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Professional in de spiegel: achtergronden

S am e n vatting
Gedragsproblemen zijn het resultaat van interacties
tussen de leerling, de thuisomgeving en de klas- en
schoolomgeving. De persoon van de leraar speelt
hierbij een cruciale rol. Het gedrag van een leerling
heeft invloed op de leraar, maar ook de leraar beïnvloedt de leerling-leraar-interactie. Problemen, hoe
ernstig ze ook zijn, zijn relatief. De ene leraar ziet en
ervaart meer of andere problemen dan de ander en
dit heeft invloed op zijn denken en handelen.
Daarom is zelfinzicht zo belangrijk.
In dit artikel gaan we in op het stimuleren van drie
denkprocessen die goed leraarschap kenmerken: in
tuïtief denken, theoretisch denken en reflectief denken. Deze drie processen zijn in een cyclische relatie
met elkaar verbonden. Intuïtief denken wordt besproken in termen van de Personal Construct Theory
(PCT) van Kelly. Zijn theorie maakt het mogelijk om
het denken van leraren over leerlingen bewust te
maken. De reflectieve werkwijze ‘Professional in de
spiegel’, die op de PC-theorie gestoeld is, maakt
zichtbaar welke aannames en overtuigingen leraren
in hun denken en handelen beïnvloeden. Dat is van
belang voor de relatie en interactie met alle leerlingen, in het bijzonder de leerlingen die de leraar als
gedragsmoeilijk ervaart. In deze bijdrage belichten
we de theoretische achtergronden van ‘Professional
in de spiegel’. De concrete werkwijze komt in het
volgende artikel aan de orde.

‘Nu begrijp ik beter waarom ik met
sommige mensen echt een klik heb.
Zij hebben twee voor mij essentiële
eigenschappen: zorgzaamheid en eer
lijkheid. Ik was me er niet van bewust

hoezeer ik hier op let. Daar kwam ik
achter toen ik mij bewust werd van
mijn eigen ideeën en overtuigingen,
mijn persoonlijke constructen. Ik weet
welke leerlingen in mijn klas zorgzaam
en eerlijk zijn, althans zo op mij over
komen. Die vind ik meestal ook ge
makkelijk in de omgang. Ook bij mijn
familieleden, vrienden, collega’s vind ik
zorgzaamheid en eerlijkheid belang
rijk. Die eigenschappen zorgen ervoor
dat ik mij bij hen op mijn gemak voel.
Het missen van andere eigenschappen
vind ik dan minder erg. Collega’s of
leerlingen van wie ik denk dat zij niet
zorgzaam of niet eerlijk tegen mij zijn,
pik ik er doorgaans snel tussenuit. Ik
heb er een neus voor en dat irriteert
me dan weer mateloos. Het zou mak
kelijker zijn als ik mijn vastomlijnde
idee wat kon loslaten, want zorgzaam
heid en eerlijkheid kun je als leerkracht
bij sommige leerlingen ook tot ontwik
keling brengen. Alleen al door zelf
voorbeeldgedrag te laten zien maar
ook door oefensituaties te creëren in
de klas. Hier zou ik graag eens over
praten met mijn collega’s’.
Leraar van een basisschool

1 Inleiding
De manier waarop leraren denken over
leerlingen heeft invloed op hoe zij met
leerlingen omgaan. Het denken over
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leerlingen is onlosmakelijk verbonden
met de wijze waarop leraren denken over
zichzelf, met hun eigen kwaliteiten en
kwetsbaarheden. Bovenstaande reflectie
is daarvan een bewijs. Daarin wordt dui
delijk dat eigen ervaringen en overtuigin
gen een belangrijke rol spelen in de relatie
tussen leraar en leerling. Dit geldt des
te sterker in de omgang met gedragsmoei
lijke leerlingen.
Bij leraren, ouders en beleidsmakers leeft
het idee dat het aantal leerlingen met ge
dragsproblemen de laatste jaren sterk is
toegenomen. Zij hebben dan ook grote
zorgen over de gevolgen van deze proble
matiek. Bij een negatieve interactiespiraal
kunnen leraar en leerling in een vicieuze
cirkel terechtkomen, waarin beiden el
kaars gedrag in negatieve zin versterken
(Admiraal, Wubbels & Korthagen, 1996).
Dit kan leiden tot een toename van
gedragsproblemen, zoals gesloten, onze
ker, angstig, dwars of dwingend gedrag,
agressie naar medeleerlingen of leraar en
zelfs tot een leerachterstand. Uiteindelijk
kan dit leiden tot doubleren of zelfs tot een
verwijzing naar het speciaal (basis) onder
wijs of de jeugdzorg. Bij leraren kan het re
sulteren in verlies in lesplezier en, in het
ergste geval, tot een burnout. Leraren am
biëren positieve relaties met leerlingen. Ze
willen zich, net als leerlingen, competent
en autonoom voelen (Stevens, 2002; Van
Doorn, 2003). Een belangrijke vraag is
dan ook hoe een onderwijsprofessional zo
kan worden toegerust, dat hij1 zich compe
tent voelt om interacties met gedragsmoei
lijke leerlingen positief te laten verlopen.
Over dat thema gaat deze bijdrage.2

