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De invloed van de leerkracht-leerling interactie in het SBO op 

het zelfbeeld en de leerprestaties van leerlingen met ADHD 
J. M. VAN VLIET 

 

The interactional theory describes the child’s development as a result of child-environment interaction. The 

purpose of this study was to examine the influence of child-teacher relationship to academic achievement and 

self-esteem of children with ADHD. A total of 200 children in seven primary schools for special education and 

their teachers participated in this study. To examine the quality of child-teacher relationship and the self-esteem, 

children completed two questionnaires: Vragenlijst Interactioneel Leraarsgedrag (VIL) and a short version of 

Competentie belevingsschaal voor Kinderen (CBSK). Teachers noticed the degree of ADHD characteristics by 

completing one questionnaire (Sociaal-Emotionele Vragenlijst (SEV). Sociaal-Emotionele Vragenlijst (SEV). 

The statistical procedures did show a significant negative effect of ADHD on academic achievement, while 

child-teacher relationship and self-esteem had no significant effect. ADHD had no significant effect on self-

esteem, but in combination with the child-teacher relationship, some significant positive and negative effects 

were found. Findings suggest an important influence of teacher’s behaviour on self-esteem of children with 

ADHD.  

Keywords: CHILD-TEACHER RELATIONSHIP, ADHD, ACADEMIC ACHIEVEMENT, SELF-ESTEEM 

 

 

De interactionele benadering beschrijft de ontwikkeling van een kind als een product van een 

continue interactie tussen het kind en de ervaringen in zijn omgeving (Kievit, Tak & Bosch, 

2002; Sutherland & Oswald, 2005). Van de factoren, die hun weerslag hebben op het 

ontwikkelingsverloop van een kind, is de sociale interactie één van de meest essentiële 

(Verstegen & Lodewijks, 2006). Sociale interactie vindt plaats in allerlei verschillende 

situaties. De school is een primaire ontwikkelingscontext voor een kind. Hier vindt een groot 

deel van de sociale interacties plaats, door de grote hoeveelheid tijd die kinderen doorbrengen 

binnen deze setting (Sutherland & Oswald, 2005). Door zijn impact op het 

ontwikkelingsverloop van kinderen is het belangrijk om de invloed van de sociale interacties 

op verschillende ontwikkelingsdomeinen in kaart te brengen. Binnen het huidige onderzoek 

wordt de invloed van de leerkracht-leerling interactie op leerprestaties en zelfbeeld 

onderzocht. Naar deze combinatie is nog weinig onderzoek verricht.  

Een belangrijk kenmerk van sociale interactie is volgens Leary (1957) de wederkerige 

beïnvloeding. Het model van Leary behoort bij de interactionele benadering, door sommige 

ook wel het transactionele ontwikkelingsmodel genoemd (Kievit et al., 2002; Verstegen & 

Lodewijks, 2006). Leary (1957) stelt in zijn model dat het gedrag van persoon A, persoon B 

beïnvloedt en de reactie van B op deze interactie beïnvloedt A bij zijn reactie, enzovoort. De 

interacties tussen mensen kunnen worden beschreven aan de hand van twee dimensies, 
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namelijk de dominantiedimensie (dominantie vs. ondergeschiktheid) en nabijheiddimensie 

(samenwerken vs. tegenwerken). De veronderstelling binnen dit model is dat mensen continu 

beide dimensies in overweging nemen; de mate van controle en de mate van vriendelijkheid 

wordt continu opnieuw afgewogen. De dimensies worden geoperationaliseerd als ‘boven-

onder’ en ‘tegen-samen’, waardoor acht interactionele posities met bijbehorende 

gedragskenmerken ontstaan (Verstegen & Lodewijks, 2006). De interactionele positie van een 

persoon is wisselend per situatie, maar iedereen heeft door zijn persoonlijkheid wel 

voorkeurspatronen. Persoonseigenschappen beïnvloeden namelijk in sterke mate het gedrag in 

een bepaalde situatie (Kievit et al., 2002).  

Binnen een klassensituatie vinden dagelijks vele interacties plaats tussen leerling en 

leerkracht. Over het algemeen wordt aangenomen dat warme, positieve relaties tussen de 

leerkracht en de leerling essentieel zijn voor een gezonde ontwikkeling. Deze relaties worden 

dan ook geassocieerd met positieve uitkomsten van het kind, terwijl conflictueuze relaties 

worden geassocieerd met een negatieve schoolattitude, slechte schoolresultaten en 

onbetrokkenheid bij de klas (Wicks-Nelson & Israel, 2006). Wanneer één van de 

kindkenmerken een gedragsstoornis is, kan dit van grote invloed zijn op de leerkracht-leerling 

relatie. Dit betekent niet direct een conflictueuze relatie, maar uit onderzoek blijkt dat 

leerkrachten het wel als lastig ervaren om aan leerlingen met gedragsproblemen effectief les 

te geven (Sutherland, Lewis-Palmer, Stichter & Morgan, 2008). Leerlingen met 

gedragsproblemen blijken minder betrokken te zijn schoolse interacties met de leerkracht en 

krijgen minder effectieve instructies dan leerlingen zonder gedragsproblemen, wat van grote 

invloed is op de leerprestaties en schooluitkomsten (Sutherland & Oswald, 2005). Deze 

leerlingen hebben vaak de behoefte aan intensieve remediërende hulp, maar gebrek aan 

motivatie, frequente verstoringen in de klas en agressief gedrag kunnen de instructiepogingen 

van de leerkracht laten mislukken (Sutherland et al., 2008).  

ADHD is één van de meest voorkomende en bekende gedragsstoornissen. Ongeveer 3-

5% van de kinderen onder de zestien jaar heeft de diagnose ADHD (American Psychiatric 

Association, 1994; Fabiano & Pelham Jr., 2003; Fischer, Heiner, Kalverdijk, Prins & Swaab-

Barneveld, 2005; Schachtschabel, 2005; Wicks-Nelson & Israël, 2006). ADHD staat voor 

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder en is een psychiatrische stoornis, waarbij erfelijke 

factoren een dominante rol spelen (Fischer et al., 2005; Verhulst, 2002). De stoornis wordt 

veroorzaakt door een verstoring in het rijpingsproces van het centraal zenuwstelsel, waardoor 

neurologische afwijkingen in onder andere de executieve functies van de hersenen ontstaan 

(Delfos, 2006; Verhulst, 2002). Er bestaan drie hoofdkenmerken van ADHD, namelijk 

aandachtstekort, impulsiviteit en hyperactiviteit. Door deze kernproblemen hebben kinderen 
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met ADHD op school moeite met detailwaarneming, aandachtregulatie bij een taak of spel, 

luisteren, opvolgen van instructies, het organiseren en plannen (Delfos, 2006; Greene, Ross, 

Beszterczey, Katzenstein, Park & Goring, 2002; Wicks-Nelson & Israël, 2006).  

