaan op vragen/ opmerkingen. Maar juist door daar niet op in
te gaan, houdt hij de lijn vast.
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Bijlage 3
Belemmerende/bevorderende factoren Erwin (hoofdstuk 4)
In paragraaf 3.6.2 hebben we aangegeven dat les(situatie)gebonden cognities en specifiek de
perceptie/interpretatie van een les(situatie), kunnen tonen dat een belemmerende/
bevorderende factor in een actuele situatie optreedt. In deze bijlage gaan we in op de
factoren die Erwin tijdens de semi-gestructureerde interviews heeft beschreven en
beschrijven we de resultaten van de analyse van de les(situatie)gebonden cognities: treedt
een factor in een actuele les(situatie) op?
Toelichting op factoren
Tijdens de semi-gestructureerde interviews noemt Erwin vijf factoren die het
onderwijsleergesprek en/of handelingen die daar kenmerkend voor zijn, kunnen
belemmeren of bevorderen. In onderstaande Tabel 1 staan de factoren beschreven en is per
factor weergegeven welke handelingen door een factor belemmerd (-) of bevorderd (+)
kunnen worden.
Tabel 1
Belemmerende en bevorderende factoren
Factor
1
Negatieve
communicatieve
patronen tussen
leerlingen

Handeling die door factor belemmerd (-) of bevorderd (+) kunnen worden
Onderwijsleergesprek
Gebruikmaken van inbreng van leerlingen (b1)
Lijn vasthouden (b2)
Leerlingen belonen of bedanken voor vragen of fouten (b3)
Klassikaal ingaan op een particulier probleem van een leerling (b11)

+
+
-

2

Strijd tussen docent en
leerlingen

Onderwijsleergesprek

-

3

Dat leerlingen hun
huiswerk niet gedaan
hebben

Onderwijsleergesprek

-

4

Onrust

Leerlingen nader laten specificeren vraag/probleem (b4)
Op weg helpen van leerling door richten van aandacht op stukje dat nodig is voor
antwoord (b5)
Terugkomen op vraag van leerling (b6)
(Leerlingen laten) concluderen begrip/antwoord (b7)
Leerlingen laten reflecteren op vraag (b8)
Onzekerheid bij leerlingen wegnemen (b9)
Leerlingen betrekken bij vragen/problemen van een andere leerling (c1)

-

Gezamenlijke uitleg maken (a5)

-

5

Dat leerlingen minder
kritisch zijn of niet met
twijfels kunnen leven

-

Onder ‘negatieve communicatieve patronen tussen leerlingen’ (factor 1) verstaat Erwin
situaties waarin leerlingen het elkaar als het ware verbieden om iets te willen weten of
interessant te vinden, elkaar daarop afrekenen, elkaar bijvoorbeeld uitmaken voor ‘stuud’.
Het optreden van negatieve communicatieve patronen is mogelijk belemmerend voor het
voeren van een onderwijsleergesprek, het gebruik maken van de inbreng van leerlingen (b1)
en het klassikaal ingaan op een particulier probleem (b11). Als van negatieve
communicatieve patronen sprake is, dan bevordert dit het feit dat hij de lijn vasthoudt (b2).
Het optreden van negatieve communicatieve patronen bevordert daarnaast het belonen of
bedanken van leerlingen voor vragen of fouten (b3).
Naast het feit dat tussen leerlingen onderling sprake kan zijn van een negatieve sfeer (factor
1), geeft Erwin aan dat ook tussen hem en individuele leerlingen sprake kan zijn van ‘strijd’
(factor 2), dat wil zeggen dat hij het niet met een leerling eens is over, zoals Erwin zegt, de
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“relatie-boodschap”; de leerling vindt bijvoorbeeld dat hij/zij goed bezig is, maar de docent
niet. Een strijd belemmert het houden van een onderwijsleergesprek.
Ook het niet afhebben van het huiswerk (factor 3) is volgens Erwin een factor die het houden
van een onderwijsleergesprek belemmert.
Onrust (factor 4) kan een belemmering zijn voor het vertonen van een aantal handelingen in
reactie op vragen van leerlingen (b4 t/m b9) en voor het betrekken van leerlingen bij
vragen/problemen van een andere leerling (c1).
Het niet of minder kritisch zijn van leerlingen (factor 5) ten slotte kan het maken van een
gezamenlijke uitleg (a5) belemmeren.
Het optreden van factoren in een actuele situatie
Teneinde na te gaan of in de vorige paragraaf beschreven factoren in een actuele situatie
optreden, hebben we de les(situatie)gebonden cognities geanalyseerd op verwijzingen naar
één van deze factoren. In Tabel 2 rapporteren we de bevindingen van deze analyse
Tabel 2
Het optreden van factoren in een actuele situatie
Factor
1

Negatieve communicatieve patronen tussen leerlingen

Komt factor voor in les(situatie)gebonden
cognities en treedt factor op in actuele situatie?
Nee

2

Strijd tussen docent en leerlingen

Nee

3

Dat leerlingen hun huiswerk niet gedaan hebben

Ja, m.b.t. les 1 en 4

4

Onrust

Ja, m.b.t. les 4

5

Dat leerlingen minder kritisch zijn of niet met twijfels kunnen leven

Ja, m.b.t. les 4

Uit Tabel 2 kunnen we aflezen dat van negatieve communicatieve patronen tussen leerlingen
(factor 1) en van een strijd tussen docent en leerlingen (factor 2) geen sprake lijkt te zijn.
Erwin heeft het er niet over in reactie op de lessen 1 en 4.
Van de andere drie factoren lijkt daarentegen wel sprake. Zo geeft Erwin in reactie op de
lessen 1 en 4 aan dat hij weet dat leerlingen voor de betreffende lessen het huiswerk niet
gedaan hebben (factor 3):
D: “Ze moesten voor vandaag paragraaf 1 en paragraaf 2 tot de helft leren maar ik denk ja, het is de
vraag voor Sinterklaas hoeveel ze daarvan gedaan hebben, dat bleek ook wel sommigen wel en sommigen
niet.” (intles1)
…
D: “En soms aan het begin van de les stel ik puur vragen om te overhoren zo van ‘heb je het geleerd’,
maar daar heb ik helemaal geen tijd voor want ik denk, als ik nu vragen ga stellen over het oor, laat ik
maar, want ik heb al gehoord dat zelfs de brave leerlingen het niet gedaan hebben, ik vertel gewoon mijn
verhaal.” (intles4)

Het feit dat hij weet, respectievelijk zou kunnen weten, dat leerlingen het huiswerk niet
gedaan hebben, blijkt overigens ook uit de volgende lessituaties:
Les 1:
Les4:

D: “Dan het volgende hoofdstuk, genetica, jullie hebben paragraaf 1 en 2 voor een deel gedaan,
tenminste sommigen heb ik gehoord en sommigen nog niet.”
Ll: “Wat moesten we doen voor vandaag?” D: “Dat moest je doen voor vandaag.” Ll: “Ja,
wat?” D: “Tot en met oor moest je het leren en maken, dus” Leerlingen door elkaar: “Sorry
geen tijd voor gehad.” Geroezemoes van leerlingen. D: “Dat was huiswerk voor vandaag en ik
ga nu kijken met jullie en ik wil langzamerhand echt dat iedereen zijn mond dicht houdt.”

