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Als de eindvorm zo precies in zijn delen is voorgeschreven  

dan kan er in die delen geen sprake meer zijn van verwijzingen naar andere delen. 

Met andere woorden: de verhoudingen liggen vast idealiter gezien 

zodat andere wijzen van doen als afwijkend van de norm worden beschreven. 

 

Een eindvorm redeneert  

van het einde van de rit terug naar een begin  

om daarna de stappen vast te stellen hoe je tot het einde moet komen. 

 

En het einde bereikt niemand, zodat velen afwijken van dat geïdealiseerde... 

 

Uit:  

Aktiviteitsdenken:  

poëtiek rond het veranderende in bewegingsonderwijs- therapie en daarbuiten 

G.R. Rebergen en C.R. Maan (1988) 
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Samenvatting 

 

Dit onderzoek onder 11 docenten bewegingsonderwijs van Nederlandse multi-culturele klassen in het voortgezet 

onderwijs biedt inzicht in de praktijkkennis over strategieën in klassenmanagement en pedagogisch-didactische 

vakkennis (PCK). Daarvoor is in eerste instantie data verzameld onder de leerlingen van deze docenten over het 

interpersoonlijke leraarsgedrag . Alle docenten bewegingsonderwijs worden gezien als succesvol in het creëren van een 

positieve werksfeer. 

Interviews op basis van videobeelden werden gebruikt om data te verzamelen over de praktijkkennis van deze 

docenten. Zij waren unaniem in hun oordeel om positieve leraar-leerling relaties in het hart van hun 

klassenmanagement te plaatsen, vooral in deze multiculturele klassen. Overige resultaten tonen onder andere dat het 

genderdiscours dat heerst binnen het bewegingsonderwijs wordt versterkt door de culturele achtergrond van 

leerlingen uit niet –westerse landen. Conclusies richten zich op de specifieke waarde van het lesgeven in 

bewegingsonderwijs in multiculturele scholen en aanbevelingen richten zich op aanpassingen om het curriculum voor 

bewegingsonderwijs aan te passen op een cultureel responsieve manier. 

 

 

Abstract 

 

This study identified shared practical knowledge about classroom management strategies and Pedagogical Content 

Knowledge of 11 teachers in Physical Education in Dutch multicultural classrooms of secondary schools. First, data was 

gathered about the students perceptions of their teachers interpersonal style . All teachers were regarded to be 

successful in creating a positive working atmosphere. Video-stimulated interviews were used to elicit data about the 

practical knowledge of these teachers. They were unanimous about placing positive teacher-child relationships at the 

heart of their classroom management strategies especially in these multicultural classes. Other findings point out that a 

gender discourse in Physical Education was intensified by the cultural backgrounds of students from non- western 

European countries. Conclusions are drawn about the specific value of teaching Physical Education in multicultural 

schools and proposals are made to diversify the curriculum of Physical Education in a cultural responsive way.  
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Praktijkkennis van docenten bewegingsonderwijs die lesgeven in multiculturele klassen van het 

voortgezet onderwijs 

Inleiding 

In dit onderzoek staat de praktijkkennis van docenten bewegingsonderwijs centraal die lesgeven in multiculturele 

klassen van het voortgezet onderwijs in Nederland. Er bestaat relatief weinig tot geen kennis over de wijze waarop deze 

docenten hun klassenmanagement vormgeven en op welke wijze zij hun pedagogisch-didactische kennis (PCK) inzetten 

om met leerlingen van multiculturele klassen te werken in een positieve werksfeer. Er is wel enig onderzoek uitgevoerd 

naar andere docenten in het voorgezet onderwijs, maar niet eerder stond daarin een groep bewegingsonderwijzers 

centraal. Doelstelling van dit onderzoek is dan ook om bij te dragen aan kennisontwikkeling over het lesgeven van 

bewegingsonderwijs in multiculturele klassen en inzicht te bieden in de praktijkkennis van bewegingsonderwijzers met 

ervaring in deze klassen. Daarbij richt dit onderzoek zich specifiek op de docenten van deze klassen.  

 

Interpersoonlijke competentie van leraren  

“De leraar voortgezet onderwijs moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- 

en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar en om die verantwoordelijkheid waar te 

kunnen maken moet de leraar inter-persoonlijk competent zijn’. (Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander 

onderwijspersoneel “( 2006, p.1.) 

Voor docenten in het onderwijs, vooral voor de starters, is het werken aan een prettig leef- en werkklimaat in de 

groepen waaraan zij lesgeven een belangrijk, zo niet het belangrijkste aandachtsveld (van Tartwijk, den Brok, Veldman 

& Wubbels, 2009). Om dit klimaat te creëren, wordt onder andere gevraagd om goed klassenmanagement. Daarbij 

wordt goed klassenmanagement gekenmerkt door betrokkenheid van de docent, verantwoordelijkheid voor leerlingen, 

het vasthouden van groepsaandacht en geleidelijke overgangen tussen verschillende onderdelen van een les. Hierdoor 

neemt de betrokkenheid van leerlingen op het leren toe en probleemgedrag af (Shin & Koh, 2007). 

Zo blijkt goed klassenmanagement van groot belang om goede leeromgevingen te creëren voor zowel leerlingen als 

docenten en daardoor wordt klassenmanagement gezien als de meest invloedrijke factor op het leren van leerlingen 

(Leeman & Veendrick, 2001; Shin & Koh, 2007).Wanneer docenten te maken krijgen met multiculturele klassen in het 

onderwijs, wordt het creëren van een goede werk- en leefsfeer als extra uitdagend gezien (Weiner, 2003; Van Tartwijk 

et al., 2008). 

Daarbij spelen op multiculturele scholen in grote steden, naast culturele heterogeniteit vaak ook zwakke sociaal 

economische achtergronden een grote rol in het leven van de leerlingen (Leeman & Veendrick, 2001). Het is voor 

docenten op deze scholen moeilijker om door klassenmanagement een goed leef- en werkklimaat te bewerkstelligen 

dan voor docenten op andere scholen (Brown, 2002). Docenten op “Nederlandse zwarte scholen” melden zich vaker 

ziek (Trouw, 2008). De samenstelling van de Nederlandse jeugd, waarvan 23 procent van allochtone afkomst is 

(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2008a) en het feit dat 44 procent van de scholen voor voortgezet onderwijs een 

multiculturele samenstelling heeft(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2008b),  maakt dat veel docenten dagelijks voor 

de uitdaging om in multiculturele klassen een prettig leef- en werkklimaat te creëren en te behouden.  
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Van deze docenten worden interpersoonlijke competenties gevraagd die door Evertson en Weinnstein (2006) in vier 

categorieën worden verdeeld: 

1. het creëren van een goede docent-leerling en leerling-leerling relatie  

2. het monitoren en managen van leerling gedrag 

3. het lesgeven met betrekking tot aandacht en betrokkenheid van leerlingen 

4. attitude en kennis van de docent 

Uit onderzoek van Wubbels, den Brok, Veldman en Van Tartwijk (2006) is gebleken dat het mogelijk is om op basis van 

een vragenlijst voor interpersoonlijk leraargedrag (VIL) acht verschillende docentprofielen zichtbaar te maken met 

betrekking tot het werkklimaat in de klas. Hierbij onderscheiden de profielen zich in de mate van nabijheid en macht. 

Dit model is gebaseerd op de Roos van Leary. 

 

Figuur 1: model voor interpersoonlijk leraarsgedrag (den Brok, 2008) 

Dit onderzoek, dat werd uitgevoerd onder Nederlandse docenten van allerlei vakken (waaronder ook 

bewegingsonderwijs) op multiculturele scholen bleek zowel onder de docenten als leerlingen voorkeur te bestaan voor 

een tolerant- autoritatief, autoritatief of directief docentprofiel. Deze drie stijlen combineren allemaal een grote 

betrokkenheid van de docent (nabijheid) met relatief veel invloed. Volgens Weiner (2003) moet daarbij een 

betrouwbare band met leerlingen worden opgebouwd en moeten docenten zich inzetten om sociale normen te 

introduceren en te handhaven. 

Maar een eenzijdige focus op interpersoonlijke karakteristieken van de docent doet geen recht aan de complexiteit van 

het proces in de klas (Verloop, van Driel & Meijer, 2001). Zo laat Weiner (2003) zien dat contextuele factoren ook van 

grote invloed zijn op een positieve werksfeer  in de klas. Leerlingen en hun docent moeten daartoe binnen de context 

gezien worden. Overmaat en Ledoux (2001) benadrukken dat de leerlingengroep een belangrijke variabele is in de 

zoektocht naar “de juiste aanpak” . Elke klas vraagt om een eigen aanpak . Fisher, Waldrip en den Brok (2005) tonen in 

hun onderzoek aan dat interpersoonlijke gedragingen van de docent niet los kunnen worden gezien van de 

leeromgeving en vanuit de kennis van culturele aspecten die de leeromgeving beïnvloeden. Cultuur wordt door hen 

gedefinieerd als de perspectieven, praktijken en producten van een sociale groep, die verklaren hoe deze groep met 

anderen in contact staat en het gedrag van anderen interpreteert.  
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Zij onderzochten daartoe de interpersoonlijke gedragingen van de docent in relatie tot percepties van leerlingen 

waarbij cultuuraspecten van de leeromgeving werden meegenomen. Zij constateerden dat een docent die als 

behulpzaam wordt aangemerkt door leerlingen, ook zal worden gezien als iemand die leerlingen op gelijke wijze 

behandeld, meer medewerking en samenwerking onder leerlingen bewerkstelligt en een beter contact opbouwt tussen 

het school- en thuismilieu. Plezier op school wordt voor leerlingen in grote mate bepaald door overeenstemming in 

handelen tussen school en thuis. 

In de hierboven genoemde onderzoeken staat weliswaar de interpersoonlijke competentie van elke docent centraal, 

maar het vak lichamelijke opvoeding (LO)neemt in de school een bijzondere positie in (Stegeman, 2001). De wijze 

waarop klassenmanagement in de les bewegingsonderwijs wordt toegepast, zal daardoor mogelijk ook verschillen van 

andere lessen.  

 

Interpersoonlijke competenties van de docent bewegingsonderwijs in het bijzonder 

Ook voor de lichamelijke opvoeding of het bewegingsonderwijs (een term die alleen in Nederland vanuit visie 

gehanteerd wordt, zie bijvoorbeeld Heij, 2006) zijn door de vakvereniging voor leraren lichamelijke opvoeding (KVLO) 

beroepscompetenties opgesteld die zijn uitgewerkt in kerntaken (Van Driel, Van der Gugten & Loopstra, 2004). De 

interpersoonlijke competentie wordt daarin niet genoemd en is ook niet te isoleren uit de genoemde kerntaken. In de 

kerntaken staat vooral het handelen van de docent centraal met betrekking tot de contexten waarin hij of zij zich als 

professional bevindt. In de lessen bewegingsonderwijs worden docenten geacht krachtige leeromgevingen te 

ontwerpen en leerlingen daarin zodanig te begeleiden dat er voor elke leerling een passende leersituatie ontstaat. 

 Mawer (1999)heeft een aantal lesgeefstijlen voor docenten lichamelijke opvoeding in twee clusters uitgewerkt. Het 

reproductieve cluster bestaat uit vijf lesgeefstijlen: de commandeerstijl, de oefenstijl, de antwoordstijl, de zelf-check 

stijl en de inclusie stijl. Het productieve cluster bestaat uit drie oplossingsgerichte stijlen: de geleide ontdekking of 

convergerende probleemoplossende stijl, de divergerende probleemoplossende stijl en de leervraag-gerichte 

ontwerpstijl. Hoewel er duidelijke voorkeuren worden uitgesproken voor bepaalde lesgeefstijlen, is daarvoor maar 

weinig wetenschappelijke onderbouwing. Welke lesgeefstijlen door de meerderheid van docenten wordt gebruikt en 

met welke reden, is ook nog nauwelijks onderzocht. Mawer geeft daarbij aan dat de leerstijl van de leerling en de wijze 

waarop de lesgeefstijl door die leerling geïnterpreteerd wordt ook nog erg bepalend is. Ook daarin is nog maar weinig 

onderzoek gedaan in de lichamelijke opvoeding. 

Er is wel enig onderzoek verricht naar het verhogen van de motivatie van leerlingen om succesvol deel te nemen aan de 

lessen bewegingsonderwijs. Motivatie onderzoek onder leerlingen wijst uit dat een klimaat waarin men zich richt op 

beheersen van de taak betere motivatie oplevert, dan een focus op presteren (Morgan, Kingston & Sproule, 2005). 

Gekoppeld aan deze uitkomsten, lijkt de probleemoplossende lesgeefstijl betere resultaten op te leveren. Leerlingen 

geven aan dat zij dan meer leren en er meer plezier in hebben (Morgan, et al., 2005).  

Er is weinig onderzoek beschikbaar dat zich specifiek richt op het lesgeven van bewegingsonderwijs aan multiculturele 

klassen. Wel geven Kouli en Papaioannou (2009) aan dat juist in sport en lichamelijke opvoeding bijzondere kansen 

liggen om met multiculturele groepen te werken. De verschillen in percepties op lichaamstaal, de specifieke kennis over 

activiteiten op het gebied van spel, sport en dans en de wijze waarop sociale interactie plaatsvinden, worden in hoge 

mate door gender en etniciteit bepaald. Docenten moeten zich volgens Ben en Dagkas (2006) wel realiseren dat er zich 
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voor islamitische meisjes en vrouwen specifieke problemen kunnen voordoen met betrekking tot klassenmanagement 

en het leren in een klas. Maar de unieke setting waarin bewegen centraal staat, maakt het voor zowel de docenten als 

de leerlingen mogelijk om nieuwe sociale competenties te verwerven vanwege de diversiteit van culturen in de klas 

(Kouli & Papaioannou, 2009).  

 

Pedagogische competentie van leraren 

“De leraar voortgezet onderwijs moet de leerlingen/deelnemers helpen een zelfstandig en verantwoordelijk 

persoon te worden die onder andere een goed beeld heeft van zijn ambities en mogelijkheden. Dat is de 

verantwoordelijkheid van de leraar voortgezet onderwijs en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen 

maken moet de leraar pedagogisch competent zijn”. (Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander 

onderwijspersoneel, 2006, p. 4). 

Onder pedagogisch vakmanschap wordt verstaan dat de leraar in staat is om de behoeften van het kind te vervullen. 

Stevens (2004) hanteert hiertoe een ‘pedagogisch grondfiguur’ dat is gebaseerd op drie psychologische basisbehoeften: 

relatie, autonomie en competentie. Het pedagogische antwoord op die behoeften wordt gevormd door een aanbod 

van verbondenheid en verantwoordelijkheid, van uitdagingen en ruimte en van respect voor de uniciteit van het kind 

als handelend persoon. De wijze waarop docenten dit pedagogische vakmanschap in de praktijk tot uitvoering brengen, 

wordt zichtbaar in hun handelen.  

 

Pedagogische kennis in de praktijk 

Wat er werkelijk in lessen bewegingsonderwijs gebeurt, is afhankelijk van de wijze waarop interactie plaatsvindt tussen 

de docent en de leerlingen. De les bewegingsonderwijs is “niet iets wat een leerling overkomt: het is een interactief 

proces waarbij de relaties met andere leerlingen en de docent, maar ook de eigen ervaringen en intenties van groot 

belang zijn” (Laws & Fisher, 1999, p.34). Docenten bewegingsonderwijs maken volgens Laws en Fisher voor hun vak 

onderscheid tussen het “fysieke”(het bewegen) en het “educatieve”(onderwijs), waarbij voor leerlingen vooral het 

educatieve aspect moeilijk te definiëren valt. Er is sprake van een retorisch vertoog in het bewegingsonderwijs, dat 

enerzijds suggereert dat er een groot aantal gedeelde waarden bestaan onder docenten, maar anderzijds ook laat zien 

dat er een gebrek aan samenhang is tussen wat gezegd, gedaan en ervaren wordt (Laws & Fisher, 1999). De ervaringen 

van leerlingen en de wijze waarop zij de lessen bewegingsonderwijs interpreteren zullen medebepalend moeten zijn 

voor de inrichting van de lessen. Dat vraagt van docenten om zorgvuldig gekozen pedagogische en onderwijskundige 

doelen voor de inrichting van de lessen bewegingsonderwijs. 

Door Verloop, Van Driel en Meijer (2001) wordt docentkennis gedefinieerd als het totaal van kennis dat de docent tot 

zijn beschikking heeft om de acties van een specifiek moment te kunnen onderbouwen. Deze definitie gaat ervan uit 

dat er wederzijdse beïnvloeding bestaat tussen “alle kennis die een docent tot zijn beschikking heeft” en de actualiteit 

waarin deze kennis wordt opgeroepen en waarin het wordt toegepast (Verloop et al., 2001). 

Om effectief onderwijs tot stand te laten komen hebben docenten praktijkkennis nodig. Onder praktijkkennis verstaat 

Verloop “een geaccumuleerd en geïntegreerd geheel van kennis, opvattingen en waarden met betrekking tot het 

onderwijzen dat een docent opbouwt op basis van persoonlijke en professionele ervaringen” (Van Driel, 2008, p. 5). 

Deze kennis wordt verworven door  scholingen in formele opleidingen en ervaringen in de praktijk. Van Tartwijk et al. 
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(2009) maken onderscheid tussen “kennis voor de praktijk” en “kennis door de praktijk of praktijkkennis”. Loewenberg-

Ball, Thames en Phelps (2008) die onderzoek uitvoerden onder wiskundedocenten onderscheidden drie verschillende 

kennisgebieden van de docent: curriculumkennis, inhoudskennis en “Pedagogical Content Knowledge”. Pedagogical 

Content Knowledge (PCK) is de manier waarop specifieke vakkennis direct gekoppeld is aan de kennis over de wijze 

waarop leerlingen zich hierbinnen ontwikkelen en opgroeien (Rossi & Cassidy, 1999, Verloop et al. 2001). Het hanteren 

van juist deze Engelse term wordt door Van Driel (2008) verkozen boven Nederlandse vertalingen of de term 

“vakdidactiek” omdat Pedagogical Content Knowledge veel specifieker is gericht op de praktijkkennis van de docenten 

over het onderwijzen van hun vak. Deze kennis is niet verkrijgbaar via cursussen of in boeken: volgens van Driel 

ontwikkelen docenten juist in de praktijk inzicht in de leermoeilijkheden en leermogelijkheden van leerlingen en in 

lesgeefactiviteiten die op bepaalde momenten bij bepaalde leerlingen in specifieke situaties het meest geschikt zijn. 

Loewenberg- Ball et al. (2008) veronderstellen dat Pedagogical Content Knowledge op dynamische wijze een 

brugfunctie vervult tussen theoretische vakkennis en de onderwijspraktijk. Het is volgens hen tot nu toe nog onduidelijk 

op welke wijze dat gebeurt. Wel wordt duidelijk dat elk specifieke vakgebied zelf inhoud geeft aan de PCK. In het 

bewegingsonderwijs wordt de PCK bijvoorbeeld gebruikt om onderscheid te maken tussen de praktische vaardigheden 

van de docent (bijvoorbeeld een bal gooien) en de wijze waarop de docent dit onderwijst aan leerlingen, waarbij de 

laatste model staat voor de PCK.  

