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Verwachtingen van leerkrachten ten opzichte van 

autochtone achterstandskinderen in Oost-Groningen 

 
Samenvatting 

In dit onderzoek werd gekeken naar verwachtingen van leerkrachten ten opzichte van jonge kinderen. Hierbij 

werd het onderzoeksgebied beperkt tot Oost-Groningen, omdat in deze regio achterstanden van kinderen 

hardnekkig blijken en er ook sprake lijkt te zijn van lage verwachtingen van leerkrachten. Gekeken werd (1) naar 

de mate waarin verwachtingen van leerkrachten ten opzichte van leerlingen gebaseerd waren op sociaal-

economische achtergrond van de leerlingen en (2) of er verschillen waren in gedrag van leerkrachten en de mate 

waarin leerkrachten leerstofaanbod aanpasten aan de niveaus van leerlingen. Dit werd onderzocht door middel 

van observaties in klassen en interviews met leerkrachten. Uit de resultaten blijkt dat er een sterke samenhang is 

tussen de leerprestaties van kinderen, de verwachtingen van de leerkrachten èn de mate waarin leerkrachten 

ouders in staat achten een stimulerende thuisomgeving te scheppen. Er werden geen significante verschillen 

aangetroffen in de hoeveelheid en de aard van de feedback, de mate van interactie en het leerstofaanbod tussen 

kinderen van wie de leerkracht een hoge of een lage verwachting heeft.  

 

 

Inleiding 
 

In 1968 werd een boek gepubliceerd, Pygmalion in the Classroom (Rosenthal & Jacobson, 1968), 

waarin een positief effect van een hoge verwachting van leraren op het IQ van leerlingen werd 

vernoemd naar de mythe van Pygmalion en Galatea. Pygmalion is een beeldhouwer uit de Griekse 

mythologie, die een vrouw beeldhouwde uit ivoor. Het beeld was zo mooi dat hij er zelf verliefd op 

werd, waarna Aphrodite, godin van de liefde, het beeld tot leven wekte en Pygmalion met Galatea 

trouwde. Sinds het uitkomen van dit boek is er veel onderzoek gedaan naar dit verwachtingseffect, in 

verschillende contexten. De gedachte dat leerprestaties van leerlingen zijn te beïnvloeden door de, 

onbewust tot uiting komende, positieve of negatieve verwachting van leraren, spreekt velen aan. Vaak 

werkt dit echter niet bevorderend voor het leren van de leerling: er bestaat een gegronde reden om 

aan te nemen dat leerkrachten op basis van het beeld dat zij hebben, al dan niet gebaseerd op 

oneigenlijke gronden als opleidingsniveau van de ouders, hun verwachtingen en daarmee hun 

leerstofaanbod ongemerkt en onbewust naar beneden bijstellen (Jungbluth, 2003). Dit is niet alleen 

een verspilling van potentieel, maar het zichtbaar worden van verwachtingseffecten in leerprestaties 

en schoolkeuze heeft ook een maatschappelijke en economische consequentie als een samenleving 

zijn human capital niet efficiënt benut (Jungbluth, 1997). 

In het onderwijs presteren kinderen met een lage sociaal-economische status of een andere 

etnische achtergrond minder goed dan autochtone kinderen van hoogopgeleide ouders (Dagevos & 

Gijsberts, 2007). Veel leerlingen komen al met een leerachterstand de basisschool binnen. 

Autochtone achterstandsleerlingen, die niet alleen op het platteland wonen maar ook in de stad, lopen 

in tegenstelling tot allochtone leerlingen hun achterstand niet of nauwelijks in (Vogels & Bronneman-

Helmers, 2003). Het tot uiting komen van lage verwachtingen van leerkrachten in een lager 

aanbodniveau van leerstof wordt als een van de redenen genoemd voor het niet of nauwelijks inlopen 
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van achterstanden door deze kinderen (Jungbluth, 2003). Er is echter geen recent onderzoek gedaan 

naar hoe de verwachtingen dan tot uiting komen in de klas.  

Achterstanden van leerlingen kunnen het meest effectief bestreden worden als deze kinderen 

al op zeer jonge leeftijd aanvullend onderwijs krijgen (Van der Wolf, 1997). Vooral gebieden waar 

leerachterstanden van kinderen hardnekkig zijn, zoals in Oost-Groningen, krijgen de aandacht. Zo 

worden beleidsprogramma’s ontwikkeld om achterstanden te bestrijden, die door de overheid 

financieel worden ondersteund.  

 In dit onderzoek is gekeken naar verwachtingen van leerkrachten ten opzichte van leerlingen 

met onderwijsachterstanden in de eerste groepen van het basisonderwijs. Het onderzoeksgebied 

werd beperkt tot Oost-Groningen, omdat in deze regio achterstanden van kinderen hardnekkig blijken 

en daarnaast lage verwachtingen van zowel leerkrachten als ouders hiervoor als een oorzaak worden 

genoemd (Inspectie van het Onderwijs, 2009). Gekeken werd naar de mate waarin verwachtingen van 

leerkrachten ten opzichte van leerlingen gebaseerd waren op hun beeld van de sociale achtergrond 

en de thuissituatie van de leerlingen. Ook werd gekeken naar de mate waarin de eventuele 

verwachtingen van leerkrachten daadwerkelijk zichtbaar werden in de klas, en zo ja, op welke manier. 

Zo werd gekeken of er verschillen waren in de mate van interactie van de leerkracht met de leerling en 

in hoeverre leerkrachten feedback en leerstofaanbod aanpassen aan de verschillende niveaus van de 

kinderen. Dit werd onderzocht door middel van observaties in de klas en interviews met de leerkracht.  

Allereerst wordt in dit artikel een theoretisch kader geschetst waarbij de achtergrond van het 

verwachtingseffect en de context worden beschreven. Vervolgens wordt de onderzoeksmethode en 

de gevolgde procedure beschreven. Daarna volgen de resultaten, waarna een aantal conclusies 

worden getrokken. In de discussie wordt de kwaliteit van het onderzoek besproken en worden 

aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.  

 

Theoretisch kader 
 

 Onderzoek naar verwachtingseffecten op leerprestaties van leerlingen 
 
Verschillende onderzoeken naar verwachtingseffecten 

Na het eerste Pygmalion-onderzoek in 1966 door Rosenthal en Jacobson is door verschillende 

onderzoekers op verschillende manieren het verwachtingseffect onderzocht. Cooper (1985) 

onderscheidt binnen deze onderzoekstraditie vier verschillende definities van het Pygmalion-effect en 

bijbehorende onderzoeksmethoden. Ten eerste is er sprake van experimenteel onderzoek, waarbij 

verwachtingen van leraren gemanipuleerd worden om zo een effect daarvan op de leerprestaties van 

kinderen te onderzoeken. Hieraan kleven echter ethische bezwaren. In deze onderzoeken werd in 

eerste instantie vooral de invloed van de verwachting op het IQ van leerlingen gemeten, waarbij  

zelden een significant resultaat werd aangetoond (Spitz, 1999). In latere onderzoeken werd vooral de 

invloed van de verwachting van de leraar op andere vaardigheden (bijvoorbeeld lezen) gemeten 

omdat ervan uit werd gegaan dat voor een leraar het IQ niet relevant genoeg is en het 

verwachtingseffect gebaseerd is op voor de leraar zichtbare vooruitgang. (Grieger, 1971). Ten tweede 
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worden verwachtingen gemeten door leraren te vragen toekomstige prestaties te voorspellen. Deze 

voorspellingen blijken echter slechts in geringe mate gebaseerd te zijn op huidige prestaties van 

leerlingen. Ten derde is er een methode waarbij leraren worden gevraagd om volgens verschillende 

criteria leerlingen te ordenen van hoog naar laag. Hierna kan door middel van observatie worden 

onderzocht hoe verschillen in gedrag ten opzichte van leerlingen met een hoge of lage verwachting tot 

uiting komen. Tot slot kunnen schattingen van leraren met betrekking tot de vooruitgang van hun 

leerlingen vergeleken worden met objectieve tests van leerling-prestaties, waarbij het niet noodzakelijk 

is om leraarsverwachtingen te manipuleren, zoals bij de eerstgenoemde Pygmalion-onderzoeken.  

Cooper (1985) maakt ook onderscheid tussen verschillende soorten verwachtingseffecten. 

Het verschil hiertussen wordt bepaald door de mate van nauwkeurigheid van de verwachting. Er is 

sprake van een “selffulfilling prophesy”, als onjuiste voorspellingen van leraren bewaarheid worden 

doordat de leraar - en de leerling - zich daarnaar gaan gedragen. Onjuiste verwachtingen kunnen niet 

alleen ontstaan door beïnvloeding door onderzoekers, maar ook door schooldirecteuren, leraren die 

een kind eerder in de klas hebben gehad of een beeld van een broer of zus waaraan eerder is 

lesgegeven (Good & Brophy, 1978). Hierbij worden ook ras, sekse en sociale achtergrond door 

verschillende onderzoekers genoemd (Cooper, 1985; Jungbluth, 2003). Daarnaast kunnen reëlere 

verwachtingen gebaseerd zijn op daadwerkelijke eerdere prestaties of gedrag van een leerling. 

Brophy en Good (1970) noemen verder als verklaring voor het feit dat bovengenoemd experimenteel 

onderzoek weinig significante resultaten oplevert dat het moeilijk is reeds door leraren zelf gevormde 

verwachtingen van de kinderen te beïnvloeden door onderzoekers.  

 

Verwachtingseffect door beïnvloeding van de motivatie 

 Na het vroege onderzoek naar de invloed van leraarsverwachtingen op het IQ, dat weinig significante 

resultaten opleverde, werd er vanuit gegaan dat verwachtingen van leraren niet van directe invloed 

zijn op de leerprestaties of het IQ van leerlingen maar dat er veeleer sprake is van een verhoging van 

voorwaarden die leerlingen in staat stellen beter of slechter te presteren, zoals motivatie en zelfbeeld. 

Een verwachtingseffect functioneert dan vooral als feedback en heeft zo effect op de motivatie en self-

efficacy, de ervaren competentie, van leerlingen. Ook het beter of slechter presteren zelf kan de 

motivatie en daarmee een volgende leerprestatie beïnvloeden (Eccles & Wigfield, 1985).  

Van belang voor motivatie is het toeschrijven van goede of slechte prestaties aan invloeden 

van buitenaf of van binnenuit (“locus of control”). Het gaat dan om de verklaring die wordt gegeven 

aan slagen of falen; als slagen wordt toegeschreven aan oorzaken van buitenaf (geluk of andere 

toevallige omstandigheden) in plaats van aan de eigen competentie is dit niet bevordelijk voor de 

motivatie (Driscoll, 2005). Als oorzaken van falen wel worden toegeschreven aan gebrek aan talent of 

andere onbeïnvloedbare persoonlijke kenmerken in plaats van aan gebrek aan inzet ontstaat 

“aangeleerde hulpeloosheid”, een leerling heeft dan het gevoel de controle verloren te hebben over de 

situatie of het eigen handelen daarin. Dit beïnvloedt het zelfbeeld en de self-efficacy. Kinderen met 

een negatief zelfbeeld of lage percepties van eigen kunnen zijn eerder geneigd op te geven in 

moeilijke leersituaties. Ook hebben leerlingen in lessituaties in het algemeen weinig zeggenschap 

over wat en wanneer ze leren, hetgeen niet bevorderlijk is voor de motivatie (Cooper, 1985). Het 
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toeschrijven van ervaringen van mislukking of succes is beïnvloedbaar door leraren en opvoeders 

door het geven van verschillende soorten feedback: taakgericht of persoonsgericht en positieve of 

negatieve feedback (Eccles & Wigfield, 1985).  

Jonge kinderen zijn om verschillende redenen gevoeliger voor feedback waarin blijk wordt 

gegeven van verwachtingen, zo zijn zij afhankelijker van leerkrachten en ouders en ontbreekt 

daarnaast vaak (bewust) contact met anderen (Brophy, 1983). Ook leggen leerkrachten in de eerste 

klassen van het basisonderwijs veel nadruk op het socialiseren van jonge kinderen die nog moeten 

wennen aan het naar school gaan en het functioneren in een lessituatie. Er is dan minder sprake van 

kennisoverdracht in het cognitieve, maar meer in het affectieve domein, waardoor verwachtingen 

gemakkelijker gecommuniceerd kunnen worden. 

 

Verwachtingseffect als wisselwerking tussen leraar en leerling 

Leraren en ouders bieden kinderen dus door het geven van feedback interpretaties van hun 

prestaties. Deze interpretaties, die door leerlingen worden geïntegreerd in het zelfbeeld, zijn daarom 

onderhevig aan socialisatieprocessen. Als de verwachting van de leraar het zelfconcept van de 

leerling beïnvloedt, en daarmee dus ook de prestaties, is er sprake van een Golem- of Galatea-effect. 

Een Golem-effect ontstaat als de leraar een lage verwachting heeft van een leerling, waardoor de 

prestaties in negatieve zin worden gestuurd, en als daarnaast de leraar incapabel is om les te geven 

aan minder presterende kinderen. De leraar laat kinderen dan slechte prestaties interpreteren als 

veroorzaakt door een gebrek aan talent of andere persoonlijke kenmerken die vereist zijn voor goede 

leerprestaties. De leraar geeft dan persoonsgerichte feedback die leerlingen slechte prestaties toe laat 

schrijven aan een gebrek aan talent. Andersom kan ook: er is sprake van een Galatea-effect als de 

leraar positieve verwachtingen heeft en daarnaast in staat is deze over te dragen en de leerlingen zo 

te stimuleren dat de verwachtingen zichtbaar worden in betere prestaties. Een slechte prestatie wordt 

dan door de leerling - en leraar - toegeschreven aan te weinig inzet (Eccles & Wigfield, 1985). 

