
Stel je voor 
Een onderzoek naar de relatie tussen docentschap en mens -zijn 

 

  

2013-
2014 

PRAKTIJK GERICHT ONDERZOEK 
ANNABETH BOSMAN, BART DE BOER, ERIK VERDONK 

UNIVERSITEIT UTRECHT | COLUU 



1 
 

Voorwoord 

De meeste studenten bij ons op de opleiding zijn beginnend docent en zijn bezig om het docentenvak 

te ontdekken. Dat gebeurt onder andere via het bestuderen van literatuur. Daarin leert de docent in 

opleiding onder andere dat hij/zij invloed heeft op de identiteitsvorming van zijn/haar leerlingen. Bij 

die beïnvloeding kan al gedacht worden aan bijvoorbeeld het uitdragen van bepaalde waarden, of 

regels die gehanteerd worden. 

          Met deze kennis in het achterhoofd kan het voor een docent in opleiding lastig zijn om te 

bepalen wat hij/zij wel of niet laat zien aan zijn/haar leerlingen. Als beginnend docent kun je het 

gevoel hebben dat wat je aan leerlingen laat zien van je persoonlijkheid, enorm belangrijk is. Dit 

gevoel wordt waarschijnlijk nog groter wanneer je mentor wordt van een klas. Als mentor word je 

band met de klas intenser omdat jij het eerste aanspreekpunt bent voor de leerlingen. Aangezien je 

als mentor geen leidraad aangereikt krijgt wat je moet laten zien van jezelf, voel je je als beginnende 

mentor of docent al snel ‘in het diepe gegooid’. Met dit gevoel zijn we een onderzoek gestart, om 

erachter te komen wat je van jezelf kan laten zien voor de klas.   

 

Annabeth Bosman 

In mijn stageperiode op het Veenlandencollege heb ik (Annabeth) ervaren hoe mijn stagebegeleider 

mijn inziens een groot deel van zijn persoonlijkheid aan zijn leerlingen liet zien. Wanneer ik les gaf, 

stoeide ik met de vraag of ik evenveel van mijzelf wilde bloot geven. In hoeverre wil ik de persoon 

achter de docent laten zien? Wat is wenselijk? Zit daar überhaupt wel een grens aan? In de toekomst 

wil ik graag als mentor aan de slag en ik besefte mij dat je dan nog intiemer aan het werk gaat met 

leerlingen. Als je wilt dat leerlingen de veiligheid ervaren om eerlijk tegen jou te kunnen zijn, moet je 

als mentor naar mijn mening ook jezelf een beetje bloot geven. Maar hoeveel, dat is nu net de vraag 

van ons pgo onderzoek 

 

Bart de Boer 

Voor mij (Bart) is dit onderzoek belangrijk, omdat ik deze problemen om mij heen hoor van 

beginnende mentoren op mijn stageschool. Er wordt veel geklaagd over het feit dat mentoren zelf 

het wiel uit moeten vinden. Ik ben veel betrokken bij mijn leerlingen en ik zal in de toekomst 

ongetwijfeld aan het werk gaan als mentor. Ik vind het prettig om op deze manier al voorbereid te 

zijn. 
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Erik Verdonk 

Voor mij (Erik) is ons onderzoek belangrijk omdat ik als mentor van de brugklas genoeg in handen 

heb gekregen om mijn leerlingen beter te leren kennen, maar dat ik eigenlijk niets in handen heb 

gekregen om ervoor te zorgen dat leerlingen mij beter leren kennen. Ik heb hier wel veel over 

nagedacht en ik ben voor de klas bereid veel over mijzelf te vertellen, maar ik zou het fijn vinden om 

er meer ideeën over op te doen. 
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Inleiding 

‘Zesentwintig paar vragende ogen staren mij aan. Het is de eerste keer dat ik voor de klas sta. Op de 

opleiding hebben we een halve ochtend geoefend hoe en wat je gaat doen. Nu sta ik er 

daadwerkelijk alleen voor. Mijn handen worden langzaam klam en een lichte trilling gaat door mijn 

lichaam. Ik haal adem en ik stel mijzelf voor, de leerlingen luisteren en ze stellen zowaar een paar 

vragen aan mij. Na 50 minuten haal ik opgelucht adem. Het is gelukt, ik heb mijn eerste les 

overleefd.’ 

De bovenstaande tekst is volledig ontleent aan de persoonlijke ervaring van een van de 

schrijvers van dit artikel. Het is de inleiding voor een blog die er nooit is gekomen. Het fragment 

illustreert eveneens de aanleiding voor het onderzoek. Aan het begin van de lerarenopleiding word je 

als beginnend docent voor de leeuwen gegooid. ‘Ga maar lesgeven’ is de opdracht die je meekrijgt. 

Natuurlijk leer je over het houden van orde en leer je over je rol als docent, maar nergens leer je wat 

je als docent met jezelf aanmoet. Wat doe je met je eigen persoonlijkheid? 

De laatste vraag is belangrijk voor een beginnend docent, omdat de vraag draait om de 

ontwikkeling van je eigen persoonlijkheid. Ervaringen tijdens die ontwikkeling kun je overdragen op 

de leerlingen. Dat komt door de rol die je als docent aanneemt. De vraag die speelt is: wat laat je wel 

en niet van jezelf zien in de les? Dit praktijk gericht onderzoek (pgo) heeft daarom de volgende 

vraagstelling gekregen:  

 

Wat is de visie van ervaren mentoren op de verhouding tussen hun persoonlijkheid en hun 

docentschap?  

 

Wij hebben, om de vraag te beantwoorden, op drie scholen verspreid over het land, een enquête 

afgenomen bij achttien mentoren. Het uiteindelijke doel van de enquête en het onderzoek is het 

ontwerpen van een tool die beginnende docenten helpt bij het vinden van de grenzen van wat ze 

laten zien van hun persoonlijkheid en ze goed laat nadenken over de vraag wie ze zijn. In dit artikel 

gebruiken we de term ‘respondenten’ om de mentoren in de enquête aan te duiden en de term 

docent als overkoepelende term voor het beroep. 

De dataverzameling en de analyse zijn in het tweede deel van ons verslag te vinden. We 

kiezen ervoor om de data apart van de analyse te zetten zodat we een onderscheid maken tussen de 

ruwe data en de interpretatie daarna. Dit wordt voorafgegaan door het theoretisch kader, hiermee 

beantwoorden wij de eerste deelvraag: ‘Hoe vindt identiteitsvorming tussen docent en leerling 

plaats?’ Wij starten ons theoretisch kader vanuit de theorie van Judith Butler over de ontwikkeling 

van identiteit. Butler schrijft over identiteitsvorming en de culturele scripts die de ontwikkeling 
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bepalen. Een abstract onderwerp, maar via de theorie van Hermans hebben wij de theorie van Butler 

praktischer gemaakt en vertaald naar een enquête onder mentoren.  

De ervaren mentoren geven in de enquête antwoord op de tweede, derde en vierde 

deelvraag van ons onderzoek. Namelijk op de vragen: ‘Op welke manieren kun je als docent je 

persoonlijkheid eigenlijk laten zien tijdens het werken met leerlingen?’; ‘Welke delen van hun 

persoonlijkheid laten mentoren voornamelijk zien?’ en ‘Waarom en hoe laten mentoren deze delen 

van hun persoonlijkheid zien?’ We maken dus gebruik in drie verschillende categorieën vragen, te 

weten: ‘hoe’, ‘wat’ en ‘waarom’. Dit onderscheid wordt toegelicht in het theoretisch kader. We 

eindigen ons onderzoek met tips voor beginnende docenten. Dit is een lijst met tips en trucs die zijn 

afgeleid uit de analyse van onze data waardoor wij het advies hoorbaar maken van ervaren 

mentoren. Naast de tips hebben we tevens een oefening ontworpen die een leraar in opleiding (een 

lio) samen met een mede-lio kan doen. Door deze oefening leren lio’s welke delen van hun 

persoonlijkheid zij willen laten zien voor de klas en worden zij zich bewust van hun grenzen.  
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Theoretisch Kader 

Als docent en mentor op de middelbare school krijg je te maken met leerlingen die in een belangrijk 

periode van hun leven zitten. In de middelbareschooltijd van de leerling ontwikkelt de identiteit van 

een leerling zich snel. De leerling krijgt allerlei hormonale prikkels, wordt seksueel actief, leert een 

mening te vormen en leert eigen keuzes te maken. Als docent ben je door jouw plaats, hoe je het ook 

went of keert, een onderdeel van de identiteitsvorming van een leerling. 1  Dit theoretisch kader laat 

enerzijds zien dat de omgeving waar de docent deel van uitmaakt invloed heeft op de 

identiteitsvorming van een leerling en anderzijds wat je als docent voor mogelijkheden hebt om de 

omgeving van het leerling te beïnvloeden.  