Mc Caughtry (2005) stelt dat het “verstaan” van leerlingen in de les een belangrijk onderdeel is van de PCK. Onderzoek 

bij multiculturele klassen, wijst uit dat dit proces twee kanten op werkt. De wijze waarop docenten de culturele 

achtergronden van leerlingen, de sfeer in de klas en de interpersoonlijke dynamiek met en tussen leerlingen ervaren, 

bepaalt ook de wijze waarop docenten denken over deze klas en is op die manier direct verbonden aan de PCK. Om te 

begrijpen op welke wijze een leerling verbonden kan worden met de leertaak, moet de docent ook de leergeschiedenis 

van de leerling serieus nemen. Binnen de PCK moet dan ook het kennen en verstaan van (de leervraag van) leerlingen 

meegenomen worden.  

Opvallend is dat Nederlands en internationaal onderzoek naar PCK zich tot nu toe vooral gericht heeft op bètadocenten 

in het voortgezet onderwijs terwijl elk vakgebied eigenlijk de daarbij horende PCK en hoe dit gerelateerd is aan de 

effectiviteit van het onderwijs zou moeten kunnen aangeven. Maar Boykin, Tyler en Miller (2005) wijzen ons op 

empirische leemtes: we weten nog nauwelijks wat er in die klassen gaande is. Daarmee zijn voorschriften over wat er 

idealiter zou moeten zijn, veel te hoog gegrepen. 

Ook Rossi en Cassidy (1999) waarschuwen voor een al te eenduidig beeld van het gebruik van de Pedagogical Content 

Knowledge. Vanuit het besef dat ook binnen het bewegingsonderwijs verschillende vertogen worden gehanteerd, 

wijzen zij op de noodzaak om de PCK van docenten in elk geval te verbinden met de identiteit van docent. Het geheel 

van lesgeven is meer dan de som der delen. 

Voor het geven van bewegingsonderwijs aan multiculturele klassen in Nederland zijn onderzoeksresultaten in het 

geheel niet voorhanden. Het is het daarom van belang om te onderzoeken welke accenten gelegd worden door 

docenten bewegingsonderwijs in multiculturele klassen.  
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1. Probleemstelling 

Dit onderzoek richt zich op praktijkkennis over klassenmanagement en Pedagogical Content Knowledge van docenten 

bewegingsonderwijs die lesgeven aan klassen van multiculturele samenstelling. Op basis van voorgaande ideeën over 

klassenmanagement en PCK verwacht ik dat de praktijkkennis over klassenmanagement inzicht zal bieden in de 

maatregelen en kansen die docenten benutten om de werksfeer in multiculturele klassen te beïnvloeden. Daarbij zal de 

samenstelling van de groep en de keuze van activiteiten naar verwachting een grote rol spelen. 

Het zal waarschijnlijk meer moeite kosten om te ontdekken welke Pedagogical Content Knowledge docenten 

bewegingsonderwijs gebruiken. Het vermoeden bestaat dat het hier vooral onbewuste praktijkkennis betreft die 

docenten niet vaak expliciteren. De term Pedagogical Content Knowledge is onbekend voor docenten 

bewegingsonderwijs en zal om veel verheldering vragen. Waarschijnlijk zal tijdens de interviews de praktijk van het 

klassenmanagement verbonden worden aan keuzes vanuit de PCK van de docenten. 

Aansluitend bij het onderzoek van Van Tartwijk, Den Brok, Veldman en Wubbels (2008) naar praktijkkennis over 

klassenmanagement onder docenten van diverse vakken is er ook in dit onderzoek voor gekozen om de 

interpersoonlijke lerarencompetentie volgens de vragenlijst voor inter-persoonlijk leraarsgedrag (VIL) te bevragen. 

Hiermee kunnen uitspraken worden gedaan over het interpersoonlijke profiel van een docent op basis van oordelen 

van leerlingen en de docent zelf. De verwachting is dat docenten bewegingsonderwijs hoger zullen scoren op de 

“samen”categorieën van het profiel vanwege de relationele aspecten van het bewegingsonderwijs en de waarderingen 

van leerlingen voor de wijze waarop in het bewegingsonderwijs het klassenmanagement op een informelere manier 

vorm gegeven wordt.  

Ik heb gekozen om het onderwerp van dit onderzoek uit te splitsen in twee delen waarbij de eerste vraag met name 

gericht is op het interpersoonlijke profiel van de docent bewegingsonderwijs. Hiermee sluit ik aan bij het onderzoek van 

Van Tartwijk et al. (2009) en ben ik benieuwd of dit instrument in staat is om overeenkomsten in de profielen van 

docenten bewegingsonderwijs te verhelderen. Ik wil dit blijven richten op het lesgeven in multiculturele klassen. 

Ik verwacht echter meer inzicht in de praktijkkennis te verwerven op basis van de tweede onderzoeksvraag die zich 

richt op het klassenmanagement en de Pedagogical Content Knowledge van deze docenten. 

 

Vraag 1 

Zijn er op basis van de interpersoonlijke lerarencompetentie, overeenkomsten in het profiel van docenten 

bewegingsonderwijs die lesgeven aan multiculturele klassen? 

 

Vraag 2  

Welke praktijkkennis met betrekking tot klassenmanagement en Pedagogical Content Knowledge wordt door docenten 

bewegingsonderwijs gedeeld, met betrekking tot de werksfeer in hun lessen aan multiculturele klassen? 
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2. Methode 

Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het onderzoek “Teachers’ practical knowledge about classroom 

management in multicultural classrooms” van Van Tartwijk, Den Brok, Veldman en Wubbels (2008). De door hen 

gebruikte onderzoeksmethoden zijn deels ook in dit onderzoek toegepast, maar nu met docenten bewegingsonderwijs 

als onderzoeksgroep. Voor de uitvoering van het onderzoek heb ik overleg gepleegd met eerder deze onderzoekers en 

toestemming gekregen voor het gebruik van de VIL en de methode van het video-stimulated interview.  

 

Deelnemers  

Om toegang te krijgen tot het werkveld van docenten bewegingsonderwijs die lesgeven aan multiculturele klassen heb 

ik opleidingsdocenten van de Calo –Windesheim en van andere ALO’s in de Randstad gevraagd om in hun netwerk van 

scholen en docenten voor dit onderzoek te kunnen selecteren. Daarbij heb ik als definitie voor een multi-culturele klas 

gekozen voor een samenstelling waarin tenminste 50% van de leerlingen van allochtone afkomst is. Een kind wordt 

gedefinieerd als allochtoon wanneer tenminste een van haar of zijn ouders in het buitenland geboren is (CBS). Hoewel 

ik aanvankelijk niet op schoolsoort had geselecteerd, bleek dat er vooral docenten van VMBO scholen in aanmerking 

kwamen. Deze procedure leverde in totaal twintig VMBO scholen op waarvan vervolgens elf docenten werden 

geselecteerd die daadwerkelijk lesgeven aan klassen van deze samenstelling en die bereid waren om te participeren. 

Eén van de docenten is wel geïnterviewd, maar zonder lesbezoek. Van hem (nr. 11) zijn geen leerlingen benaderd. In 

tabel 1 staan gegevens over de docenten en hun klassen. In die tabel is te zien dat van de totale groep van allochtone 

leerlingen het overgrote deel uit Marokko en Turkije komt ( 68%). In de kleine klas van docent “10” lijkt een grotere 

groep uit Suriname te komen, maar het percentage duidt op slechts 3 leerlingen. Alleen de klas van docent “2” bestaat 

geheel uit jongens. Het betrof hier een zogenaamde “sportklas”: dat zijn klassen waarvoor leerlingen zelf kiezen op 

basis van interesse (zie ook Radstake, 2006). Meisjes kozen niet voor deze klas.  

Tabel 1: culturele achtergrond van docenten en de leerlingen uit hun klas 

 

Docent M/V leeftijd Geboorte 

Land (zelf 

of ouders) 

Aantal 

leerlingen  

 

Land van herkomst van het kind of de ouders 

    Jongen (J) of 

meisje (M) 

Nederland 

(%) 

Marokko 

(%) 

Turkije 

(%) 

Surina 

me (%) 

Ned. Antillen 

(%) 

China/Azië 

(%) 

Anders 

(%) 

1 M 31 NL 18J/4M 45 0 27 5  5 18 

2 M 41 Azië 20 J 0 55 30 5   10 

3 M 28 NL 6J/5M 0 36 27    37 

4 M 27 NL 3J/9M 0 83 8    8 

5 V 35 NL 15J/13M 45 4 4 7  4 3 

6 V 34 NL 6J/5M 28 9 17 9 9  28 

7 V 34 NL 8J/11M 47 5 16    32 

8 M 41 NL 10J/8M 50 22 22    6 

9 M 25 NL 12J/14M 46 17 25 4  4 4 

10 M 28 Marokko 8J/6M 7 50 14 22   7 

11 M  Marokko Niet van toepassing 
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 Alle respondenten en bijna alle leerlingen gaven toestemming om te filmen in hun les. Deze film heb ik in het 

daaropvolgend interview gebruikt. Van de leerlingen zonder toestemming zijn geen filmbeelden gemaakt. In die 

gevallen waar de camera zo onopvallend mogelijk kon worden geplaatst (bijvoorbeeld op een tribune of in een 

berging), was er voor de docent en de leerlingen minder last van het gefilmd worden. Soms liet de gymzaal dat niet toe 

en moest ik rondlopen in de les waardoor zowel docenten als sommige leerlingen zich “bekeken” voelden. 

Gedurende de interviews hebben de respondenten zich open opgesteld en vrijuit gesproken over hun praktijkkennis 

over multiculturele klassen in het bewegingsonderwijs. 

 

Data verzameling en instrumenten 

Voor het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag heb ik gebruik gemaakt van de Vragenlijst voor Interpersoonlijk 

Leraarsgedrag (VIL) zoals die ook door Van Tartwijk et al. (2009) zijn gebruikt onder docenten van diverse vakken 

(waaronder ook bewegingsonderwijs). De VIL is een lijst met vijftig vragen waarbij op een vijfpuntsschaal ingevuld 

wordt of de stelling voor deze docent van toepassing is of niet (zie bijlage 1). Op basis van de scores van de leerlingen 

kunnen acht sectoren van een interactieroos worden ingevuld (zie ook figuur 1 op p. 7). Deze sectoren onderscheiden 

zich op de dimensies nabijheid en invloed. Daarmee ontstaat een profiel van het leraarsgedrag zoals het door een klas 

wordt ervaren. Het profiel van een docent geeft een overzicht van wat door leerlingen over hem of haar gezegd is. De 

onderscheiden docentprofielen zijn directief, autoritatief, tolerant/autoritatief, tolerant, onzeker/tolerant, 

onzeker/agressief, autoritair, moeizaam dominerend. 

Alle vragenlijsten zijn op papier door alle leerlingen ingevuld. De antwoorden heb ik vervolgens in een Excel-bestand 

behorend bij de VIL ingevoerd en verwerkt tot een persoonlijk profiel voor elke docent.  

In de VIL heb ik vraag 12 en 48 aangepast aan de specifieke situatie van de gymles. Vraag 12 is veranderd van “Of wij 

ons huiswerk maken kunnen wij zelf bepalen” in “Als we in een groepje werken, krijgen we van deze docent veel 

vrijheid” en vraag 48 “Deze docent geeft ons veel werk” veranderd in “Bij deze docent moeten we in de les hard 

werken”. Bovendien zijn enkele items over de achtergrond van de leerling toegevoegd (geslacht, leeftijd en culturele 

achtergrond).  

Deze kwantitatieve onderzoeksmethode leverde vergelijkingsmogelijkheden en inzichten op ten opzichte van andere 

docenten uit eerdere onderzoeken, in andere vakken in het voortgezet onderwijs en het VMBO in het bijzonder. De 

resultaten geven een interpersoonlijk leraarsprofiel per docent.  

Om meer zicht te krijgen op de keuzes, de overwegingen en de overtuigingen van de docent heb ik gekozen voor een 

kwalitatief onderzoek met een gefundeerde theoriebenadering om de tweede onderzoeksvraag te kunnen 

beantwoorden. Boeije (2006) benadrukt dat in kwalitatief onderzoek de vraagstelling zich richt op de wijze waarop 

mensen betekenis geven aan hun sociale omgeving en hoe ze zich op basis daarvan gedragen. Daarbij richt de 

onderzoeksmethode zich op het leren kennen van het perspectief van de onderzochte mensen met als doel om het 

onderwerp te beschrijven en indien mogelijk te verklaren. 

Ik heb bijna elke docent een lesbezoek afgelegd. Tijdens deze les werden filmbeelden gemaakt voor het “video-

stimulated interview” dat aansluitend aan de lessen werd afgenomen en waarbij geselecteerde fragmenten uit de video 

zijn gebruikt. Deze vorm van interviewen is ook door Van Tartwijk et al. (2009) toegepast. Hierbij wordt de procedure 

gevolgd waarbij de docent en de onderzoeker samen naar de film kijken en één van beide de film stopzet op het 
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moment dat er aanleidingen zijn om verder over klassenmanagement of Pedagogical Content Knowledge te spreken. 

Daarbij wordt de docent gevraagd om eerst te duiden wat er volgens hem of haar in de lessituatie aan de hand is en 

hoe hij of zij het eigen handelen daarin beschrijft. Vervolgens wordt gevraagd welke gedachten en emoties daarbij een 

rol hebben gespeeld. Ik heb elke docent gevraagd om in zijn of haar les in ieder geval een saltosituatie (met of zonder 

steunmoment) aan de klas aan te bieden. Op deze manier werden vergelijkbare situaties gecreëerd in de verschillende 

gymlessen.  

Deze interviewprocedure is gecombineerd met een open startvraag naar klassenmanagement en Pedagogical Content 

Knowledge in multiculturele klassen (zie bijlage 4). 

De slotvraag werd gebruikt om de docent uit te dagen samen te vatten waar volgens hem of haar de kern van lesgeven 

in multiculturele klassen uit bestaat. Hierbij stond een fictieve beginnende LO collega centraal. 

 

Analytische procedures  

Alle elf interviews zijn uitgewerkt tot WORD documenten en vervolgens gecodeerd met het programma MAXQDA. Op 

basis van de uitspraken zijn enerzijds in-vivo codes gebruikt en anderzijds interpretatie-codes gemaakt. In totaal zijn er 

781 tekstfragmenten geselecteerd. Een aantal grote categorieën verzamelden kleinere codes. Deze categorieën zijn: 

“leerlingen in hun wereld kennen”(75 labels), “PCK en eigen rol” (207 labels), “houding docent”(194 labels), “ multi- 

culturaliteit kennen(145 labels) ” “LO als bijzonder vak(35 labels) ” en”invloed buurt thuis maatschappij” (92 labels). 

Sommige labels zijn in meerdere categorieën geplaatst. 

Er is op deze wijze een codeboom ontstaan waarmee tekstfragmenten makkelijk kunnen worden geraadpleegd bij het 

verwerken van de resultaten (zie bijlage 5). Op basis van gesprekken die ik heb gevoerd met de thesis begeleiders en 

collega onderzoekers zijn sommige codes verdwenen of toegevoegd, sommige tekstfragmenten verplaatst en is het 

geheel van de resultaten een aantal malen besproken. 

In het beschrijven van de resultaten zijn citaten niet vaker dan één keer gebruikt. Daartoe zijn ze soms voor de 

leesbaarheid iets aangepast en is elk citaat ingeleid in de omliggende tekst.  

De thema’s waarin de resultaten voor klassenmanagement en Pedagogical Content Knowledge heb ik gekozen op basis 

van codefrequentie (aantal malen dat het onderwerp in de interviews naar voren is gekomen) en codekracht (de impact 

die vermoed wordt op basis van de uitspraak). 

 

Betrouwbaarheid en validiteit 

Betrouwbaarheid heeft volgens Boeije (2006) “betrekking op beïnvloedingen van waarnemingen door toevallige en 

onsystematische fouten” (p. 145). De betrouwbaarheid in dit onderzoek is voor het eerste deel zo veel bewaakt door 

gebruik te maken van de Vragenlijst voor Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL of QTI),  die betrouwbaar en valide is 

bevonden (Wubbels, et al. 2006). In deze vragenlijst is de betrouwbaarheid geborgd door hetzelfde aspect op meerdere 

manieren te bevragen. Zo verwijzen bijvoorbeeld vraag 1,9,17,25,33 en 41 allemaal naar leiding gevende capaciteiten 

van de docent (Boven Samen, of Samen Boven) (zie bijlage 3).  

Aan alle docenten is gevraagd om een saltosituatie in de les aan te bieden waarmee de standaardisatie van de 

lesinhoud is vergroot. Bijna elke docent heeft aan dit verzoek voldaan. 
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Door interviews af te nemen op basis van videobeelden, heb ik geprobeerd de interviewsessie te standaardiseren. 

Bovendien heb ik een interviewhandleiding gebruikt om bij ieder gesprek dezelfde onderwerpen aan bod te laten 

komen. Om de betrouwbaarheid te vergroten, is deze richtlijn voor de interviews gebaseerd op een literatuurstudie.  Er 

zijn elf metingen verricht vanuit verschillende invalshoeken. Dit komt de betrouwbaarheid ten goede. Met elf 

interviews was het verzadigingspunt bereikt en zo kon voldoende data verzameld worden.  

Alle gesprekken zijn gestart met een open vraag waardoor de betrouwbaarheid werd vergroot (Boeije, 2006, p.153). 

De interviews zijn bovendien opgenomen op geluidsband, de lessen staan op film.  

De validiteit van een onderzoek wordt bepaald door de mate waarin gemeten is wat gemeten moest worden. Doordat 

in dit onderzoek zowel autochtone als allochtone docenten en zowel mannen als vrouwen participeerden, denk ik dat 

met deze onderzoeksgroep een goede vertegenwoordiging van docenten uit het veld is verzameld. Er heeft geen 

allochtone vrouwelijke docent meegedaan aan dit onderzoek terwijl daar wel nadrukkelijk naar is gezocht. 

Waarschijnlijk is met de huidige respondenten een goede afspiegeling van het werkveld tot stand gekomen. Op dit 

moment werken er niet veel vrouwelijke allochtone vrouwelijke docenten bewegingsonderwijs op multiculturele 

scholen. 

 

In dit onderzoek is door een studente van de Calo-Windesheim een deelonderzoek uitgevoerd in het kader van haar 

eigen HBO-afstudeeronderzoek. Haar onderzoeksvragen zijn toegevoegd aan de vragen van dit hoofdonderzoek en 

zelfstandig door haar verwerkt. Zij heeft vijf vragen aan de vragenlijst voor leerlingen toegevoegd (vraag 51-55) om één 

van haar eigen onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Zij heeft met drie docenten van de groep het totale 

onderzoek uitgevoerd. 