Het zichtbaar worden van verwachtingen van de leraar in leerprestaties van de leerling is een 

interactief proces en er is dus, naast een leraar-effect, ook sprake van een “leerling-effect” (Eccles & 

Wigfield, 1985). Er is geen sprake van eenrichtingsverkeer, maar het gaat ook om de betekenis die de 

leerling geeft aan het contact met de leraar. Deze wisselwerking komt ook duidelijk naar voren in het 

model van Brophy en Good (1970). Zij gaan bij het zichtbaar worden van de verwachting van de leraar 

in de leerprestaties van de leerling uit van verschillende ‘stadia’: (1) De leraar vormt bepaalde 

verwachtingen, (2) hij of zij begint dan leerlingen verschillend te benaderen in overeenstemming met 

die verwachtingen, (3) de kinderen reageren verschillend omdat ze anders worden benaderd door de 

leraar, (4) in hun reacties bevestigen en versterken ze de verwachting van de leraar, (5) leerprestaties 

van sommige kinderen gaan vooruit terwijl die van anderen stagneren of achteruit gaan en tot slot (6) 

worden de verwachtingen van de leraar zichtbaar in leer- of testresultaten van de leerlingen. De 

verwachting van de leraar moet dus eerst geoperationaliseerd worden in zichtbaar gedrag en 

vervolgens geïncorporeerd in het zelfbeeld van de leerling voordat deze tot uiting komt in de 

prestaties.  

 

 4



Marleen van Grunsven  Masterthesis Onderwijskunde  

 
Gedrag van leraren waarmee verwachtingen worden gecommuniceerd  

Door Good en Brophy (1970) werd onderzoek gedaan naar gedrag van leraren ten opzichte van 

kinderen die door de leraren zelf eerst als “highs” en “lows” aan waren gemerkt. Hierbij werden door 

de onderzoekers verschillende categorieën geformuleerd voor lerarengedrag: mogelijkheden tot het 

geven van respons, het niveau van de gestelde vragen, kwaliteit van het antwoord, verschillende 

soorten feedback, werkgerelateerde contacten, gedragsevaluaties en overige procedurele contacten. 

Brophy (1983) noemt verder verschillende uitingen van gedrag waarin de leraar in de klas 

verwachtingen laat blijken ten opzichte van kinderen van wie hij of zij een lage verwachting heeft:  

 

o Minder lang wachten op een antwoord van leerlingen met een lage verwachting bij het stellen 

van vragen aan de klas dan van andere leerlingen;  

o De vraag zelf of door een andere leerling laten beantwoorden in plaats van de vraag herhalen, 

hints geven of een nieuwe vraag stellen;  

o “Inappropriate reinforcement”: het belonen van ongepast gedrag of foute antwoorden;  

o Meer negatieve feedback geven in vergelijking met andere kinderen; 

o Minder vaak positieve feedback geven;  

o Het niet beantwoorden van vragen of andere pogingen tot het zoeken van contact door 

leerlingen waar van de leraar een lage verwachting heeft; 

o Minder aandacht geven of het minder vaak zoeken van communicatie over en weer; 

o Minder vaak ‘de beurt geven’ bij het stellen van vragen aan de klas; 

o Leerlingen waarvan de leraar een lage verwachting heeft zitten verder weg; 

o Over het algemeen wordt minder gevraagd van de leerling (eerder tevreden zijn met een 

slechter resultaat)  

o Leraren zoeken meer individueel contact en monitoren vooruitgang meer; 

o Kinderen met hoge en lage verwachtingen worden verschillend beoordeeld bij twijfel, vaak tot 

voordeel van kinderen waarvan de leraar een hoge verwachting heeft; 

o Minder vriendelijk bejegenen (minder glimlachen en ander non-verbaal aanmoedigend 

gedrag, minder oogcontact, minder naar de leerling toebuigen, minder ja-knikken);  

o Het geven van kortere en minder informatieve feedback; 

o Leerlingen met een lage verwachting krijgen minder mogelijkheden om zelfstandig te oefenen; 

o Minder gebruik van effectievere maar meer tijdconsumerende instructiemethoden. 

 

Rosenthal (1973; in Brophy, 1983) noemt daarbij nog vier algemene aspecten waarin 

leraarsverwachtingen tot uiting komen. Dit zijn: het creëren van sociaal emotionele relaties met 

leerlingen (klimaat), het geven van verschillende soorten feedback, het aanbieden van materiaal 

(input), en het al dan niet geven van mogelijkheden tot interactie en het stellen van vragen (output). 

Deze verschillen in benadering van leerlingen hebben volgens Cooper (1985) te maken met behoefte 

aan controle van de leraar, die hij of zij eerder ondermijnd voelt worden door de slechter presterende 

leerlingen in zijn klas. De leraar is er dan bij gebaat een zodanig klimaat te scheppen dat initiatief 

nemen tot contact door leerlingen waarvan hij of zij een lage verwachting heeft wordt ontmoedigd. 
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Cooper geeft ook aan dat de positieve feedback van leraren aan leerlingen waarvan hij of zij een 

lagere verwachting heeft vaker van het type “follow the teacher’s directions and instructions” is. 

Brophy (1985) noemt ook dat veel verwachtingen van leraren wel juist kunnen zijn en 

gebaseerd op reële prestaties van leerlingen; enige differentiatie kan uiteraard ook gepast zijn om 

leerproblemen op te kunnen lossen. 

 

Verschillen tussen leerkrachten 

De mate waarin leraren verwachtingen ontwikkelen verschilt en is afhankelijk van een aantal factoren. 

Zo ontwikkelen sommige leraren eerder vooroordelen op basis van de sociaal-etnische achtergrond 

van leerlingen of denken meer in stereotypen. Deze leraren produceren ook eerder Golem-effecten, 

waarbij de leerling minder gaat presteren door ontwikkeling van een negatief zelfbeeld. Ook de mate 

waarin de verwachtingen tot uiting komen verschilt door de mate van differentiatie die een leraar 

toepast in de klas en zijn of haar doceerstijl, bij bijvoorbeeld het gebruik van klassikale werkvormen is 

er minder mogelijkheid tot onderscheid tussen de verschillende leerlingen. Leraren die voor leerlingen 

eerder een minimaal dan een maximaal te bereiken leerresultaat en bijbehorende doelen formuleren, 

waarboven de leerling niet wordt verwacht te presteren, beperken leerlingen in hun ontwikkeling. 

Leraren zijn ook verschillend in staat tot het bijsturen van hun verwachting aan de hand van nieuwe 

informatie of prestaties van de leerling. Hierbij blijken leraren vaak gevoeliger te zijn voor negatieve 

dan positieve informatie bij het bijsturen van hun beeld van de leerling (Brophy, 1985).  

 

Verwachtingen en differentiatie in aanbod van leerstof 

In Nederland is onder meer door Paul Jungbluth onderzoek gedaan naar invloed van 

verwachtingseffect op leerprestaties. Jungbluth (2003) koppelt het niveau van leerstofaanbod aan 

percepties van leraren van talent en de achtergrond van leerlingen. Hij constateert dat, naast 

intelligentie, het beeld dat een leerkracht heeft van de sociale achtergrond van de leerlingen een 

belangrijke determinant is van het aanbodniveau: leraren verwachten een hoger talent bij leerlingen 

die even intelligent zijn, afhankelijk van het milieu waaruit leerlingen komen. Ook de mate waarin de 

leerkracht meent te weten dat er in het gezin problemen heersen is van invloed op het aanbodniveau, 

wel associeert de leraar het vóórkomen van problemen thuis met een lager sociaal milieu. 

Verwachtingen van leraren komen volgens Jungbluth dus, naast het subtiel overdragen in 

communicatiesituaties, tot uiting in curriculumdifferentiatie en aanbodniveau. Leerlingen van wie de 

leraar een minder grote verwachting heeft krijgen dan minder en minder moeilijke leerstof 

aangeboden. Er is dan ook sprake van het inzetten van “leerling-vriendelijke strategieën”, 

gekarakteriseerd door lagere verwachtingen en conflictvermijding. De leraar baseert zich hierbij niet 

zozeer op de werkhouding van leerlingen maar vooral op zijn of haar beeld van de capaciteiten van de 

leerling. Door verschillen in aanbod ontstaat vanzelf een verschil in prestaties, onder andere 

afhankelijk van de achtergrond van leerlingen.  

Jungbluth (2003) noemt ook de grote autonomie van scholen en het stimuleren van leraren 

hun aanbod af te stemmen op de individuele leerling als voedingsbodem voor het ontstaan van 

(informele) leerplanverschillen. Bovendien constateert hij een groeiende kloof tussen de achtergrond 
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en opleidingsniveau van schoolleiders en leerkrachten enerzijds en ouders en leerlingen anderzijds, 

waardoor deze eerste zich steeds moeilijker kunnen identificeren met de tweede. Ook is “negatieve 

communicatie” tussen ouders en leerkrachten van kansarme scholen groter en lijken leerkrachten van 

autochtoon kansarme scholen minder betrokken bij extra onderwijsaanbod buiten reguliere schooltijd.  

 

Autochtone achterstandsleerlingen  

 
Er is vaak meer aandacht voor allochtone achterstandsleerlingen dan voor autochtone 

achterstandsleerlingen. Dit heeft verschillende oorzaken, zo zijn deze leerlingen zichtbaarder door 

onder meer grote taal- en cultuurverschillen ten opzichte van de algemeen heersende Nederlandse 

cultuur in de school. Ook wordt vaak door de media de problematiek van grote steden benadrukt, waar 

het merendeel van de allochtone jongeren woont (Vogels & Bronneman-Helmers, 2003). Volgens 

cijfers van het SCP hebben autochtone achterstandsleerlingen weliswaar minder achterstand dan 

allochtone leerlingen maar waar allochtone leerlingen achterstand inlopen zit er de afgelopen tien jaar 

nauwelijks ontwikkeling in de prestaties van autochtone leerlingen: hun achterstanden worden niet 

kleiner (Dagevos & Gijsberts, 2007). In tegenstelling tot de allochtone achterstandsleerlingen zijn de 

autochtone achterstandsleerlingen minder geconcentreerd in aantal en is de geografische spreiding 

over verschillende scholen en regio’s groter. Ook wonen autochtone achterstandsleerlingen niet alleen 

op het platteland: provincies waar deze leerlingen oververtegenwoordigd zijn (Groningen, Friesland, 

Drenthe en Zeeland) herbergen slechts een kwart van deze leerlingen en de meerderheid van hen 

woont in de dichtbevolkte provincies. Op scholen in de grote steden was in 2003 10 procent van de 

autochtone leerlingen afkomstig uit een laaggeschoold milieu. Leerachterstanden op de basisschool 

beïnvloeden ook verdere schoolloopbanen: kinderen van laagopgeleide ouders krijgen bij het verlaten 

van de basisschool vaker bij gelijke prestaties een lager advies voor vervolgonderwijs dan andere 

leerlingen en er is bij deze groep meer sprake van schooluitval in het voortgezet onderwijs (Vogels & 

Bronneman-Helmers, 2003).  

Vogels en Bronneman-Helmers (2003) noemen verschillende verklaringen voor 

leerachterstanden van autochtone leerlingen. Op individueel niveau zijn leerlingkenmerken als 

erfelijke aanleg en omgevingsfactoren (waardoor onder meer stoornissen als ADHD door een 

opvoeding met een gebrek aan duidelijke regels en emotionele ondersteuning worden omgezet in 

leer- en gedragsproblemen) relevant. Ook hebben laagopgeleide ouders vaak minder hoge 

onderwijsaspiraties voor hun kinderen. In de omgeving van het kind en op de school zelf zijn ook een 

aantal oorzaken aan te wijzen, zo dragen gezinskenmerken als een laag opleidingsniveau en 

armoede bij aan een klimaat dat de ontwikkeling van kinderen minder stimuleert. Ook is er vaak 

sprake van een cultuurverschil tussen de gezinssituatie en de school. Veel leerkrachten en 

schoolleiders zijn immers hoogopgeleid en afkomstig uit de middenklasse. Op plattelandsscholen is er 

minder differentiatie voor wat betreft sociale achtergrond van leerlingen en kunnen kinderen van 

laagopgeleide ouders zich minder optrekken aan leeftijdsgenootjes. Plattelandsscholen zijn vaak 

kleiner, in het noorden van het land heeft 42 procent van de scholen minder dan honderd leerlingen 

(Inspectie van het Onderwijs, 2009).  Kleinere scholen beschikken minder over verschillende middelen 
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om achterstanden te bestrijden. Bovendien wordt door ontwikkelingen op pedagogisch-didactisch 

gebied steeds meer zelfstandigheid en autonomie van kinderen gevraagd; vooral kinderen uit 

laaggeschoolde milieus worden niet met deze houdingen opgevoed (Vogels, 2004).  
In 2008 heeft de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van het basisonderwijs in de 

noordelijke provincies (Drenthe, Friesland en Groningen) onderzocht. De aanleiding hiervan was dat in 

Noord-Nederland relatief gezien een groter deel van de basisscholen als zeer zwak blijkt te worden 

aangemerkt door de Inspectie. In de noordelijke provincies blijkt 17 procent van de scholen zeer zwak 

of zwak, dit is landelijk 10 procent. Specifieke onderdelen waarop de noordelijke scholen achterblijven 

zijn de kwaliteit van de uitleg door leerkrachten en de kwaliteit van zorg en begeleiding van leerlingen. 