Er bestaat comorbiditeit met motorische en leerproblemen (Kalverboer, 2002). 

Leerlingen met ADHD hebben lagere schoolresultaten, presteren lager op IQ-testen (Verhulst, 

2002; Wicks-Nelson & Israël, 2006), maken minder cognitieve vorderingen (Sutherland et al., 

2008) en zitten vier tot vijf keer zo vaak op een school voor Speciaal Onderwijs (Loe & 

Feldman, 2007). De symptomen van ADHD voorspellen onafhankelijk van elkaar een 

negatieve schoolontwikkeling, waarbij de tekorten in de aandachtsregulatie zowel de 

schoolprestaties als de speciale onderwijsbehoeften voorspellen, terwijl de hyperactiviteit en 

impulsiviteit alleen de speciale onderwijsbehoeften voorspellen (Diamantopoulou, Rydell, 

Thorell & Bohlin, 2007). De negatieve schoolontwikkeling wordt enerzijds veroorzaakt door 

de onderliggende cognitieve problemen als een minder functionerend werkgeheugen en 

aandachtsproblemen, en anderzijds door een problematische schoolattitude in de klas 

(Verhulst, 2002; Wicks-Nelson, 2006). Leerlingen met ADHD hebben vaak problemen met 

schoolse sociale vaardigheden als blijven zitten, luisteren, samenwerken, delen en volgen 

(Barber, Grubbs & Cotrell, 2005). Het gebrek aan een adequate schoolattitude vergroot de 

kans op vroegtijdig schoolverlaten (Fabiano & Pelham Jr., 2003), wat vervolgens kan leiden 

tot delinquentie, depressie en drugsgebruik (Barber et al., 2005).  

Doordat leerlingen met ADHD vaak een gebrek aan adequate sociale vaardigheden 

hebben, ervaren zij moeilijkheden in sociale situaties. Dit, maar ook het schoolfalen is van 

invloed op het zelfbeeld van leerlingen (Verhulst, 2002). Uit onderzoek van Barber en 

collega’s (2005) blijkt dat de algemene zelfwaardering en de specifieke waardering op het 

domein ‘gedrag’ significant lager zijn bij kinderen met ADHD, dan bij kinderen zonder deze 

gedragsstoornis. Op andere domeinen (sociale acceptatie, schoolbeleving, gevoel van 

eigenwaarde en fysieke verschijning) wordt een lagere score gevonden, maar deze is niet 

significant. Mogelijk wordt er meer verschil gevonden in een grotere steekproef. De negatieve 

trend geeft wel aan dat leerlingen bewust zijn van problemen op school en in de sociale 

omgang. Er wordt geen sekseverschil gevonden. Ook Verhulst (2002) geeft aan dat leerlingen 

met ADHD over het algemeen een geringer gevoel van eigenwaarde hebben. In andere 

onderzoeken wordt echter geen verschil gevonden. Factoren die van invloed zijn op de 

zelfwaardering zijn leeftijd, het gebruik van medicatie en de behandelingsduur (Bussing, 

Zima & Perwien, 2000).  

Zoals eerder gesteld is het van belang de interactiepatronen tussen leerkrachten en 

leerlingen goed in kaart te brengen, omdat de interactie van invloed kan zijn op verschillende 
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ontwikkelingsdomeinen. Één van deze domeinen is het schoolsucces. Op school vragen 

leerlingen met ADHD veel negatieve aandacht door hun drukke, ongeorganiseerde gedrag. 

Leerkrachten geven in onderzoek van Greene en collega’s (2002) aan dat zij significant meer 

stress ervaren bij het lesgeven aan leerlingen met ADHD, dan aan kinderen zonder deze 

gedragsstoornis. De reactie van leerkrachten kan logischerwijs negatief en geïrriteerd zijn, 

waardoor het interactiepatroon in een negatieve spiraal terecht komt. De schoolresultaten en 

het gedrag van de leerling kunnen hierdoor negatief beïnvloed worden (figuur 1) (Barber et 

al., 2005; Schachtschabel, 2005; Sutherland et al., 2008; Sutherland & Oswald, 2005; 

Verhulst, 2002). Dit model van wederzijdse beïnvloeding is, zoals eerder beschreven, 

afkomstig uit de interactionele benadering. De leerproblemen kunnen in dit geval als product 

worden gezien van de continue interactie tussen het kind en de leerkracht (ervaringen uit de 

omgeving). De ontwikkeling is hiermee niet het resultaat van kind- of omgevingskenmerken, 

maar van een complexe relatie tussen beiden (Sutherland & Oswald, 2005).    

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 
 
Figuur 1. Leerkracht-leerling interactie kan  leiden tot schoolfalen (Sutherland & Oswald, 2005).  
 

Uit onderzoek van Blöte (1995) blijkt dat slechtpresterende leerlingen anders worden 

behandeld dan goedpresterende leerlingen. Deze leerlingen worden meer geholpen en krijgen 

minder druk opgelegd. Dit zou voor kinderen met ADHD en leerproblemen positief zijn. Uit 

ander onderzoek blijkt echter dat de relatie tussen leerlingen met ADHD en leerkrachten 

minder positieve kenmerken heeft. De mate van ADHD heeft een negatief effect op het door 

de leerling ervaren helpende gedrag van de leerkracht. Zij ervaren minder helpend gedrag van 

de leerkracht, dan leerlingen zonder ADHD (Kolkman, 2006). Deze resultaten worden 

ondersteund door het onderzoek van Greene en collega’s (2002). Daaruit blijkt dat 

leerkrachten van leerlingen met ADHD een veel hoger niveau van stress ervaren bij het 

uitoefenen van hun vak. Ze ervaren enerzijds significant meer negatieve interacties met hun 

leerlingen. Anderzijds scoren de leerkrachten ook significant hoger op de positieve, neutrale 

en helpende gedragingen. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat leerlingen met 

ADHD significant meer aandacht (positief en negatief) opeisen dan leerlingen zonder ADHD. 
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Het hogere stressniveau van de leerkracht wordt, zoals eerder beschreven, binnen de 

interactionele benadering geassocieerd met negatieve schooluitkomsten van de leerling 

(Barber et al., 2005; Schachtschabel, 2005; Sutherland et al., 2008; Sutherland & Oswald, 

2005; Verhulst, 2002).  