 

3. Resultaten en analyse 

 

De analyse van de VIL- vragenlijsten die door de docent en leerlingen zijn ingevuld en de afgenomen interviews bij de 

docenten, maakt een aantal thema’s zichtbaar die aangeven met welke praktijkkennis docenten bewegingsonderwijs 

lesgeven in het VMBO aan multi-culturele klassen. 

 

1. Overeenkomsten en verschillen in profielen van docenten 

In het eerste gedeelte van dit onderzoek staat het interpersoonlijke docentprofiel centraal. Uit het onderzoek van 

Wubbels et al. (2006) bleek onder zowel de docenten als leerlingen in multiculturele klassen voorkeur te bestaan voor 

een tolerant-autoritatief, autoritatief of directief docentprofiel. Deze drie profielen combineren allemaal een grote 

nabijheid van de docent met relatief veel invloed op het gedrag van leerlingen. In het model is dat vooral zichtbaar als 

docenten in de interactieroos hoog scoren in de categorieën Boven Samen (BS), Samen Boven (SB) en Samen 

Onder(SO). Docenten met één van deze drie voorkeursprofielen hebben een positieve werksfeer in hun klas, hun 

leerlingen scoren goed bij toetsing en zijn gemotiveerd voor het vak en de les (Wubbels et al., 2006). Van Tartwijk, den 

Brok, Veldman en Wubbels (2008) hebben de VIL gebruikt om op basis van één van de drie genoemde 

voorkeursprofielen “succesvolle” docenten te definiëren. Den Brok (2008) rapporteert in een onderzoek onder 40.000 
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Nederlandse docenten dat van hen 60% in één van de drie voorkeursprofielen scoort. In een onderzoek dat specifiek 

onder docenten van 40 multiculturele klassen werd uitgevoerd, bleek”slechts” 73% van de docenten in het 

voorkeursprofiel te scoren. 

De resultaten van het huidige onderzoek laten zien dat alle docenten bewegingsonderwijs die aan dit onderzoek 

meewerkten hun hoogste scores behaalden in één van de drie voorkeursprofielen voor “succesvolle” docenten in 

multiculturele klassen (zie bijlage 2).  Dit wordt met name zichtbaar in hoge scores in respectievelijk Samen Boven (SB), 

Samen Onder (SO) en Boven Samen (BS). Het voorbeeld hieronder maakt dat voor docent 2 duidelijk. Zij heeft hoge 

scores op zowel SB, als SO en BS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Tabel 2: Resultaten van VIL in interactieroos voor docent 2 

 

Volgens de normen van Van Tartwijk et al. (2009) kunnen dus alle docenten in dit onderzoek een positieve werksfeer in 

hun klas te creëren. Het feit dat alle docenten in één van de voorkeursprofielen voor multiculturele klassen scoren, is 

niet toe te schrijven aan selectie, zoals wel het geval was in het onderzoek van Van Tartwijk et al. Het is niet mogelijk 

om deze data te vergelijken met scores van andere docenten bewegingsonderwijs omdat die niet voor handen zijn.  

Deze onderzoeksmethode op basis van de VIL en het docentprofiel brengt in beeld welk overeenkomstig profiel deze 

docenten beschikken, maar maakt niet duidelijk op welke individuele wijze zij klassenmanagement en Pedagogical 

Content Knowledge gebruiken in hun lessen. Voor het overige onderzoek heb ik daarom gebruik gemaakt van de 

kwalitatieve onderzoeksmethode “video stimulated interview” die meer zicht geeft op de keuzes, de overwegingen en 

de overtuigingen van de docent.  

 

2. Klassenmanagement in thema’s 

In de analyse kwamen vier thema’s naar voren in de analyse van de wijze waarop de docenten van dit onderzoek 

handelen en denken met betrekking tot klassenmanagement in de les bewegingsonderwijs aan multiculturele klassen. 

Deze thema’s zijn: “Het kind en zijn of haar wereld”, “Identiteit kun je iemand niet ontnemen”, “De rol van baas of 

buur” en “Ontspan..”..  

 

Docent 

2 
leerlingenbeeld   

Hoogst 4,0 SB/SO   

Laagst   1,6: OT   
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2.1 Het kind en zijn of haar wereld.... 

Evertson en Weinstein (2006) geven aan dat het hart van effectief klassenmanagement wordt gevormd door goede 

leraar-leerling relaties. Mc Caughtry (2005), in zijn onderzoek naar de reikwijdte van Pedagogical Content Knowledge, 

stelt vast dat deze ‘goede’ relaties voor de docent noodzakelijk zijn om begrip te kunnen hebben voor het gedrag van 

de leerling in de les. 

Ook alle docenten die hebben meegedaan aan dit onderzoek onderschrijven het belang om aan een relatie met 

leerlingen te werken. Ze vinden het erg belangrijk om een band op te bouwen met leerlingen. De meeste docenten 

gaven dit als eerste antwoord op de vraag hoe zij werken aan de sfeer in de klas. Door één van hen wordt dat als volgt 

verwoord:  

 

“Je moet gewoon belangstelling voor ze hebben…dat je die band maar bouwt, dat je ze kent, dat je ook weet 

van: met die leerling is dat aan de hand en daar zal ik rekening mee houden als dat nodig is, maar als het niet 

hoeft dan doen we dat niet, dan gaan we gewoon lekker aan het werk. Dan heb je gewoon goodwill van beide 

kanten en ja…is dat nou door die multi-culturele samenstelling van mijn klas? Ik vind het lastig om dat te 

scheiden hoor “. (autochtone vrouwelijke docent) 

 

 Hoewel deze docente het werken aan goodwill niet specifiek lijkt te vinden voor de multiculturele klas, denken de 

meeste docenten in dit onderzoek daar anders over. Zij benadrukken dat het voor docenten belangrijk is om zich juist 

bij leerlingen van allochtone afkomst te verdiepen in de achtergrond van de leerling. Onderstaande uitspraak van één 

van hen is daar een voorbeeld van: 

 

“Ja,... oog voor de verschillen, kennis van de cultuur, van de verschillende culturen...maar vooral het gevoel van 

eigen waarde geven, en helemaal bij allochtone leerlingen, dat vind ik iets heel belangrijks”. (autochtone 

mannelijke docent) 

 

Het kennisaspect dat in dit citaat naar voren komt, vertoont overeenkomst met Amerikaans en Israëlisch onderzoek 

(Gay & Kirkland, 2003; Ben-Peretz, Eilam & Yankelevitch, 2006) naar cultureel responsief lesgeven en 

klassenmanagement in multi- culturele klassen. Deze onderzoeken laten zien dat het voor de werksfeer in de 

multiculturele klas onder andere belangrijk is dat docenten met begrip en kennis de leerlingen benaderen, juist 

wanneer de achtergrond van de leerling cultureel sterk verschilt van die van de docent. 

Gedurende de interviews in het huidige onderzoek gaven de docenten op meerdere manieren aan op welke wijze zij 

het contact met leerlingen opzoeken om de gewenste relatie tot stand te brengen. Zo kiezen veel docenten om aan het 

begin van bijna elke les bij de deur te staan om leerlingen te kunnen begroeten en een praatje met ze te maken. Een 

aantal geeft aan dat zij bij het begin van het schooljaar de lesactiviteiten afstemmen op de kennismaking met 

leerlingen. De docenten vertellen dat zij tijdens de les bewust kiezen om in contact met de leerlingen te komen. Eén 

van de vrouwelijke autochtone docenten geeft het volgende voorbeeld: 
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“Je moet proberen ook gewoon de huis tuin en keuken dingen van ze te willen weten. Vooral met jongens, want 

het duurt zolang voordat je die een beetje kent. Want die komen niet naast je op de bank zitten kletsen. Dus 

dan vraag ik gewoon soms als ze wissel zitten: Jongens zit je ook op een sport en wat doe je en heb je ook nog 

broers en zussen? Of: “Wat wil je worden als je van school af bent?”...om een beetje een beter beeld te krijgen 

van leerlingen”. 

 

Voor deze docenten is deze informele kennis belangrijk omdat zij denken dat de thuis- en straatcultuur van de leerling 

een belangrijke rol speelt in het gedrag dat leerlingen vertonen in en om de les. Zo noemt een autochtone mannelijke 

docent van een klas met alleen maar leerlingen van allochtone afkomst uit de “grote stad”: 

 

“... ik weet ook hoe het in deze cultuur een beetje in elkaar zit. Ouders zijn niet altijd thuis en...ze (de leerlingen) 

moeten...., ze krijgen geld mee van huis om aan eten te doen, en ze verslapen zich wel eens. Dan hebben ze niet 

altijd tijd om hun gymkleding mee te nemen of een briefje of wat dan ook ... 

Eh...het zijn toch straatkinderen. Straatcultuur staat hoog in het vaandel hier. Ze leven soms tot negen, tien of 

elf uur op straat en komen dan een keer thuis. Offe...ouders zijn er niet om te eten en ze (de kinderen) moeten 

zichzelf maar redden”. 

 

De docenten in dit onderzoek nemen deze omstandigheden mee in hun gedrag naar leerlingen toe. Ze proberen 

duidelijk te zijn door regels te stellen, maar ook door flexibel om te gaan met bepaalde regels in en rondom de gymles. 

Daarin stellen zij kennis van de thuiswereld van het kind centraal. Zo geeft één van de mannelijke docenten het 

volgende voorbeeld: 

 

“Ja, of wanneer je tegen een leerling zegt: “Je hebt alweer je buitenschoenen aan en de afspraak is 

zaalschoenen”. Maar pa of ma kan het niet betalen. Wat moet ik nou met zo’n leerling? Regels hanteren en de 

les ontnemen? Dat zou jammer zijn, dan pak ik liever een setje uit de kast en dan kan hij toch meedoen in plaats 

van de deur definitief dicht doen en de leerling buitensluiten”. 

 

Deze zienswijze van de docenten sluit aan op bevindingen van Weiner (2003) die veel onderzoek In Amerika heeft 

gedaan naar “urban schools”. Net als in Nederland is er ook op die scholen sprake van diversiteit in culturele 

achtergronden van kinderen en staan deze scholen voornamelijk in stedelijk gebied. Weiner pleit ervoor om het gedrag 

van leerlingen niet langer vanuit een eendimensionale focus op kenmerken van leerlingen en docenten van deze 

scholen te bekijken. Zij pleit voor een relationele blik op het onderwijs in deze klassen, waarbij de contexten waarmee 

deze leerlingen buiten de school te maken hebben, ook worden meegenomen in onderzoek. 

Ook Eldering (2006) die zich voornamelijk heeft verdiept in interculturele pedagogiek, noemt een aantal beschermende, 

maar vooral ook risicodragende factoren in de contexten van jonge allochtone pubers buiten de school die hun 

schoolcarrière sterk kunnen beïnvloeden. Genoemde risicofactoren zijn de lage sociale positie waarin veel Nederlandse 

allochtone gezinnen verkeren, het wonen in een achterstandswijk, de geringe omvang en eenzijdige kwaliteit van een 

sociaal netwerk en bepaalde risicodragende gezinsfactoren .  
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Hoewel Weiner(2003) en Eldering (2006) geen onderzoek deden naar bewegingsonderwijs zien we dat deze relationele 

blik in het huidige onderzoek door de docenten bewegingsonderwijs wel wordt toegepast. Vanuit deze relationele blik 

maken de docenten bewust contact met hun leerlingen en hebben zij oog voor risicofactoren van deze leerlingen in de 

contexten binnen en buiten de school. 

Een aantal docenten uit dit onderzoek onderschrijft deze risicofactoren, maar voegt er daar ook nog één aan toe: 

beeldvorming in de samenleving. Zo geeft een allochtone mannelijke docent aan: 

 

“ Want kijk, de Marokkaanse kinderen in deze buurt, die zien het ene negatieve na het andere negatieve 

verhaal in de krant. En dat lezen zij ook alsof het over hen gaat. En dat is eigenlijk best demotiverend. Dan 

probeer ik ze uit te leggen: jongens dat gaat niet over jullie. Jullie zijn niet die hangjongeren die dit veroorzaken, 

dat is eigenlijk maar een klein groepje. Er wordt iedere keer gesproken over Marokkanen dit en Marokkanen 

dat...en dat komt ze wel eens een keer de strot uit”. 

 

Omdat de docenten weten dat deze leerlingen en dikwijls ook hun ouders maatschappelijk kwetsbaar zijn, wordt een 

aantal van deze docenten strijdvaardig tegen soortgelijke mediaberichtgeving. Ze proberen hun leerlingen te 

beschermen en te ondersteunen door de berichtgeving te nuanceren, te zeggen dat zij niet “de Marrokanen” zijn.  

 De meeste docenten zijn ook mentor van een klas en komen in die rol ook bij elke mentorleerling thuis. En juist in dit 

huisbezoek zien ze een mogelijkheid om het school en thuismilieu meer met elkaar te verbinden, waardoor de kansen 

op een positieve schoolloopbaan worden vergoot. Op de vraag in dit interview hoe nieuwe docenten 

bewegingsonderwijs praktijkkennis kunnen opdoen voor het lesgeven aan allochtone leerlingen werd door een aantal 

van deze docenten dan ook een duidelijk advies gegeven: ga mee op huisbezoek. 

 

2.2 Identiteit kun je iemand niet ontnemen... 

Volgens Spiecker en Steutel (2003) leidt opvoeding volgens de eigen cultuur van niet westerse allochtone kinderen tot 

de vorming van een “zelf” dat niet congruent is met het “zelf” waarop westerse democratieën zijn gebouwd. Ook 

Eldering (2006) stelt vast dat de culturele en religieuze opvoeding die niet westerse allochtone kinderen van huis uit 

meekrijgen erg verschilt van die op de Nederlandse scholen en veel docenten. Daarnaast speelt de straatcultuur voor 

veel allochtone jongeren een grote rol in de vorming van hun identiteit. Deze van elkaar verschillende invloeden en 

opvoedingsidealen zijn voor leerlingen en in het bijzonder voor pubers een risicorijke complicerende factor (Eldering, 

2006). Elbers (2002) spreekt in dit verband van de culturele incongruentietheorie. Deze theorie gaat er vanuit dat het 

verschil van opvoedingsidealen tussen thuis en school spanningen kan opleveren (zie ook thema 3.1). 

De docenten in het huidige onderzoek zijn alert op deze incongruentie en vinden begrip en respect voor de thuissituatie 

van de leerling belangrijk. Een allochtone mannelijke docent legt dat zo uit: 

 

“Want je hebt tóch met cultuur te maken . Zo’n leerling gaat toch altijd terug naar huis en daar heeft hij met 

zijn eigen cultuur te maken. Dat neemt hij altijd mee, dat is zijn identiteit, die kun je iemand niet ontnemen. 

Hoe hij of zij geïntegreerd is, kun je iemand niet ontnemen. Dus je moet je daar toch altijd enigszins in 

verdiepen wil je een goed docent zijn”. 



 

 

 

19

 

Dit begrip en respect gaat volgens deze docenten gepaard met acceptatie. Ze vinden het belangrijk dat leerlingen zich 

gewaardeerd en geaccepteerd voelen terwijl ze bouwen aan een eigen identiteit. En dat geldt volgens hen in het 

bijzonder voor allochtone leerlingen. 

Daarmee sluit hun invulling van de relationele blik op praktijkkennis in multiculturele klassen binnen het 

bewegingsonderwijs aan op het onderzoek van Bergeron (2008) die in Amerika onderzocht heeft op welke wijze de 

culturele disbalans tussen docenten en leerlingen kan worden overwonnen. Zij stelt vast dat het belangrijk is dat 

docenten in multiculturele klassen elke leerling expliciet waarderen om wie hij of zij is en wat hij of zij toevoegt aan de 

klas. Dit is wat de docenten in het huidige onderzoek ook doen. 

Concluderend kan worden vastgesteld dat de praktijkkennis over lesgeven in multiculturele klassen volgens de 

docenten uit dit onderzoek voor een groot deel wordt bepaald door het kennen van elke leerling, maar de allochtone 

leerling en zijn wereld in het bijzonder. Met een relationele blik die ook de contexten waarin leerlingen zich buiten de 

school begeven wordt meegenomen, proberen deze docenten elke leerling te waarderen om wie hij of zij is en aan zijn 

of haar identiteitsvorming positief bijdragen. 

 

2.3 De rol van baas of buur 

 Wubbels, den Brok, Veldman en van Tartwijk (2006) stelden in hun onderzoek onder diverse vakdocenten in 

Nederlandse multi-culturele klassen vast dat het “managen en monitoren van leerling-gedrag” voor deze docenten de 

belangrijkste rol speelt voor hun klassenmanagement. Daarbij concluderen zij dat duidelijke regels in deze klassen 

noodzakelijk zijn die onagressief door docenten moeten worden bekrachtigd.  

Voor de docenten bewegingsonderwijs die voor dit onderzoek zijn geïnterviewd was het managen van leerling-gedrag 

niet het belangrijkste, maar wel een belangrijk aandachtspunt waardoor ze proberen de leerling met respect tegemoet 

te treden, maar tegelijkertijd ook aangeven dat zij de baas zijn. Een mannelijke allochtone docent verwoordt dat op de 

volgende wijze: 

 

“Dit soort leerlingen heeft ook vaak wel moeite met hiërarchie en een baas. Vaak willen ze zelf een beetje de 

baas zijn en als er dan een baas boven komt, dat vinden ze niet leuk. Dat is gewoon de aard van het beestje. Als 

je je gewoon rustig op kunt stellen in de groep van: “Jongens kom we gaan er een leuke les van maken” zonder 

jezelf al te veel centraal te stellen, dan werkt dat gewoon makkelijker”. 

 

Deze docenten vinden vooral de jongens lastig als het gaat over autoriteit. Dit heeft volgens de geïnterviewden ook te 

maken met het temperamentvolle karakter van de jongens (zie ook thema 2.4).  Zoals ook in bovenstaand citaat helder 

wordt, kiezen veel van deze docenten voor de strategie om vooral rustig te blijven. Maar dat betekent niet dat de 

geïnterviewde docenten nooit op een autoritaire manier handelen. De docenten vinden dat het accepteren van 

autoriteit iets is wat leerlingen moeten leren. Ze doen dit soms door een leerling klassikaal tot voorbeeld te stellen of 

door in interacties duidelijke aan te geven in welke positie de leerling ten opzichte van de docent staat. Eén van de 

mannelijke autochtone docenten geeft het volgende voorbeeld over F., een Turkse jongen van 15: 
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“Dan zeg ik: “F. opletten nou” “. Ja, maar ik wil voetballen”. Ik zeg: “Klaar nou, geen discussie”. Pak ik hem nog 

een keer individueel, gaat hij er nog een keer op door. Dan zeg ik: “En nou is het klaar”. En dan doe ik het 

misschien op een humoristische manier, want als je mij niet kent, dan denk je dat is verkeerd zo’n opmerking, 

maar toch...dan zeg ik van: “Luister F”., ten overstaande van de hele groep soms, dan zeg ik: “Nu is het gewoon 

klaar, afgelopen, geen discussie, ik bepaal wat hier gebeurt”. Dan word ik dus heel autoritair. Maar als je dat in 

beginsel al doet, dan verlies je alleen maar terrein in plaats van dat je winst boekt ....want zo zit dat. Zo moet je 

dat bij dit type leerlingen doen. Juist heel autoritair zijn, maar niet in het begin”. 