Mogelijke verklaringen die in het rapport worden genoemd zijn dat door de kleinere omvang van de 

scholen vaker combinatieklassen gevormd moeten worden, het is mogelijk dat dit type klassen veel 

van leerkrachten vraagt op het gebied van klassenmanagement. Ook worden een gebrek aan reflectie 

op de eigen effectiviteit en lage verwachtingen van leerkrachten in het rapport genoemd als oorzaak: 

leerkrachten, schoolleiders en bestuurders zouden slechte prestaties te gemakkelijk accepteren en te 

weinig onderzoeken waardoor deze veroorzaakt worden (Inspectie van het Onderwijs, 2009).  

  

Beleidsmaatregelen ter bestrijding van achterstanden bij jonge kinderen 
 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel kinderen met achterstanden deze al opdoen voordat zij 

beginnen met de basisschool (Van der Wolf, 1997). De opvoedingsomgeving van een kind speelt een 

cruciale rol in het verwezenlijken van erfelijke aanleg in daadwerkelijke prestaties. De ervaringen die 

een kind opdoet, thuis, op school en in de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf vormen de kaders 

waarmee nieuwe ervaringen worden verwerkt en scheppen daarom voorwaarden voor de verdere 

cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind (Leseman & Van der Leij, 2004). Om deze 

vroege achterstanden te beperken wordt daarom het inzetten van verschillende aanvullende 

educatieve programma’s, onder meer binnen het kader van de voor- en vroegschoolse educatie 

(VVE), door de overheid gestimuleerd. Ook heeft er door de jaren heen een verschuiving 

plaatsgevonden van de bestrijding van leerachterstanden naar de preventie ervan (Smit, Driessen, 

Van Kuijk & De Wit, 2008).  

Bij de toekenning van overheidsgelden om leerachterstanden te bestrijden wordt gebruik 

gemaakt van de gewichtenregeling. De gewichtenregeling geldt voor de meeste gemeenten en 

scholen als criterium om te bepalen welke kinderen bij de doelgroep voor de VVE horen (Jepma, 

Kooiman & Van der Vegt, 2007). De gewichtenmiddelen worden door scholen vooral ingezet voor 

vroegschoolse educatie. Dit leerlinggewicht zegt niets over de daadwerkelijke leerprestaties van de 

individuele leerling, maar als maatstaf wordt het opleidingsniveau van de ouders gehanteerd (voor 

2006 was ook de etnische achtergrond van de ouders van invloed op het gewicht): het gewicht 0.3 

wordt toegekend aan leerlingen van wie beide ouders een laag opleidingsniveau hebben, het gewicht 

1.2 wordt toegekend aan leerlingen van wie de ene ouder een laag en de andere een zeer laag 

opleidingsniveau heeft. Ook is er een drempel, waardoor scholen een bepaald aantal 

achterstandsleerlingen moeten herbergen voordat ze aanspraak kunnen maken op gewichtengeld. In 
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eerste instantie was het daarom moeilijker voor scholen met autochtone achterstandsleerlingen om 

aanspraak te maken op aanvullend budget wegens het lagere ‘gewicht’ van deze leerlingen ten 

opzichte van allochtone kinderen, die ook onder de nieuwe regeling vaak nog een hoger gewicht 

hebben. Het huidige kabinet wil echter plattelandsregio’s die als “impulsgebieden” zijn benoemd, 

waaronder Oost-Groningen, een extra bedrag voor elke gewichtenleerling bieden als stimulans om 

leerachterstanden te bestrijden (Min. OCW, 2008).  

 

Onderzoeksvragen  
 

Veel autochtone leerlingen uit lage milieus blijken een niet meer in te lopen achterstand op te doen. 

Mogelijk spelen hierbij de verwachtingen van leerkrachten een rol. Naar aanleiding van de theorie en 

deze constateringen in de praktijk zijn een aantal onderzoeksvragen geformuleerd. Hierbij wordt 

gekeken naar de verwachtingen van leerkrachten ten opzichte van autochtone achterstandsleerlingen 

in de eerste groepen van het basisonderwijs. Gekeken wordt naar de mate waarin verwachtingen van 

leerkrachten gebaseerd zijn op de achtergrond en thuissituatie van leerlingen en naar de mate waarin 

deze tot uiting komen in de klas. Deze overwegingen zijn van invloed op de formulering van de 

onderzoeksvragen: 

 

1. In welke mate zijn verwachtingen van leerkrachten gebaseerd op de achtergrond en 

thuissituatie van leerlingen in groep 1 en 2? 

2. Zijn er verschillen in gedrag in de klas van leerkrachten van groep 1 en 2 ten aanzien van 

kinderen van wie zij een hoge of lage verwachting hebben; is er een verschil in de aanbod van 

leerstof? 

 
Als hypothese wordt hierbij geformuleerd dat, gezien resultaten uit eerder onderzoek, er 

sprake is van lagere verwachtingen van leerkrachten ten opzichte van kinderen afkomstig uit een lager 

opgeleid milieu. Deze verwachtingen zijn dan gedeeltelijk gebaseerd op de sociale achtergrond en 

minder op de leerprestaties van de kinderen. Hiernaast geldt als hypothese dat de verschillende 

verwachtingen van leraren zichtbaar worden in verschillen in gedrag in de klas van de leerkracht. De 

leerkracht handelt dan verschillend ten opzichte van kinderen van wie zij een hoge of een lage 

verwachting heeft. Het gaat hierbij om verschillen in feedback die de leerkracht geeft en de mate van 

interactie met de verschillende leerlingen. Ook zou het leerstofaanbod lager zijn voor kinderen van wie 

de leerkracht een lagere verwachting heeft; kinderen van wie de leerkracht minder verwacht krijgen 

dan minder en minder moeilijke leerstof aangeboden. 

 

Onderzoekscontext 
 

Door Sardes, onderzoeks- en adviesbureau te Utrecht, wordt evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de 

pilot SpraakMakend. SpraakMakend is een extra financiele stimulans van het Ministerie van OCW en 

bevat een pakket aan maatregelen om de taalontwikkeling van 0-4 jarigen te bevorderen. Het doel van 
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Spraakmakend is het bestrijden en voorkomen van leerachterstanden bij jonge kinderen in Oost-

Groningen. Deze regio kent relatief veel achterstandsleerlingen volgens de leerlinggewichtregeling. 

Bovendien zijn achterstanden in deze regio door een aantal oorzaken hardnekkig. Een van deze 

oorzaken is het gegeven dat de spreiding, de kwaliteit en de bereikbaarheid van voorzieningen op het 

platteland achter blijft. Door de spreiding van doelgroepkinderen over relatief veel kleinere scholen 

vallen schoolgewichten lager uit en blijven gemeentelijke budgetten beperkt, gemeenten krijgen 

minder geld van de overheid dan noodzakelijk is. Ook moeten ouders op het platteland door de 

grotere spreiding van voorzieningen meer inspanningen leveren om hiervan gebruik te kunnen maken. 

Bovendien wordt als oorzaak van de hardnekkigheid van achterstanden genoemd dat er in de 

thuissituatie sprake is van weinig onderwijsondersteunend handelen van ouders en dat een voldoende 

culturele basis ontbreekt (“Voorstel SpraakMakend“, 2009). Tot slot worden een gebrek aan reflectie 

op de eigen effectiviteit en lage verwachtingen van leerkrachten als oorzaken genoemd voor het in 

stand blijven van leerachterstanden (Inspectie van het Onderwijs, 2009). Naar aanleiding van deze 

constateringen en overwegingen is gekozen voor Oost-Groningen als onderzoeksgebied. 

 

Methode 
 

Design 
 
De gronden waarop de verwachtingen gebaseerd zijn en de verschillen in de manier waarop 

leerkrachten verwachtingen communiceren in lessituaties waren onderwerp van het onderzoek. De 

verschillende onderzoeksvragen werden op de volgende wijzen beantwoord:  

De onderzoeksvraag: “In welke mate zijn verwachtingen van leerkrachten gebaseerd op de 

achtergrond en thuissituatie van leerlingen in groep 1 en 2?“ werd beantwoord aan de hand van 

informatie uit de interviews met leerkrachten. De onderzoeksvraag: “Zijn er verschillen in gedrag in de 

klas van leerkrachten van groep 1 en 2 tussen kinderen van wie zij een hoge of lage verwachting 

hebben; is er een verschil in het aanbod van leerstof?” werd beantwoord aan de hand van de 

kwantitatieve analyse van de observaties van de lessen. Hierbij is het gedrag van leerkrachten in de 

klas ten opzichte van de afzonderlijke leerlingen geobserveerd. Daarnaast leverden interviews met de 

leerkrachten informatie op over het aanbod van leermateriaal en het hanteren van verschillende 

doelstellingen en criteria voor leerlingen, zowel op klas- als op individueel niveau.  

Om te voorkomen dat leerkrachten sociaal wenselijke antwoorden gaven waardoor de 

onderzoeksresultaten vertekend konden worden, werd niet rechtstreeks naar de verwachtingen die zij 

hadden ten opzichte van de verschillende kinderen gevraagd, maar werd leerkrachten gevraagd te 

voorspellen hoe de schoolloopbaan van de kinderen in de nabije toekomst zou verlopen (“Denkt u dat 

dit kind een goede start zal maken in groep 3?”). Naar de thuissituatie van het kind werd gevraagd 

door te vragen in welke mate de leerkracht de ouders in staat achtte een stimulerende omgeving te 

scheppen voor het kind. Ook werd naar de gronden gevraagd waarop de leerkracht het beeld van het 

kind baseerde, hierbij was een van de antwoordmogelijkheden “sociale achtergrond of thuissituatie”. 

Het ging hierbij dus niet om de werkelijke achtergrond van de kinderen maar om de door de leerkracht 
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gepercipieerde achtergrond en thuissituatie van de kinderen. Ook naar leerprestaties werd gevraagd, 

het ging dan ook om de ervaren leerprestaties in plaats van werkelijke leerprestaties, in vergelijking 

met andere kinderen in de klas. Gedrag van de leerkracht werd onderverdeeld in feedback die zij 

gaven aan afzonderlijke kinderen (geven van bevestiging, corrigeren op een positieve dan wel 

negatieve wijze) en de mate van interactie met de afzonderlijke kinderen. Leerstofaanbod werd 

vertaald in doelstellingen en criteria en in het niveau van aangeboden opdrachten in vergelijking met 

andere kinderen in de klas. 

In dit onderzoek werden dus kwantitatieve en kwalitatieve methoden van dataverzameling en 

analyse gehanteerd: de observaties zijn gecodeerd en gekwantificeerd, de interviews leverden zowel 

kwalitatieve als kwantitatieve data op, omdat deze zijn uitgevoerd met behulp van vragenlijsten die 

bestonden uit vaststaande vragen, waarbij ruimte was voor doorvragen. Er is gekozen voor het 

afnemen van interviews omdat verwachtingseffecten vaak onbewust tot uiting komen. In een interview 

kon beter worden doorgevraagd naar verschillende verwachtingen en gronden van pedagogisch-

didactisch handelen dan met een schriftelijke vragenlijst. 

 

Onderzoeksgroep 
 
Voor het verzamelen van de data zijn 28 scholen in Oost-Groningen telefonisch benaderd met de 

vraag om medewerking te verlenen aan het onderzoek. Deze scholen kwamen uit een bestand van 

scholen met een hoog percentage leerlingen met een gewicht. Het percentage leerlingen met een 

leerlinggewicht was op deze scholen minimaal 20.5 procent en maximaal 61.5 procent. Van de 

benaderde scholen zegden uiteindelijk vier leerkrachten op vier verschillende scholen medewerking 

aan het onderzoek toe. Een oorzaak van de lage respons kan zijn dat er gefilmd werd in de klas, 

leerkrachten moesten zich hiertoe kwetsbaar opstellen en toestemming van de ouders van kinderen 

moest worden gevraagd. Uiteindelijk is in vier kleutergroepen geobserveerd. Aan de hand van deze 

observaties werd met de leerkrachten van deze klassen een interview uitgevoerd. Per klas zijn vijf 

kinderen gevolgd, het observatieschema is daarom in totaal twintig keer ingevuld.  

De scholen waar het onderzoek is uitgevoerd lagen alle in Oost-Groningen, in de gemeenten 

Veendam, Wildervank, Westerlee en Stadskanaal. Twee scholen waren gelegen in een landelijke 

omgeving, twee scholen in een stedelijke omgeving. Van de vier kleutergroepen waarin geobserveerd 

is waren drie groepen een gemengde groep 1/2, één groep was een homogene groep 2. Gemiddeld 

telden de groepen 19 leerlingen. Onder de in de interviews besproken kinderen, twintig in totaal, 

waren zeven meisjes en dertien jongens. Veertien kinderen zaten in groep twee, zes in groep één. 

Alle leerkrachten waren vrouw. Twee leerkrachten waren relatief kort in het onderwijs werkzaam, vijf 

en zes jaar, twee leerkrachten hadden langer ervaring, 22 en 24 jaar. Alle leerkrachten volgden hun 

opleiding (PABO, in één geval KLOS) in de stad Groningen.  
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Meetinstrumenten 
 
Voor de dataverzameling zijn verschillende meetinstrumenten ontwikkeld. Het ging hierbij om een 

observatieschema en om vragenlijsten voor de interviews met de leerkrachten. De instrumenten 

werden gebruikt in de onderstaande volgorde:  

- Observatieschema; hiermee werden de gefilmde fragmenten kwantititatief gescoord;  

- Algemene vragenlijst voor de leerkracht; deze werd gebruikt in de interviews om leerkrachten 

te vragen naar achtergrondkenmerken als opleiding en ervaring en naar differentiatie op 

klasniveau;  

- Individuele vragenlijst per leerling. Hiermee werd in de interviews gevraagd naar de 

leerprestaties van het kind, naar de verwachting van de leerkracht ten opzichte van het kind 

en naar de mate waarin doelstellingen, criteria en opdrachten werden aangepast aan het 

niveau van het kind. Ook werd gevraagd naar de mate waarin de leerkracht de ouders in staat 

achtte om een stimulerende thuisomgeving voor het kind te scheppen. 