Het optreden van de factor onrust (factor 4) blijkt uit uitspraken als:
D: “Ik voelde me constant ontzettend opgejaagd en ik denk van ik moet dit hoofdstuk nu afronden want
ik heb nog maar twee weken, en er valt nog een les uit, er moet nog heel gedrag in behandeld worden er
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moet nog een video in gedraaid worden en dus ik moet als een haas er doorheen, en een toch niet zo
werkzame sfeer in de klas maakt het wat.” (Strint4)
...
D: “Toen dacht ik, ik wil door, houd eens een keer je kop! Dat deden ze uiteindelijk. Waarvan ik wel
dacht, ik moet nu een stap achteruit, normaal doe ik een stap vooruit om op een gegeven moment weer
rust te krijgen en nu doe ik een stap achteruit, kijken of dat, toen ik dat deed, dacht ik van he, normaal
doe ik een stap vooruit, nu achteruit, komt die rust nu ook? Als ik alleen mijn mond dicht houdt. En dat
gebeurde dus ook. Toen ging ik weer door.” (Strint4)
...
D: “...en geprobeerd op die manier de mensen erbij en op een gegeven moment Diana toch te hard aan
het kletsen was daar een opmerking over gemaakt en voor de rest denk ik ja, moeten ze het zelf maar
uitzoeken, ik ga nu door, voor de mensen die het willen, die moeten het volgen… Ik denk dat een groter
gedeelte meer geïnteresseerd is dan nu. Nu is er toch daar een stuk dat niet echt meedoet. Dat beïnvloedt
mij wel. Ook een reden waarom ik als een klas in zijn geheel meedoet, en dan een vraag stelt en er komt
een antwoord en er komt een discussie, dan gaat het over de stof. Als ik dat nu teveel laat doen dan
wordt de ruis al heel gauw zo hoog dat ik daarna weer dat moet zien te onderdrukken. En de ruis is dan
niet omdat het gaat over de stof maar dan gaat het om nou wat Manon aan de overkant over het
weekend toestanden had, of ze gekampeerd hebben, enz…ik vind het niet erg als het ophoudt als het over
de stof gaat, want dan denk ik daar zit ik hier voor, maar als het ophoudt omdat het over een vriendje, de
vakantie of wat dan ook gaat, dat kan ik nu even helemaal niet gebruiken.” (Intles4)

Van de vijfde factor ‘dat leerlingen minder kritisch zijn of niet met twijfels kunnen leven’ ten
slotte, blijkt in ieder geval tijdens les 4 sprake omdat Erwin in reactie op de vraag of en hoe
die les anders zou zijn verlopen als deze in 4 vwo zou hebben plaatsgevonden, aangeeft dat
vwo leerlingen meer vragen zouden hebben gesteld:
D: “Dus zij zullen iets vaker vragen hebben maar hoe zit dit of dat nou. Als ik een aantal dingen een
beetje weglaat dan zullen zij dat niet merken. Terwijl Atheneum merkt dat eerder. En die zullen dan
vragen, maar en?.…Ja, zal meer uit zichzelf vragen, zal meer komen, maar hoe zit dit of hoe zit dat dan,
zulk soort zaken meer dan havo. Zij zijn iets passiever daarin.” (intles4)
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Bijlage 4
Les(situatie)gebonden argumenten van Philip (hoofdstuk 5)
Handeling

Aantal inhoudelijk
verschillende
argumenten voor
het wel (+) of niet
(-) vertonen van
een handeling
4+

Les(situatie)gebonden argumenten (kern: cursief)

Leerlingen
uitdagen (a2)

3+

“Dus wel bewust sta ik hier wat en diegene die opletten want wat ik nou doe dat is pesten he. Dat zo, dat is
ook zo’n dat dat zijn nou typisch van die opwellingen, dat ik denk even pesten. Weet je nou zeker dat het
stokje niet gebroken is. Want hoe weet je dat dan? En zij vinden dat allemaal zo vanzelfsprekend die
vanzelfsprekendheid die wil ik er gewoon....Dit is dus, ikzelf ik heb vroeger zo bewezen dat Australië niet
bestond en dat is dat ja ik vind het eigenlijk nodig. Hun wereld hangt van zekerheden aan elkaar en ik zou
willen dat je er als is het maar dit is echt voor zo’n eenling bedoelt. Voor een of 2 dat zijn bijna de leerlingen
die hier nooit op reageren maar die zie je met zo’n lachje van mij pak je niet in, maar ik kan je nog niet
helemaal vangen. En ja uh het is echt een opwelling dat je nou maar even dat” (strint1)
“Dat is iets anders, iets ontspannen dan denken ze hij is echt niet helemaal bij zijn hoofd, het stokje breekt
toch niet, dat is toch mooi ha ha ha.” (intles4)
“...Zegt er al eentje, cw heeft geen eenheid hè, en ik weet niet precies wie dat was. En dan zeg ik. Ja, ik heb
er nou eenmaal voor gekozen om door te gaan, dan moet ik consequent zijn en dus ik zeg ‘nou dat zal er
dan uit moeten komen'. Ik voer dan eigenlijk via de achterdeur de wet van Newton in. Het is heel grappig
om te doen, maar dit is niet meer dan eventjes ruiken aan eenheden controle.” (strint4)

Positieve
gevoelens
over
leerlingen
uiten (b1)

2-

“Petra dat is die met de zwarte trui aan het raam of aan de muurkant bedoel ik, die is heel creatief, die
maakt die leuke mindmaps. Ik zou bijna zeggen die het ding als een voorbeeld heeft gezien, die echt van die
golvende lijnen he, maar zo klein dat ik er niks op kan zeggen en dan zit ik daar te twijfelen moet ik daar
wel of niet wat over zeggen, maar dan moet ik er te gedetailleerd induiken, ik moet de klas bezighouden.”
(strint4)

Negatieve
gevoelens
over
leerlingen
uiten (b2)

1+

“.... ‘moeten zich schamen (= opmerking tijdens les over feit dat leerling hoek van inval nemen ten opzichte
van oppervlak en niet ten opzichte van normaal)’ ...dat heb ik gisteren ook al gezegd. Het ligt natuurlijk veel
meer voor de hand om de invalshoek met het oppervlak te nemen die normaal die is er met de haren
bijgesleept, en dan de reden dat ik dat dus zeg dat ik daar nog een keer op terug kom is omdat je toch ziet
dat een heleboel leerlingen het niet oppikken. Ik snap trouwens ook niet waarom Snellius waarom we die
wet van Snellius zo gebruiken. Als je die hoek neemt met het oppervlak en je doet het met de cosinus dan is
het goed.” (intles1)