 

Op sommige momenten kiezen de docenten er dus voor om de “baas te zijn” en op andere momenten de “buur”. Zij 

vertellen in de interviews op diverse manieren hoe zij hun reacties afstemmen op de groep leerlingen en welke 

mogelijkheden zij daarvoor hebben. Niet elke leerling kan volgens hen even goed autoriteit verdragen en niet elke 

docent heeft hiervoor altijd adequate lesgeefstrategieën paraat. Duidelijk is wel dat de geïnterviewde docenten vinden 

dat er voorkómen moet worden om in een patstelling te komen: wie het alleen op autoriteit gaat spelen zal volgens 

hen zeker verliezen. Wie vooral kiest om het falen van de leerling centraal te stellen, krijgt het volgens deze docenten 

moeilijk. Liever kiezen zij voor het benadrukken van datgene wat wel goed lukt. Ook als er sprake is geweest van een 

conflict, zien deze docenten mogelijkheden om het positieve te benadrukken zoals uit onderstaand voorbeeld blijkt: 

 

“En dan is de les afgelopen en dan ga ik naar hem toe en dan zeg ik: “Dat en dat ging fout, maar dat laatste 

jongen, daar heb je weer wat geleerd. Goed bezig. Want ik stuurde je weg bij het voetbal, maar je accepteerde 

het wel. Je stond wel met een lelijk gezicht bij het voetbal, terwijl als je lacht ben je veel knapper, maar je 

accepteerde het wel”. En hij zei: “Ja, het is goed meneer. Tot de volgende keer”. Zeg ik: “F., goed gewerkt”. En 

dan heb je het zo opgelost”. (autochtone mannelijke docent) 

 

Om conflicten in de gymles “op te lossen” vinden de docenten het belangrijk om niet tegen, maar met de leerlingen aan 

de slag te gaan. Zo proberen zij machtsconflicten te vermijden en te werken aan een positieve sfeer.  

Dit streven van de docenten uit het onderzoek sluit aan op onderzoek van Gay (2006) naar “cultureel responsief 

lesgeven” op Amerikaanse multiculturele scholen. Zij stelt onder andere vast dat machtsconflicten veel minder aan de 

orde zijn wanneer docenten hun leerlingen positief en met respect tegemoet treden. Duidelijk is dat de docenten uit 

het huidige onderzoek proberen te handelen op deze manier. Geen van de docenten geeft in dit onderzoek aan dat er 

met meisjes ook autoriteitsconflicten voorkomen.  

Toch is “het managen en monitoren van leerling-gedrag” voor deze docenten bewegingsonderwijs niet het 

belangrijkste aandachtsveld. Zoals gebleken is in thema 2.1 en 2.2 staat voor deze docenten bewegingsonderwijs de 

relatie met leerlingen centraal en proberen zij elke leerling met waardering en respect voor wie hij of zij is, tegemoet te 

treden. Daarin spelen beeldvormingsprocessen, ideeën een aannames van docenten over sociale groepen een grote rol 

(zie ook thema 6). Het streven om in conflictsituaties vooral toekomstgericht en vanuit de relatie te werken geeft aan 

wat zij in hun onderwijs belangrijk vinden. “Tot de volgende keer”.  
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2.4 Ontspan...  

Sporten is voor puberjongens belangrijk: niet alleen voor hun zelfbeeld, maar ook voor hun sociale status en 

populariteit (Ricciardelli, Mc Cabe & Ridge, 2006; Klomsten, Marsh & Skaalvik, 2005). In Westerse samenlevingen 

ontkomen jongens niet aan de beeldvorming waarin sport ook staat voor echt man zijn: voor mannelijke moed en 

morele kracht, als een plaats om kracht en kwaliteiten te tonen (Knoppers, 2006; Lee, Mc Donald & Wright, 2009). De 

manier waarop hier uiting aan wordt gegeven is contextgebonden en wordt cultureel bepaald. Elke cultuur geeft hier 

op een andere wijze betekenis aan. Eldering (2007) stelt dat “echt man zijn” in de cultuur van de landen rond de 

Middellandse Zee staat voor mannelijke fysieke moed volgens het eer- en bescheidenheidsysteem waarin de jongeren 

worden opgevoed. 

Meerdere docenten in dit onderzoek onderschrijven deze belangen voor Turkse, Marokkaanse en Syrische en 

Afghaanse jongens en typeren het gedrag waarmee de meeste van deze jongens zich in de gymles manifesteren als 

“temperamentvol”. Dat wordt niet per se goed of slecht genoemd; het is iets dat opvalt. In hun taalgebruik spreken veel 

docenten dan over “de mannetjes” of “de macho’s”. Eén van de vrouwelijke docenten geeft desgevraagd een 

beschrijving van het gedrag van “de mannetjes”: 

 

“…..ja, eehm… ze zijn sowieso wat prestatiegerichter en dat zit ook een beetje in dat woord van de “mannetjes” 

en dat bedoel ik ook helemaal niet negatief. Het zijn gewoon echt die sportertjes, die aan de slag willen en 

gewoon fanatiek aan de bak gaan. We willen winnen en geen geklets, kom op we gaan sporten”.  

 

Het temperamentvolle gedrag van een groot aantal van deze jongens in combinatie met hun prestatiegerichtheid en 

het “willen winnen”, levert in de gymles soms heftige situaties op voor de geïnterviewde docenten. Met name 

“oneerlijkheid” speelt volgens hen daarin een grote rol. Deze docenten geven aan dat zij in de bemiddeling van deze 

conflicten vooral proberen om eerst weer rust te creëren. Juist in multiculturele klassen vinden zij het bewaren van rust 

bij conflictsituaties belangrijk. Zij formuleren dat in eerste instantie als opdracht voor de leerlingen maar ook dikwijls 

voor zichzelf, zoals blijkt uit onderstaand citaat: 

 

 “En op het moment dat ik dan zeg “Ontspan,... ik ben niet boos”, zeg ik dat ook vaak tegen mezelf. Ik zeg het wel 

tegen een leerling maar eigenlijk zeg ik het ook tegen mezelf. Je benoemt het, ik merk ook dat ik er zelf rustig van 

wordt. En dat ik daarna in vragende vorm probeer verder te gaan. Zonder stelligheden te beweren over zaken die ik 

eigenlijk niet zeker weet of wat dan ook”. (vrouwelijke autochtone docent) 

 

De geïnterviewde docenten zeggen in te grijpen op het moment dat er zich een conflict afspeelt, maar richten zich 

vooral op het voorkómen van escalaties. Ze kiezen voor bepaalde organisatorische maatregelen die duidelijkheid 

opleveren en conflicten verminderen. Zo schetst één van de vrouwelijke docenten:  

 

“Ik zeg heel vaak bij tafeltennis en bij badminton en bij andere racketspelen: spelen tot 11 en dan is het wissel – 

en dan weten ze (de leerlingen) dat gewoon. Dus we proberen heel vaak om dezelfde regels bij verschillende 

activiteiten te hanteren zodat ze gewoon weten waar ze aan toe zijn. Dat ze weten van o ja, dat was gisteren 
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bij tafeltennis ook zo, toen moesten we ook bij 11 wisselen..en dat helpt. Het is nodig. Anders krijg je ook heel 

snel discussies”. 

 

Vervolgens proberen de docenten bewegingsonderwijs het temperament en de prestatiegerichtheid van deze jongens 

vooral te benutten in plaats van te bestrijden. Want het temperament van de jongens heeft volgens deze docenten ook 

positieve kanten. Volgens hen willen daarom de meeste allochtone jongens zich juist in bewegingsonderwijs graag 

profileren. In de woorden van een allochtone mannelijke docent:  

 

“Deze leerlingen (allochtone jongens) hebben toch vaak energie te over, kunnen dat thuis of in andere situaties niet 

kwijt, dus binnen sport kunnen en willen ze heel vaak excelleren en heel goed hun best doen, als ze de activiteiten 

krijgen aangeboden die zíj vaak interessant vinden”. 

 

Met begrip voor het belang voor deze jongens om goed te willen presteren bij de gymles, richt de praktijkkennis van 

deze docenten zich ook in conflictsituaties vooral op het herstellen van de relatie met leerlingen. Om in een positieve 

sfeer te kunnen werken in het bewegingsonderwijs is hun advies aan de leerlingen in het algemeen en de jongens in het 

bijzonder: rustig blijven en op zoek gaan naar een goed vervolg. Tegelijkertijd is dat ook een advies dat zij voor zichzelf 

formuleren. 

 

3. Pedagogical Content Knowledge in thema’s 

Deze docenten bewegingsonderwijs werden ook gevraagd naar hun Pedagogical Content Knowledge met de vraag op 

welke wijze zij hun kennis over deze kinderen verbinden aan hun vakkennis. De nu volgende thema’s richten zich meer 

op de wijze waarop deze docenten rekening houden met de multiculturele samenstelling van hun klas en hun 

pedagogische kennis in het aanbieden, begeleiden en veranderen van de lessen bewegingsonderwijs. 

De nu volgende thema’s “Lichamelijkheid”,”Verwachtingen” “Onderbieden of overtroeven..”. en “Dubbele 

afhankelijkheid” richten zich meer op de wijze waarop deze docenten rekening houden met de multi- culturele 

samenstelling van hun en klas en hun pedagogische kennis in het aanbieden, begeleiden en veranderen van de lessen 

bewegingsonderwijs. 

 

3.1 Identiteitsontwikkeling 

Het ontwikkelen van een eigen identiteit wordt voor allochtone jongeren in Nederland omgeven met meer 

risicofactoren dan voor autochtone jongeren (Eldering, 2006) (zie ook thema 2.2). 

In zijn “Notitie voor het opleidingsbestuur Pedagogiek” naar interculturele pedagogiek schetst Elbers (2002) dat in veel 

Nederlands onderzoek daarvoor een culturele incongruentie opvatting wordt toegepast. Deze opvatting legt het   

accent  op de discrepanties tussen de vaardigheden en motivaties die thuis zijn aangeleerd en de competenties en 

oriëntaties die op school gevraagd worden (Elbers, 2002, p .21). Hij  stelt echter ook vast dat deze theorie de laatste 

jaren steeds vaker ter discussie wordt gesteld, vooral in het geval van jongeren. 

Hun ervaringen als kinderen op Nederlandse basisscholen, de intermediërende invloed van leeftijdsgenoten en het 

inzicht dat cultuuraspecten door jongeren flexibel kunnen worden gebruikt om zich aan te passen, kan volgens Elbers 
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het toepassen van de culturele incongruentie theorie verzwakken. Het vermogen van jongeren om zich aan te passen 

aan de Nederlandse onderwijscultuur is groter dan een tijd lang gedacht werd. In hoeverre dit aanpassingsvermogen 

ook geldt voor bewegingsonderwijs is nog niet onderzocht. 

 

De docenten bewegingsonderwijs in het huidige onderzoek maken geen gebruik van de argumenten voor de culturele 

incongruentie opvatting om verschil in deelnamegedrag van leerlingen uit te leggen. Zij verwijzen eerder naar het 

verschil tussen leerlingen die wel of geen vakleerkracht in het basisonderwijs hebben gehad. Op de vraag aan deze 

docenten of zij andere didactische of methodische keuzes maken in hun multiculturele klassen dan homogene witte 

klassen, geven ze in eerste instantie bijna allemaal een negatief antwoord. Het lijkt erop dat ze eigenlijk geen verschil 

willen maken met “blanke klassen”. Toch is er een verschil tussen deze sociale wenselijkheid en wat ze zeggen te doen 

de praktijk. De data maken een aantal thema’s (lichamelijkheid, cultureel kapitaal, leerhulp) zichtbaar die laten zien dat 

de culturele achtergrond van leerlingen wel een rol speelt in de wijze waarop deze docenten hun leerlingen benaderen, 

vooral op het gebied van gender. 

 

3.2 Lichamelijkheid 

 Eldering (2007) stelt dat er een grote verwevenheid van religie en cultuur bestaat vooral als het om de islamitische 

opvoeding rondom de erecode betreft. De erecode vraagt om een sterk, soms overdreven gevoel van mannelijkheid, 

dat zich uit in fysieke moed, agressiviteit, viriliteit en macht over meisjes en vrouwen. Buiten het gezin streven mannen 

ernaar om publieke eer te vestigen en te handhaven en binnen het gezin door bescherming aan de vrouwen en meisjes 

te bieden. De vrouwen en meisjes moeten zich daartoe kuis, bescheiden, gehoorzaam ,respectvol en dienstbaar 

opstellen. Hun gedrag mag geen aanleiding tot roddel geven (Eldering, 2007, p. 198). Dit kan voor het 

bewegingsonderwijs gevolgen hebben die voor andere vakken minder gelden. 

In het bewegingsonderwijs staan het lichaam en de lichamelijkheid centraal. Religieuze overwegingen maken het soms 

lastig voor islamitische meisjes om samen met jongens te sporten vanwege het lichamelijke contact en het 

tentoonstellen van het lichaam voor mannelijke ogen (Kay, 2006). Ook manueel hulpverlenen door mannelijke 

medeleerlingen of de docent speelt daarbij een rol. Eén van de mannelijke allochtone docenten verwoordt dat als volgt: 

 

“Ja en dat heeft met cultuur te maken: aan een meisje kom je niet. Want dan kom je te dicht bij en dan kunnen 

er situaties uit ontstaan die onprettig óf prettig zijn en die de ouders niet willen hebben”. 

 

Wat deze docenten weten over het verband tussen de erecode en lichamelijke contact speelt een rol in de wijze 

waarop zij keuzes maken binnen bewegingsactiviteiten. Volgens hen valt dan te denken aan contactactiviteiten als judo, 

acro-gym, klassikaal dansen of manueel hulpverlenen. Ze zoeken echter op diverse manieren naar oplossingen zodat 

het deelnamegedrag van islamitische jongeren zoveel mogelijk gerespecteerd kan worden. Zo geeft één van de 

allochtone mannelijke docent het volgende voorbeeld: 

 

“Ik heb wel eens gehad met een(allochtoon) meisje die in het VWO zat en we gingen salto doen en die wilde 

door mij niet gevangen worden. Dan kun je twee dingen doen: je kunt zeggen: je doet de salto, punt. En ik vang 
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je. Of...ik ga twee meisjes goed instrueren en laat die haar vangen. Alleen ik heb gezegd:”Ik sta wel helemaal 

achteraan op de mat. Als het alsnog fout gaat, dan vang ik je. Maar in eerste instantie word je gevangen door 

twee meisjes uit je klas”. Nou, dat ging prima.”. 

 

Meerdere docenten geven aan hoe zij zoeken naar oplossingen om binnen contactactiviteiten deze allochtone meisjes 

naar hun eigen wens en mogelijkheden mee te laten doen. Maar dat betekent niet dat lichamelijk contact voor alle 

allochtone meisjes altijd taboe is. Zo schetst een allochtone mannelijke docent: 

 

“Andersom heb je ook hoor, dat (allochtone) meiden denken: “Nou ik wil wel tegen Remco hoor, die grote kerel 

ik zal hem eens laten zien dat meisjes niet allemaal hetzelfde zijn”. 

 

Deze docenten zien dat de rol die het lichaam en de lichamelijkheid spelen binnen bewegingsonderwijs voor elke 

leerling verschillend is. Ze kennen de culturele verhinderingen voor islamitische meisjes, maar geven aan dat het ook 

voor ándere leerlingen soms lastig kan zijn om met het lichamelijke contact binnen bewegingsonderwijs om te gaan. 

Één van de docenten geeft het volgende voorbeeld:  

 

“Ik  heb wel eens gehad toen ging ik zelfverdediging geven en ik had toen een jongen die had een Creoolse 

achtergrond. Die hield niet van contact met mensen,die wilde niet dat iemand aan hem kwam. Ik heb dat toen 

een beetje gepusht omdat ook een aantal meisjes van allochtone komaf onderling en jongens ook, gewoon 

meededen en hij was de enige die niet meedeed. Maar uiteindelijk heeft die jongen toen gezegd: “Ik doe het 

niet, heel simpel”. Nou, dan moet je ook zeggen van: ” We doen het niet. Als je het niet fijn vindt, dan doen we 

het niet. Dan doen we dat anders”. 

 

Al met al schetsen zij in hun praktijkkennis een genuanceerder beeld rondom lichamelijkheid dan dat zij louter vanuit 

een eenduidig cultureel kader handelen. 

 

3.3 Cultureel kapitaal 

Op basis van zijn onderzoek naar de ontwikkeling van cultureel kapitaal op multiculturele scholen concludeert Olneck 

(2000) dat een school een plaats is waar cultureel kapitaal ontstaat en wordt aangepast, maar waar ook dominante 

categoriseringen worden geprojecteerd en versterkt . Docenten zijn cultuurdragers en -makers maar zijn zich dat niet 

altijd bewust.  

Azzarito en Solomon (2005) stellen dat het versterken of creëren van cultureel kapitaal ook gebeurt in de les 

lichamelijke opvoeding. In diverse door hen aangehaalde onderzoeken wordt duidelijk dat er sprake is van een duidelijk 

gender discours binnen de lichamelijke opvoeding, maar dat daarin ook huidskleur en sociale klasse verweven zijn. Het 

hebben van verwachtingen over jongens of meisjes kan niet los worden gezien van de wijze waarop de individuele 

vorming van identiteit is ingebed in sociale en historische contexten. Volgens Azzarito en Solomon moeten jongens en 

meisjes daarom niet als homogene groepen worden beschouwd: binnen de groepen zijn veel verschillen zichtbaar op 
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basis van sociale achtergrond, huidskleur en de bewegingsgeschiedenis van leerlingen. Niet elke allochtone jongen is 

handig in het bewegen. Ook allochtone meisjes kunnen uitblinken in sport.  

De data geven aan dat de docenten verschillende verwachtingen hebben van de prestaties van allochtone jongens en 

meisjes. In het algemeen hebben deze docenten ‘lagere’ prestatieverwachtingen voor deze meisjes. Zo duidt een 

vrouwelijke docent het verschil als volgt: 

 

“Ja, dan kom ik toch weer bij de jongens en de meisjes uit. Ik denk dat het voor de jongens prima is om mee te 

doen (aan de salto). Maar de meisjes: die moet je meer bij de hand nemen en stappen ervoor zitten als je dat 

wilt doen. Dus dan moet je dat toch veel meer differentiëren”. 