De instrumenten en de procedure zijn getest op een openbare basisschool in Arnhem. Hierbij is 

gefilmd in een heterogene groep 1/2, waarna het observatieschema meer is toegespitst op de context 

van de lagere groepen in het basisonderwijs. Ook is er een proefinterview uitgevoerd met de 

leerkracht van deze klas, om te kijken of de vragenlijsten binnen de gewenste tijdsduur van het 

interview ingevuld konden worden. Naar aanleiding hiervan zijn ook de vragenlijsten aangepast en 

meer contextspecifiek gemaakt. De instrumenten worden hieronder besproken. 

 

Observatieschema 

Het observatieschema is gebruikt om het op video vastgelegde gedrag in lessituaties kwantitatief te 

coderen en te analyseren. In het observatieschema (17 items) werden de verschillende gedragingen 

waarin verwachtingen van leraren tot uiting komen, gebaseerd op Brophy (1983) en Rosenthal (1974), 

opgenomen, zoals het geven van verschillende vormen van feedback en verschillende manieren 

waarop al dan niet een stimulerend lesklimaat werd geschapen. Het gedrag van de leerkracht is 

geoperationaliseerd in mate van interactie, feedback en aanpassen van het leerstofaanbod:  

- Item 1 t/m 6: Mate van interactie, de mate waarin de leerkracht al dan niet aandacht geeft aan 

het kind, op verschillende manieren, zoals “Het kind komt aan bod in groepsgesprekken”  en 

“De leerkracht zoekt individueel contact met de leerling”; 

- Item 7 t/m 12: Feedback, de verschillende soorten feedback die de leerkracht kinderen geeft, 

zoals het maken van fysiek contact, het corrigeren van leerlingen op positieve dan wel 

negatieve wijze; 

- Item 13 t/m 15: Aanbod van materiaal: De manier waarop de leerkracht in waarneembaar 

gedrag het leerstofaanbod aanpast aan het kind in de les, zoals het geven van mogelijkheden 

om zelfstandig te oefenen en het volgen van de vooruitgang van het kind; 

- Item 16: Positie in de klas. Hoewel door Brophy (1983) is geobserveerd dat leerlingen van wie 

de leerkracht een lagere verwachting heeft verder weg zitten is dit item later in het onderzoek 

buiten beschouwing gelaten, aangezien ook speel-werklessen zijn geobserveerd waarbij 
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kinderen zich vrij door de ruimte bewegen. Dit item werd daarom minder relevant geacht voor 

de lagere groepen van het basisonderwijs;  

- Item 17: Overige waargenomen relevante handelingen van de leerkracht. 

Het ging hierbij dus om de interactie van de leerkracht met een aantal afzonderlijke kinderen, waarna 

gekeken kon worden naar verschillen in gedrag van de leerkracht tussen de afzonderlijke kinderen. Dit 

werd gemeten door het volgen van de kinderen. Het observatieschema is opgenomen als bijlage.  

 

Vragenlijsten 

In de interviews zijn zoals gezegd vragenlijsten gehanteerd, waardoor systematisch gevraagd kon 

worden naar verwachtingen van leerkrachten en de gronden waarop deze zijn gebaseerd. Door het 

gebruik van vragenlijsten werden de gesprekken gestructureerd en werd aan elke geïnterviewde 

dezelfde vragen gesteld. De vragenlijsten bestonden uit een aantal vaststaande vragen, waarbij 

ruimte was voor doorvragen. Hierdoor konden ook kwalitatieve gegevens in de vorm van ‘quotes’ 

worden verzameld. Geconstrueerd werden een algemene vragenlijst voor de leerkracht, met veertien 

vragen en een individuele vragenlijst, met tien vragen, die per kind (en dus per filmfragment) werd 

doorgenomen met de leerkracht. De antwoordmogelijkheden werden ingedeeld in een vijfpunts Likert-

schaal. De antwoordmogelijkheden liepen hierbij uiteen van 1 (“niet”) tot en met 5 (“heel erg”). Beide 

vragenlijsten zijn terug te vinden in de bijlagen.  

 

Algemene vragenlijst 

In het algemene deel van de vragenlijst werd gevraagd naar de mate van differentiatie die werd 

toegepast door de leerkracht op klasniveau, zoals het hanteren van verschillende criteria en 

doelstellingen en variatie in het leerstofaanbod. Ook kwamen opvattingen van de leerkracht over de 

ontwikkeling van kinderen aan bod. De indeling van de algemene vragenlijst was als volgt:  

- Vraag 1 t/m 4: Achtergrondkenmerken van de leerkracht, zoals opleiding, ervaring en mate 

van tevredenheid in het werk;  

- Vraag 5 t/m 14: Mate waarin de leerkracht differentieert in de klas. Hierbij werd gevraagd naar 

de mate waarin verschillende doelstellingen en criteria worden gehanteerd (vraag 6,7,10,11), 

naar de mate waarin leerlingen met een tegenvallende ontwikkeling worden gestimuleerd 

(vraag 8 en 9) en of leerkrachten leerlingen verschillende opdrachten geven (vraag 5); 

- Hiernaast werd gevraagd naar de mate waarin leerkrachten vinden dat het gedrag van een 

kind los te zien is van zijn of haar cognitieve ontwikkeling (vraag 12). Ook werd gevraagd of 

leerkrachten vinden dat talent en intelligentie ontwikkelbare eigenschappen zijn (vraag 13 en 

14).  

 

Individuele vragenlijst 

In de individuele vragenlijst werd een aantal vragen gesteld over de verwachting die de leerkracht had 

van het desbetreffende kind en de mate waarin de leerkracht de ouders van het kind in staat achtte 

een stimulerende thuissituatie te scheppen voor het kind. Tijdens de interviews werd dus, naast de 
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algemene vragenlijst voor de leerkracht, voor de vijf gevolgde kinderen de individuele vragenlijst 

ingevuld. De indeling van de individuele vragenlijst was als volgt:  

- Vraag 1: Huidige leerprestaties in vergelijking met andere kinderen in de klas; 

- Vraag 2: Verwachting van het kind; 

- Vraag 3: Gronden waarop de verwachting (“het beeld” ) waren gebaseerd; 

- Vraag 4 t/m 9: Mate waarin de leerkracht doelstellingen (vraag 5 en 6), criteria (vraag 4) en 

opdrachten (vraag 9) aanpast aan het kind. Ook werd gevraagd of het gedrag van de leerling 

de beoordeling van de leerprestaties beïnvloedt (vraag 8) en of de vooruitgang van 

desbetreffende leerling meer wordt gevolgd dan van andere kinderen (vraag 7); 

- Vraag 10: Beeld van de thuissituatie (mate waarin de leerkracht de ouders in staat acht een 

stimulerende omgeving te scheppen voor het kind).  

 
Procedure 
 

De scholen zijn in januari 2009 benaderd met de vraag om medewerking te verlenen aan het 

onderzoek. De observaties en de interviews zijn uitgevoerd in de periode van 8 februari tot en met 13 

maart 2009. In de communicatie met scholen en leerkrachten is gesproken over “adaptief onderwijs” in 

plaats van over onderzoek naar verwachtingseffecten van leraren. Het is immers moeilijk en gevoelig 

om direct naar verwachtingen te vragen die daadwerkelijk gebaseerd zijn op de sociale achtergrond 

van leerlingen. Weinig leerkrachten zullen, als dat zo is, toegeven dat zij lage verwachtingen hebben 

van leerlingen of dat zij daarop ook hun gedrag ten opzichte van deze leerlingen of hun 

leerstofaanbod afstemmen. Ook zijn verwachtingen vaak onbewust aanwezig. Er is echter wel sprake 

van differentiatie in de klas op basis van leerprestaties of toetsgegevens van leerlingen, dit is ook 

noodzakelijk om aan te kunnen sluiten op de niveaus van individuele kinderen. Dit wordt adaptief 

onderwijs genoemd. Er kan dus wel sprake zijn van verwachtingen van kinderen, wat ook nodig is om 

lesaanbod aan te kunnen passen, maar relevant is dan wel of leerkrachten het niveau van leerlingen 

goed in weten te schatten en of deze verwachtingen gebaseerd zijn op daadwerkelijke leerprestaties 

van kinderen of op bijvoorbeeld de sociale afkomst van kinderen of op het opleidingsniveau van de 

ouders. Wanneer te makkelijke leerstof wordt aangeboden op basis van (te) lage verwachtingen kan 

het zijn dat een kind onnodig laag gaat presteren.  

Voor de dataverzameling werd allereerst gedurende een ochtend of middag gefilmd in de klas. 

Er werden niet alleen momenten gefilmd waarop zich klassikale instructie voordeed, maar ook 

momenten waarop de leerkracht individuele leerlingen begeleidde tijdens speel-werklessen, om een 

zo representatief mogelijk beeld van de les te krijgen. De geobserveerde lessituaties, op video 

vastgelegd, werden vervolgens kwantitatief gecodeerd en geanalyseerd aan de hand van het 

observatieschema.  

Bij de analyse van het gefilmde materiaal zijn vijf fragmenten geselecteerd, waarin sprake was 

van een situatie waarin zich gedrag voordeed waaruit bepaalde verwachtingen van de leerkracht 

zouden kunnen blijken ten opzichte van afzonderlijke kinderen. Dit waren opvallende momenten in de 
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les, zoals het zichtbaar genegeerd worden van een kind. Voor de kinderen die voorkwamen in deze 

geselecteerde episodes is het observatieschema ingevuld.  

Na het filmen in de klas en de analyse van de observaties zijn de interviews met de leerkracht 

afgenomen. Tijdens de interviews werd gebruik gemaakt van de critical incident methode. Hierbij 

werden de uitgekozen fragmenten van de op video vastgelegde lessen teruggekeken met de 

leerkracht, waarbij werd gevraagd naar redenen van of argumenten voor beslissingen of 

handelswijzen van de leerkracht. Op deze wijze kon de leerkracht het eigen gedrag bewuster 

waarnemen en daarop reflecteren (Angelides, 2000). Deze methode wordt ook wel stimulated recall 

genoemd. Hierbij wordt door het bekijken van videofragmenten een gebeurtenis herbeleefd, waardoor 

de gedachten die op dat moment bepalend voor het handelen waren worden herinnerd. 

Er is gekozen voor een combinatie van de critical incident methode met het afnemen van 

gestructureerde interviews omdat zo in elk interview dezelfde vragen gesteld konden worden aan de 

hand van vragenlijsten. De algemene vragenlijst werd aan het begin van het interview met de 

leerkracht doorgenomen. Daarna werden de vijf geselecteerde videofragmenten bekeken met de 

leerkracht en werd per fragment, en dus per kind, de individuele vragenlijst doorgenomen, waarbij met 

de leerkracht de verwachtingen en het handelen ten opzichte van de desbetreffende kinderen werd 

besproken. De interviews duurden ongeveer een uur. De gesprekken werden met een voice-recorder 

vastgelegd, zijn teruggeluisterd en geanalyseerd. 

Na de interviews werden de observatieschema’s en de resultaten uit de interviews gekoppeld, 

waardoor de verwachtingen van de leerkracht en het gedrag van de leerkracht in de klas in 

samenhang met elkaar konden worden bekeken. Hierdoor kon worden bekeken of de leerkrachten 

zich verschillend gedroegen ten opzichte van de afzonderlijke kinderen, afhankelijk van de 

verwachting die de leerkracht koesterde van die kinderen. Zo konden kinderen waarvan de leerkracht 

een lage verwachting heeft worden vergeleken met kinderen van wie de leerkracht een hoge 

verwachting heeft, voor wat betreft feedback, aanbodniveau van leerstof en de mate van interactie van 

de leerkracht met de leerling.  

 
Resultaten  
 

Differentiatie en motivatie van leerkrachten in de klas 

 
Aan de hand van de algemene vragenlijst werden onder meer achtergrondgegevens verzameld over 

de mate waarin leerkrachten zich competent voelen in het omgaan met zwak presterende leerlingen, 

de differentiatie in de klas voor wat betreft doelstellingen, criteria en opdrachten en hun motivatie. De 

gegevens zijn terug te vinden in Tabel 1.  

Zo werd gevraagd naar de mate waarin leerkrachten tevreden zijn met hun werk en in 

hoeverre zij zich competent voelen in het omgaan met kinderen van wie de leerprestaties tegenvallen. 

Drie van de vier leerkrachten gaven aan dat ze “meestal” tevreden zijn met hun werk, één leerkracht 

was “bijna altijd” tevreden. Twee leerkrachten gaven aan dat ze zich “gemiddeld” competent voelen in 

het omgaan met kinderen van wie de leerprestaties tegenvallen. Twee leerkrachten zeiden tijdens het 
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interview dat ze zich hierin “heel erg” competent voelen. Ook werd leerkrachten gevraagd naar hun 

motivatie in het werken met kinderen van wie de leerprestaties tegenvallen. Drie van de vier 

leerkrachten gaven aan dat ze het nooit moeilijk vinden om kinderen met een tegenvallende 

ontwikkeling te blijven stimuleren. Eén leerkracht gaf hierbij aan “zelden”. Eén leerkracht ervaarde het 

als “een uitdaging om kinderen te laten groeien”, een andere leerkracht antwoordde: “Het kunnen zien 

van vooruitgang, al dan niet in kleine stapjes, geeft veel voldoening”. Op de vraag “Steekt u meer 

energie in leerlingen met tegenvallende resultaten dan in andere kinderen?” antwoordden 

leerkrachten verschillend, zo zei één leerkracht: “Ja, dit gaat automatisch. Kinderen die het zelf goed 

kunnen zijn zelfstandig, anderen moet je dan meer aandacht geven.” Eén leerkracht gaf aan juist de 

aandacht gelijk te willen verdelen, om “(…) iedereen aandacht te geven”. 