  

Puberteit volgens Butler 

Judith Butler gaat er vanuit dat identiteit in beweging blijft en verandert binnen gestelde kaders. Aan 

de basis van deze gedachte ligt het begrip ‘machtsverhoudingen’. Ze schrijft niet specifiek over het 

onderwijs, maar over cultuur als geheel. Als docent ben jij, net als je leerlingen, onderdeel van een 

bepaalde dominante cultuur en bijbehorende machtsverhoudingen. Butler schrijft in haar werk dat er 

niet aan deze machtsverhoudingen te ontkomen is. De machtsverhoudingen komen volgens Butler 

het best naar voren in taal.2 

Taal is volgens Butler performatief. Alles wat wij als mensen zeggen, schrijven en doen heeft een 

achterliggende en vormende betekenis. Dit geldt bijvoorbeeld voor een zin als ‘Het is een meisje’. 

Deze ogenschijnlijke objectieve zin betekent in verschillende culturen iets anders en de gevolgen van 

de zin kunnen verschillen per context. In de Westerse cultuur betekent de zin bijvoorbeeld dat de 

gelukkige ouders worden overladen met roze cadeautjes. In China moet een meisje van oudsher in 

lompen op de grond slapen en krijgen meisjes huishoudelijke spullen om mee te spelen. De 

machtsrelaties komen in dit oude gebruik uit China nog duidelijker naar voren dan in het Westen. 

Volgens Butler zit aan elk gebruik van taal een gedachte verbonden die culturele implicaties kent. 3 

Deze culturele implicaties worden door middel van herhalen gemeengoed. Zie het eerdere 

voorbeeld van roze voor meisjes. De implicaties zijn voor Butler een soort kooi waarin het individu 

moet opgroeien. De randen van deze kooi noemt Butler scripts waarmee de suggestie wordt gewekt 

dat wij als mens en individu niet meer zijn dan acteurs in het grote toneelspel der cultuur. Het 

opgroeiende individu heeft bij Butler dus weinig agency. Agency betekent bij Butler het eigen 

                                                           
1
 Anita Woolfolk, Psychology in Education, (Essex 2013) 78. 

2
 Judith Butler, ‘Gendermelancholie: Ontzegde identificatie’, Judith Butler. Gender turbulentie ed Annemie 

Halsema en Marije Wilmink, (Amsterdam 2000) 134. 
3
 Ibidem.  
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vermogen van een individu om zelf invloed te hebben op de ontwikkeling van zijn identiteit.4 De 

enige invloed die het individu heeft op de vorming van zijn identiteit is de variatie die hij heeft met 

de randvoorwaarden die de scripts stellen. Anders gezegd: een individu kan als het ware 

improviseren in de rol die hij opgelegd heeft gekregen. 

               Het voorbeeld dat Butler gebruikt voor haar idee, is travestie.5  Wanneer een persoon zich 

verkleedt als een individu van de andere sekse, laat hij zien dat zijn identiteit veranderd. Hij kan zich 

ook compleet anders gaan gedragen en op die manier ogen als iemand die zich een nieuwe identiteit 

heeft aangemeten. Een identiteit kan dus veranderen, maar ook de nieuwe identiteit loopt weer 

tegen de scripts aan en wordt door die scripts weer beïnvloed in de vorming van zijn identiteit.  

 

De affectieve docent-leerling relatie 

De volgende stap in dit theoretisch kader is de theorie van Butler te vertalen naar de klas. Als docent 

is het belangrijk om je te realiseren dat je een deel bent van de omgeving van de leerling. In de 

theorie van Butler heb jij als docent de mogelijkheid om leerlingen verschillende scripts aan te 

bieden. In feite krijg je die in de opleiding ook aangereikt. Zo leer je bijvoorbeeld dat je leerlingen het 

best positief kan benaderen, maar aan de andere kant leer je ook dat bijvoorbeeld straffen van 

leerling ook kan helpen voor het bewaren van de orde.6 Hieruit kun je afleiden dat een docent ook 

niets anders is dan een agent, iemand die agency heeft, die keuze moet maken in bepaalde scripts 

die hem/haar voor handen zijn. Daarin kiest een docent voor een leerling eigenlijk een bepaald script 

wat de leerling moet gaan volgen.  

 In theorie zijn de scripts die de docent de leerling kan aanleveren oneindig. In dit onderzoek 

kiezen wij ervoor om ons te focussen op de affectieve relatie tussen docent en leerling, een relatie 

die als doel heeft om jongeren te begeleiden in het ontwikkelen van hun persoonlijkheid. In de 

literatuur is deze relatie lange tijd onderbelicht gebleven, maar de relatie blijkt uit onderzoeken 

wereldwijd zeer belangrijk te zijn voor de prestaties en het welzijn van de leerling.7 Maar op het 

moment dat jij als nieuwe docent voor de klas komt te staan, is het erg lastig om een affectieve 

relatie op te bouwen met leerlingen, als de beginnende docent daar nog weinig ervaring mee heeft. 

Als het inderdaad zo is dat de docent met gedrag zijn leerlingen beïnvloedt, uiteindelijk zelfs in hun 

identiteitsvorming, kan je het als een zware taak ervaren om die relatie zo goed mogelijk te starten.  

                                                           
4
 Annemie Halsema, ‘Judith Butler. Turbulentie op het gebied van gender en seksualiteit’, Judith Butler. Gender 

turbulentie ed Annemie Halsema en Marije Wilmink, (Amsterdam 2000) 14. 
5
 Edwina Barvosa-Carter, ‘Strange Tempest: Agency, Poststructuralism, and the Shape of Feminist Politics to 

Come’, Butler Matters 176. 
6
 Colleges Interpersoonlijk Perspectief Klassenmanagement, Workshop Master Lerarenopleiding, week 44-week 

46.  
7 Helma. M. Y. Koomen, ‘Leraar‐leerlingrelaties, schools leren van leerlingen en welbevinden van leraren’, 

http://www.psy.vu.nl/nl/Images/Publiekssamenvatting%20NWO_folder_170111_tcm108-230065.pdf  

http://www.psy.vu.nl/nl/Images/Publiekssamenvatting%20NWO_folder_170111_tcm108-230065.pdf
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Wanneer je voor het eerst blanco een klaslokaal binnenstapt, wordt je meteen geconfronteerd 

met een aantal vragen. Hoe stel je jezelf voor? Wat vertel je over jezelf? Vertel je alles over jezelf om 

maar te zorgen dat de leerlingen je leuk gaan vinden? Of vertel je helemaal niets, omdat je het 

gevoel hebt dat leerlingen beter niets weten van jouw persoonlijke leven? Deze reflecterende vragen 

over het eigen gedrag zijn belangrijk voor een docent.  

Volgens onderwijskundige Fred Korthagen (e.a.) komt dat wat zichtbaar is voor anderen voort uit 

een kern. In figuur 1 is het model te zien dat Korthagen heeft ontwikkeld, het ui-model genoemd. 

Samengevat houdt zijn model in dat de verschillende 

lagen van de ui bij elkaar moeten passen om effectief te 

functioneren. Als docent is het belangrijk dat de identiteit 

en persoonlijkheid (de derde ring) passen bij het gedrag 

dat de docent vertoont naar de omgeving (de zesde ring). 

Daarom moet een docent volgens Korthagen reflecteren 

op zijn persoonlijkheid om zich bewust te worden welk 

gedrag hij vertoont en wil vertonen.8  Voor ons onderzoek 

betekent dit dat het starten van het analyseren van de 

persoonlijkheid de beginnend docent helpt om helder te 

krijgen wat hij/zij aan de omgeving wil laten zien van 

zichzelf. De docent maakt een keuze, om in termen van 

Butler te spreken, in de scripts die hij/zij wil gebruiken 

naar de leerling toe.  