 

Daarbij maken deze docenten voor allochtone meisjes onderscheid ten opzichte van autochtone meisjes. Eén van de 

docenten ziet haar groep meisjes bij het saltospringen als volgt verdeeld: 

 

Respondent: “De meisjes die willen en hem in mijn ogen goed genoeg, dus klein genoeg en hoog genoeg 

springen die staan aan deze kant en de mensen die niet willen of nog niet durven die staan 

aan de kant van de koprol op verhoogd vlak. ...Ik denk als ik de meiden zo zie dat het ook een 

splitsing is tussen de zeg maar wat meer stoere meisjes die ook wel graag voor een ander de 

losse salto springen en aan de linker kant staan de meisjes die gewoon lekker zelf willen 

springen”. 

Interviewer:  “Want mij viel op dat alle allochtone meisjes links stonden”. 

Respondent: “Ja, dat zou goed kunnen”. 

 

Hoewel veel docenten aangeven niet graag te werken met de karikaturen van jongens- en meisjesgedrag schetsen zij in 

de interviews toch sterke gender gekleurde beelden. In deze beelden beschrijven ze allochtone jongens als meer 

gericht op actie en prestatie dan meisjes; “de mannetjes” vragen om veel aandacht. De docenten geven aan dat ze de 

aandacht over jongens en meisjes onevenwichtig verdelen. Als leerlingen in de klas zelfstandig moeten werken, krijgen 

de jongens daarin meer begeleiding. Zo zegt één van de vrouwelijke docenten: 

 

“Ja, de jongens kunnen minder goed zelfstandig werken dan dat de meisjes dat kunnen in situaties waar ook de 

veiligheid belangrijk is. Ik vertrouw ze (de jongens) daarin gewoon iets minder; ze gaan meer geinen, ze gaan 

meer dollen...en dat is gewoon een groter risico dan bij de dames”. 

 

 De allochtone meisjes komen in de verhalen van deze docenten niet prominent naar voren: ze doen mee, vallen niet 

op of blinken niet uit en als dat wel zo is dan wordt dat heel bijzonder gevonden. Daarmee betrappen de geïnterviewde 

docenten zichzelf ook op lagere verwachtingen naar de meisjes toe zoals blijkt het volgende citaat: 

 

“Ja, ik dacht zo van hoe kijk ik dan aan tegen die meiden met een andere achtergrond en of ik dan verwacht dat 

ze minder goed kunnen sporten. In sommige opzichten denk ik dan wel dat ik een vooroordeel heb. Want we 
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hebben hier in 4 of 5 havo een meisje en dan viel het me op hoe onwijs goed ze kan sporten. En waarom viel het 

me op? Omdat ze een hoofddoek om had. En…dan lijkt het net of mijn veronderstelling of mijn vooroordeel is 

dat als je een hoofddoek om hebt dan kan je niet zo goed sporten. Maar dat is onzin. Want we hebben een heel 

aantal leerlingen op school die moslim zijn en een andere achtergrond hebben en gewoon goed kunnen 

sporten”. 

 

Waar de werkelijkheid op haar eigen school deze docent heeft overtuigd van het tegendeel, betrapt ze zichzelf op basis 

van gender, huidskleur en mogelijk ook sociale klasse op een vooroordeel. En daar baalt ze van. Daarin staat ze in dit 

onderzoek niet alleen. Ook andere docenten doen uitspraken vanuit een onderliggend ongelijkheidsdiscours. Hoewel er 

door docenten ook wordt gewerkt aan een bewuste emancipatie van de meisjes (thema 3.5) ontkomen zij niet aan de 

effecten van dit vertoog. Juist voor docenten bewegingsonderwijs is een taak weggelegd om niet alleen voor de (niet 

westerse allochtone) jongens, maar ook voor de (niet westerse allochtone) meisjes het sportieve kapitaal dat zij 

bezitten te verbinden aan hun culturele kapitaal. Dat vraagt om docenten die zich bewust zijn van hun rol als 

cultuurdrager en –maker in het ongelijkheiddiscours met betrekking tot gender, huidskleur en sociale klasse voor 

autochtone en allochtone leerlingen, zoals ook door Azzarito en Solomon (2005) en Olneck (2000) wordt voorgesteld.  

 

3.4 Onderbieden of overtroeven... 

Zoals werd geschetst bij het thema ontspan.(2.4) is het dominante vertoog van jongens bij bewegingsonderwijs dikwijls 

gericht op kracht en moed en wordt dit voor Marokkaanse en Turkse jongens versterkt door beelden over 

mannelijkheid in de Mediterrane culturen.  

De geïnterviewde docenten maken duidelijk dat zij het vertoog  van “de beste willen zijn” bij allochtone jongens 

regelmatig bekritiseren. Deze kritiek richt zich ten dele op de intentie waarmee een aantal allochtone jongens meedoet 

aan de bewegingsactiviteiten. Zo zegt een mannelijke allochtone docent:  

 

“Nou kijk, zij (allochtone jongens) zijn heel erg gericht op winnen. Dat komt natuurlijk een beetje van de straat: 

voetballen, voetballen. Heel erg gericht op dat soort activiteiten. Alleen ik merk nu een beetje, nu had ik laatst 

ballopen afgesloten, dat dat voor hen als het ware een soort eyeopener was. Maar ook daar zie je dan nog 

steeds: ik moet zo snel mogelijk naar de overkant (om de eerste te zijn). Dan zeg ik: joh daar gaat het helemaal 

niet om. Je moet gewoon beheerst, langzaam...en dat je die bal onder controle hebt”. 

 

Deze docenten gebruiken dus andere criteria in hun beoordelingen aan dan waar de jongens uit hun klas mee bezig zijn. 

Voor de leerlingen blijkt dat verschil lastig te zijn. En dat verstoord ook het lesgeven waarbij door de jongens uit hun 

klassen het product en door de docenten meer het proces centraal wordt gezet. Eén van de vrouwelijke docenten ziet 

dat als volgt: 

 

“En daar baal ik dan weer van dat ze willen weten hoe haal ik dan een tien? Want mijn bedoeling was gewoon, 

we gaan lekker springen en je kiest gewoon voor de situatie..... En dan is het wel dat een aantal mensen wil 

weten: waar spring ik dan beter? Nou ja, je springt daar waar je durft te springen, waar je wil springen. En dan 
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probeer ik heel erg mee te geven, dat het mij niet uitmaakt of je nou die tien gaat halen. Als je maar gewoon 

lekker hard aan het werk bent. En dat vind ik dan wel weer irritant aan cijfers geven”. 

 

Maar wanneer jongens niet de beste zijn of een activiteit niet goed beheersen vinden deze docenten het lastig om hen 

leerhulp te bieden bij activiteiten. Dat komt volgens de docenten ook door de wijze waarop jongens het hulpverlenen 

beoordelen. Zo schetst één van de mannelijke allochtone docenten: 

 

 “Want kijk als je een groepje van tien of twaalf mensen hebt en je gaat daarmee turnen: salto springen of 

ringenzwaaien met achter af of noem maar op. Dan gaat ook niemand zich als hulpverlener aanbieden, want 

dat vindt men een beetje soft. Dat wil men niet. Ik laat wel zien dat ik het kan, dat ik er geen hulp bij nodig 

heb”. 

 

Op de vraag of er ook jongens zijn die niet goed zijn in gym, schetst één van de vrouwelijke docenten: 

 

“Die zitten er ook wel tussen, maar die proberen zich van tevoren al in te dekken met een smoesje. M. had 

bijvoorbeeld geen gymschoenen bij zich. Dat is er ook een die probeert onder de dingen uit te komen die hij niet 

kan”.  

 

Om een meer open leerhouding bij de jongens te creëren gebruiken een aantal docenten interventies waarmee ze 

enerzijds het gesloten leergedrag willen openbreken om hulp te aanvaarden en anderzijds aansturen op acceptatie om 

het niet erg te vinden om ergens minder goed in te zijn. Dat is voor de meeste docenten uit dit onderzoek een 

zoektocht. Zo vertelt één van de vrouwelijke docenten: 

 

“Nou, wat ik wel merk is dat als ze iets niet goed kunnen, dat ze dan ook slecht kunnen horen welke 

aanwijzingen je geeft. En dan zeggen van: “neeeee weet ik al” of: “kan ik al”. Dus eigenlijk staan ze, ook al gaat 

het niet goed, slecht open voor je aanwijzingen. Nou, zo’n L bijvoorbeeld, die wil dan toch nog stoer doen dat hij 

het eigenlijk best wel kan en mij niet nodig heeft. Dat vind ik wel eens lastig omdat ik dan denk hoe kan ik het 

nu toch aan de man brengen? En daar probeer je natuurlijk weggetjes in de vinden, maar dat lukt niet altijd”. 

 

Elke docent hanteert zijn of haar eigen strategie om toch verandering in het bewegingsgedrag teweeg te brengen. Uit 

de interviews met de docenten blijken die strategieën te variëren van onderbieden tot overtroeven: de jongens worden 

door hen uitgedaagd door te zeggen dat ze “het vast niet kunnen op die andere manier”, tot en met het plaatsen voor 

de hele groep om het verstarde niet - willen - luisteren -gedrag klassikaal aan de orde te stellen (zie ook thema 2.3). 

Ook het “dreigen met lagere cijfers” in de beoordeling voor bewegingsonderwijs is tot hun spijt dan aan de orde.  

 

Het beoordelen van deelname aan de lessen bewegingsonderwijs komt in dit onderzoek naar voren als een heikel 

onderwerp. De gretigheid van met name de “mannetjes” om in cijfers te denken, verstoort de gewenste procesmatige 

benadering van deze docenten. Zo zegt één van de vrouwelijke docenten:  
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“Het zit ook wel heel sterk in die (allochtone) kinderen. Dat ehh....in de dagelijkse dingen zullen ze misschien 

vragen: wat schuift het? En hier vragen ze dan: wanneer haal ik die tien, wat krijg ik hiervoor, wat zou deze 

sprong waard zijn?” 

 

Deze houding drijft deze leerlingen ook tot het steeds beter willen worden, waarbij de docenten benadrukken dat het 

voor deze leerlingen vooral belangrijk is dat anderen kunnen zien hoe goed je er in bent. Volgens de docenten hoort dat 

bij de cultuur.  

Op de vraag of ze geneigd is om in de lessen dit gedrag af te remmen of juist te stimuleren antwoord dezelfde 

vrouwelijke docent: 

 

“In principe hoop ik wel dat je gewoon beter wordt inderdaad, maar laat het dan niet zo allemachtig belangrijk 

zijn dat je de beste bent. Natuurlijk is het voor die jongens en voor die meiden hartstikke leuk als je weet dat je 

gewoon heel goed bent. Maar het maakt de rest niet slechter, ze komen dan misschien wel minder hoog, maar 

die springen ook goed en werken ook hard”. 

 

Deze docenten geven aan te willen werken aan een “gelijkwaardige context voor bewegingsonderwijs” en zien dat het 

waarderen van bewegingsgedrag daarin een belangrijke rol speelt. In dit thema wordt dat vooral belicht vanuit het 

extraverte gedrag van de jongens maar de geïnterviewde docenten zien ook voor het introverte gedrag van Islamitische 

en Hindoestaanse meisjes dat beeldvorming over hun rol in het bewegingsonderwijs invloedrijk kan zijn. 

 

3.5 Dubbele afhankelijkheid 

Verschuere en Amade-Escot (2007) wijzen op twee factoren die een rol zouden kunnen spelen in de les 

bewegingsonderwijs waar jongens en meisjes samen les hebben: het verborgen curriculum (de ongeschreven regels en 

verwachtingen, die alle leerlingen kennen, maar die nooit zijn onderwezen) en de onevenwichtige verdeling van 

aandacht over jongens en meisjes. Zij wijzen erop dat de betekenis die leerlingen verlenen aan een situatie waarin zij 

deelnemen, samenhangt met zowel hun status en rol in die context als de manier waarop ze in de situatie worden 

bevraagd. Daarin spelen zowel de verwachtingen van de leerling als die van de docent een rol. Het verborgen 

curriculum wordt dan zichtbaar in de anders geformuleerde leerdoelen voor jongens en meisjes: de meisjes hoeven van 

de docent bewegingsonderwijs niet aan dezelfde standaarden te voldoen als de jongens en worden minder uitgedaagd 

om zichzelf te overtreffen.  

Voor Islamitische meisjes speelt daarin het opvoedingsideaal rondom de erecode van hun eigen culturele achtergrond 

ook mee . In de erecode hoort een meisje zich bescheiden, respectvol en dienstbaar op te stellen (Eldering, 2007, zie 

ook thema 3.2). Deze onderdanige rol van meisjes kan een risicofactor zijn voor hun ontwikkeling in het 

bewegingsonderwijs. Daar waar de meisjes vanuit het verborgen curriculum te weinig leerkansen wordt geboden, 

zullen de Islamitische meisjes deze kansen ook niet voor zichzelf opeisen. Azzarito en Solomon (2005) benadrukken dat 

juist voor de docent bewegingsonderwijs een belangrijke taak is weggelegd in het herkennen en doorbreken van deze 

dubbele afhankelijkheid.  
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De geïnterviewde docenten schetsen bij allochtone meisjes inderdaad een ander beeld dan voor de jongens. De meisjes 

wordt een andere leerhouding toegedicht: meisjes leren meer vragenderwijs en staan juist erg open voor leerhulp. 

Meisjes worden eerder gezien als onderschatters; geven al snel aan dat ze het waarschijnlijk niet kunnen en worden 

veel geholpen zoals blijkt uit het volgende citaat van een vrouwelijke docent: 

 

 “zoals E (een meisje) die zegt: ik kan het (de salto) niet en die kon het uiteindelijk best wel. En S. ook : die zei: 

juf ik kan het niet, wil je het me dan leren...dus die hebben een ander instapniveau. Dat realiseer ik me nu pas, 

die hebben echt een andere instap... “ 

 

Hoewel de docenten elke activiteit uitvoeren met zowel de jongens als de meisjes constateren zij toch verschillen in de 

manier waarop zij het lesgevend aanpakken. Sommige docenten ontdekken tijdens het interview dat zij de meisjes 

andere uitdagingen bieden, voor hen andere leerdoelen formuleren en hun aandacht soms meer uitgaat naar de 

jongens dan naar de meisjes (zie ook thema 3.3). 

Een aantal docenten geeft in het interview expliciet aan dat ze gelijkwaardigheid tussen jongens en meisjes willen 

stimuleren en er in hun lessen ook aandacht aan besteden. Opvallend is dat dit vooral de vrouwelijke docenten zijn. Zo 

betoogt één van deze vrouwelijke docenten die lesgaf aan een klas met voornamelijk allochtone leerlingen: 

 

“Nou, de gelijkwaardigheid voor mij ,ja voor mij spat dat hier van af. Of er nou een man of een vrouw staat dat 

is niet interessant. Je doet dezelfde taken, je wordt op dezelfde dingen afgerekend. Verder ook het accepteren, 

als een meisje tegen jou zegt dat je wat moet doen, dan moet je dat ook gewoon doen”. 

 

Uit dit fragment wordt duidelijk dat jongens kunnen leren vrouwelijk gezag te accepteren in het bewegingsonderwijs. 

Daarmee raakt dit fragment opnieuw aan de erecode uit de Islamitische traditie waar vrouwen een onderdanige rol aan 

de man wordt toegedicht. Voor de vrouwelijke docenten uit dit onderzoek geldt dat zij co-educatie ook benutten om te 

strijden tegen beeldvorming en onderliggende waarden over de rol van meisjes in de multiculturele klas. Het 

bewegingsonderwijs kan dus een plek zijn voor emancipatie van islamitische meisjes door hun  dubbele afhankelijkheid 

te doorbreken en gelijkwaardigheid in de les expliciet aan de orde te stellen. Door Garett (2004) wordt echter duidelijk 

gemaakt dat positieve veranderingen voor meisjes niet tot stand komen zonder daarbij ook de beeldvorming van 

jongens ter discussie te stellen. 

 

4. Versta je mij? 

Om betekenis te verlenen aan gebeurtenissen en dingen, gebruikt de mens taal. Maar taal is ook (her)scheppend en 

verleent op haar beurt betekenis aan woorden, gebeurtenissen en dingen. Foucault (1973) noemt deze productie en 

reproductie van betekenissen “discours” wat in het Nederlands wordt vertaald met “vertoog”.  

Bewegingsonderwijs is een doe vak. De docenten zeggen echter dat ook taal hierin een belangrijke rol speelt en de 

Nederlandse taalbeheersing van allochtone leerlingen in het bijzonder. Om te begrijpen wat er in de les verwacht 
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wordt, moet een leerling de docent letterlijk en figuurlijk goed kunnen verstaan. In onderstaand citaat wordt duidelijk 

hoe een vrouwelijke docent dit ervaart in haar multiculturele klas: 

 

 “Je praat zo nu en dan gewoon Japans voor ze. En daar moet je lerenderwijs gewoon achter komen want in het 

begin word je dan heel snel boos, terwijl de kinderen eigenlijk op dat moment helemaal niet hebben begrepen 

wat ze moeten doen”. 

 

Daarom passen deze docenten zich aan en kiezen ze ervoor om soms bewust moeilijke woorden weg te laten of te 

gebruiken mét uitleg van de betekenis. Ze zeggen dit te doen vanuit het besef dat de leerlingen in de maatschappij ook 

met taal hun weg moeten vinden.  

Sommige docenten kiezen er ook voor om aan te sluiten op de taal van de leerlingen. Een mannelijke allochtone docent 

verwoordt dat als volgt: 

 

“Kijk, het zijn om zo te zeggen ook gewoon kinderen van de straat. Als je die kinderen een beetje begrijpt, je 

spreekt zeg maar een beetje de straattaal, je weet een beetje wat er in hun hoofd omgaat, dan kun je je wat 

makkelijker verplaatsen in die kinderen”. 

 

De docenten kiezen er ook voor om hun woorden te herformuleren om de betekenis ervan duidelijk te maken. De taal 

die deze docenten gebruiken is van belang op het moment dat de activiteit wordt uitgelegd, maar ook in interacties 

met de leerling. De wijze waarop gebeurtenissen verwoord worden, heeft ook de invloed op de betekenis ervan. Daarin 

is er ook binnen het bewegingsonderwijs sprake van een bepaald discours zoals door Foucault (1973) werd 

onderscheiden. Een compliment, een waarschuwing, een opmerking: het komt pas echt over als je elkaar daar in 

verstaat. 

 

5. Visie op bewegingsonderwijs als bijzonder vak 

Volgens Tsangaridou (2002) die veel onderzoek heeft gedaan naar Pedagogical Content Knowledge in het 

bewegingsonderwijs, moeten docenten veel differentiëren op inhoud en werkwijze om maatwerk te kunnen leveren in 

het bewegingsonderwijs. Daarbij speelt de bewegingsgeschiedenis van leerlingen een belangrijke rol in de 

aanpassingen die gemaakt worden.  