Ook zijn in de interviews vragen gesteld over de differentiatie van leerkrachten op klasniveau, 

onafhankelijk van de individuele kinderen in de klas. Hierbij werd leerkrachten gevraagd of, en zo ja, in 

welke mate, zij doelstellingen, criteria en opdrachten aanpassen aan de individuele niveaus van de 

leerlingen. Alle leerkrachten gaven aan in enige mate voor elk kind afzonderlijk persoonlijke doelen te 

hanteren, al dan niet op papier. Twee leerkrachten zeiden dit “regelmatig” te doen, één leerkracht 

“meestal” en een leerkracht “bijna altijd”. Op de vraag “Vindt u het belangrijk om doelstellingen voor 

leerlingen zo hoog mogelijk te formuleren?” antwoordden alle leerkrachten “meestal”.  

Leerkrachten gaven wel aan verschillende criteria te hanteren voor afzonderlijke kinderen, één 

leerkracht zei dit “regelmatig” te doen, twee leerkrachten “meestal”, en een leerkracht gaf aan dit “bijna 

altijd” te doen. Ook gaven leerkrachten aan kinderen met dezelfde prestaties wel eens, bijvoorbeeld 

om pedagogische redenen, verschillende feedback te geven. Twee leerkrachten gaven aan dit 

“regelmatig” te doen, twee leerkrachten zeiden dit “meestal” te doen. Redenen die hiervoor werden 

gegeven zijn onder meer: “Alle kinderen zijn verschillend. Beloningen en correctie pas je daarop op 

aan” en “Dit is afhankelijk van eerdere prestaties”.  

Twee van de vier leerkrachten gaven in het interview aan dat ze kinderen “regelmatig” 

verschillende opdrachten geven, aansluitend op hun niveau; de andere twee leerkrachten antwoorden 

hierop beide “bijna altijd”. Eén leerkracht gaf hierbij aan dat zij dezelfde opdrachten geeft aan alle 

kinderen, maar dat er dan andere eisen worden gehanteerd. Eén leerkracht zei dat aan de leerlingen 

die beter presteren dan gemiddeld iets extra’s wordt aangeboden in de vorm van vrijwillige taken: 

“magwerkjes”. Er is dan zo de mogelijkheid om toe te spitsen op individuele niveaus. Aan de kinderen 

die minder goed presteren wordt verlengde instructie aangeboden, gebaseerd op de citoscore. Alle 

leerkrachten beschouwden intelligentie als een min of meer ontwikkelbare eigenschap, twee 

leerkrachten gaven hierbij aan “gemiddeld”, een leerkracht zei “redelijk” en een leerkracht “heel erg”.  
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Tabel 1 
Achtergrondkenmerken van leerkrachten: Hoe staan leerkrachten in hun werk?  
Variabele Gemiddeld/ 

regelmatig 
Redelijk/ 
meestal 

Heel erg/ 
Bijna altijd 

Tevreden met het werk 
 

0 3 1 

Het competent voelen in het omgaan met 
kinderen met  tegenvallende prestaties  
 

2 0 2 

Niet moeilijk om kinderen met tegenvallende 
resultaten te stimuleren 
 

0 1 3 

Het hanteren van verschillende doelen  
 

2 1 1 

Belangrijk om doelstellingen zo hoog mogelijk te 
formuleren 
 

2 1 1 

Hanteren van verschillende criteria 
 

1 2 1 

Het geven van verschillende feedback bij 
dezelfde prestatie 
 

2 2 0 

Het geven van verschillende opdrachten  
 

2 0 2 

Het beschouwen van intelligentie als een 
ontwikkelbare eigenschap 

2 1 1 

 

 

De mate waarin sociale achtergrond meespeelt in het vormen van verwachtingen 
 
Verband tussen leerprestaties, verwachtingen en een stimulerende thuisomgeving  

Voor het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag: “In welke mate is de verwachting van de 

leerkracht gebaseerd op de achtergrond en thuissituatie van leerlingen in groep 1 en 2?” werden 

vanwege de kleine steekproef non-parametrische Spearman Rank correlatie toetsen gebruikt, met α = 

5%. Verwacht werd dat leerkrachten lagere verwachtingen hebben van leerlingen afkomstig uit een 

laag opgeleid milieu. Hierbij werd allereerst gekeken naar de samenhang tussen de mate waarin de 

leerkrachten ouders in staat achten om een stimulerende omgeving te scheppen voor het kind en hun 

verwachtingen ten opzichte van die kinderen met betrekking tot hun start in groep 3. Hiertussen bleek 

een sterk positief verband (rs(20) =.69; p<.001). Dit houdt in dat de verwachtingen van de leerkracht 

ten opzichte van het kind sterk beïnvloed worden door de mate waarin de leerkracht de ouders in 

staat acht om een stimulerende omgeving te scheppen voor het kind. Het gaat dan om het beeld dat 

de leerkracht heeft van de thuissituatie van het kind en de mate waarin zij de thuissituatie als 

stimulerend ervaart voor het kind.  

Hiernaast werd gekeken naar de mate waarin de huidige prestaties van de leerlingen 

samenhangen met de mate waarin de leerkracht de thuissituatie van kinderen als stimulerend ervaart. 

Hierbij werd een sterk verband aangetroffen (rs(20) =.81; p<.001). Dit betekent dat er een sterk 

verband is tussen de door de leerkracht ervaren leerprestaties en de mate waarin de leerkracht de 

ouders in staat acht een stimulerende omgeving te scheppen voor het kind. Ook tussen de 
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verwachting van de leerkrachten ten aanzien van de start in groep 3 van de leerlingen en de huidige 

leerprestaties werd een sterk verband aangetroffen (rs(20) =.67; p<.001). Dit houdt in dat de 

verwachtingen van de leerkracht ook sterk samenhangen met de ervaren leerprestaties. Zo bleek dat 

niet alleen de verwachtingen van leerkrachten samenhangen met de mate waarin zij de ouders in 

staat achten een stimulerende omgeving te scheppen voor hun kind, maar dat er ook een sterk 

positief verband is tussen het beeld van de thuissituatie en de ervaren leerprestaties van de leerling. 

Het is dan niet duidelijk hoe de variabelen samenhangen. 

 

Waarop baseren leerkrachten zich bij het vormen van een beeld van een kind? 

In dit onderzoek werd ook gekeken naar de gronden waarop verwachtingen van leerkrachten 

gebaseerd zijn. Hierbij gold als hypothese dat de verwachtingen van leerkrachten meer gebaseerd zijn 

op de sociale achtergrond dan op de leerprestaties of de toetsgegevens van de kinderen. Een 

overzicht van de resultaten is te vinden in Tabel 2. Leerkrachten gaven op de vraag “Waarop baseert 

u zich bij het vormen van een beeld van het kind” de antwoordmogelijkheid “huidige leerprestaties en 

toetsgegevens” gemiddeld de hoogste score (M = 4.35). De mate waarin het kind in staat is zich 

sociaal te gedragen (M = 4.20) scoorde gemiddeld hoger dan de sociale achtergrond van het kind of 

thuissituatie (M = 3.55). Uit de hoge standaarddeviatie (SD = 1.39) blijkt wel dat de spreiding groot is, 

er zijn uiteenlopende scores gegeven voor de verschillende kinderen door de verschillende 

leerkrachten. De uiterlijke verschijning van het kind  (M = 1.55) scoorde hoger dan het leerlinggewicht. 

Het leerlinggewicht kreeg, hoewel dit ook een uitdrukking van het opleidingsniveau van de ouders, 

gemiddeld genomen van leerkrachten de laagste score (M = 1.45).  

Uit het doorvragen in de interviews bleek ook dat veel leerkrachten geen belangstelling 

hebben voor het leerlinggewicht als weergave van het opleidingsniveau van de ouders. Geen van de 

geïnterviewde leerkrachten wist het leerlinggewicht van de kinderen uit het hoofd. Ook het 

opleidingsniveau van de ouders zelf werd door de geinterviewde leerkrachten als weinig relevant 

ervaren: “Vaak weet je wel of ouders wel of niet werken en het beïnvloedt mij niet in het kijken naar 

het kind, ik kijk wel naar de thuissituatie op dat moment”. Betrokkenheid bij het kind en kenmerken van 

de gezinssituatie en -samenstelling zijn volgens de geïnterviewde leerkrachten belangrijker dan het 

opleidingsniveau:  
“Je weet wel de opleiding van de ouders, maar dat heeft geen invloed, daar hou je geen rekening mee, je kijkt 

naar het kind zelf, van hoe die het doet. [...] Ik koppel dat wel los. Je kijkt niet van nou die vader is arts, daar 

zal het wel inzitten, nee eigenlijk speelt dat niet mee, daar kijk ik niet naar [...] Sociale achtergrond, ja wat ze 

thuis met hem doen en wat ze aanbieden, zo heb ik dat geïnterpreteerd, wat hij thuis meekrijgt [...] Je kunt 

ook ouders hebben die wat lager geschoold zijn en ook heel leuk met hun kind bezig zijn.”  

Leerkrachten gaan in eerste instantie dus uit van leerprestaties en toetsgegevens. Wel 

noemde een van de vier leerkrachten tijdens het interview dat ze een aantal keren verrast werd door 

citoscores van kinderen, deze bleken hoger dan ze verwachtte. Deze leerkracht gaf aan dat de 

“passieve ontwikkeling” van een kind vaak moeilijk zichtbaar is, waardoor het niveau van een kind 

voor haar moeilijker in te schatten is. Naar aanleiding van de cito-uitslag wilde ze de desbetreffende 

kinderen beter observeren en stimuleren in de klas:  
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“Cito’s zijn wel een momentopname, het kan zijn dat hij dingetjes goed heeft gegokt […] Het is niet zo dat een 

kind heel veel goed kan gokken en dan opeens van een E naar een A gaat, dat is niet zo, maar hij kan wel 

iets beter zijn gemaakt omdat hij toevallig […] En cito’s kan ik pas weer vergelijken strakjes in juni. En dan 

kan ik ook echt zien van nou, hij wist het echt of het was toeval. Want hij heeft toen die vraag goed gemaakt 

en nu fout. Dat kan ik vergelijken. En verder de rest van het jaar zoveel mogelijk met hem oefenen en positief 

belonen en stimuleren, zodat hij er plezier in krijgt, veel complimentjes geven.”  

Naar aanleiding van deze resultaten blijkt er dus geen grond om de hypothese dat 

leerkrachten hun verwachtingen meer baseren op sociale achtergrond dan op leerprestaties of 

toetsgegevens te aanvaarden. 

 

Tabel 2 
Waarop zijn verwachtingen van leerkrachten gebaseerd? (gerangschikt naar hoogste score) 
Variabele M SD 
Huidige leerprestaties of toetsgegevens  
 

4.35 0.93 

Mate waarin het kind in staat is zich 
sociaal te gedragen 

4.20 1.00 

   
Sociale achtergrond of thuissituatie 
 

3.55 1.39 

Uiterlijke verschijning  1.55 1.15 

Leerlinggewicht 1.45 1.00 
 

 
Worden de verwachtingen van leerkrachten zichtbaar in de klas? 

 
In dit onderzoek is ook gekeken of verwachtingen van leerkrachten zichtbaar worden in de klas. 

Hiertoe werd de tweede onderzoeksvraag geformuleerd: “Zijn er verschillen in gedrag van 

leerkrachten van groep 1 en 2 in de klas tussen kinderen van wie zij een hoge of lage verwachting 

koesteren, is er een verschil in het aanbod van leerstof of voor jonge leerlingen gehanteerde 

doelstellingen?” Deze vraag werden beantwoord aan de hand van gegevens verkregen door middel 

van observatie en interviews. Er waren grote verschillen tussen gemeten scores; deze liepen uiteen 

van nul tot dertig. 

De hypothese was dat verwachtingen van leerkrachten ten opzichte van kinderen met een 

hoge of lage verwachting zichtbaar worden in gedrag van de leerkracht (feedback en mate van 

interactie) en in leerstofaanbod (doelstellingen en criteria, aanbod van opdrachten). Voor wat betreft 

feedback werd verwacht dat leerkrachten kinderen van wie zij een lage verwachting hebben andere 

feedback geven, zo worden zij minder positief bejegend en krijgen zij minder positieve en meer 

negatieve feedback. Voor wat betreft de mate van interactie werd verwacht dat leerkrachten minder 

communiceren met leerlingen van wie zij een lagere verwachting hebben. Voor wat betreft 

aanbodniveau werd verwacht dat leerkrachten kinderen van wie zij minder verwachten minder en 

minder moeilijke leerstof aanbieden. Om deze hypothesen te toetsen zijn de waarden, gemeten met 

het observatieschema, tweezijdig getoetst met een Mann-Whittney U-toets, met α = 5%. Ook hier zijn 

non-parametrische toetsen uitgevoerd omdat er sprake is van een kleine steekproef en er in de 
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vragenlijsten gebruik is gemaakt van schalen die variabelen van ordinaal meetniveau opleveren. Bij 

een Mann-Whittney U-toets worden alle gevonden scores een rangscore toegewezen, waarna voor 

beide groepen (hoge en lage verwachtingen) deze rangscores worden opgeteld. Zo ontstaat de U-

waarde. In Tabel 3 wordt een overzicht gegeven van alle gevonden waarden.  

 

Tabel 3 
Overzicht waarden Mann-Whittney U-toetsen  
Variabele Rangscore lage 

verwachting 
Rangscore hoge 

verwachting 
U-waarde Significantie 

Positieve correctie 
 

12.15 8.85 33.50 n.s. 