Geen
gevoelens
over
leerlingen
uiten (b3)

9+

“Die jongen heeft het dus weer niet, en dan weeg ik weer af wat doe ik? Ga ik erop in maak ik er een punt
van pak ik hem na de les door te zeggen jij komt straks bij mij of wat dan ook. En de vorige keer is het al
een beetje hoog gespeeld samen met de mentor. Maar dat heb ik je toen ongetwijfeld gezegd je mag
autoritair zijn en heel duidelijk domineren maar als een leerling zich niet of als leerlingen denken van dit is
onterecht of dit pik ik niet dan ben ik ze kwijt, en ik denk dat ondanks dat domineren dat het wel kan. Maar
dat zijn leerlingen dat werkt voortdurend op de achtergrond mee.” (strint1)
“Ja die had een grote R voor de brekingshoek en dat is een jongen die moet je op een bepaalde manier
aanspreken. Ik zal hem dus ook, dat was één van die jongens die moeite had met mijn aanpak aan het
begin. Daar hebben meer leerlingen moeite mee, sommigen. Die vinden het raar dat ik dames en heren zeg
en dat soort dingen. ... en dat is dus een jongen waar ik wat meer aandacht aan zal besteden omdat hij,
denk ik, één van de mening vormende figuren in zo’n klas is. Zonder, het is niet intelligentie wat hij heeft,
maar hij durft wel zijn mond open te doen en zal tegenover een ander dat ook wel eens zeggen dus die moet
ik aan mijn kant krijgen. Daarom ben ik waarschijnlijk vaak, zoals ik nou tegenover, ik zeg grote R dat is
weerstand maar dat vind ik zelf niet sarcastisch of gemeen. Dan zou ik namelijk precies het tegengestelde
zijn van wat ik wil hebben. Dus wel corrigeren maar op een toon dat ik hem niet weer tegen mij krijg. En zo
erg was het niet maar, je snapt wat ik bedoel. ...Maar ik weet dat ik op die leerling let, wat dat betreft. Dan
zal het nog vaak genoeg misgaan maar.” (strint1)
“Kijk, bij Klaas zeg ik dus al niet zoveel meer want Klaas vindt zichzelf heel goed, is heel slim. Klaas moet
nog een keer hard op zijn gezicht gaan, maar dat heb ik de vorige keer ook al op video duidelijk genoeg
gedaan, dus ik denk laat maar zitten, het geeft een sfeertje, bovendien hij is juist niet op zijn mondje
gevallen, dus hij komt terug. ... hij reageert soms op een manier waar vrijmoedigheid en brutaliteit in elkaar
overlopen en hij denkt in feite dat hij alles kan en alles mag zeggen en ik ben geen moment bang om die
confrontatie aan te gaan maar het levert niks op, het heeft geen nut, maar als hij bijvoorbeeld iemand zou
zijn die in de klas een duidelijke meningsvorming bepaalde, hoe noem je zoiets, nou zeg maar een leider in
dat opzicht dan moet je hem veel harder pakken als je dat wil uitbuiten, anders niet.” (strint4)
“Eventjes zeggen maar niet teveel nadruk. Toch, het zit er wel in hoor denk ik, zo van. ‘Dan kunnen
schoonmakers opdraven of zoiets’ en ik weet dat ik er niet op in moet gaan dan wordt ik echt weer giftig, en
ik weet ook dat bij Tom dat het er misschien wel inzit, maar dat hij als ik m’n echte puur instinctmatige
reactie zou geven dat dat zwaar overtrokken is, dat gewicht hoort het ook weer niet te krijgen, dus laat ik
het maar een beetje zitten. Wel eventjes ‘denk erom’” (strint4)
“Nou dat is dus al het eerste, toen dacht ik, moet ik die nou binnen laten want die was volgens mij na de
bel. Onderscheid maken moet. Het is een jongen die het er niet om doet het is net na die bel, de rest van de
klas heeft het nog niet door.” (strint1)
“Ze zijn vrij rumoerig en je kunt ze beter ja als het ware vanzelf tot rust laten komen i.p.v. voortdurend
aandacht te vragen. Mijn kreet is jullie schreeuwen toch harder dan ik ja dus dat vind ik niet zo erg alhoewel
het tijd kost.”(strint1)
“Kijk dit is een beetje paaien. Ik heb hem de eerste keer genoeg in verlegenheid gebracht denk ik, en nou
denk ik van nou ik vind wel dat ik het iets moet verduidelijken ik ga niet zeggen dat het fout is.” (strint1)
“Nou dit is ook weer een beetje paaien, het is niet dom want je hebt erover nagedacht en dat soort
leerlingen moet je houden.” (strint1)

Aandacht van
leerlingen
voor leerstof
opwekken
en/of
vasthouden
(a1)

“Nou denk ik van even iets tussendoor even ja ontspannen is niet het goede woord even wat verder gaan en
ze duidelijk maken dat dingen in werkelijkheid veel ingewikkelder” (strint4: n.a.v. opmerking over
constructie van autobanden)
“...en wat ik er in dit soort dingen herhaaldelijk bij zeg is, dat het eigenlijk een belangrijke ontdekking is dat
warmte en energie twee vormen van dezelfde dingen zijn. Ik heb geen moment de illusie dat ze dat snappen
hoor. Maar het maakt het mij mogelijk om de link te leggen oh, als vermogen energie per tijdseenheid is,
dan is het ook warmte per tijdseenheid, of arbeid per tijdseenheid, dan ben ik klaar.” (strint4)
“Dan komt er een stukje over glasvezels...En dat is met opzet want daar moet ik natuurlijk naartoe en dat
maakt het weer iets minder abstract. ...Ja natuurlijk dit is volstrekt uit de natuur gehaald. Wat ik aan het
doen ben is ja? Het is droog zwemmen dus dat moet er even in. (intles1)
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“Dat is duidelijk, hè dat ik nu weer naar Freek toe ga en weer even aaien zo in de hoop dat hij de volgende
keer denkt van ‘een bijdrage wordt gehonoreerd’. Want als je zoiets doet dan is het natuurlijk heel makkelijk
om de houding te geven nou zeg ik een keer wat en dan is het meteen weer niet goed.” (strint4)
“...ik pak hem eruit, omdat hij zich in die klas redelijk goed manifesteren. Dat doet hij veel maar ik bedoel
dat wordt ook gepikt door de anderen, zonder nou echt de lolbroek probeert uit te hangen. Nou ik zeg dat
het goed is, ik zeg dat het nog beter kan, en ik doe dat ook zo dat de rest van de klas dat ook hoort in de
hoop dat (maakt zin niet af)” (strint4)
“Oh hier dus ook zoiets, wat hij zegt is niet juist. Ik kon de druk, dus mijn neiging om te zeggen nee, is het
fout, dan zeg ik dan gaan we iets verfijnen. ...die ontzettend uitgesponnen academische discussies over juist
en niet juist daar schiet je niets mee op. Op school heb je er niets aan.” (strint4)
“Ik blijf dus niet bij hem, om dezelfde reden, daar krijgen leerlingen de pest in. Ik blijf niet bij die ene
jongen, omdat dan leerlingen er de pest in krijgen, want dat wordt pijnlijk, wordt vervelend. Hij weet het
niet. En ik denk opeens misschien hij hoeft het ook niet te weten want het staat achter in het hoofdstuk, dus
goed (lacht). Kun je zien wat de reden is als ik aardig doe, hè.” (strint4)
Leerlingen
zelfstandig
aan
opdrachten of
vraagstukken
laten werken
(c1)