Azzarito en Solomon (2005) stellen vast dat lichamelijke opvoeding in de school erg belangrijk is omdat het de enige 

plaats is waar alle kinderen onderwijs in bewegen krijgen. Juist voor zorgleerlingen en leerlingen uit 

minderheidsgroeperingen is dit vaak de enige kans om te leren bewegen op een manier die bij hen past. De kansen van 

het onderwijs zouden daarom goed benut moeten worden om elk kind perspectief te bieden op een eigen vorm van 

levenslang bewegen. Daarbij raden zij een sportconcept voor lichamelijke opvoeding af. 

In dit onderzoek geeft een aantal docenten aan dat in de bewegingsgeschiedenis van hun leerlingen ook de culturele 

opvoedingsideeën belangrijk zijn  omdat het te maken kan hebben met de kansen die in de opvoeding worden 

geboden. Het gaat dan opnieuw over de achterstand van allochtone meisjes en jongens ten opzichte van de 

Nederlandse cultuur. 
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Maar ook blijkt dat de docenten het bewegingsonderwijs een vak met unieke kansen vinden, juist voor kinderen uit 

multiculturele klassen. Vooral omdat ze zien dat het voor deze leerlingen een kans is om een andere kant van zichzelf te 

laten zien. Zo zegt een vrouwelijke docent: 

 

“Nou ja, prestaties en uitdaging en cijfers is bij bewegingsonderwijs wél een kick voor deze(allochtone) 

leerlingen. Want daar kunnen ze laten zien dat ze wel ergens goed in zijn en dat ze het wel kunnen”. 

 

Hierbij gaat het dan vooral over de jongens die in de kennisvakken van het VMBO volgens deze docent vaak heel ander 

gedrag laten zien en mindere resultaten halen. 

Voor de meisjes gebruiken de docenten andere argumenten. Volgens hen mogen veel van de meisjes in hun vrije tijd 

niet sporten en dat maakt dat bewegingsonderwijs vaak de enige plek is waar zij de mogelijkheid hebben om zich te 

ontwikkelen in hun bewegen.  

Maar ook sociaal economische omstandigheden spelen vaak een rol. De docenten geven aan dat veel allochtone 

leerlingen uit achterstandsgezinnen komen waar geen geld is om kinderen te laten sporten. Dit verschilt overigens wel 

per stad. De docenten in Utrecht en Amsterdam noemen subsidiemogelijkheden als de U-pas of TopScore waardoor zij 

merken dat er meer kinderen sporten. Bovendien kennen zij daar projecten waaraan ook Islamitische meisjes meedoen 

omdat er in aparte meidengroepen wordt gesport. 

De meeste docenten zeggen dat zij het curriculum voor deze klassen niet aanpassen, maar dat zij zich wel regelmatig 

genoodzaakt zien om in niveau te differentiëren en/of activiteiten te variëren. Zij passen de arrangementen in de les 

aan omdat met name de jongens in multiculturele klassen aangeven dat het “saai is”. Bovendien worden activiteiten 

soms gekozen of juist weggelaten omdat het “vandaag niet de goede dag is, voor deze leerling ”.  

 

Zo worden in het curriculum keuzes op maat gemaakt en lijken docenten zich juist in de multiculturele klassen meer 

bewust van hun aanpassingen aan de leerlingen. 

Omdat geen van de leerlingen is geselecteerd op zijn of haar bewegingsvaardigheden ontstaat hier voor veel van deze 

docenten in het bewegingsonderwijs een dubbele noodzaak: maatwerk is voor elke leerling vereist en vraagt veel 

kennis van het vak en van de kinderen. 

Hoewel door veel docenten diverse aanpassingen worden gedaan tijdens de les, geven de meeste docenten aan geen 

wezenlijk ander vakwerkplan te hanteren in multiculturele klassen. Het curriculum van bewegingsonderwijs op de 

diverse scholen wordt kennelijk niet als cultureel probleem gezien. 

 Utley, Kozletski, Smith & Draper (2002) bestrijden dit idee. Zij geven aan dat het juist erg belangrijk is om in het 

onderwijs te beseffen dat cultuur invloed heeft op al het sociale gedrag van leerlingen en van docenten. Volgens hen 

moeten onderwijsmatige keuzes ook altijd worden bekeken vanuit een culturele dimensie. Dat sluit de aanpassing van 

de inhoud van het formele curriculum niet uit. Azzarito en Solomon(2005) maken duidelijk dat juist keuzes in het 

curriculum en de wijze waarop aanpassingen in de les worden gemaakt van belang zijn om dominante discoursen te 

onderbreken. (zie ook thema 3.4 en 3.5). 
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Het is niet duidelijk geworden wat de docenten uit dit onderzoek verstaan onder het begrip vakwerkplan of curriculum. 

Het lijkt erop dat het begrip “curriculum” voor hen vooral verwijst naar een vakwerkplan waarin de meeste secties 

alleen globale afspraken hebben gemaakt over de lesinhoud. Ze kiezen ervoor om in het bewegingsonderwijs per klas 

de lesinhoud te bepalen op basis van de kwaliteiten van de leerlingengroep. Deze keuzes vinden zij in de grondtoon niet 

verschillend voor multiculturele klassen, maar de vraag is of dat daadwerkelijk zo werkt. Vervolgonderzoek zou duidelijk 

moeten maken op welke wijze de docent bepaalde beslissingen neemt op curriculumniveau en op basis van welke 

(impliciete) argumenten. Daarvoor zou dit onderzoek naar de praktijkkennis van docenten bewegingsonderwijs in 

multiculturele klassen wellicht een aanleiding kunnen zijn. 

Maar bovenal vinden de geïnterviewde docenten het bewegingsonderwijs een bijzonder vak vanwege de manier 

waarop het contact met leerlingen kan worden gelegd. De wijze waarop zich binnen het bewegingsonderwijs talloze 

ontmoetingsmomenten voordoen, wordt door hen als erg waardevol gezien in de relatie met de leerlingen. De 

docenten ervaren dit contact in de les binnen activiteiten en wisselmomenten. Doordat de leerlingen ook moeten 

omkleden, is er ook veel aan- en uitloop tijd rondom de les en ook dat biedt hen mogelijkheden om met leerlingen in 

gesprek te komen. Één van de vrouwelijke docenten verwoordt dat als volgt: 

 

 “Juist omdat je binnen een vak als lichamelijke opvoeding of bewegingsonderwijs, hoe je het maar wilt noemen, 

dat je er daar sneller tegen aanloopt (tegen een gesprek) omdat je met emoties te maken krijgt. En dat het 

daardoor veel dichterbij komt voor iedereen dan dat je achter je tafeltje wat zit te doen. Dus ik denk dat het daar 

echt wel een bepaalde....ja, daar heb je veel kennis voor nodig. Voor mijn gevoel is dat eigenlijk het belangrijkste.”. 

 

Het rechtstreekse contact, zonder een tafeltje en een schrift ertussen, maakt dat er binnen bewegingsonderwijs veel 

meer aanleidingen worden gezien om te werken aan een relatie met leerlingen, maar maakt het vervolgens ook 

noodzakelijker. Het is inherent aan het vak.  

Dit accent op de relatie, waarvan docenten in beginsel aangeven het als de kern te zien van zowel het 

klassenmanagement als hun PCK in multiculturele klassen, is met hun bewegingsonderwijs onlosmakelijk verbonden. In 

al deze keuzes en overwegingen speelt ook de identiteit van de docent een belangrijke rol.  

 

6. Je moet gewoon jezelf zijn... 

 Rossi en Cassidy (1999) maken onderscheid in bewuste kennis over de praktijk van docenten bewegingsonderwijs en 

praktijkkennis die wordt gezien als de onbewuste kennis in het doen. Veel docenten bewegingsonderwijs passen deze 

praktijk kennis vaak toe zonder zich bewust te zijn van de onderliggende ideeën. Rossi en Cassidy pleiten er echter voor 

om docenten bewust te maken van de kennis die zij toepassen in de praktijk. Hierbij spelen bijvoorbeeld de rituelen in 

de les, maar ook de wijze waarop de docent zich kleedt en gedraagt en de verwachtingen over kinderen een rol. In de 

praktijkkennis van docenten wordt zichtbaar op welke wijze er ideologische verbindingen tussen dominante vertogen 

over de lichamelijke opvoeding hebben plaatsgevonden. Daarmee zijn deze vertogen in de praktijkkennis van docenten 

bewegingsonderwijs verbonden geraakt aan hun identiteit. Identiteit is daarom een cruciale spil in de kennis van 

docenten. 
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Sleeter (2001) geeft aan dat docenten die zelf een allochtone identiteit hebben in het voordeel zijn in multiculturele 

klassen omdat zij doorgaans rijkere ervaringen en perspectieven over multi-cultureel lesgeven bezitten dan autochtone 

docenten. Powell (1996) en McCaughtry (2005) geven echter aan dat culturele overeenkomst in achtergrond geen 

voorwaarde is om goed les te kunnen geven in multiculturele klassen. Haberman en Post (1998) benadrukken dat het 

overbruggen van culturele verschillen tussen docenten en leerlingen makkelijker is als er begrip is voor wat de 

verschillen betekenen.  

Ook de docenten uit dit onderzoek denken dat hun eigen identiteit een grote rol speelt in de wijze waarop zij werken 

met multiculturele klassen. Één van de mannelijke allochtone docent zegt daarover:  

 

“Ja, mijn persoonlijkheid, mijn eigen achtergrond, de wijze waarop ik ben opgevoed dat sluit wel enigszins aan 

op de opvoeding van deze kinderen. Wat minder discussiëren en gewoon doen wat er gezegd wordt en zo niet 

dan krijg je een knal om het maar wat te chargeren”. 

 

Deze docent verwacht de overeenkomst in culturele achtergrond te vertalen in een voordeel, maar de andere 

allochtone docenten geven aan dat een overeenkomstige culturele achtergrond ook een nadeel kan zijn. Met name in 

het contact met allochtone ouders, zoals blijkt uit onderstaande reactie:  

 

 “Ouders die van een Marokkaanse docent kunnen verwachten : ja onze dochter is Marokkaanse, jij kent de 

achtergronden dus zij hoeft niet mee te doen, dat begrijp jij wel. Terwijl ik als docent me houdt aan de regels 

van de school, dus dat maakt het ....je zou soms denken dat het makkelijker zou zijn, maar het maakt het ook 

wel moeilijker soms”. 

 

Door de autochtone docenten wordt erkend dat overeenkomst in culturele achtergrond geen voorwaarde is, maar een 

aantal herkent wel de voordelen van eerdere ervaringen in bijvoorbeeld buurtwerk of eigen jeugd. Zo vertelt één van 

de vrouwelijke docenten: 

 

“Kijk, ik kom hier natuurlijk zelf ook vandaan, ik ben hier ook opgegroeid en voor mij is dit ook niet nieuw. Ik 

heb zelf altijd in dit soort klassen gezeten. En...maar ik denk als je het niet gewend bent: je moet je er wel thuis 

voelen, dat is één. Je moet er wel in durven te gaan staan. Gewoon jezelf kunnen zijn”.  

 

De wijze waarop leerlingen met mannelijke of vrouwelijke docenten omgaan, zou volgens de docenten kunnen 

verschillen. Daarin spelen autoriteit van een vrouw en de lichamelijkheid en het lichaam van de man een rol. De meeste 

mannen geven aan dat het lesgeven in deze klassen moeilijker is voor vrouwen in verband met mogelijke 

autoriteitsconflicten met jongens. Omgekeerd geven de vrouwen aan dat het voor mannen moeilijker is om met de 

lichamelijkheidkwesties van islamitische meisjes om te gaan. Opvallend hierbij is dat deze antwoorden vooral worden 

geformuleerd om een nieuwe collega te helpen. Zo zegt één van de vrouwelijke docenten: 
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“En op het moment dat de nieuwe collega een man is: als je problemen hebt met vrouwelijke allochtone 

leerlingen en hij komt er niet uit, dat het altijd mogelijk is om mij in te schakelen. Soms kan het bepaalde dingen 

wegnemen”. 

 

Kennelijk ervaart deze docente het probleem voor de ander als erg seksebepaald: het inzetten van haar eigen 

vrouwelijke identiteit ligt voor haar als oplossing erg voor de hand. Aan de andere kant is dit geen langdurige gewenste 

oplossing : de docent moet zelf een weg vinden om zich in cultureel gemengde klassen te handhaven. Daartoe zouden 

docenten zich bewust moeten zijn van de heersende vertogen en (onbewuste) praktijkkennis die hun handelen in het 

bewegingsonderwijs beïnvloeden (Rossi en Cassidy, 1999). Deze zelfkennis van de docent zal in combinatie met kennis 

over de culturele achtergrond van de leerling moeten leiden tot een handelswijze die past bij zijn of haar identiteit. 

 

Samenvatting resultaten 

De resultaten van dit onderzoek zijn nu in zeven thema’s gepresenteerd die tezamen een beeld vormen van de 

praktijkkennis van docenten bewegingsonderwijs (in het VMBO) en de wijze waarop zij keuzes maken met betrekking 

tot de werksfeer en het lesgeven in multiculturele klassen. Zij worden allemaal door hun leerlingen als succesvol gezien 

in het creëren van een goede werksfeer. De docenten beïnvloeden deze werksfeer vooral door hun 

klassenmanagement. Hierin stellen zij de relatie met leerlingen centraal en vanuit die relatie proberen zij om elke 

leerling met waardering en respect voor wie hij of zij is, tegemoet te treden. Zij doen dit vanuit een relationele kijk op 

de wereld van de leerlingen die hen in staat stelt om de context van de gymles te verbinden aan de contexten van de 

leerlingen buiten de school.  

In de Pedagogical Content Knowledge van deze docenten spelen culturele en religieuze achtergrond van leerlingen ook 

een rol. Zij verbinden in hun handelen zowel pedagogische en culturele kennis aan vakkennis, maar zijn zich hiervan 

niet altijd bewust. De PCK wordt door hen voornamelijk onbewust gebruikt en ontwikkeld in de lessen 

bewegingsonderwijs. Daarin spelen diverse beeldvormingsprocessen en hun eigen identiteit een belangrijke rol. 

 

4. Conclusies en aanbevelingen 

 

In dit onderzoek naar de praktijkkennis van docenten bewegingsonderwijs die lesgeven aan multiculturele klassen zijn 

11 docenten bevraagd op de wijze waarop zij met klassenmanagement omgaan en welke Pedagogical Content 

Knowledge zij gebruiken. Er  heeft ook onderzoek plaatsgevonden naar het interpersoonlijke profiel van elke 

participerende docent bewegingsonderwijs. De doelstelling van dit onderzoek is om bij te dragen aan 

kennisontwikkeling over het lesgeven van bewegingsonderwijs in multi-culturele klassen en inzicht te bieden op de 

praktijkkennis van bewegingsonderwijzers met ervaring in deze klassen. 

In de resultaten worden veel overeenkomsten zichtbaar die ook zijn gevonden in eerder onderzoek onder voornamelijk 

kennisvakken (Wubbels et al. 2006; Verloop, Van Driel & Meijer (2001), Loewenberg-Ball, Thames, & Phelps, 2008; 

Weiner, 2003; Mc Caughtry, 2005). Er is wel enig onderzoek uitgevoerd naar klassenmanagement of Pedagogical 

Content Knowledge in “Physical Education” in het buitenland (Azzarito & Solomon, 2005, Tsangaridou, 2002), maar nog 
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niet eerder in Nederland. Daardoor kan weliswaar geen vergelijking plaatsvinden binnen Nederland, maar kunnen wel 

vergelijkingen worden gemaakt met onderzoek uit Amerika en Engeland. Hoewel deze onderzoeken allemaal 

plaatsvonden op een school met een multiculturele samenstelling, is zeker dat de culturele diversiteit in de klas per 

land zal verschillen. In het huidige onderzoek gaat het over klassen met veel kinderen met een Marokkaanse of Turkse 

achtergrond. Dat komt in Amerika niet of nauwelijks voor. Daarbij komt dat in het Angelsaksische systeem van Amerika 

schoolsport en “Physical Education” een andere betekenis heeft dan het bewegingsonderwijs en het Rijnlands 

sportmodel in Nederland. Bovendien betreft het in deze onderzoeken niet altijd het onderwijs aan jongeren van twaalf 

jaar en ouder. Toch zijn veel van de bevindingen  uit deze internationale en nationale onderzoeken te gebruiken als 

vergelijkingsmateriaal, vooral als het onderzoek betreft dat is uitgevoerd naar het klassenmanagement en de 

Pedagogical Content Knowledge van docenten bewegingsonderwijs (Physical Education).  

 Naast veel overeenkomsten die in de resultaten zichtbaar zijn geworden zijn er in het huidige onderzoek ook een 

aantal verschillen zichtbaar ten opzichte van de beschikbare literatuur en onderzoeken. Deze verschillen worden 

hieronder in drie thema’s besproken. 

 

1. Inter-persoonlijk profiel van LO docenten 

Evertson en Weinstein (2006) formuleren in de inleiding van het “Handbook of Classroom Management” vier thema’s 

die sturend zijn voor klassenmanagement: 

1. het creëren van een goede docent- leerling en leerling-leerling relatie 

2. het monitoren en managen van leerling-gedrag 

3. het lesgeven met betrekking tot aandacht en betrokkenheid van leerlingen 

4. attitude en kennis van de docent 

Op basis van meer dan veertig internationale wetenschappelijk onderzoeken die in dit handboek zijn beschreven, 

stellen zij vast dat het hart van effectief klassenmanagement wordt gevormd door goede docent-leerling relaties. 

Opvallend is hierin het verschil met Wubbels et al. (2006) die op basis van onderzoek vaststellen dat Nederlandse 

docenten het monitoren en managen van leerling-gedrag het meest belangrijk vinden. Het huidige onderzoek laat 

echter zien dat het beeld van “de Nederlandse docenten” uit het onderzoek van Wubbels et al. (2006) niet opgaat voor 

de docenten bewegingsonderwijs uit het huidige onderzoek. Zij geven aan juist wél de relatie met leerlingen en het 

kennen van hun wereld het belangrijkst te vinden in het uitvoeren van hun klassenmanagement. Daarnaast komen de 

inter-persoonlijk profielen van álle docenten bewegingsonderwijs van het huidige onderzoek, overeen met één van de 

drie voorkeursprofielen voor docenten in multiculturele klassen zoals Wubbels et al. (2006) deze beschrijven( tolerant- 

autoritatief, autoritatief of directief). Daarmee kunnen deze docenten in het bewegingsonderwijs succesvol worden 

genoemd in het hanteren van een positieve werksfeer.  

De constatering dat de docenten uit het huidige onderzoek allemaal succesvol zijn in het hanteren van een positieve 

werksfeer, gecombineerd met de vaststelling dat zij in hun klassenmanagement allemaal de relatie met leerlingen en 

het kennen van hun wereld centraal stellen is een opvallend verschil met eerdere onderzoeken.  