2 Gedragsproblemen:
situatief, relationeel,
relatief en fluctuerend
Gedragsproblemen behoren tot de moei
lijkste problemen waarmee een onder
wijsprofessional wordt geconfronteerd.
Over oorzaak en aanpak van gedrags
problemen bestaan veel opvattingen
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en theorieën. Het is daarom niet een
voudig om een goede invalshoek te
kiezen. Wij gaan er vanuit dat gedrags
problemen het resultaat zijn van interac
ties tussen de leerling, de thuisomgeving
en de klas- en schoolomgeving, inclusief
de persoon van de leraar. Hierbij komen
vier aspecten in beeld (Van der Wolf &
Van Beukering, 2009).
2.1 Gedragsproblemen:
het situatieve aspect
Gedrag, dus ook probleemgedrag, wordt
in hoge mate bepaald door de situatie
waarin het zich manifesteert, want
gedrag zonder situatie bestaat niet.
Het gedrag van een kind kan in de ene
situatie meer problemen oproepen dan
in de andere. Soms gedragen kinderen
zich in de thuissituatie of op de sport
club (heel) anders dan op school.
Probleemgedrag is niet alleen afhanke
lijk van de situatie, maar ook van de per
sonen die zich in die situatie bevinden.
Daarom moet men zich bij probleem
gedrag altijd afvragen waar het zich
afspeelt en wie erbij aanwezig zijn.
2.2 Gedragsproblemen:
het relationele aspect
Gedrag heeft altijd een relationeel en
communicatief aspect. De leerling brengt
gedrag in, maar dat doet de leraar ook.
De leerling is brutaal en de leraar wordt
kwaad. De leerling toont faalangst en de
leraar raakt geïrriteerd. Op deze manier
kunnen specifieke interactiepatronen
ontstaan die een meer of minder stabiel
karakter krijgen. De leraar-leerling-inter
actie kan gezien worden als het product
van de gecombineerde kenmerken van
leraar en leerlingen. Beiden brengen hun
kenmerken en dus hun gedrag in.
2.3 Gedragsproblemen:
het relatieve aspect
Er bestaat geen absolute maat voor ‘goed’
of ‘slecht’ gedrag. Leraren zijn bij het in
schatten van gedrag ‘slachtoffer’ van een
algemene beoordelingswet (Posthumus,