Sociale interacties tussen leerkrachten en leerlingen hebben niet alleen invloed op de 

schoolprestaties, maar ook op andere ontwikkelingsdomeinen van leerlingen. Kinderen met 

ADHD krijgen veelal negatieve reacties vanuit hun omgeving, doordat hun gedrag als zeer 

irritant kan worden ervaren. Deze gedragsstoornis brengt hierdoor een groot risico met zich 

mee voor het welbevinden van de leerling. Er kan een negatief zelfbeeld ontstaan. Dit is een 

risico omdat het zelfbeeld sterk medieert bij sociale contacten, schoolprestaties en 

gedragsproblemen (Bussing et al., 2000). Het zelfbeeld wordt gedefinieerd als de manier 

waarop mensen zichzelf beschrijven. De kleur van het zelfbeeld wordt bepaald door de 

zelfwaardering, het waardeoordeel over de beschrijving. Een positieve zelfwaardering is een 

belangrijke voorwaarde voor de gehele ontwikkeling van een kind. Het beïnvloedt de 

emotionele staat van een kind, die op zijn beurt de motivatie en interesse bevordert (Barber et 

al., 2005; Shaffer, 1996). Het zelfbeeld van een kind ontwikkelt zich in de loop van de tijd, 

door de groeiende cognitieve vaardigheden die nodig zijn voor de beschrijving en waardering 

(Rumpel & Harris, 1994). Op 8 à 9-jarige leeftijd neemt deze groei explosief toe en zijn 

kinderen goed in staat hun competenties op verschillende domeinen te evalueren (Barber et 

al., 2005). In deze periode, waarin het zelfbeeld wordt geïnternaliseerd, wordt ook vaak de 

diagnose ADHD gesteld (Bussing et al., 2000).    

  De leerkracht speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van het zelfbeeld. Wanneer de 

leerling steun ervaart van de leerkracht, groeit het zelfbeeld en vermindert de kans op een 

depressie (Wicks-Nelson & Israel, 2006). Uit onderzoek van Blöte (1995) blijkt dat positieve 

feedback van de leerkracht positief correleert met een hoog zelfbeeld. Hieraan liggen de 

verwachtingen van een leerkracht over de leerling ten grondslag. Deze verwachtingen 

beïnvloeden het gedrag naar de leerling toe. Dit gedrag wordt door de leerling geïnterpreteerd 

en als gevolg hiervan kan zijn zelfbeeld veranderen in de richting van de verwachting van de 

leerkracht. Het zelfbeeld verandert en bij een negatieve verandering kan de motivatie van de 

leerling sterk dalen. Dit heeft gevolgen voor onder andere de schoolresultaten.  

Zoals in het bovenstaande beschreven is in de wetenschappelijke literatuur geen 

eenduidige beschrijving van het interactiepatroon tussen leerkrachten en leerlingen met 

ADHD. Wat echter wel duidelijk is, is dat dit interactiepatroon een belangrijke invloed kan 

hebben op de leerprestaties en het zelfbeeld van leerlingen. Indirect heeft dit veel gevolgen 

voor hun toekomst, omdat een negatieve schoolontwikkeling en een negatief zelfbeeld kunnen 
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leiden tot vroegtijdig schoolverlaten, depressies en drugsgebruik. In het huidige onderzoek 

wordt geprobeerd een beeld te schetsen van de leerkracht-leerling interactie in de ogen van 

leerlingen met ADHD. Er is voor het perspectief van de leerling gekozen, omdat het niet 

perse het gedrag van de leerkracht is dat een belangrijke invloed heeft, maar meer het beeld 

dat de leerling heeft van dit gedragspatroon (Blöte, 1995). Er wordt verwacht dat leerlingen 

met ADHD-kenmerken een ander interactiepatroon beschrijven met de leerkracht, dan dat 

leerlingen zonder ADHD-kenmerken dit doen. Mogelijk is het interactiepatroon, beschreven 

door leerlingen met ADHD, negatiever, omdat zij mogelijk meer gedragscorrecties krijgen en 

minder goed presteren op school.  

Vervolgens wordt de invloed van het interactiepatroon op de leerprestaties van de 

leerlingen bekeken en wordt onderzocht of het zelfbeeld een mediërende factor is, binnen dit 

model. Er wordt op basis van de literatuur verwacht dat het interactiepatroon invloed heeft en 

dat het zelfbeeld een mediërende rol zal spelen. Doordat leerlingen met ADHD problemen 

hebben om zich goed te gedragen in de klas, kan de interactie met leerkrachten negatief zijn 

en kan hierdoor het zelfbeeld van leerlingen negatief beïnvloed worden. Een laag zelfbeeld 

kan een mediërende factor zijn bij de schoolresultaten (Bussing et al., 2000).  

De volgende onderzoeksvraag zal worden beantwoord: Wat is de invloed van de 

leerkracht-leerling interactie op de leerprestaties op het gebied van rekenen en spelling, van 

leerlingen met kenmerken van ADHD in de groepen 6 t/m 8 op het SBO en is het zelfbeeld van 

deze leerlingen een mediërende factor?  
 