9+

“Deze vraag had er waarschijnlijk niet in gezeten als ze beter die vorige vraag hadden beantwoord.” (strint1)
“Maar dit soort leerstof is nou eenmaal heel strikt geordend ik weet niet of je dat schema hebt gezien over
licht nou dat is dus iets zo zit die opbouw in elkaar en daar kun je niet even dingetjes overslaan terwijl als
bij zo’n leraar Nederlands iemand dat niet oppakt dan is dat niet zo erg. Dan kan hij de volgende les nog wel
weer mee doen. ...een manier om ze echt verbanden te laten zien. En te zeggen wacht eens even als je dat
hebt dan moet je aan dat, dat kan nu niet het geval zijn dan gaan we verder zoeken. Dus dat ze echt de
structuur doorzien.” (intles1: over het laten maken van mindmaps)
“...Wat is nou detail, hoofdzaak? Dus het is één manier om ze zichzelf goed te laten realiseren wat ze wel en
niet weten dat is het eerste voordeel, jullie kunnen het zien, je weet het niet. En het tweede is dat ik denk
dat ik meer actieve leerlingen heb nu dan tijdens een andere les. Want laten we ons niets wijs maken ik heb
van die lessen gehad dat ze voor mijn gevoel allemaal geboeid aan mijn lippen hingen. Maar er zijn kinderen
die het uitstekend weten te simuleren met grote ogen en dan denk ik dat ik ze iets spannends vertel. Nee
hoor ze zitten gewoon te maffen. Dus.” (intles1: over het laten maken van mindmaps).
“Meer hun kennis toetsen...Hun kennis toetsen ... stomweg toepassen. .. hebben ze of heeft in ieder geval
een aantal leerlingen moeten realiseren dat hun inzicht, hun kennis, hun begrip van wat ze gisteren gedaan
hebben onvoldoende was. (“intles1).
“Wat ga ik doen, want in feite, dat is waar, was ik er niet aan toegekomen om die les voor te bereiden. Ik
weet wat er in het hoofdstuk staat en ik wil een aanleiding hebben om te beginnen. Een handvat, dus een
dubbele truc, maak maar een mindmap komt er altijd wel wat en dan zie ik wel wat en dan begin ik en dan
heb ik automatisch een ingang.” (strint4)
“Het is ook daarbij weer de truc; ik heb een paar leerlingen waaronder die achterste even apart genomen en
ze gezegd dat ze zouden moeten proberen om er elke dag twee minuten naar te kijken maar dan ook elke
dag. Mijn bedoeling is om dat te versterken dat ze dus merken van 'verrek ik weet al een aantal dingen'.”
(strint4)
“Dat ze leren dingen met elkaar in verband te brengen dat het één geheel wordt. Wat heb je nou aan
leerlingen die een formule invullen en dan zeg je later ‘wat heb je gedaan’. .. En waar het om gaat is dat ze
steeds begrijpen, steeds dingen met elkaar in verband brengen, heb je arbeid en heb je tijd dan weet je
vermogen, heb je vermogen en tijd dan weet je arbeid. En zo ga je door. Welke dingen kun je allemaal met
elkaar combineren..... het is leren om dingen met elkaar in verband te brengen en een middel zijn de
formules. Maar leren werken met formules, wat voor een overdreven waarde hechten we daaraan. Over 4
jaar weten ze niets meer van die formules. Heeft geen enkele zin, maar wel als ze dingen met elkaar in
verband kunnen brengen.” (intles4)
“Ja, en dat is eigenlijk met zo'n mindmap hetzelfde, ga er eens even boven hangen, kijken wat je kunt
bedenken, ga dan naar die gedetailleerdere dingen toe” (intles4)
“Dat is nou wat mij in die mindmap zelf aanspreekt, iedereen kan het op zijn eigen manier doen, het is niet
zo'n harnas waar je perse in moet, ik denk eigenlijk dat dit gewoon van ‘wat hebben we en wat zou je
daarmee kunnen’, ook hetzelfde is, eerst eens een overzicht krijgen. Pas als je dat hebt kun je al die mooie
theorieën erin gaan verwerken” (intles4)
“Omdat je normaal zelf vertelt wat er in het boek staat en je zegt van daar en daar gaan we het over
hebben. ... Nu zeg ik en dat is echt iets anders, jullie gaan zelf bepalen wat erin staat ...maar ik ben ermee
begonnen omdat ik vorig jaar al tegen klassen heb gezegd, de plaatjes in Newton vormen een hele goeie
parallel met de inhoud van het hoofdstuk. Nou, wat moet je doen, mijn idee was, ik wil ze aan het
mindmappen krijgen. Een overzicht. Nou, wat moet je dan hebben, je moet ergens iets van weten, want als
je zo zegt ‘schrijf wat op over straling’ joh, dan weten ze niets te bedenken, dan kan ik waarschijnlijk ook
niets eens. Dus je moet ze een handvat geven. Plaatsjes kijken is ten eerste minder inspannend dan lezen.
Ze zullen niet goed kijken maar je kunt ook zeggen elk plaatje een halve minuut. Dus het dwingt ze om vrij
snel te werken. Dat doen ze ook. En dan hebben ze in ieder geval een aantal begrippen waar ze mee kunnen
werken.” (intles4: in reactie op vraag waarom Philip leerlingen tijdens les 2 een mind-map laat maken
uitgaande van de plaatsjes in boek)
“En met die opgaven daar kom ik toch weer terug op wat ik al eerder zei, ze kunnen beter een aantal dingen
goed leren dan braaf overschrijven wat ik doe. ... Bij die docenten die alles netjes voordoen en alles precies
uitleggen wat levert dat op bij leerlingen? Dus wat ik steeds doe is allemaal leuke trucs verzinnen om ze zelf
aan het werk te krijgen. Zelf uit te dagen met het boek te werken want dat is iets wat ze moeten leren. En
wat ik dan wel wil doen is ze een overzicht geven en is zeggen hier en daar en daar. Maar ik ga dus niet
meer zo van voor naar achter door het boek.” (intles4)
“Alleen de leerlingen zijn anders, de aanpak is anders, maar ook de leerlingen. Als ik zeg, nou komt er een
belangrijk punt, en ik veeg het bord schoon en ik pak een krijtje, dan zaten ze vroeger klaar met pen en
papier. Dat zitten ze niet meer, ze gaan kijken of ik niet vastloop, ze zitten het aan te kijken, en wat doe ik
dan, dan kan ik beter de clown uit gaan hangen en dat kan ik niet, dus nee hoor. (intles4)