Volgens Korthagen is het dus belangrijk dat je kern 

past bij het gedrag dat je vertoont. Korthagen bepleit dat 

de docent zichzelf ook als mens moet laten zien, omdat het gedrag dat vertoond wordt voortkomt uit 

de kern van de persoonlijkheid. Onderwijskundige Peter Teitler geeft echter een andere tip aan 

beginnend docenten: ‘Wees niet jezelf (wees professioneel).’ Teitler bedoelt hiermee dat de 

persoonlijkheid wel belangrijk is, maar dat er vooral op een niet-emotionele en ‘zakelijke’ manier 

moet worden omgegaan met de klas. Teitler geeft voor deze zienswijze verschillende redenen. De 

eerste reden is dat je karakter niet bij de klas hoeft aan te sluiten. De tweede reden is dat als jouw rol 

mislukt, die specifieke rol mislukt en niet jijzelf. Je hoeft het dus minder op jezelf als persoon te 

betrekken. Als derde reden geeft Teitler dat je problemen gemakkelijker kunt objectiveren in plaats 

van deze vanuit een emotionele reactie te benaderen. Als laatste geeft Teitler aan dat je beter 

bestand bent tegen de macht van de situatie. Hiermee bedoelt Teitler dat leerlingen van jou 

                                                           
8
 Fred Korthagen, Waar doen we het voor? Op zoek naar de essentie van goed leraarschap, (Utrecht 2001), 8-9.  

Figuur 1: Het ui-model 
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verwachten dat jij je als docent gedraagt en niet als ‘normaal mens’ optreedt.9  Deze zienswijze is 

relevant voor ons onderzoek omdat we gaan bekijken wat docenten zelf vinden van de relatie tussen 

mens-zijn en docent-zijn.  

 Korthagen en Teitler denken kortom verschillend over deze relatie. Door onze enquête kunnen 

we onderzoeken hoe ervaren mentoren hier zelf over denken. Wat het model van Korthagen in ieder 

geval biedt aan de beginnend docent, is een manier om na te denken over de wisselwerking tussen 

het eigen handelen en de eigen persoonlijkheid. Dit model gaat er echter wel sterk vanuit dat de 

persoonlijkheid van een docent terug te brengen is tot een kern. Korthagen is net als Butler zeker van 

mening dat de omgeving invloed heeft op die kern, en andersom ook. Maar deze beweging vinden 

wij nog erg twee dimensionaal en doet te weinig recht aan de interne strubbelingen van een 

beginnend docent. Het model van Korthagen lijkt te suggereren dat er één kern is van waaruit het 

gedrag gestuurd wordt, maar die kern is niet altijd bekend. Veel beginnend docenten zijn op zoek 

naar de motivatie die hen drijft in het onderwijs geven. Deze zoektocht gaat gepaard met 

overdenkingen en afwegingen in het vertonen van gedrag en aanpassingen van dat gedrag. Daarom 

zijn wij op zoek gegaan naar een model dat laat zien hoe de identiteit van een persoon continu in 

beweging is en waarbij het mogelijk is bepaald gedrag af te schermen voor de klas. 

Hermans 

Om meer zicht te krijgen op een visie die de dynamische identiteit centraal stelt, maken we gebruik 

van de theorie van psycholoog Hubert Hermans over het ‘dialogische zelf’. In dit onderzoek wordt 

geen onderscheid gemaakt tussen het zelf van Hermans en identiteit, met deze termen bedoelen wij 

het zelfde. Hermans keert zich met zijn theorie sterk af van vroegere ideeën over het zelf. Deze 

vroegere ideeën werden gekenmerkt door een beeld van het zelf als stabiel, eenvormig en continu. 

Bij deze visie sluiten Butler en Korthagen ook meer aan. Hermans schaart zich echter achter 

postmoderne denkers die het zelf zien als dynamisch, meerstemmig en veranderlijk.10 Hij bedacht 

hiervoor de term ‘dialogisch zelf’. Hiermee bedoelt hij de uitwisseling, instemming en afstemming 

tussen de stemmen die ons innerlijke zelf bevolken. Met andere woorden, mensen spreken met 

verschillende stemmen die afkomstig zijn van verschillende ik-posities in het zelf.  

Ieder mens heeft volgens Hermans stemmen van zichzelf en van nabije anderen in het zelf. 

Per situatie en sociale context gaan de stemmen in onderlinge onderhandeling over welke stem aan 

het woord komt. Deze stemmen kunnen afkomstig zijn van nabije anderen als je moeder, vader, 

vrienden en deze stemmen beïnvloeden welke keuzes je maakt in het leven. Naast deze externe 

posities zijn er ook interne posities die het zelf bevolken zoals ‘ik als moeder’, ‘ik als grappenmaker’ 

                                                           
9
 Peter Teitler, Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk, (Bussum 2009), 29-32. 

10
 Sanne.F. Akkerman en Paulien C. Meijer, ‘Dialogical approach to teachter identity’, (2011), 308-319, aldaar 

310. 



10 
 

en ‘ik als professional’.11 De ik-posities worden allemaal gedreven door eigen bedoelingen. Mijn ik-

positie als grappenmaker kan bijvoorbeeld leerlingen aan het lachen willen maken terwijl ik als 

professional de leerlingen wat wil leren. Deze stemmen gaan in het zelf in onderhandeling en welke 

stem ik laat klinken, is afhankelijk van de situatie 

In ons onderzoek is deze theorie van Hermans relevant omdat we met behulp van zijn 

theorie kunnen onderzoeken welk deel van hun ‘zelf’ mentoren laten zien aan hun leerlingen en 

welke afwegingen mentoren hierin maken. In wetenschappelijke literatuur over de identiteit van 

docenten, wordt er ook steeds meer aandacht besteed aan deze postmoderne ideeën over het zelf. 

Volgens Akkerman en Meijer zien wetenschappers steeds meer in dat de identiteit van een docent 

bestaat uit subidentiteiten en dat deze identiteiten dynamisch en veranderlijk zijn en variëren per 

sociale context.12  

Met behulp van deze theoretische inzichten willen wij de wisselwerking onderzoeken tussen 

enerzijds de persoonlijkheid van docenten en anderzijds het gedrag dat docenten vertonen. We 

gebruiken hiervoor Hermans om te reflecteren op de ik-posities van docenten: welke ik-posities laten 

docenten zien en welke laten ze juist niet zien? De tweede relevante vraag: hoe laten docenten deze 

ik-posities zien in hun lessen? En als derde vraag: waarom laten docenten ik-posities zien. 

  

                                                           
11

 Hubert H. Hermans, Dialoog en misverstand. Leven met de toenemende bevolking van onze innerlijke ruimte.  
(Soest 2006), 26-28 en 104-105. 
12

 Akkerman en Meijer, ‘Dialogical approach to teachter identity’, 309-311. 
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Methoden 

In dit hoofdstuk wijden we uit over de manier waarop we ons onderzoek hebben gedaan. Hierdoor 

bieden we een verantwoording van de keuzes die we hebben gemaakt in ons onderzoek. We leggen 

daarom de context van het onderzoek uit, de selectie van de respondenten, het instrument voor 

onderzoek en de wijze waarop we de data hebben geanalyseerd.  

  

Respondenten  

Om ons onderzoek uit te voeren, hebben we verschillende respondenten benaderd. We hebben er 

specifiek voor gekozen om ons te richten op mentoren omdat mentoren meer contacturen hebben 

met hun leerlingen en zij vaker persoonlijke onderwerpen aankaarten in het mentoruur. Om deze 

mentoren te benaderen, hebben we alle drie mentoren gemaild van onze (stage)school met het 

verzoek om mee te werken aan een enquête. De mentoren in ons onderzoek komen kortom uit 

verschillende regio’s in Nederland waardoor er sprake is van een zekere geografische spreiding. Een 

paar docenten bleek nu geen mentor te zijn maar waren dat wel jaren geweest, vandaar dat we deze 

data toch hebben meegenomen in ons onderzoek. Uiteindelijk hebben negentien docenten de 

enquête ingevuld waarvan er zestien bruikbare data hebben opgeleverd. Drie docenten hebben 

namelijk de enquête niet afgemaakt. 

 De mentoren die de enquête hebben ingevuld, vanaf nu respondenten genoemd, zitten 

verschillende periodes in het onderwijs. Van de zestien respondenten zitten er vier respondenten 

korter dan vijf jaar in het onderwijs, vijf respondenten minder dan tien jaar en zeven respondenten 

langer dan tien jaar. De respondenten zijn verder relatief jong want zeven respondenten zijn jonger 

dan dertig jaar tegenover negen respondenten die ouder zijn dan dertig jaar. De helft van de zestien 

respondenten is mentor van een bovenbouwklas havo of vwo. De andere acht respondenten zijn 

mentor van een onderbouw klas havo of vwo en één respondent wijkt af: hij is mentor van een mavo 

3 klas. Er zit kortom veel variëteit in de periodes dat de respondenten mentor zijn en de regio’s 

waarvandaan de mentoren komen. Er zit minder variëteit in de klas waarin de respondenten mentor 

zijn omdat, uitgezonderd van één respondent, alle respondenten mentor zijn van een havo of vwo 

klas. Tot slot zit er wel verscheidenheid in de leeftijd van de leerlingen waar docenten mentor van 

zijn.  