Negatieve correctie 
 

10.75 10.25 47.50 n.s. 

Krijgt complimentje of 
bevestiging 
 

10.80 10.20 47.00 n.s. 

Wordt genegeerd 
 

12.00 9.00 35.00 n.s. 

Komt aan bod in 
kringgesprekken 
 

8.70 12.30 32.00 n.s. 

Wordt individueel benaderd 
 

10.80 10.20 47.00 n.s. 

Krijgt mogelijkheden om 
zelfstandig te oefenen 
 

11.10 9.90 44.00 n.s. 

Krijgt één op één begeleiding  
 

10.55 10.45 49.50 n.s. 

Vooruitgang wordt gevolgd 
(observatie) 
 

11.25 9.75 42.50 n.s. 

Leerkracht is eerder tevreden 
met tegenvallende resultaten  
 

11.50 9.50 40.00 n.s. 

Leerkracht heeft afzonderlijke 
doelen, informeel of op papier 
 

12.10 8.90 34.00 n.s. 

Vooruitgang wordt gevolgd 
(interview)  
 

12.45 8.55 30.50 n.s. 

Krijgt andere opdrachten 9.20 11.80 37.00 n.s. 
 
 

Feedback 

Allereerst wordt beschreven of er verschillen waren voor wat betreft de feedback die de leerkracht gaf 

aan kinderen van wie zij een hoge of een lage verwachting had. Kinderen van wie de leerkracht een 

lage verwachting had (gemiddelde rangscore 12.15) werden gemiddeld genomen vaker op een 

positieve, bemoedigende manier gecorrigeerd dan kinderen met een hoge verwachting (gemiddelde 

rangscore 8.85), maar dit verschil bleek niet significant te zijn (U(10,10) = 33.50). Er werd ook geen 

significant verschil aangetroffen voor wat betreft correctie die op negatieve wijze plaatsvond voor 

kinderen met een lage (gemiddelde rangscore 10.75) of hoge (gemiddelde rangscore 10.25) 

verwachting (U(10,10)= 47.50). Ook voor wat betreft het geven van complimentjes en bevestiging 
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werd geen significant verschil aangetroffen tussen leerlingen met een lage (gemiddelde rangscore 

10.80) en kinderen met een hoge verwachting (gemiddelde rangscore 10.20) (U(10,10) = 47.00). De 

hypothese dat leerkrachten kinderen van wie zij een lage verwachting hebben andere feedback geven 

kan dus niet worden aanvaard. 

 

Interactie 

Ook werd gekeken of het gedrag van leerkrachten in de klas anders was voor wat betreft de mate van 

interactie met de kinderen. Kinderen met een lage verwachting werden gemiddeld genomen wel vaker 

genegeerd door de leerkracht (gemiddelde rangscore 12.00) dan kinderen met een hoge verwachting 

(gemiddelde rangscore 9.00), maar dit verschil bleek niet significant (U(10,10) = 35.00). Kinderen van 

wie de leerkracht een lage verwachting had (gemiddelde rangscore 8.70) kwamen gemiddeld 

genomen ook minder vaak aan bod in kringgesprekken dan kinderen van wie de leerkracht een hoge 

verwachting had (gemiddelde rangscore 12.30), maar ook dit verschil bleek niet significant (U(10,10) = 

32.00). Ten slotte werd gekeken naar de mate waarin de leerkracht leerlingen individueel benadert in 

de klas, bijvoorbeeld om hen te begeleiden tijdens het zelfstandig werken. Er bleek geen significant 

verschil te zijn tussen kinderen met een lage (gemiddelde rangscore 10.80) en kinderen met een hoge 

(gemiddelde rangscore 10.20) verwachting (U(10,10) = 47.00). Hieruit volgt dat de hypothese dat er 

minder interactie is van leerkrachten met kinderen van wie zij een lage verwachting hebben niet kan 

worden aanvaard.  

 

Aanbodniveau  

Voor wat betreft het aanbodniveau werd door middel van observatie en interviews gekeken naar 

verschillende aspecten. Met observaties werd gekeken of er een verschil was in de mate waarin 

leerkrachten kinderen van wie zij een hogere of lager verwachting hadden meer mogelijkheden gaven 

om zelfstandig te oefenen. Er bleek geen significant verschil tussen kinderen met een lage 

(gemiddelde rangscore 11,10) en kinderen met een hoge verwachting (gemiddelde rangscore 9.90) 

(U(10,10) = 44.00). Ook werd gekeken of er een verschil was tussen de één op één begeleiding van 

de leerkracht bij het uitvoeren van een taak. Het verschil tussen kinderen met een lage verwachting 

(gemiddelde rangscore 10.55) en kinderen met een hoge verwachting (gemiddelde rangscore 10.45) 

bleek niet significant (U(10,10) = 49.50). Tot slot werd gekeken naar de mate waarin de leerkracht de 

vooruitgang van de leerling volgde. Leerkrachten volgden gemiddeld genomen wel vaker de 

vooruitgang van kinderen van wie zij een lage verwachting hadden (gemiddelde rangscore 11.25) dan 

van kinderen van wie zij een hoge verwachting hadden (gemiddelde rangscore 9.75), maar dit verschil 

bleek niet significant (U(10,10) = 42.50).  

Ook werd tijdens de interviews gevraagd naar opdrachtniveau en naar doelstellingen en 

criteria die werden gehanteerd voor de verschillende kinderen. Leerkrachten waren gemiddeld 

genomen bij kinderen van wie zij een lage verwachting hebben wel eerder tevreden met resultaten 

waarmee zij bij andere kinderen geen genoegen zouden nemen, maar het verschil tussen kinderen 

met een lage (gemiddelde rangscore 11.50) of hoge (gemiddelde rangscore 9.50) verwachting bleek 

niet significant (U(10,10) = 40.00). Ook hadden leerkrachten gemiddeld genomen vaker op informele 
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wijze doelen geformuleerd voor kinderen van wie zij een lage verwachting hebben (gemiddelde 

rangscore 12.10) dan voor kinderen van wie zij een hoge verwachting hebben (gemiddelde rangscore 

8,90) of hadden zij doelen op papier voor deze kinderen, in de vorm van een handelings- of 

groepsplan. Ook dit verschil bleek echter niet significant (U(10,10) = 34.00). Leerkrachten volgden 

vaker de vooruitgang van kinderen van wie zij een lage verwachting hebben (gemiddelde rangscore 

12.45) dan van kinderen van wie zij een hoge verwachting hebben (gemiddelde rangscore 8.55), maar 

er werd tussen beide groepen geen significant verschil aangetroffen (U(10,10) = 30.50). Tot slot 

kregen kinderen van wie de leerkracht een lage verwachting (gemiddelde rangscore 9.20) had 

gemiddeld genomen minder vaak andere opdrachten dan kinderen van wie de leerkracht een hoge 

verwachting had (gemiddelde rangscore 11,80); ook dit verschil bleek niet significant (U(10,10) = 

37.00). Hieruit blijkt dat de hypothese dat kinderen met een lage verwachting minder en makkelijkere 

leerstof krijgen aangeboden niet juist is. 

Naast het gedrag waarnaar werd gekeken aan de hand van het observatieschema zijn tijdens 

de observaties een aantal verschillende manieren waargenomen waarop leerkrachten leerlingen 

minder kansen kunnen geven om te leren. Zo worden kinderen die zwakker presteren minder vaak 

open vragen gesteld in groepsgesprekken, maar krijgen deze kinderen eerder gesloten, 

‘controlerende’ of gemakkelijk te beantwoorden vragen. Op deze manier kan de leerkracht kijken of 

een leerling de stof heeft begrepen. Kinderen die in de klas beter presteren kregen vaker 

“openingsvragen” in de kring, die hen stimuleren om na te denken over de te behandelen stof. Een 

leerkracht zei hierover dat ze een meisje in de kring ‘de beurt gaf’ “om haar wat vrijer te laten spreken 

in de groep”, zij krijgt dan een dergelijke vraag om pedagogische redenen:  
“Ik hou er wel rekening mee, er zijn natuurlijk kinderen, ook weer de kleintjes, die dat heel moeilijk vinden en 

ik hou ook van succeservaringen. (..) ik ga niet iemand een vraag stellen waarvan ik absoluut al zeker weet 

van nou, die weet het niet, dat vind ik zo flauw.”  
Ook is opgemerkt dat leerkrachten in kringgesprekken kinderen juist een vraag stelden op het moment 

dat ze storend gedrag vertonen in de klas, om hen ‘bij de les te houden’. Dit kan uiteraard wel 

stimulerend werken.  

Hiernaast is waargenomen dat kinderen minder mogelijkheden om te leren kunnen krijgen 

door bijvoorbeeld het hanteren van sancties als het isoleren van kinderen, waarbij kinderen 

bijvoorbeeld op de gang zitten of hen op andere manieren wordt verhinderd deel te nemen aan de les. 

Daarnaast is gezien dat het laten spelen of werken met kinderen die zwakker presteren niet 

bevorderend werkt, hierdoor hebben kinderen minder mogelijkheden om zich op te trekken aan beter 

presterende kinderen. 

Dergelijke handelingswijzen kunnen leermogelijkheden van kinderen beperken, onafhankelijk 

van de verwachtingen die leerkrachten hebben. Het kan zijn dat kinderen die slechter presteren vaker 

storend gedrag vertonen in de klas. Het hanteren van dergelijke straffen is voor deze kinderen 

schadelijker. Ook zou storend gedrag in de klas voor leerkrachten redenen kunnen zijn om minder 

hoge leerprestaties van kinderen te verwachten. Drie van de vier leerkrachten gaven op de vraag in 

de algemene vragenlijst “Vindt u dat het gedrag van een kind los te zien is van zijn of haar cognitieve 

ontwikkeling” “gemiddeld” als antwoord, een leerkracht antwoordde met “heel erg”. Voor de individuele 

kinderen gaven leerkrachten op deze vraag vaker “niet” en “zelden” als antwoord (M = 1.80; SD = 
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0.84), waarbij leerkrachten eerder vonden dat gedrag de cognitieve ontwikkeling beïnvloedt als het 

gaat om gedragskenmerken die leerprestaties daadwerkelijk beïnvloeden en die iets zeggen over de 

werkhouding van een kind, zoals concentratievermogen.  

 
Conclusie 
 

In dit onderzoek stonden de verwachtingen van leerkrachten ten opzichte van autochtone leerlingen in 

de eerste groepen van het basisonderwijs centraal. Deze verwachtingen, de gronden waarop deze 

zijn gebaseerd en de mate waarin deze tot uiting komen in het gedrag van de leerkracht in de klas of 

het leerstofaanbod werden onderzocht aan de hand van een tweetal onderzoeksvragen:  

1. In welke mate zijn verwachtingen van leerkrachten gebaseerd op de achtergrond en 

thuissituatie van leerlingen in groep 1 en 2? 

2. Zijn er verschillen in gedrag in de klas van leerkrachten van groep 1 en 2 tussen kinderen van 

wie zij een hoge of lage verwachting hebben; is er een verschil in de aanbod van leerstof? 

Deze vragen worden hieronder beantwoord.  

Uit de resultaten van de eerste onderzoeksvraag blijkt er een sterke samenhang te bestaan 

tussen de verwachtingen die leerkrachten hebben van kinderen, de ervaren leerprestaties van 

kinderen en de mate waarin leerkrachten ouders in staat achten om een stimulerende omgeving te 

scheppen voor kinderen. Dit zou kunnen betekenen dat naarmate de leerkracht een negatiever beeld 

heeft van de mate waarin de ouders in staat zijn om een stimulerende thuissituatie te scheppen voor 

het kind, de leerprestaties van een kind lager worden ervaren en de verwachtingen van de leerkracht 

ten aanzien van toekomstige leerprestaties van de leerling ook lager zijn.  

Leerkrachten gaven wel aan dat zij zich bij het vormen van een beeld van kinderen allereerst 

baseren op toetsgegevens en leerprestaties van kinderen. Ook de mate waarin een kind in staat is 

zich sociaal te gedragen werd hierbij relevanter gevonden dan de sociale achtergrond of thuissituatie 

van kinderen. Het leerlinggewicht als indicator voor het opleidingsniveau van de ouders blijkt door 

leerkrachten nauwelijks te worden betrokken in de beeldvorming van het kind en zijn of haar 

leerprestaties. Of ouders betrokken zijn bij het kind en zijn of haar ontwikkeling blijkt daarentegen wel 

relevant voor leerkrachten.  

 Naar aanleiding van de tweede onderzoeksvraag werd gekeken of er verschillen zijn in gedrag 

van leerkrachten van groep 1 en 2 in de klas tussen kinderen van wie zij een hoge of lage verwachting 

koesteren en of er een verschil is in het aanbod van leerstof of voor jonge leerlingen gehanteerde 

doelstellingen. Deze vraag kan ontkennend worden beantwoord. Uit zowel de observaties als de 

interviews blijken geen significante verschillen in gedrag of leerstofaanbod van leerkrachten ten 

opzichte van kinderen van wie zij een hoge of lage verwachting hebben. Hieruit volgt dat, mochten 

leerkrachten (te) lage verwachtingen hebben ten aanzien van kinderen, deze niet zichtbaar waren in 

hun gedrag in de klas of aanbod van leerstof.  
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Discussie  

 

Het belang van het onderzoek voor de theorie 
 

Traditioneel zijn er een aantal verschillende methoden om onderzoek te doen naar 

leraarsverwachtingen. In dit onderzoek zijn methoden gehanteerd waarbij geen sprake was van 

manipulatie van verwachtingen van leerkrachten. Ook kunnen leerkrachten worden gevraagd om 

volgens verschillende criteria leerlingen te ordenen van hoog naar laag, waarna door middel van 

observatie kan worden onderzocht hoe verschillen in gedrag ten opzichte van leerlingen met een hoge 

of lage verwachting tot uiting komen. Deze methode is gevolgd in dit onderzoek. Hiernaast kunnen 

schattingen van leraren met betrekking tot de vooruitgang van hun leerlingen worden vergeleken met 

objectieve tests van leerlingprestaties. Dit was in dit onderzoek niet mogelijk. Wel bleek uit een 

interview met een leerkracht dat zij soms verrast werd door cito-scores van kinderen, die hoger bleken 

dan verwacht. Dit zou een indicator kunnen zijn van (te) lage verwachtingen.  