1947). Deze houdt in dat iedereen die
een collectie objecten (voorwerpen) of
een aantal subjecten (personen) moet be
oordelen de neiging heeft om ongeveer
een kwart als ‘goed’ (of ‘positief’) te
kwalificeren, de helft als ‘ertussenin’ (of
‘middelmatig’) en een kwart als ‘slecht’
(of ‘negatief’). Wij hebben, volgens
Posthumus, de ‘natuurlijke’ neiging om
bij beoordelingen te beginnen met een
grove indeling van 25-50-25. Voor lera
ren geldt dat deze beoordelingstendens
onafhankelijk is van de schoolsituatie
waarin de leerlingen en de leraar zich be
vinden. Het maakt niet uit of een school
in een probleemwijk in een Nederlandse
grote stad staat of in de luxe omgeving
van het Gooi. Steeds zal de leraar onge
veer een kwart van de kinderen als pro
blematisch aanduiden, los van de inhoud
van het gedrag. Hij gaat uit van een beeld
van gedrag zoals hij dat in zijn klas aan
treft. De maatstaven van de leraar zijn
dus rekbaar. Zowel een ‘goede’ als een
‘slechte’ klas heeft daardoor altijd leer
lingen met probleemgedrag.
2.4 Gedragsproblemen:
het fluctuerende aspect
Tenslotte zijn de meeste gedragsproble
men ook nog van tijdelijke aard, ze fluctu
eren. In bepaalde perioden zijn ze heftig
en in een volgende periode nemen zij in
intensiteit af, of juist toe, enzovoorts.
Sommige problemen, zoals een zwakke
concentratie en hyperactiviteit, komen op
bepaalde leeftijden bij 40 tot 60% van de
kinderen voor. Bij jonge kinderen worden
problemen als aandacht zoeken, wild ge
drag en afhankelijk gedrag dikwijls ge
constateerd. Die problemen verdwijnen
vaak naarmate ze ouder worden.

3 (H)erken je aandeel in
relaties met leerlingen
De bril waardoor je naar leerlingen (en
hun ouders) kijkt is gekleurd door de
eigen waarden, normen, overtuigingen
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en levenservaringen. Al heel snel, vaak in
enkele seconden, vorm je je een beeld van
een leerling en diens ouders. Dat beeld
poets je niet zo maar weg. Blanco staan te
genover leerlingen bestaat niet, hoe graag
je dit ook zou willen. Beelden worden op
geroepen door je eerste indrukken van de
leerling. Die ontstaan op grond van
• het uiterlijk van de leerling (zoals
land van herkomst, fysieke aantrek
kelijkheid, lichamelijke verzorging,
verstandelijke of fysieke beperking);
• diens naam (denk aan Roderick van
Nijenroode of Achmed Abdoulah);
• contact en communicatie (zoals
spontaan, terughoudend, oog
contact, stem, taalgebruik);
• verhalen van collega’s over de leer
ling en het gezin, het gegeven dat
je de ouders al kent of een broertje
of zusje in je groep hebt gehad;
• je eerdere ervaringen (dit kind doet
me denken aan …).
Belangrijk is dat je je realiseert dat die
beelden invloed hebben op jouw relatie
met de leerling. Je zult vooral dat gedrag
van de leerling opmerken dat bij je beeld
past en daarmee houd je je beeld in stand.
Het gedrag van de leerling dat tegen je
beeld ingaat zie je niet bewust, waardoor
je je beeld niet snel zult bijstellen (‘tunnel
visie’). Daarom is het belangrijk regelma
tig de eigen beeldvorming over je
leerlingen onder de loep te nemen en zelf
‘in de spiegel’ te kijken. Waar is mijn beeld
op gebaseerd? En in hoeverre beïnvloedt
dit beeld in positieve of negatieve zin mijn
gedrag naar leerlingen en hun ouders?
Door hierop te reflecteren ga je na hoe het
zit met je eigen affiniteit ten aanzien van
bepaalde leerlingen, vooral ten aanzien
van de leerlingen waarover jij je zorgen
maakt. De verkregen inzichten kunnen
handvatten bieden voor de omgang met
deze leerlingen. Voor dit bewustwordings
proces is een werkwijze ontwikkeld:
Professional in de spiegel (zie het volgende
artikel in dit tijdschrift). Professional in de
spiegel is gebaseerd op inzichten uit de

constructpsychologie van Kelly (1955), de
theorie over denkprocessen van de leraar
van Atkinson & Claxton (2000) en de coa
chingsmethodiek van Garman (1986).