Echter, in tegenstelling tot het onderzoek van Wubbels et al. (2008) zijn de docenten in het huidige onderzoek niet 

geselecteerd op mate van succes. De bijzondere positie die docenten in het Nederlands bewegingsonderwijs hiermee 

verwerven heeft mogelijk verschillende oorzaken.  
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Allereerst zou dit te maken kunnen hebben met de visie op bewegingsonderwijs of lichamelijke opvoeding. Als in deze 

visie de zich bewegende leerlingen centraal staan, is het belangrijk om de betekenisverlening van deze leerlingen te 

kennen voor het inrichten van het bewegingsonderwijs. Dit wordt wetenschappelijk ondersteund door onderzoek van 

Koekoek, Knoppers en Stegeman (2009) die de opvatting van de leertaak door leerlingen binnen het 

bewegingsonderwijs centraal stellen en de wijze waarop leerlingen betekenis verlenen aan activiteiten die zij doen in 

de les. Ook in het onderzoek van Tsangaridou (2002) naar de wijze waarop een docent bewegingsonderwijs haar 

interventies in een klas afstemt op de leerlingen, staat het kennen van het leerlingperspectief centraal. Het leren 

kennen van deze betekenisverlening vraagt om verdieping in de (culturele) achtergrond van het kind en zou kunnen 

verklaren waarom deze docenten de relatie met de leerling zo’n centrale rol toekennen. 

Een andere verklaring zou kunnen liggen in de mate waarin het schoolvak bewegingsonderwijs niet de producten van 

leerlingen, maar het bewegingsgedrag centraal staat (Van Driel, Van der Gugten & Loopstra, 2004). Dit accent op 

bewegingsgedrag dat zo kenmerkend is voor het vak, maakt bewegingsonderwijs uniek. De leerling is zelf het 

onderwerp van de les en zijn of haar wijze van doen in relatie tot medeleerlingen en de docent staat steeds centraal. 

Ook dit versterkt het relatieaspect van klassenmanagement.  

Een derde verklaring zou kunnen liggen in de centrale positie van het bewegingsgedrag van de docent. Door de wijze 

waarop er steeds directe interactie met leerlingen plaatsvindt staat de docent ook voortdurend zelf centraal in relatie 

met de leerlingen. Het ondersteunen van het leerproces van de leerling, vindt steeds plaats in deze interactie. Te 

denken valt dan bijvoorbeeld aan het hulpverlenen in gevaarlijke situaties, in het coachend meespelen met basketbal of 

in het zekeren bij klimsituaties. Het is voor de docent bewegingsonderwijs noodzakelijk om in deze directe interacties 

het vertrouwen van leerlingen te krijgen. Ook daarom staat de relatie tussen leraar en leerling centraal in het 

Nederlandse bewegingsonderwijs en de opleidingen voor docenten Lichamelijke Opvoeding (Van Driel et al., 2004) 

Mogelijk dat de contacteigenschappen van docenten bewegingsonderwijs hierdoor zo goed zijn ontwikkeld dat zij vaak 

succesvol zijn in het creëren van een goede werksfeer.  

Een andere verklaring zou kunnen worden gezocht in de eigen bewegingsgeschiedenis van docenten 

bewegingsonderwijs waarin het zelf bedrijven van sport vaak een grote rol speelt. De sportieve ontmoeting met de 

ander is daarin een belangrijk relatieaspect en de waardering voor deze vorm van directe interactie is ook verweven in 

de identiteit van de docent. Ook in het bewegingsonderwijs zijn deze sportieve interacties de kern van het vak. 

Vakkennis over bewegingsonderwijs vraagt dan ook altijd om goed in te kunnen schatten wat de mogelijkheden van de 

ander zijn. Misschien versterkt dit het relatieaspect in het interpersoonlijk profiel van elke LO docent.  

Tot slot zou er ook een verklaring in de onderzoeksinstrumenten kunnen worden gezocht. De Vragenlijst voor 

Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL) is gericht op de kwaliteiten van elke willekeurige docent en daarmee wellicht niet 

geschikt om te gebruiken voor een specifieke groep docenten. Mogelijk is het onderzoeksinstrument hiervoor niet 

gedifferentieerd genoeg en zijn de uitspraken over succesvolle docenten die daaruit zijn voortgekomen voor een 

specifiek vak als bewegingsonderwijs dan ook te grofmazig.  

Al deze bevindingen vragen ook om verdere verdieping in vervolgonderzoek. Daarbij rijst ook de vraag op welke wijze 

de praktijkkennis van docenten bewegingsonderwijs ook betekenisvol kan zijn voor andere docenten in en buiten de 

school. Het expliciteren en onderzoeken van deze praktijkkennis van docenten bewegingsonderwijs en docenten van 

andere vakken zou in een verdiepend, interventie en praktijk gericht onderzoek kunnen plaatsvinden. 
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2. Beeldvormingsprocessen binnen het bewegingsonderwijs 

Kouli en Papaioannou (2009) geven aan dat juist in deze tijd van globalisering nieuwe uitdagingen voor het onderwijs 

moeten worden geformuleerd waarbij respect voor elkaar in een multiculturele samenleving centraal staat en waarin 

zij juist voor het bewegingsonderwijs een belangrijke rol zien weggelegd. Zij stellen vast dat beeldvorming over 

lichaamstaal, specifieke (cultuurbepaalde) activiteiten en de wijze waarop sociale interacties plaatsvinden in hoge mate 

door etniciteit wordt bepaald. Zo speelt in de opvoeding van niet westerse allochtone leerlingen uit de Islamitische 

cultuur het gedrag volgens de erecode een grote rol. Daarin horen jongens zich op te stellen als sterke mannen met 

veel fysieke moed en macht over meisjes en vrouwen en past meisjes een bescheiden en dienstbare plaats in het gezin 

(Eldering, 2007). Deze beeldvorming speelt ook een rol in de les bewegingsonderwijs. Azzarito en Solomon (2005) 

tonen aan dat er binnen bewegingsonderwijs een duidelijk genderdiscours aanwezig is waarin ook huidskleur en sociale 

klasse verweven zijn. Daardoor dreigen allochtone meisjes uit lagere sociale milieus het meest benadeeld te worden in 

het bewegingsonderwijs. Om deze beeldvorming aan de orde te stellen zullen deze beeldvormingsprocessen ten eerste 

herkend moeten worden en ten tweede ter discussie worden gesteld. Echter, Garett (1999) geeft aan dat positieve 

veranderingen voor meisjes niet tot stand komen zonder daarbij ook de beeldvorming van jongens ter discussie te 

stellen. Evans en Davies (1999) stellen vast dat kinderen in de les bewegingsonderwijs zowel leren van de inhoud als 

van de vorm waarin dat wordt aangeboden. Om bestaande beeldvormingen en projecties van fysieke verschillen vanuit 

cultuur en sociale klasse te doorbreken heeft de school een duidelijke taak om alle leerlingen de kans te geven om tot 

hun recht te komen. Daartoe geven ook Azzarito en Solomon (2005) aan dat curriculuminterventies en pedagogische 

benaderingen noodzakelijk zijn om dominante vertogen te kunnen doorbreken en om te werken aan een andere 

context voor gelijkwaardig bewegingsonderwijs.  

De resultaten van het huidige onderzoek maken in een aantal thema’s zichtbaar hoe het genderdiscours van 

bewegingsonderwijs vermengd is geraakt met de culturele achtergrond van de Islamitische leerlingen in multiculturele 

klassen. De docenten in dit onderzoek zijn door hun relationele insteek van klassenmanagement erg betrokken bij de 

wereld van deze kinderen en ze herkennen in het “macho” gedrag van jongens en het teruggetrokken gedrag van 

meisjes ook culturele dimensies. Ze zien dit als een gegeven waaraan niet veel valt te veranderen, maar doen daar wel 

pogingen toe. Door deze culturele dimensie wordt het ongelijkheiddiscours met betrekking tot gender in het 

bewegingsonderwijs in feite versterkt. De ongelijke verdeling van aandacht over de klas waardoor jongens vaak meer 

aandacht krijgen dan meisjes en de wijze waarop succes in bewegingsactiviteiten vaak verwijst naar mannelijke 

kwaliteiten raken daardoor niet makkelijk doorbroken. Daarin speelt voor islamitische meisjes ook het lichaam en de 

lichamelijkheid binnen bewegingsonderwijs een belangrijke rol. Doordat zij zich kuis en bescheiden horen te gedragen 

zullen zij zich binnen het bewegingsonderwijs niet makkelijk profileren. 

Meerdere docenten zijn in dit onderzoek gericht op het doorbreken van het machogedrag van de jongens als dit ten 

koste gaat van een ander. Het zijn echter vooral de vrouwelijke docenten die dit combineren met emancipatie-

doelstellingen voor (allochtone) meisjes. Daarmee geven zij gehoor aan de aanbeveling van Garett(1999). 

De wijze waarop de interviews hebben plaatsgevonden gaven docenten hiertoe ook inzicht in hun eigen handelswijze 

en beeldvorming over bijvoorbeeld Islamitische meisjes en jongens. Dit heeft voor sommige docenten ook als een 

interventie gewerkt. 
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Jongens en meisjes die niet aan dit stereotiepe gedrag voldoen zijn in dit onderzoek niet zo duidelijk naar voren 

gekomen: de “softe niet- macho” jongens, leerlingen die geen zin hebben, introverte (islamitischs) meisjes die meer 

uitdaging zoeken in het bewegingsonderwijs, etcetera. 

Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen liggen in de bewegingsidentiteit van de docenten.  

Deze docenten zijn, zoals de grootste groep LO docenten, zelf actieve bewegers die meer moeite zullen moeten doen 

om zich in te leven in leerlingen die veel van hen verschillen(Tinning, 1999). De bewegingsidentiteit waar vanuit zij 

handelen in het bewegingsonderwijs staat hen daarbij in de weg. De docenten moeten ervoor waken dat zij hun eigen 

bewegingsidentiteit niet opleggen aan alle leerlingen: niet iedereen wil een “actieve beweger” zijn. Er moet vooral 

ruimte zijn om een eigen bewegingsidentiteit op te bouwen. Het streven om daarin voor elke leerling gelijke kansen te 

bieden is evident.  

Dat betekent voor leraren en studenten bewegingsonderwijs dat in het curriculum van de school en de opleidingen 

voldoende aandacht moet worden besteed aan deze doelstelling. In Amerika, waar vanwege het Angelsaksische 

sportmodel op scholen vaak gekozen wordt voor een op sportgericht curriculum voor lichamelijke opvoeding zal dit 

meer aandacht vragen dan in Nederland waar vanuit het Rijnlands sportmodel meer ruimte is voor de pedagogische 

waarde van het bewegingsonderwijs. Zowel in het “Beroepscompetentieprofiel van de leraar Lichamelijke Opvoeding” 

(Van Driel et al. 2004) als in de “Gemeenschappelijke opleidingskwalificaties voor de lerarenopleidingen aan ALO’s en 

SportHogescholen in Nederland”(Academies voor Lichamelijke Opvoeding Directeuren Overleg (ALODO), 2005) staat 

geschreven dat van beroepsbeoefenaars verwacht wordt dat zij “een sociaal-pedagogisch klimaat creëren dat 

leerlingen respecteert en hen veiligheid biedt”(ALODO, 2005, p 15).  

Cultureel responsief onderwijs zoals voorgesteld door Gay (2006) zou daarin een goede handreiking kunnen bieden om 

vanuit de culturele achtergrond van elke leerling te werken aan het verbreden van het culturele sportieve kapitaal van 

het bewegingsonderwijs. Cultureel responsief bewegingsonderwijs kan in de praktijk gebracht worden door docenten 

die zich realiseren dat elke leerling aan zijn eigen bewegingsidentiteit werkt waarin zijn of haar cultureel bepaalde 

opvoeding, ervaringen en wensen een grote rol spelen.  

 

Het beoordelen van bewegingsgedrag 

Evans en Davies (2004) beschrijven in navolging van Bernstein (2000) drie modellen die in het bewegingsonderwijs 

kunnen worden onderscheiden. In het perfectiemodel staat de relatie centraal tussen bewegingsonderwijs en 

lichaamsgeoriënteerde perfectioneringcodes. In het competentiemodel staan vooral de overeenkomsten tussen 

mensen centraal. In het resultaatmodel gaat het juist om de verschillen tussen mensen. Griffey en Housner (1999) 

maken duidelijk dat in het beoordelen van de effectiviteit van hun bewegingsonderwijs docenten vooral gericht zijn op 

nabijheid, respect en contact met de leerling. Daarbij voelen zij zich succesvol als zij leerlingen in psychologisch en 

sociaal opzicht kunnen voorbereiden op het leven. Ook geven zij aan dat docenten bewegingsonderwijs in hun contact 

met directies vooral uit zijn op een status quo. 

Ook in het huidige onderzoek wordt zichtbaar dat de docenten worstelen met de vraag hoe ze het bewegingsgedrag 

van leerlingen moeten beoordelen in het formele kader van de school. Daar waar deze docenten werken vanuit een 

competentiegerichte model zoals door Evans en Davies (2004) omschreven, vraagt de schoolorganisatie om reproductie 
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van vorderingen vanuit een resultaatgericht model, met cijfers van 1 tot 10. De docenten uit dit onderzoek lijken 

strategisch te handelen om in harmonie met de formele vraag van de schoolorganisatie en -directie te komen tot een 

competentiegerichte beoordeling in een resultaatgericht model, zoals ook door Griffey en Housner (1999) werd 

vastgesteld. 

De docenten constateren echter ook dat deze strategie leidt tot onduidelijkheid voor onder andere de niet westerse 

allochtone jongens uit hun multiculturele klassen. Dit wordt vooral duidelijk als het gaat over “cijfers geven” voor het 

rapport. Volgens de docenten zijn deze fysiek ingestelde jongens erg gericht op beoordelingscijfers en is dit voor hen 

vooral belangrijk om aan anderen te laten zien hoe goed ze zijn. Voor de jongens zijn deze cijfers geen strategische 

middelen maar bepalen zij het werkelijk doel van het bewegingsonderwijs. Met dit cijfer profileren zij zich als beteren 

en liefst als beste ten opzichte van de rest. Aan de ene kant gunnen de docenten deze jongens die profilering in het 

bewegingsonderwijs om te laten zien waar ze wèl goed in zijn op school. Anderzijds vinden deze docenten het effect 

van die profilering ongunstig voor (minder vaardige) medeleerlingen die daarmee gekwalificeerd worden als “slecht”. 

Het verschil tussen de productbenadering van deze jongens en de procesbenadering van de docenten leidt bij beide 

partijen tot onvrede over de beoordelingskaders.  

Een eerste verklaring voor deze onvrede van zowel de docenten als de niet westerse allochtone jongens ligt mogelijk in 

de communicatie van de docent om het resultaatgerichte model strategisch te gebruiken in de legitimering van het 

bewegingsonderwijs naar directies toe. Voor de jongens is het resultaatgericht model geen strategisch middel maar een 

doel. Dat leidt tot verschillende verwachtingen en betekenissen van de docent en de leerlingen die niet met elkaar 

overeenkomen. Verheldering van de verschillende concepten op bewegingsonderwijs en de gehanteerde strategie 

binnen het formele beoordelingskader van de school zou bij kunnen dragen aan verduidelijking voor beide partijen. 

Een andere mogelijke verklaring voor deze ontevredenheid ligt in de “drive” van docenten om maatwerk te willen 

leveren in alle aspecten van het bewegingsonderwijs. Dit vraagt in multiculturele heterogene niveauklassen om veel 

differentiatie op inhoud en werkwijze zoals dat ook door Tsangaridou (2002) is onderzocht. Daarin is niet alleen de 

planning en de uitvoering betrokken, maar ook de evaluatie van het onderwijsproces. Daarin is een procesbeoordeling 

op maat van de leerling veel meer op zijn plaats die nu door het eendimensionale karakter van rapportcijfers als 

sneeuw voor de zon verdwijnt.  

Een derde verklaring voor de ervaren ontevredenheid van docenten ligt óók in de wens om maatwerk te leveren, maar 

dan voor de groep resultaatgerichte leerlingen. Docenten die willen aansluiten bij het leerling-perspectief zouden hier 

moeten kiezen voor het objectief vergelijken van resultaten. Het zichtbaar maken van verschillen in prestaties van 

leerlingen zou aansluiten bij de wens van bijvoorbeeld een grote groep niet westerse allochtone jongens. Hiervoor zou 

het beter zijn als leergroepen geordend zouden zijn op basis van hun bewegingsvaardigheden. Dat zou leiden tot een 

totaal andere organisatie van de les en het curriculum voor bewegingsonderwijs dan op dit moment in veel scholen het 

geval is. Redenerend vanuit het competentiegerichte model zullen docenten echter ook benoemen dat dit objectieve 

vergelijk veel nadelen oplevert voor bepaalde kwetsbare groepen medeleerlingen. Uit motivatie onderzoek van 

Morgan, Kingston en Sproule (2005) kwam duidelijk naar voren dat dit slecht is voor de motivatie van grote groepen 

(andere) leerlingen in de klas. 

Een vierde mogelijke verklaring ligt in de verschillende talen die (soms letterlijk) door docenten en deze jongens uit 

multiculturele klassen gehanteerd wordt. De jongens lijken vooral te zoeken naar een duidelijk antwoord op de vraag: 
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“Wanneer doe ik het nou goed?”. Deze vraag komt voort uit het denken vanuit een resultaatmodel. Docenten 

beantwoorden deze vraag vanuit een competentiemodel en geven aan dat niet de prestatie maar “het lekker meedoen” 

van belang is. Daarmee spreken ze voor de jongens een andere taal die ze niet “verstaan” en dat zal de roep om 

duidelijkheid weer doen toenemen. De vragen als: “wat voor cijfer zou dit zijn?” of “Ben ik de beste?” zijn niet 

beantwoord en zullen steeds opnieuw worden gesteld. Het misverstand ontstaat op basis van het “mis verstaan” van 

de gehanteerde normen vanuit het competentiegericht model voor bewegingsonderwijs.  

Het beoordelen van resultaten of processen in het bewegingsonderwijs hangt nauw samen met keuzes die in het 

curriculum of vakwerkplan gemaakt worden. Wanneer dit vakwerkplan niet op maat gesneden kan worden voor 

multiculturele klassen, wordt de doelstelling van het vak onduidelijk en zal ook het beoordelen van het onderwijsproces 

een twistpunt blijven. 

De beoordeling van het bewegingsgedrag van zowel de jongens als de meisjes uit multiculturele klassen vraagt om een 

cultureel responsief curriculum voor bewegingsonderwijs waarin zowel het plannen, als het uitvoeren en het 

beoordelen van bewegingsgedrag een multidimensionaal karakter zou moeten kennen dat ook voor leerlingen vooraf 

duidelijk is. Dat zou betekenen dat niet alleen de bewegingstaak maar ook de (culturele) context en de medeleerlingen 

worden betrokken in de planning, uitvoering en evaluatie van deelnamegedrag aan bewegingsonderwijs.  

Al deze bevindingen zouden aanleidingen kunnen zijn tot verdere verdieping in vervolgonderzoek. Daarin zouden dan 

ook de percepties van (niet westerse allochtone) meisjes en de rest van de jongens meegenomen moeten worden om 

te onderzoeken welke overeenkomsten en verschillen een rol spelen in hun betekenisverlening aan het evalueren en 

beoordelen van de praktijk binnen het bewegingsonderwijs. 