 In dit onderzoek werd een sterk positief verband gevonden tussen de ervaren leerprestaties 

en de verwachtingen van leerkrachten ten opzichte van leerlingen. Dit is in overeenstemming met 

eerder onderzoek, uit de literatuur blijkt dat leerkrachten hun verwachtingen vaak baseren op eerdere 

prestaties van leerlingen (Brophy, 1985). Dit zou erop kunnen wijzen dat verwachtingen van 

leerkrachten niet onjuist hoeven te zijn. Uit dit onderzoek bleek ook dat leerkrachten hun beeld van 

leerlingen en hun prestaties met name laten bepalen door leerprestaties of toetsgegevens van 

leerlingen. Het is immers heel legitiem om verwachtingen te baseren op leerprestaties en 

toetsgegevens. Het zou echter ook zo kunnen zijn dat het causaal verband tussen de variabelen 

andersom loopt en dat de leerprestaties lager worden ervaren naarmate de verwachtingen ten 

opzichte van kinderen lager zijn.  

Ook is in dit onderzoek een sterk verband aangetroffen tussen verwachtingen van 

leerkrachten en de mate waarin leerkrachten de thuisomgeving van leerlingen als stimulerend ervaren. 

Het gaat dan niet zozeer over het opleidingsniveau van de ouders, maar meer over hoe de leerkracht 

de mate van betrokkenheid van de ouders ervaart. Dit sluit aan bij onderzoek van Bakker, Stoep, Van 

den Heuvel en Bouts (2002), die een positieve samenhang vonden tussen de indruk die leerkrachten 

hebben van de ouderbetrokkenheid en de verwachtingen van leerkrachten ten aanzien van de 

leerprestaties van kinderen. Er werd daarbij ook een significante samenhang tussen de vermoede 

sociaal-economische achtergrond en de vermeende onderwijsbetrokkenheid van de ouders 

gevonden: hoe hoger de sociaal-economische achtergrond werd ingeschat, des te positiever de indruk 

van de leerkracht over de onderwijsbetrokkenheid was. Dit zou volgens de onderzoekers kunnen 

wijzen op bevooroordeeldheid van de leerkrachten ten aanzien van de ouderlijke betrokkenheid. De 

resultaten van het huidige onderzoek wijzen ook in die richting.  

Ook de feitelijke prestaties (rapportcijfers) correleerden volgens Bakker en collega’s (2002) 

met de perceptie van de ouderlijke betrokkenheid. Dit onderschrijft de resultaten uit het huidige 

onderzoek, waarbij een sterk positief verband is gevonden tussen de ervaren leerprestaties van 

kinderen en de mate waarin leerkrachten ouders in staat achten om een stimulerende thuisomgeving 

 24



Marleen van Grunsven  Masterthesis Onderwijskunde  

 
te scheppen: hoe minder de leerkracht ouders in staat acht om een stimulerende thuisomgeving te 

scheppen voor hun kinderen, hoe lager zij de leerprestaties ervaart. Dit kan ook andersom; dan 

worden de leerprestaties ervaren lager ervaren naarmate de leerkracht de ouders minder in staat acht 

om een stimulerende omgeving te scheppen voor het kind. 

Ook Bakker, Denessen en Brus-Laeven (2007) toonden aan dat leerkrachten ouders met een 

hoger opleidingsniveau meer betrokkenheid bij het onderwijs van hun kinderen toedichten, terwijl 

ouders met verschillende opleidingsniveaus zelf niet laten zien meer of minder betrokken te zijn. 

Objectieve gegevens over leerprestaties correleerden in het onderzoek van Bakker en collega’s 

(2007) alleen met sociaal milieu voor begrijpend lezen. Zij geven aan dat de conclusie 

gerechtvaardigd lijkt dat een relatie tussen sociaal-economische achtergrond en leerprestaties indirect 

tot stand komt via percepties van leerkrachten ten aanzien van de ouderlijke betrokkenheid. Jungbluth 

(2003) constateerde eerder dat het beeld dat een leerkracht heeft van de sociale achtergrond van de 

leerlingen ook tot uiting komt in en een belangrijke determinant is van het aanbodniveau, maar dat 

daarnaast ook de mate waarin de leerkracht meent te weten dat er in het gezin problemen heersen 

hierop van invloed is. 

Denessen (2009, in een interview met Peeters) vond verschillen in daadwerkelijke 

leerprestaties van allochtone en autochtone scholieren, afhankelijk van de mate waarin de leerkracht 

bevooroordeeld bleek. Deze vooroordelen werden gemeten met associatietesten, waardoor niet met 

zelfrapportage gewerkt hoefde te worden. Genoemd werd dat leerkrachten - onbewust - vooroordelen 

mee laten wegen in de beoordeling van leerresultaten. In het huidige onderzoek werd niet gekeken 

naar de affiniteit van de leerkracht met de achtergrond van kinderen met laag-opgeleide ouders. 

Tijdens de interviews noemde een leerkracht wel dat ze het zelf motiverend vindt als een ouder 

betrokkenheid bij de ontwikkeling van het kind toont, het zou dan zo kunnen zijn dat als de relatie van 

de leerkracht met ouders goed is, de leerkracht eerder geneigd is in de leerling te investeren. 

In dit onderzoek werd ook gekeken of er voor wat betreft het gedrag van leerkrachten in de 

klas of het aanbodniveau verschillen waren ten opzichte van kinderen. Zo werd naar aanleiding van 

onderzoek van Brophy (1983) gekeken naar de mate waarin het gedrag van leerkrachten, voor wat 

betreft feedback, de mate van interactie en het aanbodniveau anders was voor leerlingen van wie de 

leerkracht een hoge of een lage verwachting heeft. Hierbij zijn geen significante verschillen gevonden. 

Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat een verwachtingseffect, mocht dat er zijn, niet tot uiting 

komt in de klas in gedrag of aanbodniveau. De resultaten laten, ook al zijn deze niet significant, wel 

verschillen zien; zo blijkt dat kinderen van wie de leerkracht een lage verwachting heeft eerder worden 

genegeerd door de leerkracht en minder vaak aan bod komen in kringgesprekken. Dit is in 

overeenstemming met de door Brophy geconstateerde gedragingen van leerkrachten. Wel werd, in 

tegenstelling tot de door Brophy gevonden verschillen, de vooruitgang vaker gevolgd van leerlingen 

van wie de leerkracht een lage verwachting heeft, een reden kan zijn dat leerkrachten de leerlingen 

van wie zij een lagere verwachting hebben graag observeren om juist beter op het niveau van 

leerlingen in te kunnen spelen. Ook werden kinderen van wie de leerkracht een lage verwachting had 

gemiddeld genomen vaker op een positieve, bemoedigende manier gecorrigeerd dan kinderen met 

een hoge verwachting. Kinderen van wie de leerkracht minder verwacht, worden dan vaker 

 25



Marleen van Grunsven  Masterthesis Onderwijskunde  

 
gecorrigeerd, maar wel op positieve wijze. Voor wat betreft correctie op negatieve wijze zijn de scores 

gelijk. Ook kregen beide groepen kinderen ongeveer even vaak een complimentje of bevestiging. 

Brophy (1983) geeft aan dat kinderen van wie de leerkrachten een lage verwachting heeft vaker 

negatieve en minder vaak positieve feedback krijgen. De resultaten uit dit onderzoek onderschrijven 

Brophy’s constateringen dus slechts ten dele; een reden daarvoor kan zijn dat het onderzoek van 

Brophy is uitgevoerd in hogere klassen van het onderwijs. 

 
Kritische beschouwing van het eigen onderzoek  
 

Methodologisch 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een a-selecte steekproef. Wel kan gezegd worden dat het 

meewerken aan het onderzoek op zich iets zegt over de scholen en de leerkrachten: de leerkrachten 

en scholen die uiteindelijk mee hebben gewerkt waren enthousiast, hadden tijd en stonden ervoor 

open om mee te werken aan het onderzoek. Uit de resultaten van dit onderzoek blijken geen 

significante verschillen in gedrag van leerkrachten of leerstofaanbod in de klas. Een oorzaak hiervan 

kan liggen in de geobserveerde leerkrachten. Uit de literatuur blijkt dat negatieve sturing van 

leerprestaties door lage verwachtingen, een “Golem-effect”, ontstaat als de leraar een lage 

verwachting heeft van een leerling, èn als daarnaast de leraar incapabel is om les te geven aan 

minder presterende kinderen (Eccles & Wigfield, 1985). De leerkrachten in dit onderzoek gaven in 

ieder geval zelf aan zichzelf competent te achten in het omgaan met leerlingen van wie de 

leerprestaties tegenvallen en zij zijn ook in hoge mate tevreden met hun werk. Ook ervaren zij het 

omgaan met leerlingen van wie de prestaties tegenvallen als “een uitdaging”.  

Door oorzaken van praktische aard, zoals de intensieve onderzoeksmethode en de lage 

respons, is in dit onderzoek sprake geweest van een kleine steekproef. Hierdoor is het niet mogelijk 

om generaliseerbare uitspraken te doen. Wel zijn wegens de kleine steekproef en het ordinale 

meetniveau van variabelen uit de vragenlijst non-parametrische toetsen uitgevoerd. Door de noodzaak 

het onderzoek in omvang te beperken zijn niet alle kinderen in de groepen geobserveerd. Het is 

mogelijk dat hetzelfde type onderzoek uitgevoerd met een grotere steekproef eerder significante 

resultaten op zal leveren. 

Hiernaast werden bij het uitvoeren van de toetsen de leerlingen met een hoge of lage 

verwachting beschouwd als komend uit onafhankelijke steekproeven. In werkelijkheid zou er mogelijk 

ook sprake geweest kunnen zijn van een klassen-effect, waarbij de setting van de klas, naast de 

leerkracht, de resultaten zou kunnen beïnvloeden. Ditzelfde zou gezegd kunnen worden voor andere 

variabelen in de omgeving die invloed uit zouden kunnen oefenen, zoals de school of de wijk. Ook bij 

het uitvoeren van correlaties is het van belang om alle variabelen die de analyse zouden kunnen 

beïnvloeden daarin  te betrekken. Dit was echter om praktische redenen niet mogelijk. 

Ook bestaat de mogelijkheid dat de resultaten uit de interviews vertekend zijn door het geven 

van sociale wenselijke antwoorden door leerkrachten, hoewel geprobeerd is dit op verschillende 

manieren te voorkomen. Het is moeilijk en gevoelig om leerkrachten direct naar verwachtingen die zij 

hebben van kinderen te vragen.  
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Tot slot moet worden gezegd dat bij de betrouwbaarheid van observaties ook observer’s bias 

een rol kan hebben gespeeld. De video-opnamen van de lessen zijn door één persoon geobserveerd, 

waardoor de observaties niet vergeleken konden worden. Spitz (1999) geeft aan, in een review-studie 

waarbij hij concludeert dat manipulaties van verwachtingen van leerkrachten niet leiden tot hogere 

intelligentiescores van leerlingen: “If we follow expectancy theory to its logical conclusion, the 

possibility must be entertained that those who study expectancy effects are at the same time exhibiting 

them.” (p. 229). 

 

Inhoudelijk 

Tijdens de observaties werden een aantal handelingen waargenomen waarmee leerkrachten 

leerlingen minder mogelijkheden geven om te leren, zoals het isoleren van kinderen en het stellen van 

gesloten vragen. Leerkrachten maken echter dergelijke keuzes vaak vanuit praktische noodzaak, 

zoals het voorkomen van het verstoren van de les voor andere kinderen. Ook vinden leerkrachten 

motivatie erg belangrijk. Zo gaf een leerkracht aan tijdens het interview niet te sturen in de 

speelhoeken die de kinderen kiezen tijdens de speel-werklessen, omdat zij het belangrijk vindt dat 

juist kinderen met leerachterstanden gemotiveerd blijven. Hierdoor kan het wel zijn dat een kind 

minder ervaring opdoet in het spelen en leren in verschillende contexten.  

Specifiek voor jonge kinderen geldt dat er minder gemakkelijk onderscheid te maken is tussen 

(problematisch of storend) gedrag en de leerresultaten of de vooruitgang in de ontwikkeling. Gedrag 

kan dan een ‘cue’ zijn waaruit verwachtingen zouden zijn af te leiden. Pedagogisch handelen ligt erg 

dicht bij didactisch handelen, zeker bij kleuters. In Amerikaans onderzoek (Childs & McKay, 2001) is 

aangetoond dat vooral overactief en storend gedrag van jongens uit lagere sociaal-economische 

milieus een oorzaak was van de slechte reputatie van deze kinderen bij hun (overwegend vrouwelijke) 

leerkrachten. Uit de resultaten van het huidige onderzoek blijkt echter dat leerkrachten gedrag en 

cognitieve ontwikkeling gescheiden willen houden. Alleen gedrag dat van invloed is op de 

taakuitoefening, zoals gebrek aan concentratievermogen of moeilijk stil kunnen zitten, wordt relevant 

geacht voor de cognitieve ontwikkeling.  