 

METHODE 
Participanten 

Dit cross-sectionele onderzoek wordt uitgevoerd onder 200 kinderen uit het speciaal 

basisonderwijs. De onderzoeksgroep bestaat uit 136 jongens en 64 meisjes met een 

gemiddelde leeftijd van 11,7 jaar (SD = 1,00). De leerlingen hebben een gemiddeld IQ van 83 

(SD = 13,1). Binnen de groep zijn 32 leerlingen van allochtone afkomst en 31 leerlingen met 

een diagnose ADHD. In totaal participeren 21 leerkrachten. De keuzes voor de scholen en 

deelnemende leerlingen zijn onwillekeurig. Alle leerlingen hadden toestemming van hun 

ouders/verzorgers en kregen na afloop van het onderzoek een kleine beloning in de vorm van 

een snoepje. Doordat de leerling onwillekeurig in de steekproef terecht zijn gekomen, is de 

steekproef aselect en zijn de resultaten met voorzichtigheid te generaliseren.  
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Meetinstrumenten & Operationalisatie 

ADHD-kenmerken: De mate van gedragskenmerken, behorend bij ADHD, wordt 

door de leerkracht beoordeeld door middel van de Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV). 

Deze vragenlijst bestaat uit vier basisschalen: ‘aandachtstekort met hyperactiviteit’, ‘sociaal 

probleemgedrag’, ‘angstig en stemmingsverstoord gedrag’ en ‘autistisch gedrag’. In het 

huidige onderzoek wordt alleen de eerste basisschaal meegenomen. Deze basisschaal bestaat 

uit drie subschalen, namelijk aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit. Deze 

subschalen komen overeen met de drie hoofdkenmerken van ADHD. De 72 items binnen de 

SEV worden door de leerkracht gescoord op een vijfpuntsschaal (0 = het gedrag komt niet 

voor, 1 = het gedrag komt af en toe voor, 2 = het gedrag komt geregeld voor, 3 = het gedrag 

komt vaak voor en 4 =  het gedrag komt zeer vaak voor). Cronbach’s Alpha is .86 en hiermee 

kan de betrouwbaarheid van de SEV als ‘goed’ worden beoordeeld (Baarda, De Goede & Van 

Dijkum, 2007).  

Leerkracht-leerling Interactie: De leerlingen vullen klassikaal de Vragenlijst 

Interactioneel Leraarsgedrag (VIL) in, waarbij ze individueel de kwaliteit van de leerkracht-

leerling interactie beoordelen. De VIL is de Nederlandse versie van de ‘Questionnaire on 

Teacher Interaction’, die gebaseerd is op de roos van Leary (1957). De vragenlijst bestaat uit 

acht schalen, overeenkomstig met de acht interactionele posities en gebaseerd op de 

operationalisatie van de twee dimensies (boven-onder en tegen-samen). In tabel 1 wordt een 

overzicht gegeven van de schalen, met bij elke schaal een voorbeelditem. De items worden 

gescoord op een vierpunts schaal (1 = nooit, 2 = soms, 3 = vaak, 4 = altijd). In deze tabel is 

ook een overzicht van de betrouwbaarheid van de schalen gegeven. Twee van deze schalen 

hebben een matige betrouwbaarheid, wanneer de gewenste betrouwbaarheid bij een complex 

begrip als interactie minimaal .60 is (Baarda et al., 2007). De laatste schaal heeft een geringe 

betrouwbaarheid, een tekortkoming aan het gebruikte onderzoeksinstrument. 
 

 Tabel 1. Schalen met betrouwbaarheid en voorbeelditem  van de VIL 
Schaal Betrouwbaarheid Voorbeelditem 
Leidend gedrag (BS) .71 Bij onze juf weet je wat je moet doen 
Helpend gedrag (SB) .69 Onze juf wil weten hoe het met ons gaat 
Begrijpend gedrag (SO) .75 Als er iets is, kun je het aan onze juf vertellen 
Ruimte gevend gedrag (OS) .53 We mogen best kletsen van onze juf 
Onzeker gedrag (OT) .56 We doen dingen die niet mogen van de juf 
Ontevreden gedrag (TO) .66 Onze juf is ontevreden 
Corrigerend gedrag (TB) .65 Onze juf wordt boos 
Streng gedrag (BT) .37 Onze juf geeft straf 

 

Zelfbeeld: Voor een inventarisatie van het zelfbeeld vullen de leerlingen een verkorte 

versie van de Competentie belevingsschaal voor kinderen (CBSK) in. Hiermee wordt het 

zelfbeeld van de leerlingen gemeten op de domeinen Schoolse Vaardigheden en Gevoel van 

Eigenwaarde. De verkorte vragenlijst  bestaat uit 12 items met steeds twee stellingen, waarbij 
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de leerling tweemaal een keuze moet maken. In eerste instantie wordt de stelling gekozen, 

waarbij de leerlingen zich het beste voelt en in tweede instantie geeft de leerling aan of het 

‘helemaal waar’ of ‘een beetje waar’ is. Aan alle antwoorden worden punten gegeven op de 

schaal van 1 tot 4. Een lage score geeft een negatief zelfbeeld aan. De betrouwbaarheid van de 

CBSK is, met een gemiddelde Cronbach’s Alpha van .74, voldoende te noemen (Evers, Van 

Vliet-Mulder, Resing, Starren, Van Alpen de Veer & Van Boxel, 2002).    

Leerprestaties: De leerprestaties op het gebied van rekenen en spelling worden op 

school gemeten door middel van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem. De meest recente 

vaardigheidsscores worden meegenomen in het onderzoek. Er is voor de vaardigheidsscore 

gekozen, omdat de leeftijd en het aantal jaren onderwijs hierbij geen rol speelt. Op deze 

manier zijn leerlingen van verschillende leeftijden en groepen goed te vergelijken.  
 

Procedure & analyse 

Uit elke klas wordt elk even kind van de leerlinglijst aan het onderzoek toegewezen, waardoor 

zij onwillekeurig in de steekproef terecht zijn gekomen. Alle leerlingen en leerkrachten 

krijgen een respondentnummer om de anonimiteit te waarborgen. De leerkrachten vullen de 

vragenlijsten na schooltijd in. De leerlingen worden als groep uit de klas gehaald, om de 

vragenlijst in te vullen in een andere ruimte. Binnen deze ruimte is de docent niet aanwezig en 

krijgen de leerlingen alle privacy om hun eigen antwoorden te geven. Alle leerlingen hebben 

dezelfde instructie gekregen waarbij de anonimiteit van de antwoorden en het geven van een 

eigen mening benadrukt werd.  