 

Aanbevelingen 

Bewegingsonderwijs is voor sommige leerlingen de enige manier om hun bewegingsidentiteit vorm te geven. In 

Nederland bestaan nog altijd grote verschillen in sportparticipatie tussen autochtone en allochtone jongeren, waarin 

met name voor de allochtone meisjes bijzondere aandacht wordt gevraagd in het programma Meedoen Allochtone 

Jeugd door Sport (ministerie van VWS, 2006). Daarom is juist het bewegingsonderwijs voor diverse (allochtone) 

leerlingen een belangrijke plaats om zich te ontwikkelen in een pluriform bewegingsaanbod onder professionele 

begeleiding. Het bewegingsonderwijs heeft daarmee een unieke mogelijkheid in handen om bestaande sportconventies 

en discoursen over sport en bewegen en culturele verschillen te kunnen herkennen, beïnvloeden en doorbreken.  

Deze docenten kunnen beschreven worden als ‘succesvol’ volgens Wubbels et al. (2006). Op basis van de gevonden 

resultaten kan de vraag gesteld worden of en hoe de praktijkkennis van deze docenten verspreid kan worden onder 

een grotere groep docenten bewegingsonderwijs. Daar waar in dit onderzoek door de wijze van interviewen onbewuste 

kennis soms bewust werd gemaakt, kan allereerst worden verondersteld dat er in het werkveld zelf via bijvoorbeeld 

intervisie trajecten veel geleerd kan worden van ervaren docenten uit multiculturele klassen. Veel van de docenten uit 

dit onderzoek delen hun kennis met hun sectiegenoten, maar voor de kenniscirculatie buiten de school zou het ook 

goed zijn om schooloverstijgende netwerken tot stand te brengen. De uitkomsten van dit onderzoek zouden daarvoor 

wellicht als leidraad kunnen dienen. 

Daarnaast rijst de vraag of en hoe “docenten in opleiding” in aanraking kunnen komen met de praktijkkennis over 

cultureel responsief lesgeven. Op dit moment wordt op geen van de Academies voor Lichamelijke Opvoeding expliciet 



 

 

 

41

aandacht besteed aan het lesgeven in een culturele diverse setting.. Toch zullen veel van de studenten die afstuderen 

aan de slag gaan in het onderwijs met multiculturele klassen. Expliciete leerlijnen om met cultureel responsief 

bewegingsonderwijs te kunnen starten in het onderwijswerkveld lijken gewenst. Daarin zou dan het leren over, met, 

van en voor diverse culturen een plaats kunnen krijgen. Dit alles in het perspectief van de eigen culturele achtergrond 

en identiteit van elke docent en de wijze waarop dit bepalend is in de interactie met zijn of haar leerlingen en collega’s. 

Vanwege dit specifieke karakter van het bewegingsonderwijs voor leerlingen uit multiculturele klassen wordt dan ook 

aanbevolen om in het beroepscompetentieprofiel voor docenten lichamelijke opvoeding een paragraaf op te nemen 

over cultureel responsief bewegingsonderwijs. Juist in de wijze waarop een docent in de planning, uitvoering en 

evaluatie van zijn of haar onderwijs rekening houdt met culturele verschillen, worden ook de kansen voor allochtone 

leerlingen op betekenisvol bewegingsonderwijs bepaald. Op deze expliciete wijze kan ook in het bewegingsonderwijs 

de emancipatie van allochtone jongeren en meisjes in het bijzonder worden vormgegeven vanuit een perspectief van 

gelijke kansen voor elke leerling.  

 

Dit is het eerste onderzoek dat heeft plaatsgevonden naar de praktijkkennis van docenten bewegingsonderwijs die 

lesgeven in multiculturele klassen van het VMBO. Daarmee is een bijdrage geleverd aan het spectrum van 

wetenschappelijke onderzoeken rondom bewegingsonderwijs op mondiaal en meer specifiek op nationaal niveau. De 

kennisvermeerdering die hierdoor is ontstaan kan bijdragen aan meer begrip en inzicht  in de praktijk van het lesgeven 

in bewegingsonderwijs aan multiculturele klassen. Deze vorm van lesgeven zal met de toenemende culturele diversiteit 

in Nederland steeds meer op de politieke onderwijsagenda komen te staan. Dit onderzoek hoopt daartoe een bijdrage 

te leveren aan een onderbouwde opvatting over dit maatschappelijke opvoedingsvraagstuk. In de aanbevelingen zijn 

een aantal suggesties geformuleerd om op maatschappelijke niveau bij te dragen aan meer kennis en begrip voor het 

lesgeven in dit vak binnen deze klassen. 

In dit onderzoek is accent gelegd op het klassenmanagement en de Pedagogical Content Knowledge voor het 

bewegingsonderwijs. Vergelijkingsmateriaal met docenten die ook werken in het VMBO of een andere schoolsoort 

ontbreekt echter. Daartoe zou bijvoorbeeld ditzelfde onderzoek kunnen worden uitgevoerd in andere schoolsoorten 

omdat de praktijkkennis van docenten die werken in het HAVO/VWO, op de basisschool, het speciaal onderwijs of zelfs 

op middelbare of hogere beroepsopleidingen andere inzichten zal opleveren. Deze inzichten kunnen verrijkend zijn 

voor de praktijk van het bewegingsonderwijs in Nederland. 

Er is weinig onderzoek gedaan naar klassenmanagement en  Pedagogical Content Knowledge voor bewegingsonderwijs 

in Nederland, maar ook op internationaal gebied is er weinig te vinden. Belangrijke inzichten die zouden kunnen 

verworven op basis van praktijk en literatuuronderzoek blijven daarmee voor de docenten bewegingsonderwijs 

uitgesloten. Het is voor de ontwikkeling en circulatie van kennis over en vanuit het vak bewegingsonderwijs belangrijk 

om meer onderzoek te plegen naar wat er zich werkelijk in de gymzaal afspeelt.  
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Bijlage 1 
 

Vragenlijst over je docent en de gymles  
 

Ik ben een: 

o jongen 

o meisje 

 

 

In welk land ben jij geboren? 

o Nederland 

o Marokko 

o Turkije 

o Suriname 

o Ned. Antillen 

o China / Azië 

o Anders: ………  

 

 

  nooit   soms        altijd 

1 Deze docent kan goed orde houden 1 2 3 4 5  

2 Deze docent doet wat hij/zij heeft gezegd 1 2 3 4 5  
3 Deze docent luistert naar ons 1 2 3 4 5  
4 Deze docent geeft snel toe 1 2 3 4 5  
5 Deze docent is gemakkelijk voor de gek te houden 1 2 3 4 5  
6 Deze docent ziet er teleurgesteld uit 1 2 3 4 5  
7 Deze docent is ongeduldig 1 2 3 4 5  
8 Deze docent geeft straf 1 2 3 4 5  
9 Wij luisteren naar deze docent 1 2 3 4 5  
10 Met deze docent kun je lachen 1 2 3 4 5  
11 Deze docent heeft tijd voor ons 1 2 3 4 5  
12 Als we in een groepje werken krijgen we van deze docent veel 

vrijheid 

1 2 3 4 5  

13 Deze docent weet niet goed wat hij/zij moet doen 1 2 3 4 5  
14 Deze docent doet of wij dom zijn  1 2 3 4 5  
15 Deze docent wordt boos 1 2 3 4 5  
16 Van deze docent mag niets 1 2 3 4 5  

17 Deze docent ziet alles wat we doen 1 2 3 4 5  

18 Deze docent is aardig tegen ons 1 2 3 4 5  
19 Als wij iets willen werkt deze docent mee 1 2 3 4 5  
20 Deze docent geeft ons onze zin 1 2 3 4 5  
21 Wij zijn brutaal tegen deze docent 1 2 3 4 5  
22 Deze docent is ontevreden tegen ons 1 2 3 4 5  
23 Deze docent schreeuwt tegen ons 1 2 3 4 5  
24 Deze docent is streng 1 2 3 4 5  
25 Wij doen wat deze docent zegt 1 2 3 4 5  
26 Deze docent doet vriendelijk tegen ons 1 2 3 4 5  
27   Als we een probleem hebben kunnen we dat zeggen 1 2 3 4 5  
28 Deze docent laat ons onze gang gaan 1 2 3 4 5  

11 13 15 17 

12 14 16 18 
Leeftijd: 

(omcirkelen) 

In welk land is je vader geboren? 

o Nederland 

o Marokko 

o Turkije 

o Suriname 

o Ned. Antillen 

o China / Azië 

o Anders: ………  

In welk land is je moeder geboren? 

o Nederland 

o Marokko 

o Turkije 

o Suriname 

o Ned. Antillen 

o China / Azië 

o Anders: ………  
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29 Bij deze docent is het een puinhoop in de klas 1 2 3 4 5  
30 Deze docent gelooft ons niet 1 2 3 4 5  
31 Met deze docent kun je gemakkelijk ruzie krijgen 1 2 3 4 5  
32 We zijn bang voor deze docent 1 2 3 4 5  
33 Als deze docent praat is iedereen stil 1 2 3 4 5  
34 Deze docent legt net zo lang uit tot iedereen het begrijpt 1 2 3 4 5  
35 Deze docent heeft geduld met ons 1 2 3 4 5  
36 Deze docent vindt alles goed 1 2 3 4 5  
37 Deze docent is bang voor wat leerlingen zeggen 1 2 3 4 5  
38 Deze docent moppert op ons 1 2 3 4 5  
39 Deze docent geeft snel onvoldoendes 1 2 3 4 5  
40 Bij deze docent moet het heel stil zijn in de les 1 2 3 4 5  
41 Wij letten goed op bij deze docent 1 2 3 4 5  
42 Deze docent kan goed tegen een grapje 1 2 3 4 5  
43 Deze docent begrijpt ons 1 2 3 4 5  
44 Bij deze docent mogen we best praten tijdens de les 1 2 3 4 5  
45 Deze docent raakt gemakkelijk in de war 1 2 3 4 5  
46 Deze docent zegt dat wij slecht opletten 1 2 3 4 5  
47 Deze docent kan kwaad worden 1 2 3 4 5  
48 Bij deze docent moeten we in de les hard werken 1 2 3 4 5  
49 Deze docent waarschuwt maar een keer 1 2 3 4 5  
50 We moeten ons aan zijn/haar regels houden 1 2 3 4

    51 Ik vind gym leuk 1 2 3 4

    52 Ik doe goed mee tijdens de lessen 1 2 3 4

    53 Ik help klasgenoten 1 2 3 4

    54 Ik vind het fijn om met anderen samen te werken 1 2 3 4

    55 Ik ben goed in gym  1 2 3 4

    
 

51-55 
Toegevoegd door 

HBO student 

voor haar 

onderzoek 
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Bijlage  2: 

docentprofielen  
 

Docent  

1 

leerlingenbeeld   

Hoogst 4,3: SB   

Laagst  1,4: TO   

Profiel Tolerant 

gezaghebbend 

  

 

 

Docent 2 leerlingenbeeld   

Hoogst 4,0 SB/SO   

Laagst   1,6:  OT   

Profiel Tolerant 

gezaghebbend 

  

 
 

 

Docent  3 leerlingenbeeld   

Hoogst 4,2: SB   

Laagst  2,1: OT   

Profiel Tolerant 

gezaghebbend 
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Docent 

4 

leerlingenbeeld   

Hoogst 4,1: SO   

Laagst  2,2: TO & OT   

Profiel Tolerant 

gezaghebbend 

  

 
 

 

Docent  

5 

leerlingenbeeld   

Hoogst 4,3: SB   

Laagst  2,0: OT   

Profiel Tolerant 

gezaghebbend 

  

 
 

 

Docent  6 leerlingenbeeld   

Hoogst: 4,6: SB   

Laagst  1,7: OT/TO   

profiel    
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Docent  7 leerlingenbeeld   

Hoogst 4,1: SB/SO   
Laagst  1,8: TO   
Profiel Tolerant gezaghebbend   

 

 

Docent  8 leerlingenbeeld   

Hoogst 4,0: SB   
Laagst 1,8: OT   
Profiel Tolerant gezaghebbend   

 
 

 

Docent  9 leerlingenbeeld   

Hoogst 3,8: SB   
Laagst  2,2: OT/TO   

Profiel Tolerant gezaghebbend   
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Docent  10 leerlingenbeeld   

Hoogst 4,5: SB   
Laagst  2,4: OT/TO/TB   
Profiel Tolerant gezaghebbend   
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Bijlage 3 

    Overzicht van vragen en categorieën VIL 

  

   BS Leidend 

1 . Hij/zij kan goed orde houden. 

9 . We luisteren naar hem/haar. 

17 . Hij/zij ziet alles wat we doen. 

25 . We doen wat hij/zij zegt. 

33 . Als hij/zij praat zijn alle leerlingen stil. 

41 . We letten goed op bij hem/haar. 

     SB Helpend/vriendelijk 

2 . Hij/zij doet wat hij/zij heeft gezegd. 

10 . Je kunt lachen met hem/haar. 

18 . Hij/zij is aardig tegen ons. 

26 . Hij/zij doet vriendelijk tegen ons. 

34 . Hij/zij legt net zo lang uit tot iedereen het begrijpt. 

42 . Hij/zij kan goed tegen een grapje. 

     SO Begrijpend 

3 . Hij/zij luistert naar ons. 

11 . Hij/zij heeft tijd voor ons. 

19 . Als wij iets willen, probeert hij/zij mee te werken. 

27 . Als we een probleem hebben, kunnen we dat tegen hem/haar zeggen. 
35 . Hij/zij heeft geduld met ons. 

43 . Hij/zij begrijpt ons. 

     OS Ruimte gevend/latend 

4 . Hij/zij geeft snel toe. 

12 . Als we in een groepje werken krijgen we van deze docent veel vrijheid 

20 . Hij/zij geeft ons onze zin. 

28 . We kunnen bij hem/haar onze gang gaan. 

36 . Hij/zij vindt alles goed. 

44 . Bij hem/haar mogen we best praten tijdens de les. 

  

  OT Onzeker  
5 . Hij/zij is gemakkelijk voor de gek te houden. 

13 . Hij/zij weet niet goed wat hij/zij moet doen. 

21 . We zijn brutaal tegen hem/haar. 

29 . In zijn/haar klas is het een puinhoop. 

37 . Hij/zij is bang voor wat leerlingen zeggen. 

45 . Hij/zij raakt gemakkelijk in de war. 

  

   TO Ontevreden 

6 . Hij/zij ziet er teleurgesteld uit. 

14 . Hij/zij doet of wij dom zijn. 

22 . Hij/zij is ontevreden over ons. 

30 . Hij/zij gelooft ons niet. 

38 . Hij/zij moppert over ons. 

46 . Hij/zij zegt dat wij slecht opletten. 
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Bijlage 4 
INTERVIEW HANDLEIDING 

Inleiding op het interview…. 

 
Vindt u het goed als ik het gesprek opneem? 

 
Bedankt (naam respondent) dat ik met u een interview mag afnemen. Mijn naam is…….. en ik ben 
student aan …………………… Deze interviews horen bij een onderzoek met als onderwerp 

Praktijkkennis van docenten bewegingsonderwijs over het lesgeven in multi culturele 

klassen. 
 Alles wat in dit interview besproken wordt, is bestemd voor dit onderzoek en niet voor iets anders. U 
zult niet met naam en al in het verslag van dit onderzoek genoemd worden. 
Graag zou ik dan nu beginnen. Ik denk dat het interview ruim een uur duurt.  

 

Klassenmanagement 
 

In dit onderzoek staat de vraag centraal welke elementen van belang zijn om een 

goede werksfeer in de les bewegingsonderwijs te creëren met multi culturele klassen. 

 

1. Zou u voor mij onder woorden kunnen brengen wat u dan als eerste te binnen 

schiet? 
Doorvragen op de genoemde items 
Aantal keer vragen of er nog meer elementen zijn. 

 
Video stimulated interview 
De film wordt stopgezet en de docent word gevraagd om de situatie te beschrijven en het eigen gedrag van dat 
moment 

 
2. Zou u voor mij onder woorden willen brengen wat er op dit moment gebeurt? 

3. Hoe zou u uw eigen gedrag beschrijven binnen deze situatie? 

 
Vervolgens wordt op deze situatie doorgevraagd: de onderzoeker laat de docent zoveel mogelijk aan het woord 
om gedachten, gevoelens, te verwoorden. De onderzoeker probeert zoveel mogelijk te vermijden om 
Interpretaties en gedachtesturing in te brengen om er goed achter te komen hoe de docent deze situatie 

interpreteert. 
 

4. Kunt u onder woorden brengen wat er op dit moment door uw hoofd ging:  

5. welke gedachten en emoties een rol speelden in deze situatie? 
Voorbeeld vragen 

6. Is dat altijd zo? Wanneer meer/minder? 

7. Is dat bij elke leerling zo? Bij wie meer/minder 

8. Is dat per activiteit verschillend? Wanneer meer/minder 

9. Wanneer lukt “het” beter en wanneer minder goed?  

10. Op welke manier bent u daar zelf bij betrokken? Wanneer meer/minder 

11. Zou dat bij elke docent het zelfde zijn? Wanneer meer/ minder? 

12. Is het per klas verschillend? Bij wie meer/minder  
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Bijlage 5 

Code System geëxporteerd uit MAXQDA 
 

1. lln en wereld kennen 
  relatie 
  hoe 
  wat 

2. PCK en eigen rol 
  leerhulp 
  benadering 
   verschil meisjes jongens 
  angst 
  veiligheid 
  ontspan... 
  hulpverlenen 
  lichamelijkheid 
  duidelijke regels 
  actie, presteren, uitdaging 
   de beste zijn 
  tonen en falen 
  beoordelen 
  activiteitenkeuze en differentiatie 
   lukken 
  goede leerkansen bieden 
  plaatje praatje daadje 
  zelfstandig werken/zelfstandigheid 
  samen fair spelen 

3. houding docent 
  coachrol 
  duidelijkheid en structuur 
  verantwoordelijkheid 
  humor, plezier 
  vertrouwen 
  respect voor de leerling 
  overzicht houden 
  open, nieuwsgierig 
  eigen identiteit docent 
  flexibel 
  voortrekker zijn 
  baas en buur 

4. MC kennen 
  kennis 
  bridging 
  bonding 
  identiteit docent 
  meisjes 
  jongens 
   temperament 

5. LO als bijzonder vak 
  dresscode 
  opleidingsvak 
  lichamelijkheid 

6. Invloed buurt thuis maatschappij 
straatcultuur 

   buurt, taal codes 
  onderlinge verhoudingen lln, 
   groepsgedrag 
  VMBO en school 
   praktijkkennis leren 
  maatschappelijke druk 
  rolmodellen 
  thuis 
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 Bijlage 6 

Alle uitgewerkte interviews van dit onderzoek zijn verzameld in een apart document. 
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