4 Constructpsychologie
Kelly (1955, 1963) ontwikkelde de
Personal Construct Theorie (PC-theorie).
Zijn PC-theorie gaat over de wijze waarop
persoonlijke overtuigingen het denken en
handelen van personen sturen. Hij ver
diepte zich in de manier waarop mensen
beïnvloed worden door hun interpretatie
of constructie van hun sociale omgeving.
Hij stelt dat achter het oordeel en het ge
drag van een persoon een impliciete indi
viduele theorie schuilt. Die theorie is
gebaseerd op persoonlijke waarneming
van gebeurtenissen. Volgens hem orde
nen we onze kijk op de omgeving en de
dingen die we meemaken door deze te
vergelijken met eerdere ervaringen. We
oordelen op basis van opvattingen en
overtuigingen die we in de loop van de
tijd opbouwen. Die zijn volstrekt uniek
en daarmee persoonlijk. Kelly noemt ze
constructen. Deze constructen zijn inge
bed in een individueel (persoonlijk) con
structensysteem. Zo kunnen bijvoorbeeld
kinderen uit één gezin een avond waarop
de familie het Sinterklaasfeest vierde heel
anders beleven. Het jongste kind, dat in
onbekende situaties (onbewust) nagaat
of iets ‘vertrouwd’ of ‘eng’ is, heeft ont
houden dat Zwarte Piet hard op de deur
klopte en vond dit de rest van de avond
(en de volgende jaren) eng. Het oudste
kind heeft onthouden dat het zo gezellig
was dat opa en oma er ook bij waren.
Voor haar is het constructenpaar ‘gezel
lig’ versus ‘ongezellig’ (onbewust) door
slaggevend. Volgens Kelly zijn beide
belevingen ‘waar’. Constructen zijn per
soonlijk en kleuren daarmee ook de bele
ving van gebeurtenissen persoonlijk in.
Kelly heeft laten zien dat ieder mens over
een constructensysteem beschikt. Dit sy
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steem is bijzonder handig bij het ordenen
van datgene wat we waarnemen. Nieuwe
situaties worden daarmee in zekere zin be
hapbaar en voorspelbaar. Dat komt omdat
we in ons onbewuste heel snel nagaan of
de nieuwe situatie overeenkomt met een
eerdere ervaring, dus met een vergelijk
bare situatie. Een constructensysteem is
samengesteld uit een eindig aantal dicho
tome constructen (Bonarius, 1980).
Volgens Kelly zijn het er circa acht tot
twaalf. Een dichotoom construct bestaat
uit de volgende onderdelen: een persoonlijk construct en een persoonlijke tegenpool. Het persoonlijke construct en de
persoonlijke tegenpool bevatten de erva
ringen en kennis die de eigenaar van het
construct gedurende zijn leven (tot nu toe)
heeft opgeslagen. Dat zijn de elementen
waaruit het construct is opgebouwd.
Noemt een leraar een leerling bijvoor
beeld ‘rustig’, dan komt dat waarschijn
lijk omdat de leerling dat beeld bij hem
oproept, op basis van zijn eigen associa
ties met eerder ervaren situaties. In feite
zegt de leraar eigenlijk dat deze leerling
doet wat hij verwacht. Andere leerlingen
uit zijn klas die hij, in vergelijking met
deze leerling, niet als rustig ervaart,
noemt hij bijvoorbeeld ‘afleidbaar’. Zo
ontstaat de voor deze leraar persoonlijke
combinatie van het construct ‘rustig’ en
de tegenpool ‘afleidbaar’. In dit voor
beeld heeft deze leraar dus het dicho
tome construct of constructenpaar
‘rustig – afleidbaar’. De constructen
bieden de leraar houvast en vormen
de basis voor zijn reacties op personen
en nieuwe situaties. Voor leraren is dit
houvast belangrijk. Zij moeten immers
dagelijks in tal van situaties snel beslissen
en adequaat reageren. Hun constructen
helpen hen daarbij.
Vanuit de constructpsychologie nemen we
aan dat constructen de manier bepalen
waarop een leraar zijn leerlingen tegemoet
treedt. De ene leraar heeft bijvoorbeeld
graag een kind als Pippi Langkous in de
groep, een andere juist niet. Hetzelfde

geldt voor een kind als Dik Trom. Wat voor
de ene leraar een lastige leerling is, is voor
de ander een leerling met pit. Het is maar
net hoe een leraar het gedrag van een leer
ling bekijkt. Een leraar kan het bijvoor
beeld van belang vinden dat leerlingen
behulpzaam, warm, intelligent, creatief
zijn. Dat zijn dan de constructen van die
leraar. Het idee van de constructpsycholo
gie is dat een leraar juist op die dingen let
die zijn constructen ‘triggeren’, in posi
tieve of negatieve zin. Daarom is het be
langrijk om zicht te krijgen op je eigen
aannames, zodat je weet hoe jouw beeld
over een leerling tot stand komt. Dan heb
je een aanknopingspunt voor het werken
aan een positieve(re) relatie met een leer
ling waarmee het contact nu mogelijk
moeizaam verloopt. Je constructen geven
dus waardevolle informatie over je denken
en handelen ten opzichte van leerlingen.