Na afloop van de vragenlijsten worden deze verwerkt en geanalyseerd door middel 

van Pearson’s correlatiecoëfficiënt en multiple regressieanalyse. Het doel van deze laatste 

techniek is de waarde van een variabele voorspellen uit een combinatie van andere variabelen 

(Baarda et al., 2007). Aan de voorwaarden van deze techniek (variabele van minimaal 

intervalniveau en steekproef voldoende groot) wordt in dit onderzoek voldaan. De toetsen 

worden uitgevoerd met een alpha van .05.  

 Binnen het huidige onderzoek wordt, voor de uiteindelijke onderzoeksvraag wordt 

beantwoord, eerst bekeken in hoeverre de variabelen onderling samenhangen. Er worden 

achtereenvolgend vier modellen getoetst: 

1. Interactie = a + b*ADHD + e  

2. Leerprestaties = a + b*ADHD + b*interactie + e 

3. Zelfbeeld = a + b*ADHD + b*interactie + e 

4. Leerprestaties = a + b*ADHD + b*zelfbeeld + b*interactie +e 
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De leerprestaties en het zelfbeeld bestaan elk uit twee variabelen, respectievelijk de reken- en 

spellingsvaardigheid en de competentiebeleving van schoolvaardigheden en het gevoel van 

eigenwaarde. De interactie tussen de leerkracht en de leerling wordt gemeten door de acht 

schalen van de VIL, waardoor acht afzonderlijke variabelen ontstaan. Voor elke combinatie 

van variabelen wordt een analyse gemaakt waardoor er 64 multiple regressieanalyses worden 

uitgevoerd.  
 

RESULTATEN 
ADHD & Interactie 

Binnen het interactiepatroon van leerkrachten met leerlingen met ADHD op het SBO blijkt 

dat positieve, constructieve gedragspatronen negatief samenhangen met de mate van ADHD 

bij de leerling. Deze samenhang is weliswaar klein, maar significant. Hoe meer er sprake lijkt 

te zijn van ADHD-kenmerken bij de leerling, hoe minder helpend, begrijpend en 

ruimtegevend gedrag de leerkracht vertoont, in vergelijking met leerlingen zonder deze 

ADHD-kenmerken. Leerkrachten vertonen daarnaast significant meer ontevreden en streng 

gedrag ten aanzien van leerlingen met ADHD. De significante verschillen worden niet 

gevonden bij leidend, onzeker en corrigerend gedrag van de leerkracht (zie tabel 2).  

 Wanneer de samenhang tussen de verschillende specifieke gedragskenmerken van 

kinderen met ADHD en het gedrag van de leerkracht wordt bekeken, blijkt dat alleen het 

symptoom hyperactiviteit verschil maakt (zie tabel 2). Hier worden drie significant negatieve 

verbanden gevonden. Hoe meer de leerling hyperactief gedrag vertoont, hoe minder de 

leerkracht leidend, helpend en ruimtegevend gedrag vertoont. Opvallend is dat de leerkracht 

niet meer ontevreden, corrigerend of streng gedrag vertoont. Ook vertoont de leerkracht niet 

meer onzeker of begrijpend gedrag. Bij de andere gedragskenmerken wordt geen samenhang 

gevonden. Het gedrag van de leerkracht lijkt met name door de mate van hyperactiviteit of 

door de combinatie van de drie gedragskenmerken te kunnen worden voorspelt. 
 

 Tabel 2. Correlaties tussen ADHD, de symptomen van ADHD en de leerkracht-leerling interactie 

 ADHD Aandachtstekort Hyperactiviteit Impulsiviteit 
Leidend gedrag -.14 -.10 -.17* -.09 
Helpend gedrag -.18* -.12 -.21** -.06 
Begrijpend gedrag -.17* -.09 -.13 -.07 
Ruimtegevend gedrag -.16* -.12 -.21** -.06 
Onzeker gedrag .07 -.04 .07 .06 
Ontevreden gedrag .16* .09 .13 .12 
Corrigerend gedrag .09 .05 .05 .05 
Streng gedrag .15* .09 .10 .11 

* p <.05   ** p <.01  
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Leerprestaties, ADHD & Interactie 

Bij het tweede model wordt getracht de leerprestaties te voorspellen vanuit de mate van 

ADHD bij de leerling en het interactiepatroon tussen de leerkracht en de leerling. ADHD 

blijkt een significant negatief effect te hebben op de leerprestaties (Rekenen: R = -.14; 

F(1;196) = 4.12; p = .04 en Spelling: R = -.15; F(1;195) = 4.64; p = .03). Wanneer de 

variabele ‘leerkracht-leerling interactie’ aan dit model wordt toegevoegd, blijkt deze weinig 

voorspellende waarde te hebben en weinig effect toe te voegen. In tabel 3 wordt een overzicht 

gegeven van de resultaten. 
 

Tabel 3. Het effect van ADHD en interactie op de leerprestaties van leerlingen in het SBO 
 Rekenen Spelling 
Model Variabelen R R2 B β R R2 B β 

1 ADHD .14* 
 

.02 -1.35 
 

-.14* .15* .02 -.75 -.15* 

2 ADHD 
Leidend gedrag 

.20* .04 -1.55 
-4.90 

-.17* 
-.14 

.20* .04 -.85 
-2.55 

-.17* 
-.14 

3 ADHD 
Helpend gedrag 

.30** .09 -1.84 
-8.69 

-.20** 
-.27** 

.21* .04 -.89 
-2.55 

-.18* 
-.15* 

4 ADHD 
Begrijpend gedrag 

.24** .06 -1.68 
-6.15 

-.18* 
-.19* 

.18* .03 -.84 
-1.76 

-.17* 
-.10 

5 ADHD 
Ruimtegevend gedrag 

.25** .06 -1.71 
-7.96 

-.18* 
-.21** 

.28** .08 -.96 
-4.67 

-.20** 
-.24** 

6 ADHD 
Onzeker gedrag 

.28** .08 -1.47 
9.21 

-.16* 
.24** 

.28** .08 -.82 
4.95 

-.17* 
.24** 

7 ADHD 
Ontevreden gedrag 

.23* .05 -1.60 
6.46 

-.17* 
.18* 

.19* .04 -.84 
2.24 

-.17* 
.12 

8 ADHD 
Corrigerend gedrag 

.20* .04 -1.44 
5.15 

-.15* 
.14* 

.15 .02 -.75 
-.07 

-.15* 
< .01 

9 ADHD 
Streng gedrag 

.19* .03 -1.49 
4.58 

-.16* 
.12 

.15 .02 -.75 
.14 

-.15* 
.01 

* p <.05   ** p <.01  
 

Zelfbeeld, ADHD & Interactie 

In het derde model wordt het zelfbeeld, op gebied het gebied van de schoolvaardigheden en 