Plenaire
besprekingen
vooraf laten
gaan door
periode van
zelfstandig
werken (c2)

2+

“...wat ik dus nooit meer doe zoals in de begin tijd is alle theorie op het bord zetten. Ik ben me te pletter
aan het werken en zij denken nou hij weet het nog dat valt mee. Dus ik wil verwijzen naar wat ze zelf
hebben.... Dat heet dan heel mooi reflecteren dus ook terug meppen, je hebt het niet begrepen je hebt het
niet bekeken. En ik denk dat dat één van de kernproblemen is van het onderwijs zoals we het geven en ook
nu in de Tweede Fase het rendement is te gering.” (intles1: in reactie op vraag naar redenen voor stencils
waarop leerlingen opdrachten maken).
“..Die wrijving wordt niet uitgebouwd bij de leerlingen. En dat is belangrijk, die dingen komen terug. En daar
wil ik dus iets meer van maken dan alleen maar die formules erin gooien. Je kunt ook bedenken wat ermee
te maken heeft, op den duur zouden ze toe moeten naar formules bouwen” (intles4: in reactie op vraag
waarom uitleg over aspecten die te maken met wrijving, nadat leerlingen een mind-map hebben gemaakt)
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Summary
In this thesis we reported about a PhD-research-project on the relationship between
cognitions and actions of two experienced science teachers, who have a concern touching on
an innovation in Dutch upper secondary education.
In chapter 1 we introduced the research project. We first described the innovation of upper
secondary education in the Netherlands, which is called ‘Tweede Fase’ (further abbreviated
as TF). TF aims at a more smooth transition from upper secondary education to university by
emphasizing skills – e.g. research skills – and autonomous learning of students. Especially
the call for autonomous learning makes itself felt in day to day practice. Teachers are
expected to prepare students for university not only with respect to their subject but also
with respect to students’ learning subject matter in a more autonomous way. The core of
teachers’ professional identity is being addressed (van den Akker, 1996). A lot may be at
stake, especially for those teachers whose beliefs are incongruent with TF (van Veen, 2003).
In a sense teachers are also left on their own because, just as Ball (1994, In: Putnam and
Borko, 1997) states, reform documents stop short of offering concrete images for what this
new teaching should be like.
One of the initiatives to help teachers in this respect was the BPS-project (van der Valk, 1998),
the larger project of which this PhD-project initially was part of. It was the intention of the
BPS-project to help teachers guide students in autonomous learning for their subject (in this
case science and mathematics). The PhD-project at first was supposed to concern itself with
the question whether teachers changed their thinking and teaching behaviour due to efforts
of the BPS-project team. Although teachers initially exchanged ideas about autonomous
learning of students during collective BPS-meetings, it gradually became more difficult to
make this a lasting theme of discussion, let alone decide for a direction for further
professional development in this area. For various reasons the efforts of the project team
became less directed at the professional development of teachers and more at the
development of teaching materials. As a consequence it was decided for the PhD-project to
no longer focus on the development of teachers. The focus shifted to teachers’ existing
concepts, opinions, thoughts regarding autonomous learning of students, and the
relationship between these cognitions and teachers’ classroom practice. Furthermore, we
regarded concerns of teachers to be relevant restraint to study this relationship. A concern is
“an aroused state of personal feelings and thoughts about a demand” (Hall, George &
Rutherford, 1977, p.5 In: van den Berg & VandenBerghe, 1999, p. 152), which reflects teachers
problems or dilemmas concerning the implementation of an educational innovation in daily
practice, and specifies how the innovation can pressurize teachers’ cognitions or behaviour
and the relationship between the two. Concerns of science and mathematics teachers for
example reflect questions like how to deal with students who differ in progress or how to
deepen students’ understanding in less instruction time (Mathijsen, van der Valk, Eijkelhof,
& Wubbels, 1999).
Although research has been done on the relationship between various types of cognitions
and teachers’ instructional practice, findings are ambiguous; some report consistency
whereas others report inconsistency (Thompson, 1992; Calderhead, 1996; Fang, 1996; GessNewsome, 1999). Reckoning with explanations for inconsistency of studies on the
relationship between teachers’ cognitions and classroom practice, we aim at deepening our
understanding of this relationship. We expect a better understanding of this relationship and
knowledge of cognitions underlying teachers’ practice to be beneficial for teachers, teacher
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educators and staff developers. Chapter 1 ended with the general problem statement being
addressed in this thesis and with definitions of the two most central concepts:
‘How do cognitions of experienced science teachers relate to their teaching behaviour: teachers
who experience a concern touching on an innovation of Dutch upper secondary education?’
With ‘cognitions’ we mean all that a teacher thinks at a certain point in time, including
evaluations, appreciations, doubts and so on. With ‘teaching behaviour’ we mean everything
a teacher does when he interacts with students in class. This may vary from concrete actions,
such as ‘writing on the blackboard’, to more abstract actions, such as ‘motivating students’,
and includes instructional formats which imply teacher actions, such as plenary discussions
or practical work, and students’ activities that imply teacher activities (e.g. ‘independent
work).
Research and literature about teachers’ cognitions in relation to their classroom practice was
dealt with in chapter 2. We started with a description of differences in research on teachers’
cognitions, especially regarding the treatment of, and significance attributed to, teachers’
behaviour. Some researchers on practical knowledge assume that this knowledge is
inextricably related to classroom practice (see also Richardson, 1996). Teachers’ behaviour is
regarded as representing teachers’ knowledge (cf. de Vries & Beijaard, 1999) or, for example,
‘Gestalts’ (cf. Korthagen & Lagerwerf, 1996). Others (e.g. Thompson, 1992; Kagan, 1990)
regard teaching behaviour as a concept on its own, and conduct or report about research on
the relationship between teaching behaviour and teachers’ cognitions. Kane, Sandretto and
Heath (2002) make a plea for research on teacher behaviour or ‘theories in use’ (after Argyris
& Schön, 1974) next to more general beliefs because it may reveal inconsistencies which are
interesting points of departure for further reflection.
Before addressing research on the relation between cognitions and behaviour in greater
detail, we summed up several characteristics of cognitions that proved to be fruitful when
addressing research and explaining findings of research later on. We stated that cognitions
differ from one another depending on the object of reference (den Brok, 2001; Calderhead,
1996), the level of specificity (den Brok, 2001; Fiske & Taylor, 1991), the type of cognition with
special reference to the difference between beliefs and knowledge (cf. den Brok, 2001, Kagan,
1990), the extent and the manner in which cognitions are related to other cognitions
(Rokeach, 1968; In: Pajares, 1992; Green, 1971), and that cognitions about one’s own
behaviour differ in level of identification (Vallacher & Wegner, 1987).
Research on the relationship between cognitions and behaviour appears to address two
kinds of questions, depending on the interpretation of the type of cognition examined:
teacher planning, interactive cognitions and teacher beliefs. The question ‘which cognitions
are associated with which behaviour?’ for example is addressed for specific beliefs, namely
for teachers’ attributions for students’ conduct (cf. Georgiou, Christou, Stavrinides, &
Panaoura, 2002), for teachers’ sense of efficacy (Kagan, 1992; Tschannen-Moran & Woolfolk
Hoy, 2001) and for teachers’ practical arguments (Kagan, 1990). Research into (the degree of)
consistency between beliefs and practices – the second question – can take on several forms,
depending on the manner in which beliefs are measured, the manner in which (the extent of)