Instrument en procedure 

Om de data voor ons onderzoek te verkrijgen, hebben we een digitale enquête gemaakt. We hebben 

gekozen voor een enquête omdat we op deze manier meer respondenten konden ondervragen dan 

in interviews. We wilden echter dat respondenten hun antwoorden wel konden toelichten en 

daarom hebben we hier ruimte voor gecreëerd in de enquête. Hierdoor zijn er nuances ontstaan in 
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de antwoorden en konden we de citaten van de respondenten gebruiken in ons onderzoek. De pilot 

is vooraf gestuurd aan medestudenten en onze opleiders voor feedback. Aan de hand van de 

feedback hebben wij aanpassingen gedaan voordat we de enquête hebben uitgezet. 

Om de respondenten een steuntje in de rug te geven, hebben we ervoor gekozen om 

voorbeeldantwoorden aan te dragen in de vragen. Deze voorbeeldantwoorden hebben we zelf 

bedacht op basis van onze beginnende ervaring in het onderwijs. Door deze wijze van vragen stellen, 

gaven we de respondenten een leidraad in het beantwoorden van de enquête. We wilden dat 

respondenten wel vrij konden associëren en daarom gaven we hen steeds weer de mogelijkheid hun 

antwoorden toe te lichten.  

In de enquête zijn de vragen gesteld op drie niveaus. De theoretische basis voor deze vragen 

hebben we uitgelegd in het theoretisch kader. De formulering van deze vragen geven we weer aan 

het einde van deze paragraaf in figuur 2. Het eerste niveau van vragen zijn de ‘wat’ vragen. Deze 

hebben te maken met de ik-posities van Hermans en met het ui-model van Korthagen. Deze vragen 

gaan over het gedrag en de ik-posities die een mentor wel of niet laat zien voor de klas. Het tweede 

niveau is het ‘hoe’ niveau. De reden dat we vragen stellen op dit niveau is vooral van praktische aard. 

De aanleiding van dit onderzoek is een ‘hoe’ vraag: hoe stel je jezelf voor als je net begint met 

lesgeven en hoe laat je delen van je persoonlijkheid zien? Deze vragen zijn gesteld om verschillende 

handvatten te bieden voor beginnend docenten.  

 Het derde niveau is het ‘waarom’ niveau. Waarom vertoont een docent het gedrag dat hij/zij 

vertoont? Deze vraag hebben we in het theoretisch kader op twee manieren toegelicht. (1) Als 

docent ben je onderdeel van de omgeving die de identiteit van de leerlingen mede vormt. (2) Het is 

belangrijk om een goede affectieve relatie op te bouwen met de leerling, dit is goed voor het welzijn 

van zowel de leerling als de docent. Daarnaast stellen wij, in navolging van Korthagen, ook de 

‘waarom’ vraag om de docent te laten reflecteren op zijn eigen gedrag. Bovendien hebben we in het 

theoretisch kader toegelicht, aan de hand van Korthagen en Teitler, dat er verschillende opvattingen 

bestaan over de vraag of de docent zichzelf moet zijn voor de klas en waarom wel of waarom niet. 

Door deze ‘waarom’ vraag leren we de visies kennen van onze respondenten op dit vraagstuk en 

kunnen we conclusies trekken wat deze docenten ons als beginnend docenten hierover zouden 

aanraden.    

 Na de ‘wat’, ‘hoe’ en ‘waarom’ vragen hebben we ervoor gekozen om drie stellingen aan de 

enquête toe te voegen. We hebben gekozen voor deze stellingen omdat we respondenten gericht 

wilden laten reageren op de hoofdvraag hoe docenten de verhouding ervaren tussen hun 

persoonlijkheid en hun docentschap. Door stellingen te gebruiken, ‘dwongen’ we de respondenten 

een positie in te nemen ten opzichte van dit vraagstuk. Bovendien geven de antwoorden op de 
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stellingen extra informatie over het ‘waarom’ van het tonen van je persoonlijkheid in de les omdat 

we steeds vragen om een extra toelichting. 

  

Figuur 2. Vragen uit de vragenlijst 

Wat: 

1. Welke kanten van uw persoonlijkheid laat u zien aan leerlingen?  

2. Kunt u zeggen of er een verschil is tussen wat u van uzelf liet zien aan het begin van uw 

onderwijscarrière en op dit moment? Kunt u beschrijven wat dat verschil is en waardoor 

dat komt? 

3. Welk deel van uzelf laat u bewust niet zien voor de klas?  

4. Hebt u wel eens het gevoel dat u teveel over uzelf vertelt? 

 

Hoe: 

5. Op welke manier laat u deze kanten van uw persoonlijkheid zien?  

6. Hoe reageert u op vragen uit de klas die u te persoonlijk vindt? 

7. Verwerkt u bewust persoonlijke informatie in de lesstof van uw les? Zo ja, waarom? Zo 

nee, waarom niet? 

 

Waarom: 

8. Waarom laat u leerlingen delen van uw persoonlijkheid zien?  

9. Kunt u toelichten waarom u dat deel/ die delen van uw persoonlijkheid niet laat zien? 

 

Stellingen  

10. De leerling is er bij gebaat dat de docent haar/zijn persoonlijkheid toont in de les. 

Toelichting: 

11. Buiten de klas ben ik een geheel ander persoon dan in de klas. Toelichting: 

12. Het werken als docent sluit aan bij de kanten van mijn persoonlijkheid die ik erg belangrijk 

vind. Toelichting: 

 

Analyse  

Na het uitzetten van de enquête, zijn we begonnen met een analyse van de data. De data is in een 

Excel bestand gezet en deze is op twee manieren geanalyseerd. Als eerste hebben we de data per 

vraag weergegeven om de overeenkomsten en verschillen in de antwoorden te analyseren. Als 

tweede hebben we de data per persoon neergezet om de mentoren met elkaar te kunnen 
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vergelijken. Op dit niveau werd duidelijk hoe de ‘wat’, ‘hoe’ en ‘waarom’ vragen met elkaar 

samenhingen. Om de kwaliteit van de analyses te waarborgen, werkten we met één Excel document. 

Op basis van dit document hebben we de ruwe data in één document schematisch neergezet. Hierna 

zijn we pas begonnen aan analyse van de data. We zijn kortom inductief te werk gegaan in ons 

onderzoek: eerst hebben we data vergaard waarin we patronen probeerden te ontdekken. Hierna 

hebben we de theorie erbij gepakt waaraan we in eerste instantie dachten. De theorie hebben we 

vergeleken met onze data waarna we conclusies konden trekken.  

  



15 
 

Samenvatting verzamelde data 

In het theoretische kader hebben wij de vragen uit de enquête onderverdeeld in drie verschillende 

categorieën. In dit hoofdstuk analyseren we de data aan de hand van dezelfde drie categorieën 

waardoor we inzicht krijgen in de antwoorden van de respondenten op deze categorieën.   

Wat 

De vier vragen die de respondenten hebben beantwoord over wat zij van de persoonlijkheid aan de 

klas laten zien, geven een eenduidig beeld. Tien van de respondenten geven aan dat ze die kanten 

van hun persoonlijkheid laten zien die zij zelf ook gebruiken in de enquête om zichzelf te 

omschrijven. De respondenten lijken dus geen onderscheid te maken in hoe ze zich aan ons 

presenteren in de enquête en wat ze aan leerlingen vertellen. Hieronder is een grafiek opgenomen 

van wat de respondenten zoal van zichzelf laten zien. 

 

 

Elf respondenten geven aan dat het vertellen over hun leven buiten school is veranderd tijdens de 

onderwijscarrière. De respondenten vertellen dat ze in het begin minder van zichzelf prijs gaven dan 

nu. De zin ‘ik ben nu meer mijzelf’ is in negen reacties terug te vinden. Dit legt één respondent op 

een treffende wijze uit: 

 

Absoluut, in het begin moet je aftasten tot hoever je kunt gaan en waar je zelf later mee 

geconfronteerd wilt worden. Ik ben geconfronteerd met dingen die ik niet zo bedoeld had en als 

onprettig heb ervaren. Diezelfde dingen kun je wel van jezelf laten zien als je beter weet wat het 

effect is en wanneer je het kunt brengen.  