gevoel van eigenwaarde, voorspeld vanuit de mate van ADHD en het interactiepatroon tussen 

de leerkracht en de leerling. Uit de analyse blijkt dat het zelfbeeld op beide domeinen niet 

voorspeld kan worden uit ADHD (Schoolvaardigheden: R = -.07; F(1;198) = 1.01; p = .32 en 

gevoel van eigenwaarde: R = -.12; F(1;198) = 2.55; p = .11).  

Wanneer de variabele leerkracht-leerling interactie aan deze regressieanalyse wordt 

toegevoegd, dan blijkt dit effect te hebben (zie tabel 4). Leidend gedrag van een leerkracht 

heeft een significant positief effect op de competentiebeleving van de schoolvaardigheden bij 

leerlingen met ADHD-kenmerken, in vergelijking met leerlingen zonder ADHD-kenmerken. 

Hoe meer er sprake is van ADHD bij een leerling, hoe positiever leidend gedrag van de 

leerkracht inwerkt op het zelfbeeld van deze leerling. Verder hebben leidend, begrijpend, 

ruimtegevend een significant positief effect op het gevoel van eigenwaarde van leerlingen met 
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ADHD-kenmerken. Ontevreden en corrigerend gedrag van de leerkracht hebben een 

significant negatieve invloed op het gevoel van eigenwaarde. Bij helpend, onzeker en streng 

gedrag zijn geen resultaten gevonden, die een effect zouden kunnen voorspellen. 
 

 Tabel 4. Het effect van ADHD en interactie op de leerprestaties van leerlingen in het SBO 
 Competentiebel. Schoolvaardigheden Gevoel van Eigenwaarde 
Model Variabelen R R2 B β R R2 B β 

1 ADHD .07 .01 -.83 -.07 
 

.11 .01 -1.55 -.11 

2 ADHD 
Leidend gedrag 

.23** .05 -.49 
9.69 

-.04 
.22** 

.29** .09 -1.05 
14.26 

-.08 
.27** 

3 ADHD 
Helpend gedrag 

.10 .01 -.69 
2.80 

-.06 
.07 

.17 .03 -1.23 
6.36 

-.09 
.13 

4 ADHD 
Begrijpend gedrag 

.10 .01 -.69 
2.99 

-.06 
.08 

.21* .04 -1.16 
8.13 

-.08 
.17* 

5 ADHD 
Ruimtegevend gedrag 

.09 .01 -.75 
2.21 

-.06 
.05 

.20* .04 -1.18 
3.85 

-.09 
.17* 

6 ADHD 
Onzeker gedrag 

.13 .02 -.75 
-5.01 

-.06 
-.01 

.17 .03 -1.43 
-7.34 

-.10 
-.13 

7 ADHD 
Ontevreden gedrag 

.08 .01 -.76 
-1.77 

-.07 
-.04 

.29** .09 -.96 
-14.24 

-.07 
-.27** 

8 ADHD 
Corrigerend gedrag 

.12 .01 -.74 
-4.25 

-.06 
-.09 

.23** .05 -1.31 
-10.80 

-.10 
-.20** 

9 ADHD 
Streng gedrag 

.12 .02 -1.01 
4.99 

-.09 
.10 

.14 .02 -1.40 
-4.37 

-.10 
-.08 

* p <.05   ** p <.01  
 

Leerprestaties, ADHD, Zelfbeeld & Interactie 

Om de daadwerkelijke onderzoeksvraag te beantwoorden zijn alle variabelen in één model 

onderzocht, waarbij de leerprestaties op het gebied van rekenen en spelling als afhankelijke 

variabelen zijn genomen.  

Opnieuw kan het grootste deel van de leerprestaties voorspeld worden vanuit de mate 

van ADHD-kenmerken bij de leerling en blijkt de interactie tussen de leerkracht en de leerling 

minder toe te voegen. De resultaten bij rekenen zijn in bijna alle modellen waar de leerkracht-

leerling interactie is toegevoegd, wel iets hoger, maar in veel gevallen is dit minimaal. Bij 

spelling zijn meerdere modellen waar de bèta lager is, wanneer de interactie wordt 

toegevoegd. Opvallend is dat streng gedrag nergens een significant effect op de leerprestaties 

blijkt te hebben.  

Het zelfbeeld heeft geen toegevoegde waarde en lijkt hiermee geen mediërende factor 

tussen de leerkracht-leerling interactie en leerprestaties van de leerling. De resultaten van de 

analyse worden gepresenteerd in tabel 5.   
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Tabel 5. Het effect van ADHD, zelfbeeld  en interactie op de leerprestaties van leerlingen in het SBO 
 Rekenen 
 Competentiebel. Schoolvaardigheden Gevoel van Eigenwaarde 
Model Variabelen R R2 B β R R2 B β 