(in)consistency is determined and on the question of whether the beliefs are compared with
criterial standards (cf. non-inferential methods, Kagan, 1990). With respect to the manner in
which (the extent) of consistency is determined, studies for example vary from determining
statistical correlations for a large sample (cf. Bolhuis, 2000) to interpretation of classroom
practices of just a few teachers (cf. Mitchell & Marland, 1989). Teachers’ beliefs furthermore
may have various objects of reference, from beliefs about the nature of the discipline (cf. Bell,
Lederman, Abd-El Khalick, 2000), to beliefs about notions from educational psychology (cf.
Solomon & Battitsich, 1996), or a combination of both (cf. Haney & McArthur, 2002).
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We also explained a low level of consistency, or inconsistency, by referring to characteristics
of the type of cognition studied, the method of research, or characteristics of the context or of
teachers. We took into consideration the following characteristics of cognitions when
explaining the extent of consistency:
1. the size of the objects of cognitions: the smaller the size, the more likely is consistency,
and the larger the size, the more likely it is for consistency and inconsistency to occur
(Kagan, 1990; Martin, Prosser, Trigwell, & Benjamin, 2000);
2. the conceptual distance of the object of the cognitions to behaviour, expecting that
cognitions regarding one’s teaching behaviour are more likely to be featured in practice
than cognitions regarding other objects;
3. inconsistency between cognitions (Raymond, 1997; Thompson, 1992; Calderhead, 1996): a
teacher’s classroom practice may prove to be consistent with certain beliefs but
inconsistent with other beliefs.
Characteristics of the method of research were:
4. researchers selecting the objects of the cognitions as opposed to instruments showing the
more personal understandings of teachers; it is less likely for teacher behaviour to be
consistent with cognitions measured by means of questionnaires than by means of
interviews, because questionnaires – or other instruments of which the object of the
cognitions is chosen by a researcher – pass over the more personal understandings of a
teacher (Kagan, 1990; den Brok, 2001; Fang, 1996). It is more likely that the more personal
understandings are the more central cognitions which are more likely to be acted upon;
5. the extent to which the observed practices are conceptually congruent with the cognitions
studied: if one studies the occurrence of behaviour A and one measures cognitions about
B, then a low level of consistency is more likely;
6. the level of specificity of the cognitions with respect to the level of the behaviour,
presuming that general cognitions are more likely to be related to behavioural patterns
whereas lesson(situation)specific cognitions are more likely to be consistent with a
teachers’ conduct during a specific lesson(situation) (Fiske & Taylor, 1991; Bolhuis, 2000).
Furthermore, most studies and reviews about the relationship between cognitions and
behaviour refer to characteristics of the context (Clark & Peterson, 1986; Thompson, 1992;
Fang, 1996) or characteristics of teachers that may explain a low level of consistency, the
latter being:
7. restrictions to one’s behavioural repertoire (Bolhuis, 2000; Wubbels, Brekelmans, &
Hooymayers, 1992; Thompson, 1992; Richardson, 1996);
8. the level of experience (Mitchell & Marland, 1989; Gess-Newsome, 1999);
9. the tendency to reflect on one’s actions in relation to one’s beliefs and to the situation
(Thompson, 1992).
Some of these explanations, mostly those related to the method of research, led to several
methodological choices in our research project. In general, we went along with research on
teachers’ cognitions and classroom practice by examining the relationship between more
general cognitions and a teacher’s conduct during five lessons. General cognitions reveal
one’s general image of one’s classroom practice, of students, and so on, which exceeds
specific lessons or situations. We however limit ourselves to studying the relationship
between a teacher’s behaviour and his general perception of his teaching behaviour – and not
of other objects – because of explanation (2) (see above). Due to the fact that we measured a
teacher’s general perception of his teaching behaviour through interviews, we were able to
compare teachers’ personal understanding of their behaviour with their actual practice (see
explanation (4) above). We thereby guaranteed the cognitions to be conceptually congruent
with the observed behaviour (see explanation (5), above). We also measured more specific
cognitions about specific features of lessons or situations because we regarded these
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cognitions to be helpful in explaining the level of consistency (cf. explanation (6), see above).
They might reveal why a teacher’s conduct during a specific lesson is (in)consistent with his
general cognitions.
In chapter 3 we elaborated upon these choices and specified the more general problem
statement into the following research questions:
1. Is a teacher’s general perception of his teaching behaviour consistent with his practice?
2. To what extent do the lesson(situation)specific cognitions help to understand (in)consistency?
We described that the method of research in general could be typified as inferential (cf.
Kagan, 1990) and interpretative (cf. Wardekker, 1999). We are inclined to hold an emic
perspective (cf. Marland & Osborne, 1990; Block & Hazelip, 1995; Merriam, 1998), meaning
that we stayed as close as possible to what a teacher said, and let his perception or
interpretation prevail over ours.
Chapter 3 furthermore dealt with the BPS-project, the participating teachers and the selection
of the two teachers, Erwin and Philip, to whom we have directed our analysis. Erwin and
Philip both showed a concern touching on TF, which proved to be typical for science teachers
struggling with similar educational innovations (Mathijsen, van der Valk, Eijkelhof &
Wubbels, 1999; van den Akker, 1996). We described how we gained insight into teachers’
general cognitions by conducting semi-structured interviews, and into their
lesson(situation)specific cognitions by conducting two kinds of interviews just after a lesson
(two lessons per teacher): stimulated-recall interviews and ‘interviews in retrospect’. We
portrayed into great detail how we went about analysing the interviews and the lessons in
order to answer the research questions. For research question 1, we undertook the following
activities:
- inferring a teacher’s general perception of his teaching behaviour from his utterances
during the semi-structured interviews. A teacher’s general perception of his teaching
behaviour reveals itself when a teacher describes what his lessons are like, how he acts,
reacts, the kind of instructional strategies he uses and so on. Connotations that reveal his
appreciation of or doubts about certain actions, and other kinds of exemplifications, are left
alone for now;
- making a further selection of teacher actions which relate to a teacher’s concern, and
incorporating these in a teacher specific observation instrument in an orderly fashion;
- analyzing lessons and determining the extent to which each action occurs;
- establishing an expectation of the extent of occurrence for each action, based on
characteristics of a teacher’s general perception of his teaching behaviour. These
characteristics are: a teachers’ perception of the frequency of occurrence of an action, a
teacher’s appreciation of an action (cf. ‘attitude toward performing the behaviour’ or
‘emotional reactions’: Fishbein, et al, 2001) and a teacher’s perception of the feasibility of an
action (cf. ‘efficacy’, Bandura, 1986). We for example expect to frequently see actions
during his lessons which, according to the teacher, occur often, and which he appreciates
positively and/or finds to be feasible. These characteristics express themselves in
connotations revealing doubts, appreciations, and so on.
For research question 2 we analyzed lesson(situation)specific cognitions from the following
three perspectives and determined whether they contributed to our understanding of, in the
first place, the observed frequency of an action, and in the second place, (in)consistency:
1. the relationship between the lesson(situation)specific cognitions and characteristics of the
teacher’s general perception of his teaching behaviour. Do the lesson(situation)specific
cognitions confirm or contradict these characteristics?