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

GENOEMDE EIGENSCHAPPEN 



16 
 

Ook geven zeven van de respondenten aan dat je wel jezelf moet zijn, je kunt immers niet iemand 

anders spelen. Zo vertelt een respondente: 

 

Ik ben meer mijzelf. Ik denk dat leerlingen graag een docent zien die zichzelf is. Ben opener naar leerlingen 

geworden en kan hierdoor beter een band met ze opbouwen. Waardoor komt dit? De strenge docent 

uithangen terwijl dat niet bij je persoon past voelt niet goed en houd je niet lang vol. 

 

Een andere respondent geeft aan dat hij nu minder ‘een vriend’ is van zijn leerlingen in vergelijking 

met vroeger: Ik denk dat ik in het begin van mijn carrière wel heel amicaal was richting leerlingen en 

mij soms eerder gedroeg als een klasgenoot of goede vriend dan als docent! 

Op de vraag of de respondenten het gevoel hebben teveel over zichzelf te vertellen, 

antwoorden elf respondenten ontkennend. Vier respondenten geven aan dat ze ‘soms’ dit gevoel 

hebben. Hier geeft één docent een concreet voorbeeld van: Over relatiethematiek uit een heel ver 

verleden. Of over de periode dat ik lange haren heb gehad, daar was ik dan wat te concreet in...dat 

vonden sommige leerlingen niet zo gepast. Er is één respondent die antwoordt dat hij/zij regelmatig 

teveel vertelt over zichzelf. Hij vertelt het volgende: Als je een aantal lessen achter elkaar goede 

verhalen hebt die je op persoonlijk gebied hebt meegemaakt dan kan ik daar wel eens in doorslaan 

om dat dan allemaal te vertellen. Vanwege deze situaties vertelt de respondent dat hij er daarom 

kritischer op let wat hij vertelt. 

Op één persoon na zijn alle respondenten het oneens met de stelling: ‘Buiten de klas ben ik 

een geheel ander persoon dan in de klas.’ De reactie op deze stelling, maar ook bovenstaande 

antwoorden laten zien dat de respondenten veel gebruik maken van hun persoonlijkheid in het 

klaslokaal. 
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Nu we hebben besproken wat respondenten wel vertellen, is het ook de vraag wat de respondenten 

niet vertellen. Zo geven elf respondenten aan dat ze bepaalde onderwerpen niet vertellen. Waar de 

respondenten niet over willen uitweiden, varieert van geloof, hun emotionele kant tot privé leven. 

Het onderwerp seksualiteit wordt ook vaak genoemd. Vragen van leerlingen die te persoonlijk 

worden geacht, worden vaak afgedaan met humor of door te zeggen dat de vraag te persoonlijk is. Er 

zijn echter ook vijf respondenten die zeggen dat ze ‘veel laten zien’ en dat ‘eigenlijk alles’ wel wordt 

besproken. Uit deze opmerking blijkt ook weer dat de mate waarin de respondenten zich bloot 

geven, is toegenomen in de tijd. Zo zegt één respondent: 

 

Vroeger schermde ik mijn privé wat meer af, tegenwoordig mogen ze alles van me weten, mits dat op een 

respectvolle manier wordt benaderd. Ik ben niet getrouwd, ik woon samen, met wie weten sommigen ook 

wel en wie ik ben, waar ik vandaan kom, waar ik politiek sta; ze mogen het weten  

 

Hoe 

De tweede centrale vraag is ‘hoe laten docenten hun persoonlijkheid zien?’ Hiervoor hebben we 

verschillende ideeën aangedragen in de enquête. Deze voorbeelden waren als volgt: ‘Bijvoorbeeld 

naar aanleiding van een vraag van een leerling of een situatie in de klas; bij een stuk tekst uit het 

lesboek of iets wat u op een bepaald moment belemmert in het lesgeven.’ Vijf respondenten kunnen 

zich vinden in alle aangedragen ideeën. Zo zegt één docent het volgende: Dat gebeurt in alle 

bovenstaande gevallen. Je merkt dat leerlingen dan extra opletten, omdat ze je "echt"  zien.  

Zeventien respondenten laten zich bij het bloot geven van hun persoonlijkheid leiden door 

de les en de input van leerlingen. Er zijn wel verschillen wanneer de persoonlijkheid naar boven 

komt. Zeven respondenten laten hun persoonlijkheid zien in gesprekken met de klas die niets te 

maken hebben met het onderwerp, bijvoorbeeld tijdens een ordeverstoring. Verder zijn er weinig 

respondenten die aandacht besteden aan de vraag of er ook misbruik gemaakt kan worden van de 

informatie die zij verstrekken. Slechts één respondent laat zien hierover nagedacht te hebben met de 

woorden ‘het is geen informatie waar ze misbruik van kunnen maken’.  

 

Waarom 

Het ‘hoe’ en ‘wat’ hebben we nu nader bekeken. De laatste vraag die wij hebben gesteld, is ‘waarom’ 

mentoren een deel van de persoonlijkheid in de les laten zien. Acht respondenten benadrukken dat 

zij hun persoonlijkheid tonen om te zorgen voor ontspanning in de klas. Dit hangt samen met de 

reden die vijf respondenten aangeven, namelijk om de sfeer in de klas te bevorderen. Zes 

respondenten benadrukken dat zij openheid van een docent belangrijk vinden en drie respondenten 
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geven aan dat dit erin resulteert dat leerlingen ook opener zijn tegenover hen. Bovendien zeggen zes 

respondenten dat vertellen over henzelf vanzelf gaat. Eén respondent noemt alle bovenstaande 

redenen: Omdat ik niet anders kan en het daarnaast belangrijk vind dat leerlingen zich ook aan mij 

laten zien, dus dat er pas een interessante wisselwerking kan ontstaan als jezelf ook open bent. 

 Naast deze redenen geven respondenten een antwoord dat wij niet hadden voorgedragen. 

Volgens vier respondenten landt de lesstof beter wanneer je als respondent eigen voorbeelden 

aandraagt. Eén respondent zegt bijvoorbeeld dat leerlingen de lesstof moeten ‘doorleven’ om het te 

begrijpen: En lesstof moet nooit alleen maar theoretisch zijn, het moet doorleefd en beleefd kunnen 

worden. Dus ik koppel veel dingen aan de ervaring en nodig leerlingen daartoe ook van tijd tot tijd uit. 

Een ander antwoord dat respondenten geven op de ‘waarom’ vraag, is te herleiden uit de 

reacties op de stelling ‘De leerling is er bij gebaat dat de docent haar/zijn persoonlijkheid toont in de 

les’. Vijftien respondenten reageren bevestigend op deze stelling. Er is één respondent die antwoordt 

dat hij/zij bewust een rol aanneemt en daardoor op het werk een andere persoon is dan privé. Zes 

respondenten vinden dat je als docent een rolmodel bent en naast docent, ook ‘mens’ bent. Zoals 

één respondent het treffend verwoord: Leerlingen zijn zelf opzoek naar hun identiteit, ze hebben 

rolmodellen nodig, geen robots. Volgens één respondent moet je je persoonlijkheid gebruiken in de 

les want anders hebben leerlingen niet veel om zich aan te spiegelen: 

 

Ik maak er geloof ik altijd wel gebruik van. Ok bijv. om de aandacht te vangen van de leerlingen 

aan het begin van de les. Vaak ook in kleine tweegesprekjes als ik door de rijen loop. Dan ben ik 

ook heel persoonlijk en laat zien wat mij als mens (maar daardoor ook als docent) bezig houdt. Ik 

weef veel levenservaring door mijn lessen heen en koppel dat aan de lesstof. Ik bewaak hierbij 

mijn grenzen, maar weet dat leerlingen dit belangrijk vinden omdat zij zich aan mij dienen te 

kunnen spiegelen. 
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Theoretische analyse verzamelde data 

Na het weergeven van de data, gaan we nu de overstap maken naar de interpretatie van de data. In 

dit gedeelte van het onderzoek zal de data worden geanalyseerd aan de hand van de concepten uit 

het theoretisch kader. Hiervoor wordt de zelfde structuur gehandhaafd als in de voorgaande 

hoofdstukken.  