1 ADHD .14* .02 -1.35 -.14* .14* .02 -1.35 -.14* 
2 ADHD 

Zelfbeeld 
.17 .03 -1.27 

.08 
-.14 
.10 

.16 .03 -1.27 
.05 

-.14 
.07 

3 ADHD 
Zelfbeeld 
Leidend gedrag 

.24* .06 -1.48 
.10 

-5.86 

-.16* 
-.13 
-.17* 

.23* .05 -1.47 
.08 

-6.04 

-.16* 
.12 

-.17* 
4 ADHD 

Zelfbeeld 
Helpend gedrag 

.32** .10 -1.76 
.09 

-8.89 

-.19** 
.11 

-.27** 

.32** .10 -1.75 
.07 

-9.16 

-.19** 
.11 

-.28** 
5 ADHD 

Zelfbeeld 
Begrijpend gedrag 

.26** .07 -1.60 
.09 

-6.37 

-.17* 
-.11 

-.20** 

.26** .07 -1.60 
.07 

-6.75 

-.17* 
.11 

-.21** 
6 ADHD 

Zelfbeeld 
Ruimtegevend gedrag 

.27** .08 -1.63 
.08 

-8.09 

-.17* 
.10 

-.22** 

.28** .08 -1.63 
.08 

-8.73 

-.17* 
.11 

-.23** 
7 ADHD 

Zelfbeeld 
Onzeker gedrag 

.31** .09 -1.38 
.10 
9.74 

-.15* 
.12 

.25** 

.30** .09 -1.37 
.07 
9.72 

-.15* 
.10 

.25** 
8 ADHD 

Zelfbeeld 
Ontevreden gedrag 

.25** .06 -1.53 
.08 
6.62 

-.16* 
.10 

.19** 

.26** .07 -1.52 
.09 
7.69 

-.16* 
.13 

.22** 
9 ADHD 

Zelfbeeld 
Corrigerend gedrag 

.23* .05 -1.36 
.09 
5.57 

-.15* 
.11 
.16* 

.23* .05 -1.35 
.07 
5.92 

-.14* 
.10 
.17* 

10 ADHD 
Zelfbeeld 
Streng gedrag 

.20* .04 -1.42 
.07 
4.27 

-.15* 
.09 
.11 

.20* .04 -1.42 
.05 
4.82 

-.15* 
.08 
.13 

  Spelling 
  Competentiebel. Schoolvaardigheden Gevoel van Eigenwaarde 

Model Variabelen R R2 B β R R2 B Β 
1 ADHD .15* .02 -.75 -.15* .15* .02 -.75 -.15* 
2 ADHD 

Zelfbeeld 
.16 .03 -.72 

.03 
-.35* 
.06 

.17 .03 -.71 
.03 

-.14* 
.08 

3 ADHD 
Zelfbeeld 
Leidend gedrag 

.22* .05 -.83 
.04 

-2.89 

-.17* 
.09 

-.15* 

.24* .06 -.81 
.05 

-3.19 

-.17* 
.13 

-.17* 
4 ADHD 

Zelfbeeld 
Helpend gedrag 

.22* .05 -.87 
.03 

-2.60 

-.18* 
.07 

-.15* 

.23* .05 -.85 
.04 

-2.76 

-.17* 
.10 

-.16* 
5 ADHD 

Zelfbeeld 
Begrijpend gedrag 

.20 .04 -.82 
.03 

-1.83 

-.17* 
.07 
-.11 

.21* .04 -.81 
.04 

-2.04 

-.17* 
.10 
-.12 

6 ADHD 
Zelfbeeld 
Ruimtegevend gedrag 

.29** .08 -.94 
.03 

-4.70 

-.19** 
.07 

-.24** 

.30** .09 -.92 
.04 

-5.10 

-.19** 
.12 

-.26** 
7 ADHD 

Zelfbeeld 
Onzeker gedrag 

.30** .09 -.78 
.04 
5.15 

-.16* 
.09 

.25** 

.31** .09 -.76 
.04 
5.22 

-.16* 
.11 

25** 
8 ADHD 

Zelfbeeld 
Ontevreden gedrag 

.20* .04 -.82 
.03 
2.29 

-.17* 
.07 
.12 

.22* .05 -.80 
.04 
2.83 

-.16* 
.12 
.15* 

9 ADHD 
Zelfbeeld 
Corrigerend gedrag 

.16 .03 -.73 
.03 
.04 

-.15* 
.06 

< .01 

.17 .03 -.71 
.03 
.24 

-.14* 
.08 
.01 

10 ADHD 
Zelfbeeld 
Streng gedrag 

.16 .03 -.72 
.03 

< .01 

-.15* 
.06 

< .01 

.17 .03 -.71 
.03 
.25 

-.15* 
.08 
.01 

* p <.05   ** p <.01   
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CONCLUSIE & DISCUSSIE 

 

In de huidige studie is onderzoek gedaan naar de invloed van leerkracht-leerling interactie bij 

kinderen met ADHD op de leerprestaties op het gebied van rekenen en spelling. Hierbij werd 

bekeken of het zelfbeeld een mediërende factor is, omdat hiervoor aanwijzingen zijn 

gevonden in de literatuur. Verwacht werd dat leerlingen met ADHD-kenmerken een ander 

interactiepatroon met de leerkracht beschrijven, dan dat leerlingen zonder ADHD-kenmerken 

dit doen. Daarbij werd verwacht dat er een invloed bestaat van dit interactiepatroon bij 

leerlingen met ADHD op de leerprestaties en dat het zelfbeeld een mediërende factor is. De 

resultaten van het huidige onderzoek moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd en 

gegeneraliseerd. De betrouwbaarheid van de schaal ‘streng gedrag’ van de VIL is namelijk 

betrekkelijk laag, een beperking van deze studie.  

 Uit de resultaten blijkt dat helpend, begrijpend, ruimtegevend, ontevreden en streng 

gedrag van de leerkracht significant samenhangt met de mate van ADHD bij de leerling. Hoe 

meer er sprake lijkt te zijn van ADHD-kenmerken bij de leerling, hoe minder helpend, 

begrijpend en ruimtegevend gedrag de leerkracht vertoont. Leerkrachten blijken bij een 

hogere mate van ADHD-kenmerken bij de leerling juist meer ontevreden en streng gedrag te 

vertonen. Deze resultaten zijn in overeenstemming met eerder onderzoek van Kolkman 

(2006) en deels in overeenstemming met het onderzoek van Greene en collega’s (2002). In dit 

laatste onderzoek zijn de interacties door de leerkrachten beschreven. Leerkrachten gaven aan 

significant meer negatieve interacties te ervaren met leerlingen met ADHD, maar daarentegen 

ook meer positieve, neutrale en helpende gedragingen. Dit laatste resultaat wordt, deels tegen 

de verwachting in, in het huidige onderzoek niet gevonden. Overigens lijkt het gedrag van de 

leerkracht met name door de mate van hyperactiviteit of door de combinatie van de drie 

gedragskenmerken te kunnen worden voorspeld, omdat er geen samenhang wordt gevonden 

tussen de ADHD-kenmerken aandachtstekort en impulsiviteit en het gedrag van de leerkracht. 