2. lesson(situation) specific arguments a teacher gives for (not) undertaking an action. Do
these arguments make it understandable why an action does or does not take place?
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3. perception or interpretation of a lesson(situation). Does the way in which a teacher
perceives or interprets a lesson(situation) reveal that a factor – which according to his
general cognitions may hinder or encourage an action taking place – occurs?
At the end of chapter 3 we discussed the quality of our research, with a focus on the issues of
reliability and validity. We concluded that the steps in the analysis – as described above – in
general proved to be reliable.
Chapters 4 and 5 dealt with the results for each teacher separately. These results show a
differentiated picture of the relationship between cognitions and classroom practice. Chapter
4 shows that Erwin fears not being able to have a plenary discussion with students anymore
because of less class time (due to choices made by the school in the implementation of TF),
and that he dreads resorting to monologues. In context of this concern, we determined the
extent to which a plenary discussion, and activities characteristic for this discussion, took
place during five lessons of Erwin. Through comparing this with characteristics of Erwin’s
general perception of his teaching behaviour, we concluded that (research question 1):
- for 3 actions his perception was consistent with his classroom practice. He for instance
invited students to explain their understandings to such an extent that we found it to be
consistent with his positive appreciation of this action;
- for 1 action his perception proved to be inconsistent with what we saw Erwin do. He did
not “always” – as he stated – start the plenary discussions about homework by having
students asking questions;
- for 6 actions his perception was consistent as well as inconsistent with his observed
conduct because characteristics of his perception of each of these actions proved to be at
odds. For example, 95% of the time in which subject matter was dealt with in a plenary
fashion, he had discussions with students. That is, he had students participate. This is
consistent with his positive appreciation of having plenary discussions but inconsistent
with his doubts about the feasibility of having these discussions;
- because 4 actions characteristic for a plenary discussion never took place, Erwin’s
perception of his teaching behaviour seemed to be more differentiated than his classroom
practice showed. Conversely, we also observed an action take place frequently to which
Erwin never made reference during the interviews, namely asking students questions;
- the plenary discussions were more teacher-directed and less student activating than his
cognitions led to believe.
Chapter 5 shows the dilemma of Philip wanting to stimulate students to be more
autonomous but not trusting students to be willing enough. In context of this dilemma we
determined the extent to which certain activities relating to the willingness of students took
place during six of Philip’s lessons, namely the extent to which he:
- motivated students. This category refers to actions aimed at motivating students for
subject matter: making them want to learn subject matter;
- showed feelings about students. Philip wanted to show little negative feelings about
students because he knew how this can frustrate students’ willingness, and damage a
positive atmosphere;
- activated students. Activating students means stimulating students to be or become
autonomous learners. Philip for instance emphasized students working their way through
subject matter themselves before addressing it in class.
Each of these three categories incorporate two subcategories or actions at a lower level; it is
for these subcategories or actions that the observed frequency and the level of consistency
was determined. We concluded that (research question 1):
- for 1 action Philip’s perception of this was consistent with his classroom practice. He had
students work autonomously before addressing subject matter in a plenary fashion, to
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such an extent that we found this to be consistent with his positive appreciation and
positive perception of the feasibility of this action;
- for 2 actions his perception proved to be inconsistent with what we saw Philip do. He for
example had students work autonomously to a lesser extent and during less time than we
expected;
- for 3 actions his perception was consistent as well as inconsistent with his observed
conduct because characteristics of his perception of each of these actions proved to be at
odds. Philip for example showed more negative emotions about students than we
expected from his positive perception of not revealing negative emotions. This extent
however was consistent with his doubts about being able to suppress negative emotions.
When answering research question 2 we first related the lesson(situation)specific cognitions
to the observed frequency of an action. Depending on the results and answers to research
question 1, we then concluded whether the lesson(situation)specific cognitions contributed to
understanding (in)consistency for each separate action. In the case of those actions for which
consistency as well as inconsistency was concluded, the lesson(situation)specific cognitions
could perhaps help explain this ambiguity.
The results of both teachers show that the lesson(situation)specific cognitions mainly helped
to explain the observed frequency of an action from the second and third perspective
(arguments and perception of factors, see also above), and less from the first perspective
(relationship to characteristics of a teachers’ general perception of his teaching behaviour).
From the first perspective, in most cases the lesson(situation)specific cognitions confirm
characteristics of the teacher’s general perception of his teaching behaviour. As a
consequence they relate to the observed frequency in the same way as these characteristics.
They therefore make the observed frequency even more or even less understandable. In the
case of Erwin it was furthermore shown that when lesson(situation)specific cognitions made
the observed frequency even more understandable, they confirmed characteristics in a more
convincing way than when they made the observed frequency even less understandable. For
Philip we could not confirm this pattern. In the case of both teachers we found the
lesson(situation)specific cognitions to confirm characteristics in a more convincing way if
they not only showed the same reason for the appreciation or perception of the feasibility of
an action, but also revealed when this reason was related to the action in question.
From the second perspective, results pertaining to Erwin showed that some arguments for
actions could not apply to other situations and that with some arguments Erwin seemed to
gloss over why he did not do something which he in general prefers. The latter arguments
were provided in reaction to such a question (cf. reduction of cognitive dissonance, Festinger,
1957). We found these arguments not to be suitable to explain the observed frequency. With
all the other arguments we could understand the observed frequency: that is, with
arguments for not undertaking an action we could understand why an action that was
relatively scarce did not take place, and with arguments for undertaking an action we could
understand why an action that occurred frequently did take place. Some of Erwin’s
arguments recurred more than once and reflected the same issues as was shown by his
general cognitions, for example ‘time’ or ‘correct phrasing of students’ understanding of
subject matter’. Although arguments recurred they did not consistently relate to the same
action in various situations. This was different in the case of Philip; for Philip we could
discern a pattern in his arguments for one action. Philip said he held back his negative
feelings about students because of his recent history with a certain student (in reaction to 4
situations), taking account of the kind of student – a student who is or is not a central figure –
(3 situations) and in order to avoid negative effects (5 situations). The occurrence of such a
pattern makes the concerning arguments very convincing in explaining the observed
frequency of an action. The lesson(situation)specific arguments of Philip furthermore
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showed that in some cases Philip had other intentions than we attributed to observed
actions, and that Philip provided arguments for actions that occurred less than expected. This