Wat  

Welke deel van hun persoonlijkheid respondenten laten zien in de klas is volgens tien respondenten 

ongeveer hetzelfde als de kenmerken die ze gebruiken om zichzelf te beschrijven. Generaliseren over 

welke ik-posities de mentoren laten zien, is lastig. Het is echter wel duidelijk geworden dat wat 

respondenten vertellen door de jaren heen is veranderd. Elf respondenten geven aan dat ervaring in 

het lesgeven hier een belangrijke oorzaak van is. Een respondent wijst erop dat de grens van wat je 

wel en niet verteld door de jaren heen kan veranderen: 

 

(…) in het begin moet je aftasten tot hoever je kunt gaan en waar je zelf later mee geconfronteerd 

wilt worden. Ik ben geconfronteerd met dingen die ik niet zo bedoeld had en als onprettig heb 

ervaren. Diezelfde dingen kun je wel van jezelf laten zien als je beter weet wat het effect is en 

wanneer je het kunt brengen.  Duidelijkheid is het begin van een goede verstandhouding, eerst 

duidelijk maken wat je grenzen zijn en daarna kun je hier en daar een deur openen. Op een 

nieuwe school ben je ook weer iets afstandelijker in het begin. 

 

Deze respondent geeft aan dat je als beginnend docent voor jezelf een duidelijk grens moet stellen 

en dat je vervolgens kunt kijken of je opener wilt en kunt worden. Een voorbeeld van het 

tegenovergestelde is een respondent die in het begin van [zijn] carrière wel heel amicaal was richting 

leerlingen en mij soms eerder gedroeg als een klasgenoot of goede vriend dan als docent!  

 Het ‘wat’ dat door de respondenten voor de klas wordt getoond, wordt mede bepaald door de 

afwegingen die de respondenten maken. Deze afwegingen komen overeen met wat Hermans noemt 

afstemming en instemming met de stemmen die ons innerlijke zelf bevolken. Nogmaals, er zijn geen 

stemmen of ik-posities gevonden die gelden voor alle respondenten. Maar we kunnen wel 

constateren dat het ‘wat’ bepaald wordt door de afstemming tussen de verschillende ik-posities van 

de docent. Er is bovendien één belangrijke stem op te merken die bij iedere docent van belang is om 

te bepalen ‘wat’ hij vertelt. Deze stem is de stem van de leerling.  De docent moet namelijk in zijn zelf 

afstemming vinden tussen de ik-positie ‘docent’ en de stem van de ‘leerling’. 

 In het theoretisch kader hebben we uitgebreid gesproken over de invloed die de omgeving heeft 

op zowel de docent als de leerling. De respondenten uit ons onderzoek laten dat wat ze wel en niet 
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laten zien, vooral bepalen door hun verhouding met de klas. Geen enkele mentor zegt dat hij/zij het 

‘wat’ laat bepalen door bijvoorbeeld de schoolleiding.  

Dit betekent echter niet dat de buitenwereld helemaal geen invloed heeft op wat de 

respondenten laten zien voor de klas. De delen van de persoonlijkheid die een docent laat zien, 

worden voor een groot deel bepaald door wat de respondenten doen en zijn, naast het docentschap. 

Daarnaast mag aangenomen worden dat het optreden van een docent voor de klas wel in 

overeenstemming is met wat de schoolleiding, de leerlingen en de ouders bijvoorbeeld graag zien.  

 

Hoe 

Het ‘hoe’ is het praktische gedeelte van dit onderzoek, dus er zullen een aantal heldere en praktische 

tips van de respondenten worden weergegeven. Zo geven vijf respondenten aan dat zij zich kunnen 

vinden in alle vier manieren die wij aandragen in de enquête: ‘Bijvoorbeeld naar aanleiding van een 

vraag van een leerling of een situatie in de klas; bij een stuk tekst uit het lesboek of iets wat u op een 

bepaald moment belemmert in het lesgeven.’ Met name de situatie in de klas vinden twee 

respondenten een belangrijke aanleiding om hun persoonlijkheid te gebruiken: 

(…) wanneer de situatie mij ingeeft dat het tijd is voor iets grappigs o.i.d. Ik koppel mijn 

persoonlijke kant niet aan negatieve situaties in de klas (tenzij ik de situatie in iets positiefs kan 

omzetten). 

 

Het kan op elk moment; in en buiten de les, in de klassengesprekken en in gesprekken. 

 

 Er zijn ook negen respondenten die hun persoonlijkheid bewust verwerken in de les. Op die 

manier wordt volgens hen de les aantrekkelijker voor de leerling: 

 

Ja, als aandachtstrekker laat ik wel eens vakantiefoto's zien. Bij mijn vak is dat zeer makkelijk. Ik 

vertel ook wat over mezelf en mijn ervaringen daarbij, vinden leerlingen over het algemeen 

positief en het geeft ze de gelegenheid ook wat over zichzelf te vertellen. 

 

Het ‘hoe’ wordt volgens de respondenten aan de ene kant zelf bepaald. Je kunt er als docent voor 

kiezen iets persoonlijks te gebruiken als aandachtstrekker of als motivatie voor de leerlingen om zelf 

ook iets persoonlijks in de les in te brengen. Tegelijkertijd wordt het ‘hoe’ ook bepaald door de 

leerlingen en de situatie. Je kunt natuurlijk tijdens een klassengesprek met een leerling ook een vraag 

krijgen waar je graag op wilt antwoorden. Ook zijn er momenten buiten de les om waar je 

gelegenheid hebt om te praten met leerlingen. Het volgende citaat is hier een mooi voorbeeld van: 

 



21 
 

Op excursies zijn er altijd momenten dat ik mij verveel en dan komt een deel van mijn aard naar 

boven. Wanneer je als mentor een persoonlijk gesprek hebt met de groep en dit komt ook veel 

voor op reizen en excursies laat je makkelijker een deel van je zelf zien, al beschrijven leerlingen 

mij ook in de les al als authentiek. 

 

Het ‘hoe’ hangt af van de lesopzet van de docent. De docent heeft de mogelijkheid om in zijn lessen 

bewust en gepland delen van de persoonlijkheid te laten zien. Tegelijkertijd kan de situatie bepalend 

zijn voor het hoe en wanneer. Een excursie kan er voor zorgen dat een gesprek met leerlingen veel 

informeler is dan in het klaslokaal. Hieruit wordt duidelijk dat een grote mate van het gebruik van de 

persoonlijkheid afhangt van de context. 

 Er zijn een aantal voorbeelden getoond van de context waarin de respondenten hun 

persoonlijkheid gebruiken. Toch kun je als docent wel de keuze maken of je wel of niet persoonlijk 

ingrijpt. De keuze in welke context je wel en in welke context je niet je persoonlijkheid gebruikt. 

Hierin moet een afweging worden gemaakt waarover moeilijk te generaliseren valt. De meeste 

mentoren gebruiken hun persoonlijkheid. De meeste denken hier wel over na of hebben er lang over 

nagedacht. Hierover kun je zeggen dat de docenten wel een interne dialoog hebben gevoerd met de 

ik –posities in hun zelf. Ze hebben nagedacht over de nieuwe nabije ik-posities, namelijk de 

leerlingen en hebben zich hiertoe weten te verhouden naarmate de jaren vorderen. Dat verhouden 

gaat dan sterk over welke ik-posities er worden samengebracht met de leerlingen. Maar ook de mate 

van die ik-positie is belangrijk, hoeveel over je seksleven en drugsgebruik vertel je? Hoeveel over je 

religie, enz. 

 Deze dialoog wordt bovendien sterk gestuurd door de culturele scripts die Butler beschrijft in haar 

werk. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de mentoren die zich laten leiden door de gebeurtenissen in de 

les. Zij worden dan namelijk direct aangesproken op hun eigen identiteit tijdens de lessen. Deze 

identiteit is weer volgens de scripts bepaald. De mentoren geven echter in de enquête duidelijk aan 

dat ze zelf vinden dat ze controle hebben over het handelen. Dit kan te maken hebben met de 

persoonlijke opvatting van de mentoren, de theorie van Butler is niet een theorie waar iedereen in 

gelooft. Een andere mogelijkheid is, dat de enquête niet op het niveau van de theorie van Butler 

gesteld zijn, waardoor we geen uitspraken kunnen doen over de waarheid of onwaarheid van de 

theorie van Butler. 

 

Waarom 

Als laatste is het de vraag ‘waarom’ docenten een (bepaald deel) van hun persoonlijkheid laten zien 

in de les. Uit een analyse van de data is gebleken dat de respondenten de redenen die wij aandragen 

in de vraag, vaak allemaal belangrijk vinden. Als eerste vinden de respondenten openheid een 
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belangrijke reden en waarde om over hun eigen persoonlijkheid te vertellen. Dit leidt er eveneens 

toe dat leerlingen opener naar jou toe zijn. Zo zegt één respondent: 

 
Ja, ik ben veel opener en dat heeft te maken met ervaring: ik heb gemerkt hoe meer je geeft, hoe meer je 

krijgt en hoe menselijker dus het contact wordt. 