Leerkrachten geven aan dat ze vooral uitgaan van toetsgegevens en leerprestaties bij het 

vormen van een beeld van kinderen. Wellicht krijgen verwachtingen gebaseerd op oneigenlijke 

kenmerken zoals sociaal-economische achtergrond minder kans door objectieve gegevens over 

leerprestaties zoals cito-scores en steeds snellere diagnose van leerproblemen. Leerstoornissen en 

leerachterstanden worden steeds sneller en op jongere leeftijd gediagnosticeerd. Eén leerkracht bleek 

echter weleens verrast te worden door de cito-score. Zij gaf aan naar aanleiding daarvan de 

desbetreffende kinderen wel beter te willen observeren in de klas.  

Differentiatie in de klas om aan te kunnen sluiten op individuele niveaus van kinderen is een 

mooi streven. Belangrijk is echter wel dat leerkrachten dat niveau dan goed in weten te schatten en 

dat zij ook zwakker presterende leerlingen blijven stimuleren. Het is dan belangrijk om doelen voor 

kinderen zo hoog mogelijk te formuleren en in de klas ook een leeromgeving te scheppen die voor 

ieder kind verrrijkend en uitdagend is, los van sociale achtergrond of thuissituatie. Eddie Denessen: 

“Differentiëren en het aanbod aanpassen aan wat het kind kan is op zich geen probleem, maar schept 
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wel meer ruimte voor subjectieve beleving van de leerkracht ten aanzien van de prestaties en het 

potentieel van leerlingen.” (2009; p. 13).  

 

Aanbevelingen voor verder onderzoek  

 
Doordat het onderwerp van het onderzoek is gecommuniceerd als adaptief onderwijs konden 

leerkrachten niet direct worden gevraagd naar hun verwachtingen. Dit is ook moeilijk omdat het 

hebben van verwachtingen zich vaak onbewust afspeelt. In een rapport van de Inspectie voor het  

Onderwijs (2009) wordt genoemd dat een gebrek aan reflectie op de efficiëntie van het eigen 

handelen een oorzaak kan zijn voor het voortbestaan van leerachterstanden. Ook zou 

probleembewustzijn ten aanzien van het bestaan van verwachtingen vaak ontbreken. Verder kijken 

naar gedrag van leerkrachten in de klas en het bevorderen van reflectie en probleembewustzijn is 

daarom gewenst. Een geschikte methode hiervoor kan zijn het uitvoeren van actieonderzoek, waarbij 

leerkrachten zich bewust worden van eventuele (lage) verwachtingen ten opzichte van kinderen en 

hun handelen in de klas. Hiervoor is de critical incident methode geschikt. Bij het uitvoeren van de 

interviews is meerdere malen geconstateerd dat ook ervaren leerkrachten zich beperkt bewust zijn 

van hun handelen in de klas en de effecten daarvan op kinderen. Door middel van deze interview-

methode is het mogelijk om onderzoek naar het eventuele bestaan van verwachtingen te verbinden 

met het didactisch handelen van leerkrachten in de klas. Los van het al dan niet bestaan van 

verwachtingen is het mogelijk alternatieven in te zetten voor pedagogisch-didactisch handelen dat 

leermogelijkheden voor kinderen beperkt. 

Hiernaast zou op een grotere schaal kwantitatief en kwalitatief onderzoek door middel van 

observaties uitgevoerd kunnen worden in de klas naar gedrag van leerkrachten en hun verwachtingen 

ten opzichte van leerlingen van verschillende leeftijden. De wijze waarop dit onderzoek is uitgevoerd 

blijkt hiervoor een geschikte, doch tijdrovende methode. Ook de rol van verschillende invloeden uit de 

omgeving op verwachtingen van leerkrachten kan dan verder worden onderzocht, zoals de relatie 

tussen de verwachtingen van leerkrachten, de betrokkenheid van ouders en de onderwijsaspiraties 

die ouders koesteren ten opzichte van hun kinderen.  

In tussentijd kunnen ook praktische oplossingen worden gevonden om effecten van mogelijke 

lage verwachtingen te beperken. Zo kunnen bij belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld over verlengd 

kleuteren, ook collega’s gevraagd worden mee te beslissen. Een geïnterviewde leerkracht met een 

duobaan gaf aan dat ze het prettig vindt om dergelijke beslissingen niet alleen te hoeven nemen. Een 

nadeel is wel dat leerkrachten elkaar dan kunnen beïnvloeden in hun verwachtingen. Ook is het van 

belang om kinderen - zo onbevooroordeeld mogelijk - te blijven observeren om tot een goede 

inschatting van hun niveau te komen. Het is belangrijk om kinderen die, om wat voor reden dan ook, 

zwakker presteren of van wie de thuissituatie niet stimulerend is toch uit te dagen en te stimuleren, 

door het stelllen van open, uitdagende vragen en het blijven betrekken van deze kinderen in de les en 

in gesprekken in de klas.  
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Bijlagen: Instrumenten  
 

1. Vragenlijst voor leerkrachten: algemeen deel (per leerkracht-groep) 

 
School:  .………………………………………………………. 
Groep:   ……………………………………………………….. 
 

 

Achtergrond van de geïnterviewde (opleiding en ervaring): 

 
1. Welke opleiding heeft u gevolgd en wanneer heeft u die afgerond?  

o Naam opleiding: ……………………………………………………… 

o Plaats opleiding: ……………………………………………………… 

o Afgerond in (jaartal): ………………………………………..……….. 

 

2. Hoeveel jaar ervaring heeft u in het onderwijs en voor de klas?  

o Aantal jaar ervaring in het onderwijs:……………………………… 

o Aantal jaar ervaring voor de klas: …………………………………. 

 

3. Bent u tevreden met het werk dat u doet? 

o nooit 

o zelden 

o regelmatig 

o meestal 

o bijna altijd 

 

4. Hoe competent voelt u zich in het omgaan met kinderen van wie de leerprestaties tegenvallen?  

o niet 

o enigszins 

o gemiddeld 

o redelijk 

o heel erg 
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Mate van differentiatie in de klas:  

 
5. In hoeverre geeft u kinderen verschillende opdrachten, aansluitend op hun individuele niveau? 

o nooit 

o zelden 

o regelmatig 

o meestal 

o bijna altijd 

>>>> Doorvragen bij meestal/bijna altijd: Hoe krijgt dit vorm in de klas? 

 

6. Hanteert u voor elk kind afzonderlijk persoonlijke doelen, al dan niet op papier? 

o nooit 

o zelden 

o regelmatig 

o meestal 

o bijna altijd 

 

7. Vindt u het belangrijk om doelstellingen voor leerlingen zo hoog mogelijk te formuleren? 

o nooit 

o zelden 

o regelmatig 

o meestal 

o bijna altijd 

 

8. Vindt u het moeilijk om leerlingen met een tegenvallende ontwikkeling te blijven stimuleren? 

o nooit 

o zelden 

o regelmatig 

o meestal 

o bijna altijd 

>>>> Doorvragen: Waarom wel of waarom niet?  

 

9. Steekt u meer energie in leerlingen met tegenvallende resultaten dan in andere kinderen? 

…………………………………………………………………………………. >>>> Doorvragen 
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10. Hanteert u verschillende criteria voor afzonderlijke leerlingen? 

o nooit 

o zelden 

o regelmatig 

o meestal 

o bijna altijd 

>>>> Doorvragen: zo ja, waarom? 

 

11. Geeft u kinderen met dezelfde prestaties weleens verschillende feedback, bijvoorbeeld om 

pedagogische redenen? 

o nooit 

o zelden 

o regelmatig 

o meestal 

o bijna altijd 

>>>> Doorvragen 

 

12. Vindt u dat het gedrag van een kind in de klas los te zien is van zijn of haar cognitieve 

ontwikkeling? 

o niet 

o enigszins 

o gemiddeld 

o redelijk 

o heel erg 

 
13. Vindt u dat “intelligentie” een ontwikkelbare eigenschap is?  

o niet 

o enigszins 

o gemiddeld 

o redelijk 

o heel erg 

 

14. Vindt u dat “talent” een ontwikkelbare eigenschap is? 

o niet 

o enigszins 

o gemiddeld 

o redelijk 

o heel erg 
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2. Vragenlijst voor leerkrachten vervolg: individueel deel (per kind) 
 
School:  .………………………………………………………. 
Groep:   ……………………………………………………….. 
Fragment (nummer):   ……………………………………………………….. 
 
Beeld van de individuele leerling:  

 
15. Vindt u dat dit kind goed kan leren in vergelijking met andere kinderen in uw klas? 

o niet 

o enigszins 

o gemiddeld 

o redelijk 

o heel erg 

 

16. Denkt u dat deze leerling een goede start zal maken in groep 3 (groep 2 leerling), of een jaar extra 

moet ‘kleuteren’ (groep 1 leerling)? 

o niet 

o enigszins 

o gemiddeld 

o redelijk 

o heel erg 

 

17. Waarop baseert u zich bij het vormen van een beeld van dit kind?  

a. Huidige leerprestaties of toetsgegevens 

o niet 

o enigszins 

o gemiddeld 

o redelijk 

o heel erg 

 

b. Sociale achtergrond van het kind of thuissituatie 

o niet 

o enigszins 

o gemiddeld 

o redelijk 

o heel erg 
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c. Leerlinggewicht 

o niet 

o enigszins 

o gemiddeld 

o redelijk 

o heel erg 

 

d. Mate waarin het kind in staat is zich sociaal te gedragen  

o niet 

o enigszins 

o gemiddeld 

o redelijk 

o heel erg 

 

e. Uiterlijke verschijning (verzorgd, schone, nette kleding) 

o niet 

o enigszins 

o gemiddeld 

o redelijk 

o heel erg 

 

f. Anders, namelijk…………………………………………………>>>> Doorvragen 

 

18. Bent u bij dit kind weleens tevreden met een resultaat waarmee u bij andere kinderen geen 

genoegen zou nemen? 

o nooit 

o zelden 

o regelmatig 

o meestal 

o bijna altijd 

 

19. Heeft u voor dit kind doelen op papier (bijvoorbeeld in de vorm van een handelingsplan)? 

o niet 

o enigszins 

o gemiddeld 

o redelijk 

o heel erg 

>>>> Doorvragen 
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20. Hanteert u voor deze leerling maximaal te bereiken leerdoelen? 

o nooit 

o zelden 

o regelmatig 

o meestal 

o bijna altijd 

 

21. Volgt u de vooruitgang van deze leerling meer dan van andere kinderen? 

o nooit 

o zelden 

o regelmatig 

o meestal 

o bijna altijd 

>>>> Doorvragen: Hoe uit zich dat?  

 

22. Beïnvloedt het gedrag van dit kind uw beoordeling van zijn of haar leerprestaties? 

o nooit 

o zelden 

o regelmatig 

o meestal 

o bijna altijd 

 

23. Geeft u dit kind weleens opdrachten van een ander niveau dan de rest van de groep? 

o nooit 

o zelden 

o regelmatig 

o meestal 

o bijna altijd 

>>>> Doorvragen: Makkelijker of moeilijker?  

 
Beeld van het kind en de thuissituatie: 

 
24. Acht u de ouders in staat om een stimulerende omgeving te scheppen voor het kind? 

o niet 

o enigszins 

o gemiddeld 

o redelijk 

o heel erg 

>>>> Doorvragen 
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3. Observatie-schema  
 
 

Gedrag Aantal keren waargenomen Eventuele 
opmerkingen 

Mate van interactie  

1. Als de leerling om 

aandacht vraagt krijgt hij 

of zij ook die ook van de 

leraar (de leerling wordt 

minstens bevestigd met 

oogcontact)  

 

  

2. De leerling wordt 

genegeerd als deze om 

aandacht vraagt (of 

gevraagd om “even te 

wachten”) 

 

  

3. Een vraag van de leraar 

aan het kind wordt door 

de leerling zelf 

beantwoord (i.p.v. 

herhalen, hints geven of 

een nieuwe vraag stellen 

door de leraar) 

  

4. De leraar wacht op een 

antwoord van de leerling 

vóór het verder stellen van 

vragen aan de klas  

 

  

5. De leerling komt aan bod 

in groepsgesprekken van 

de leerkracht met de klas  

 

 

  

6. De leraar zoekt individueel 

contact met de leerling 

(loopt naar de leerling toe 

in de klas) 
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Feedback  

7. De leraar corrigeert de 

leerling op een positieve 

manier, verbaal of non-

verbaal 

 

  

8. De leerkracht corrigeert 

de leerling door middel 

van negatieve feedback 

(vermanend toespreken, 

kind wijzen op fouten, 

nee-knikken) 

 

 

  

9. De leerkracht maakt fysiek 

contact met de leerling 

(vastpakken) bij corrigeren 

 

 

  

10. De leraar bevestigt de 

leerling, verbaal of non-

verbaal (complimentje, 

bevestiging, etc.) 

 

 

 

  

11. De leraar controleert, 

verbaal/non-verbaal, of de 

leerling luistert en of de 

feedback is begrepen) 

 

 

 

  

12. De leerkracht beloont 

ongepast gedrag of foute 

antwoorden van de 

leerling met positieve 

feedback 
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Aanbieden van materiaal  

13. De leraar geeft het kind 

mogelijkheden om 

zelfstandig, individueel te 

oefenen 

 

 

 

 
 

14. De leerling krijgt één op 

één begeleiding van de 

leraar bij het uitvoeren van 

een taak. 

 

 

 

 
 

15. De leraar volgt de 

vooruitgang van de 

leerling, door te kijken 

waar hij of zij mee bezig is  

 

   

Overig (klimaat) 

16. Positie in de klas t.o.v. de 

leraar (de plaats t.o.v. 

andere kinderen – 

achterin of voorin de klas) 

 

 Geen aantal waar te 

nemen 

 
 
 
17. Overige waargenomen 

relevante   handelingen 

van de leerkracht 
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