Voorbeeld
Binnenkort komt een nieuwe leerling
(Shadyra, 8 jaar) in de groep van Els.
Zij zat in het speciaal onderwijs (clus
ter2) en maakt nu de overstap naar
een reguliere basisschool. Er is vooraf
overleg geweest met de ambulant
begeleider en de ouders. Daarnaast
heeft Els zelf ideeën over de mogelijk
heden en bejegening van Shadyra. Zij
heeft, tijdens haar studie op de PABO,
met een dove student in de groep
gezeten. Die nam aan alle lessen en
activiteiten deel. Het gesproken
Nederlands werd vertaald door een
tolk. In het begin vond Els dat vreemd
en onrustig, maar al snel was het van
zelfsprekend. Deze eerdere ervaringen
combineert Els nu met de informatie
die zij van de ambulant begeleider
en de ouders krijgt. Zij kan Shadyra
‘plaatsen’. Els heeft positieve ver
wachtingen en ziet de komst van
Shadyra (en haar tolk) met vertrouwen
tegemoet. Hopelijk werkt dit door in
de klas.
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Op welke wijze gaan we de verbinding aan
met de leerlingen in de klas? Van alle leer
lingen, ook de ‘gedragsmoeilijke’ leerlin
gen, heeft een leraar verwachtingen. Het
constructensysteem dat betrekking heeft
op de leerlingen omvat de eigen onder
wijsvisie van de leraar, althans een deel
hiervan. De constructen, waaruit die visie
is opgebouwd, kun je opvatten als bouw
stenen. Achter ieder construct zit een ver
haal van de leraar. Waarom vindt hij
bijvoorbeeld leergierigheid van belang?
Hoe kan leergierigheid andere zaken posi
tief beïnvloeden. Hoeveel baat heeft hij
zelf gehad (of juist niet) bij zijn leergierige
houding? De vraag die dan rijst is hoe zijn
omgang met leerlingen, die niet leergierig
zijn, eruit ziet. Hoe ervaart hij deze leer
lingen? Hoe denkt hij over hen? En hoe uit
dit zich in zijn handelen? Kortom, we sti
muleren de leraar zijn constructensysteem
te onderzoeken en na te gaan welke impli
caties dit heeft voor zijn omgang met leer
lingen, vooral die leerlingen die hij als
gedragsmoeilijk ervaart. Dat doen we door
aandacht voor intuïtie, theorie en reflectie.

5 Intuïtie, theorie en reflectie
Het op zoek gaan naar de eigen rol en
verwachtingen ten aanzien van leerlin
gen is een belangrijke stap bij het ont
wikkelen van de professionele identiteit
als leraar. Dat dit gebeurt is zowel voor
de leraar als voor de leerling van groot
belang, omdat de schoolloopbaan van
leerlingen door negatieve (bijvoorbeeld
te lage) verwachtingen van de leraar
kan worden beïnvloed (Rosenthal &
Jacobson, 1968; Jungbluth, 2003).
Van de leraar wordt een permanent on
derzoekende houding gevraagd. Hij
moet zijn klas, waarvan hij zelf ook deel
uitmaakt, als een te onderzoeken feno
meen kunnen (blijven) zien (Ponte,
2003). Dat betekent bijvoorbeeld dat hij
kan reflecteren op zijn eigen opvattingen
en ervaringen. Tevens dat hij in staat is
om zijn eigen overtuigingen, inzichten