 

Een andere respondent benadrukt dit eveneens: Ik ben meer mijzelf. Ik denk dat leerlingen graag een 

docent zien die zichzelf is. Deze opmerkingen sluiten aan bij de theorie van Korthagen die benadrukt 

dat datgene wat je aan je omgeving laat zien, moet stroken met je persoonlijkheid, je waarden en je 

identiteit. Wanneer jij ‘openheid’ belangrijk vindt en dit gedrag laat zien in de klas, stroken jouw 

verschillende niveaus met elkaar. Teitler zegt echter dat je een rol moet spelen en dat je als 

beginnend docent je binnenste kern niet moet laten zien. Je moet volgens hem een rol spelen zodat 

wanneer jouw handelen in de klas mislukt, jouw rol mislukt en niet jij. Deze visie van Teitler strookt 

niet met de bevindingen uit ons onderzoek. Het is echter van belang om te benadrukken dat Teitler 

spreekt over beginnend docenten en dat de respondenten uit ons onderzoek eveneens aangeven dat 

zij in het begin minder prijs gaven van hun persoonlijkheid. De vraag is nu of de respondenten dit ook 

niet wenselijk vonden of dat zij bepleiten om zo snel mogelijk jezelf te laten zien in het docentschap. 

De respondenten geven namelijk ook aan dat vertellen over jezelf leidt tot een ontspannen en fijne 

sfeer in de klas. Is dit niet wat je als beginnend docent ook wilt bereiken? Of wil je in het begin nog 

geen ontspanning in de klas maar vooral orde? Dit zijn interessante vragen waar verder onderzoek 

naar gedaan kan worden.  

 Een andere interessante en onverwachte bevinding uit ons onderzoek is dat persoonlijke verhalen 

er eveneens toe leiden dat leerlingen de lesstof beter begrijpen. Dit is leerpsychologisch gezien een 

belangrijke opbrengst van het tonen van je persoonlijkheid. Zo laat één respondent het verband zien 

tussen het tonen van je persoonlijkheid, het creëren van een fijne sfeer en daarna het plezierige 

werkklimaat dat ontstaat: het bevordert de sfeer, het contact en de veiligheid. En als de 

sfeer/verhouding met de klas goed en veilig is, kan er leren plaatsvinden. 
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Conclusie 

Dit onderzoek startte met de hoofdvraag: Wat is de visie van ervaren mentoren op de verhouding 

tussen hun persoonlijkheid en hun docentschap? De aanleiding voor dit onderzoek is dat wij in de 

praktijk hebben ervaren hoe lastig het is om in je eerste lessen geconfronteerd te worden met 

vragen naar je persoonlijkheid en je persoonlijke leven.  Onze overdenking was steeds: ‘Wat zeg je 

wel en wat zeg je niet?’ Naast deze ‘wat’ vraag, werden we ook geprikkeld door de vragen ‘Hoe laten 

mentoren deze delen van hun persoonlijkheid zien?’ en ‘Waarom laten ze hun persoonlijkheid zien?’ 

De ‘hoe’ vraag  sluit aan bij de theorie van Butler die benadrukt dat mensen verschillende scripts tot 

hun beschikking hebben. Door de scripts van onze respondenten te onderzoeken, konden we 

concrete tips formuleren voor beginnend docenten. Daarnaast speelde de ‘waarom’ vraag in op de 

affectieve relatie tussen docent en leerling: waarom toont de docent zijn persoonlijkheid aan 

leerlingen? 

 De data die we hebben verkregen uit de enquêtes hebben we geanalyseerd en ingebed in een 

theoretisch kader wat tot verschillende inzichten heeft geleid. Zo is gebleken dat ‘wat’ docenten 

vertellen aan hun leerlingen, moeilijk te generaliseren valt. Het is echter wel een interessante 

bevinding dat datgene wat docenten vaak vertellen om zichzelf te beschrijven, samenvalt met 

datgene wat ze aan leerlingen vertellen. Bovendien is het een opmerkelijke bevinding dat wat 

docenten bloot geven van hun persoonlijkheid is toegenomen in hun loopbaan. Bovenstaande data 

bleek aan te sluiten bij de theorie van Hermans die de afstemming en instemming van de ik-posities 

in een persoon benadrukt. In ons onderzoek hebben we gezien dat docenten de ik-posities van 

leerlingen internaliseren om af te wegen wat hij/zij vertelt over zichzelf. Vanwege deze bevindingen 

willen we aanbevelen dat wordt aangemoedigd dat lio’s deze afweging aan het begin van hun 

opleiding maken. Lio’s moeten worden gestimuleerd om van hun toekomstige leerlingen alvast een 

nabije ander te maken om hierdoor zicht te krijgen op wat deze nabije ander wel en niet van hun te 

zien krijgt.  

Dan is het nu de vraag in welke situaties de mentoren over zichzelf vertellen. Deze ‘hoe’ 

vraag heeft ons geholpen om tips te formuleren voor beginnend docenten. We hebben gezien dat 

mentoren zich vaak kunnen vinden in de situaties die wij hebben aangedragen: aan de hand van de 

lesstof, een vraag van een leerling of een stuk tekst. Aan de ene kant lieten de respondenten zien dat 

ze dit moment bewust inplanden en aan de andere kant hingen deze momenten sterk af van de 

context en de gebeurtenissen in de klas. Op deze momenten bedenkt een docent hoe hij ‘als 

professional’ zich verhoudt tot de andere nabije stemmen in zichzelf, namelijk zijn leerlingen. Dan 

maakt hij een keuze ‘of’ hij iets vertelt.  
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Als laatste heeft de ‘waarom’ vraag ons tot interessante inzichten geleid met betrekking tot 

onze hoofdvraag. We begonnen ons onderzoek met de twee uiteenlopende zienswijzen van Teitler 

‘wees niet jezelf’ en de zienswijze van Korthagen ‘wees congruent in je gedrag en je persoonlijkheid’. 

Uit ons onderzoek is gebleken dat onze respondenten het meest aansloten bij Korthagen: wees 

jezelf! De respondenten benadrukten dan ook de positieve voordelen van jezelf zijn: leerlingen 

kunnen zich aan jou spiegelen, als jij open bent, is een leerling dat ook en een ontspannen sfeer 

werpt zijn vruchten af. Het is echter belangrijk om te beseffen dat Teitler de tip ‘wees niet jezelf’ 

geeft aan beginnend docenten en dat respondenten er ook op wijzen dat zij in het begin minder hun 

persoonlijkheid lieten zien en meer met de lesstof bezig waren. Vandaar ook onze aanbeveling voor 

verder onderzoek: is het een wijs idee om aan het begin van je loopbaan minder van je 

persoonlijkheid te laten zien en later steeds meer? Het lijkt ons interessant om hier met ervaren 

docenten dieper op in te gaan.  
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Limitatie en Reflectie 

Tijdens ons onderzoek zijn wij tegen een aantal beperkende factoren aangelopen. De eerste 

beperking heeft te maken met ons tijdsbestek en dat van de respondenten. In eerste instantie wilden 

we naast de enquête ook interviews afnemen bij de mentoren. Vanwege de relatief korte tijdspanne 

hebben we enkel een enquête gemaakt maar hierin wel ruimte gegeven voor toelichting.  

 Daarnaast is de tool die wij hebben gemaakt een interessant en degelijk hulpmiddel voor 

docenten die aan het begin van de opleiding staan. Het ontwikkelen van de tool had echter meer 

voeten in de aarde dan gedacht. De hoofdoorzaak is de koppeling van de antwoorden van de 

respondenten aan de theorie waaraan wij de tool wilden ontlenen. Dit kostte ons eveneens meer tijd 

dan we voorzien hadden. 

 Ook heeft het tijdsbestek invloed gehad op de mentoren op de scholen die de enquête invulden. 

Wij hebben mentoren eerst persoonlijk gevraagd om mee te weken aan de enquête en wanneer 

diegene mee wilde doen, hebben we een mail gestuurd. Het is belangrijk om te vermelden dat de 

enquête uit open vragen bestond. Eén mentor vond de vragen ‘erg ver’ gaan en erg persoonlijk. 