makes these arguments less convincing in understanding the observed frequency.
From the third perspective – perception of hindering or encouraging factors – the
lesson(situation)specific cognitions made the observed frequency understandable although
in another way than expected from a teacher’s general cognitions. For Erwin we saw that an
appearing factor seemed to exert influence on other actions than his general cognitions led us
to believe. In the case of Philip the lesson(situation)specific cognitions provided more insight
into how a factor exerts influence than his general cognitions did.
The lesson(situation)specific cognitions of both teachers showed that they made the observed
frequency understandable in a more convincing way if an issue shows itself from more than
one perspective: when a general reason for a negative perception of the feasibility of an
action proves to be the argument for not undertaking action (Erwin), or when the appearance
of a ‘frustrating’ factor proves to be the argument for not undertaking action (Philip).
From a more general stance, we concluded that Erwin’s concern seemed to be unfounded; he
in general had lots of plenary discussions. Erwin’s lesson(situation)specific positive
appreciation and positive perception of the feasibility of having plenary discussions seem to
exert more influence than his general doubts about the feasibility. The reason for these
doubts – less time – however recurs often in his lesson(situation)specific cognitions, making
it understandable why some actions did not take place and why plenary discussions are of a
different nature than was expected from his general cognitions. In the case of Philip we
concluded that his distrust in students’ willingness did not seem to stand in the way of
activating students, but that this did have an influence on his classroom practice in other
ways expected from his general cognitions.
In chapter 6 we first looked back at the research questions, the assumptions underlying our
methodological choices and the results pertaining to Erwin and Philip. We provided for
answers to the research questions when summarizing and comparing results for both
teachers (see the review of chapters 4 and 5 above).
We concluded that the relationship between cognitions and classroom practice proved to be
complex. The relationship between teacher’s general perception of his teaching behaviour
and his observed conduct in general seems ambiguous (research question 1), mainly due to
the fact that characteristics of the teacher’s general perception of his conduct are at odds. This
is the case when a teacher for instance appreciates an action but also has doubts about its’
feasibility. When such an action frequently took place we concluded consistency with respect
to the appreciation and inconsistency when looking at doubts about its’ feasibility. The
lesson(situation)specific cognitions furthermore contribute to this ambiguity because they, in
most cases, confirmed these characteristics (research 2; perspective 1). This complexity or
ambiguity is comparable to what Morine-Dershimer (1988) has called a ‘value-conflict’,
which next to complexity, uncertainty, uniqueness and instability, are characteristic of
situations which teachers, or professionals in general, have to deal with (Yinger, 1986).
But even when characteristics proved to be mutually congruent, a teacher’s perception of an
action proved to be consistent with the observed frequency for some actions as well as
inconsistent for other actions. We furthermore have seen both teachers frequently perform an
action to which they barely made reference during the interviews. These actions seem to be
routines which take place without conscious deliberation.
When answering the second research question, the lesson(situation)specific cognitions do
seem to provide for clarity in understanding the observed frequency of actions when they
show arguments for actions (perspective 2), especially when they show a recurring pattern in
the argumentation for (not) undertaking an action, or when they show the appearance of a
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hindering or encouraging factor (perspective 3). From these two perspectives, the
lesson(situation)specific cognitions seem to reflect an ‘operative theory of instruction’
(Thompson, 1992) or ‘theories in use’ (Argyris & Schön, 1974): they are cognitions which,
compared to more general cognitions uttered in response to general questions, underlie
teachers’ actions. The results of both teachers also differ with respect to aspects which make
arguments contribute to, or which make them more or less convincing when explaining, the
observed frequency. We for example excluded those arguments that reveal reduction of
cognitive dissonance (cf. Festinger, 1957). Recurring arguments, that is arguments put
forward to justify a certain action in reaction to more than two situations, are more
convincing. Such a pattern in recurring arguments (cf. Fenstermacher & Richardson, 1993;
Morine-Dershimer, 1987; 1988) is comparable to models of interactive thinking as described
by Mitchell and Marland (1989).
Chapter 6 also dealt with implications of the results. Because of the fact that we provided for
answers to research questions for just two teachers, our conclusions can best be regarded as
expectations to be tested in future research. We implied that for research on teachers’
cognitions in relation to their classroom practice, a teacher specific observation instrument is
useful: it provides for the opportunity to observe a teacher’s classroom practice through his
own eyes as it were. We also have shown that it is a necessity to include
lesson(situation)specific cognitions, especially arguments for (not) undertaking an action.
The relevance of our findings for the training of teachers mainly concerns the different
(characteristics of) cognitions. When a teacher has problems with a certain action, for
instance, it could be beneficial to look into or reflect upon the relationship between the
appreciation of this action, the perception of the feasibility, the extent to which it occurs,
factors that hinder or encourage the action taking place and lesson(situation)specific
cognitions, especially arguments, concerning this action (cf. Fenstermacher & Richardson,
1993; Ho, Watkins, & Kelly, 2001; Thompson, 1992). A teacher specific observation
instrument furthermore may come in handy when one wishes for insight into a teacher’s
evolving behavioural repertoire.
With respect to understanding teachers in context of educational innovations we emphasized
the point of taking into account teachers’ classroom practices as well as more specific
cognitions, and not only of general cognitions, because Erwin and Philip both show that their
concern has a less dramatic impact on daily practice than could be expected.
Chapter 6 ended with a reflection on the method of research and suggestions for future
research. We discussed the extent to which teachers are inclined to describe their practice, the
manner in which they describe their teaching behaviour (cf. Vallacher & Wegner, 1987) and
methodological aspects that may contribute to a deeper understanding of the ambiguity
between cognitions or between the relationship between a teacher’s cognitions and his
classroom practice, in future research. It would be interesting to look into the relationship
between levels of identification of actions (Vallacher & Wegner, 1987) and the extent to
which actions occur. According to the theory of Vallacher and Wegner (1987) we expect an
action identified at only a high level (an identification indicating effects, e.g. ‘motivating
students’) to take place to a lesser extent than an action which is also being identified at a
lower level (e.g. ‘motivating students through eliciting students’ questions’). It would also
be interesting to relate the extent to which an action occurs to the extent to which, or the
manner in which, this action is justified through arguments. The manner in which an action
is justified for example seems to be related to the level of experience (cf. Mitchell & Marland,
1989; Morine-Dershimer, 1988). And because more experienced teachers seem to act more in
accordance with their beliefs than less experienced teachers (Gess-Newsome, 1999; Mitchell
& Marland, 1989), it seems that research has not yet optimally explored the potential of
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teachers’ arguments for actions when explaining the relationship between cognitions and
classroom practice.
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