 De negatieve trend binnen het interactiepatroon tussen leerkrachten en leerlingen met 

ADHD blijkt een duidelijke weerslag te hebben op het zelfbeeld van leerlingen met ADHD. 

ADHD op zich voorspelt het zelfbeeld niet, in tegenstelling tot de onderzoeksresultaten van 

Barber en collega’s (2005), waar een significant lagere algemene zelfwaardering en lagere 

waardering op het specifieke domein ‘gedrag’ werd gevonden. Een mogelijke verklaring voor 

dit onderzoeksresultaat is dat de onderzoeksgroep niet sec uit leerlingen met een diagnose 

ADHD bestaat, maar de mate van ADHD-kenmerken bij leerlingen is gebruikt.  

Wanneer echter de leerkracht-leerling interactie aan het model wordt toegevoegd, 

blijkt er een significante invloed te bestaan. Geconcludeerd kan worden dat de reactie van de 
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leerkracht op het gedrag van leerlingen met ADHD van invloed is op het zelfbeeld van de 

leerling. Deze invloed is eerder benadrukt in de literatuur (Wicks-Nelson & Israel, 2006).   

Leidend gedrag van de leerkracht heeft een significant positief effect op de 

competentiebeleving van schoolvaardigheden bij leerlingen met ADHD. De behoefte aan 

structuur zou met dit resultaat bevestigd kunnen worden. Opvallend is dat andere, negatieve 

gedragspatronen geen invloed hebben op de competentiebeleving van schoolvaardigheden. 

Wanneer de leerkracht bijvoorbeeld streng, ontevreden en corrigerend gedrag vertoont, wordt 

het zelfbeeld ten aanzien van school van een leerling met ADHD niet negatiever. Met deze 

resultaten lijkt te zijn bevestigd dat het bieden van structuur en overzichtelijkheid beter is dan 

het nemen van strenge maatregelen (Schachtschabel, 2005) en dit is dan ook een mogelijke 

verklaring voor het significante effect van leidend gedrag en het ontbreken van significante 

effecten bij de andere gedragspatronen.  

  Het gevoel van eigenwaarde bij leerlingen met ADHD vergroot wanneer de leerkracht 

leidend, begrijpend en ruimtegevend gedrag vertoont. Hierbij geeft de leerkracht structuur, 

maar ook ruimte voor eigen initiatieven van de kinderen. Ontevreden en corrigerend gedrag 

blijkt wel een negatieve invloed te hebben op het gevoel van eigenwaarde van de leerling. Dit 

aspect van het zelfbeeld wordt wel negatiever naar mate van ADHD-kenmerken hoger wordt 

en het gedrag vaker voorkomt. Begrijpend, ruimtegevend, ontevreden en corrigerend gedrag 

van de leerkracht blijkt wel invloed te hebben op het gevoel van eigenwaarde, maar niet op de 

competentiebeleving van schoolvaardigheden bij de leerkracht. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat leerlingen zich deze reacties persoonlijk aantrekken en hun schoolresultaten 

hier niet aan toeschrijven. Dit verschil is een suggestie voor verder onderzoek. Helpend, 

onzeker en streng gedrag blijken geen invloed te hebben op het gevoel van eigenwaarde. 

Hiervoor is op dit moment geen duidelijke verklaring. Ook dit zou een suggestie kunnen zijn 

voor verder onderzoek.   

 Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is gekeken naar het mogelijk voorspellende 

effect van de leerkracht-leerling interactie op de leerprestaties. Uit onderzoek van Henricsson 

en Rydell (2004) blijkt dat een slechte relatie tussen de leerkracht en de leerling stabiel is over 

de tijd en een negatief effect heeft op de toewijding van de leerling aan school. Dit wordt 

geassocieerd met een lage motivatie en slechte schoolprestaties (Blöte, 1995). Een duidelijk 

effect van de leerkracht-leerling interactie bij leerlingen met ADHD op hun schoolprestaties 

wordt in het huidige onderzoek niet gevonden. De leerprestaties kunnen grotendeels 

voorspeld worden door ADHD en kunnen in zeer geringe mate voorspeld worden door de 

interactie, wanneer deze wordt toegevoegd aan het model. Het zelfbeeld blijkt hierin geen 

mediërende factor te zijn. 
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Implicaties 

Uit het huidige onderzoek zijn een aantal opvallende resultaten gekomen, die voor verder 

onderzoek interessant zijn. Zo is de relatie tussen het zelfbeeld en de leerproblemen nog niet 

helemaal duidelijk. Bij leerlingen met ADHD blijkt het zelfbeeld geen mediërende factor te 

zijn, maar mogelijk is dit bij leerlingen zonder deze gedragsstoornis, of bij leerlingen met 

andere stoornissen, wel het geval. Verder is de invloed van de leerkracht-leerling interactie op 

de verschillende domeinen van het zelfbeeld van leerlingen een interessant onderwerp, 

aangezien er in dit onderzoek verschillen werden gevonden tussen de domeinen 

‘competentiebeleving schoolvaardigheden’ en ‘gevoel van eigenwaarde’. Tot slot is het 

interessant om de exacte voorspellers van leerprestaties bij leerlingen met ADHD te vinden, 

aangezien de stoornis ADHD slechts een klein, significant, deel voorspeld.  

 De huidige onderzoeksresultaten kunnen gebruikt worden om leerkrachten van 

leerlingen met ADHD bewust te maken van hun invloed op het gedrag en het zelfbeeld van 

deze leerlingen. Leerkrachten lijken minder constructieve gedragspatronen en meer 

destructieve gedragspatronen te vertonen, naarmate de mate van ADHD-kenmerken hoger is. 

Dit zou kunnen leiden tot een negatieve spiraal binnen het interactiepatroon. Daarbij lijken 

leerkracht-leerling interacties van belang bij de ontwikkeling van het zelfbeeld van leerlingen 

met ADHD. Wanneer leerkrachten zich bewust zijn van deze wisselwerking en invloed, zou 

dit een positieve bijdrage kunnen zijn aan de ontwikkeling van een kind met ADHD.  
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