Daarnaast duurde het volgens twee mentoren te lang om de enquête in te vullen. Deze drie 

respondenten hebben de vragenlijst niet afgemaakt. Wij hebben onze vragen bovendien voorgelegd 

in de eerste weken van november, een periode die op scholen vaak drukker is in verband met het 

afsluiten van de eerste lesperiode. Dit gebrek aan tijd kan de kwaliteit van de antwoorden op de 

vragen beïnvloeden.  

 Een tweede factor die een beperking is op ons onderzoek is het bereik van het aantal scholen. Wij 

baseren ons in dit onderzoek op 16 respondenten verspreid over drie scholen in het land. Dit is een 

mooie geografische spreiding maar het aantal is te klein om een sluitend algemeen beeld te kunnen 

geven en ook niet in staat om een regionaal beeld te geven. Wel is ons onderzoek een mooi startpunt 

om de theorie en de praktijk dichter bij elkaar te brengen, ook gezien het product dat wij hebben 

gemaakt. 

 Voor vervolgonderzoek willen wij een kwalitatief onderzoek aanraden, dus interviews, en dan in 

andere regio’s. Het onderzoek levert dan op twee manieren resultaat op. In de eerste plaats worden 

de resultaten van ons onderzoek gecontroleerd. In de tweede plaats kunnen de verschillende regio’s 

in kaart worden gebracht en kunnen we zien of er verschillen in de regio’s aan te wijzen zijn in de 

mate waarin docenten hun identiteit laten zien. Een tweede vervolgstap kan zich richten op het 

verschil in literatuur en de praktijk. Waarom laat de mentor zichzelf meer voor de klas zien dan de 

literatuur, zoals Teitler, voorschrijft? Eén antwoord die onze respondenten geven is dat de leerlingen 

behoefte hebben aan een authentiek persoon. Dit roept verschillende vragen op die dit onderzoek 

onbeantwoord laat.  
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Tool deel A: oefening ‘Stel je voor 

Deze opdracht ga je doen voordat je begint aan je stage. Hierdoor kun je je bewust worden waar je 

grens ligt in het vertellen over je persoonlijkheid. De opdracht doe je in een tweetal, het liefst met je 

stagebuddy. Allereerst ga je jezelf voorstellen aan je nieuwe klas die nu even wordt gespeeld door je 

stagebuddy. Wat geef je prijs van jezelf aan een nieuwe klas? 

 

Hierna gaat je stagebuddy een leerling spelen en willekeurige vragen stellen uit de lijst bij deel B: hoe 

reageer je? Parkeer je, geef je antwoord, negeer je of verwerp je? 

 

Deel A) Voorstellen    Stel jezelf voor in drie minuten: wat zeg je wel en wat niet? 

 

Deel B) 

1.         ‘Bent u wel eens stomdronken geweest?’ 

2.         ‘Heeft u een vriendin? Wie is dat?’ 

3.         ‘Waar stemt u op?’ 

4.         ‘Bent u enig kind?’ 

5.         ‘Gelooft u zelf en waarin dan?’ 

6.         ‘Heeft u een goed seks leven?’ 

7.         ‘Heeft u wel eens geblowd?’ 

8.         ‘Gelooft u in een hemel?’ 

9.         ‘Gelooft u in ware liefde?’ 

10.  ‘Hoe oud bent u? Volgens mij passen wij wel bij elkaar.’ 

11.       ‘Hoe is uw relatie met uw zus/broer?’ 

12.       ‘Doet u zelf aan sport?’  

13.       ‘Vindt u mevrouw Visser (een collega) ook zo verschrikkelijk?’ 

14.       ‘Wat vindt u van de rector?’ 

15.       ‘Heeft u wel eens gevochten?’ 

16.       ‘Waar heeft u spijt van?’ 
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Tool deel B: tips van ervaren docenten 

In deze paragraaf geven we tips van ervaren docenten over wat je laat zien van je persoonlijkheid en 

hoe je kan reageren op persoonlijke vragen. Aan de hand van uitspraken die we vaak zijn 

tegengekomen in ons pgo onderzoek, zijn deze tips geformuleerd.  

 

-       Hoe langer je in het onderwijs zit, hoe meer je waarschijnlijk van jezelf prijs geeft. Dit leidt ertoe 

dat leerlingen ook opener naar jou als docent zijn. Zoals één docent zegt:  ik ben veel opener en dat 

heeft te maken met ervaring: ik heb gemerkt hoe meer je geeft, hoe meer je krijgt en hoe menselijker 

dus het contact wordt. 

-     In de les kun je het best, volgens ervaren docenten, je persoonlijkheid laten zien. Zo zegt één 

docent: Leerlingen zijn zelf op zoek naar hun identiteit, ze hebben rolmodellen nodig, geen robots. 

-    Waar ligt de grens aan wat je vertelt? Volgens ervaren docenten is het belangrijk deze grens in de 

gaten te houden. Zo vinden ervaren docenten onderwerpen als seksualiteit, politieke voorkeur, 

geloof en relaties onderwerpen om niet of nauwelijks over te vertellen. Een mooie tip van een 

ervaren docent die zegt dat je je grenzen goed moet bewaken:  

 

‘Je al te veel bloot geven is te penetrant. Dat geldt voor geloof, relatie, seksualiteit, worsteling (met je 

zelf of met de ander). Je zou de leerling tot een voyeur van je eigen leven bombarderen en hem of 

haar opschepen met je eigen zielenroerselen. Dat is iets wat nooit mag gebeuren. Er blijft altijd sprake 

van een gezagsrelatie tussen mij als docent en de 31 leerlingen die ik in de les heb en deze 

gezagsrelatie staat of valt met het zorgvuldig bewaken van de grenzen die je als professional in acht 

hebt te  nemen. Ik ben daar de eerst verantwoordelijke. En die verantwoordelijkheid neem ik.’ 

 

-     Hoe te reageren op te persoonlijke vragen? Hier volgt een trits van reacties van ervaren 

docenten:  

 

 ‘Ik kan me voorstellen dat je dat wilt weten, maar het gaat jullie niets aan’ 

 ‘Ik geef daar geen antwoord op en je moet respecteren dat ik daar niet over praat’ 

 ‘Leuk dat je 't vraagt, maar je vraagt naar dingen en zaken die hier en nu niets toevoegen aan 

het gesprek’.  

 ‘Ik leg ze uit dat ik daar geen antwoord op geef omdat dat iets is wat ik voor mijzelf houd. 

Soms stel ik dezelfde vraag terug en dan snappen ze wel waarom ik dat niet wil zeggen.’ 

 Andere mogelijkheden: negeren of gebruik maken van humor.  
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Verantwoording tool 

Bovenstaande paragrafen, de oefening ‘stel je voor’ en de ‘tips van ervaren docenten’, maken 

onderdeel uit van de tool die wij voor beginnende docenten hebben ontwikkeld. In deze paragraaf 

leggen we uit waarom we deze tool hebben ontwikkeld en in hoeverre het onderzoek heeft 

bijgedragen aan de opzet van de tool. 

 De oefening ‘Stel je voor’ is ontwikkeld naar aanleiding van situaties die wij alle drie in de klassen 

hebben ervaren. De eerste dag dat wij voor de klas stonden, moesten we ons eerst voorstellen aan 

de klas. Naderhand beseften we ons dat we daar graag eerder over hadden nagedacht. Vandaar dat 

wij in deel A de leerling vragen om zich alvast voor te stellen. Nu we bezig zijn met lesgeven blijft het 

een vraag wat je wel over jezelf vertelt en wat niet. In deel A hebben we daarom ook vragen staan 

waarmee we zelf zijn geconfronteerd in de les. Deze vragen lieten ons soms met de mond vol tanden 

staan en om te voorkomen dat aankomende docenten hetzelfde meemaken, willen we hen alvast 

laten nadenken over deze vragen.   

 Nu wij ons onderzoek hebben gedaan, hebben we echter beter zicht gekregen op wat ervaren 

docenten aanraden om van je persoonlijkheid te laten zien. We hebben geleerd hoe belangrijk het is 

om je persoonlijkheid te laten zien omdat leerlingen dan ook opener zijn en leerlingen zich aan je 

moeten kunnen spiegelen. Bovendien moet de stof doorleefd worden waardoor het beter landt bij 

leerlingen. We hebben echter tegelijkertijd geleerd dat het de vraag is of je dit als beginnend docent 

al teveel moet doen. Deze tips die wij hebben opgestoken van ons onderzoek, willen wij meegeven 

aan andere beginnende docenten. Vandaar dat deze opgenomen zijn in deel B van de tool. Op deze 

manier hopen we een proces van bewustwording en reflectie op je persoonlijkheid bij aankomend 

docenten in gang te zetten.  
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