en ervaringen te verbinden met theoreti
sche concepten op zijn vakgebied.
Het grote belang van het leren reflecteren,
als onderdeel van de professionele ontwik
keling van leraren, is geen nieuw gegeven.
Schön (1987) heeft al eerder aangegeven
dat met reflectie op het handelen wordt
voorkomen dat de leraar stereotypen, la
bels of theorieën op een situatie plakt, of
technieken hanteert, zonder echt rekening
te houden met de kenmerken van de be
treffende situatie. Vandaar ook dat het be
langrijk is om reflectieve kennis op te
bouwen en zich te bezinnen op eigen, per
soonlijke, constructen ten aanzien van ge
dragsmoeilijke leerlingen (Van der Wolf,
2003; Touw en Van der Wolf, 2003). Door
het bewust worden van de eigen ideeën en
overtuigingen ontstaat er ruimte om jezelf
in een moeilijke situatie met leerlingen of
een ouder beter te begrijpen. Dit kan lei
den tot het bijstellen van opvattingen,
waardoor het handelen kan veranderen.
Atkinson en Claxton (2000) beschrijven
drie denkprocessen die het lesgeven
ondersteunen:
a het intuïtief denken, dat directe ac
ties en snel beslissen ondersteunt;
b het theoretisch denken, dat meer ob
jectieve informatie biedt ten behoeve
van de analyse van het probleem en
een bijstelling van het handelen;
c het reflectief denken, dat belangrijk
is voor het ontvangen van feedback,

het leren van (eigen) ervaringen, het
verbinden van ervaringen met theo
retische inzichten en het ontwikke
len van een eigen visie.
Deze denkprocessen zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Het aanscherpen
van het intuïtief denken, het theoretisch
denken en het reflectief denken zijn alle
drie nodig als een leraar zich in zijn den
ken en handelen verder wil ontwikkelen.

6 Coachingsmethodiek
Garman (1986) ontwikkelde een coa
chingsmethodiek die geschikt lijkt om
dit cyclische proces te ondersteunen.
Haar methodiek (‘Reflective Heart of
Clinical Supervision´) bestaat uit twee
onderdelen: ‘reflection-on-action’ en
‘reflection-on-recollection’ (Pajak,
2000). ‘Reflection-on-action’ gaat in op
het bestuderen van gebeurtenissen in
het hier en nu, ‘reflection-on-recollec
tion’ richt zich vooral op kritische inci
denten uit het verleden, die het denken
en handelen in het nu kunnen bepalen.
Garman’s methodiek past in de ontwikkelingsreflectieve benadering. Deze be
nadering besteedt aandacht aan reflectie
en introspectie bij leraren om de profes
sionele groei te bevorderen. Garman
neemt binnen deze benadering een

Theoretisch denken

Intuïtief denken

Theoretische kennis

Kennis tijdens het handelen

planning

praktijk

herzien

Contextuele kennis
Reflectief denken

Figuur 1
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Relatie tussen intuïtie, theorie en reflectie (naar Atkinson & Claxton, 2000)

bijzondere positie in, omdat zij, in
tegenstelling tot veel andere vertegen
woordigers van deze benadering, ook
de waarde van theoretische en weten
schappelijke kennis benadrukt.

7 Conclusie en discussie
In deze bijdrage is onze visie op gedrags
problemen belicht. De kern is dat een
gedragsmatig moeilijke leerling niet
los kan worden gezien van de situatie
waarin het gedrag zich voordoet. Maar
dit geldt ook voor de leraar. Ook hij
maakt deel uit van de situatie. De leraarleerling-relatie is van groot belang.
Zowel leraar als leerlingen beïnvloeden
de relatie en interactie in positieve of
negatieve zin.
Problemen, hoe ernstig ze ook zijn, zijn
relatief. De ene leraar ziet en ervaart
meer of andere problemen dan de andere.

Dit werkt door in het denken over pro
bleemgedrag en in het handelen in
de dagelijkse praktijk. Daarom is
zelfkennis onmisbaar.
We pleiten voor professionalisering van
leraren waarbij aandacht is voor de inte
gratie van drie denkprocessen die goed
leraarschap kenmerken: intuïtief denken,
theoretisch denken en reflectief denken.
Deze drie processen zijn in een cyclische
relatie met elkaar verbonden. Intuïtief
denken is besproken in termen van de
Personal Construct Theory (PCT) van
Kelly. Zijn theorie maakt het mogelijk om
het denken van leraren over leerlingen be
wust te maken. De reflectieve werkwijze
‘Professional in de spiegel’, die op de PCtheorie gebaseerd is, maakt zichtbaar
welke aannames en overtuigingen leraren
in hun denken en handelen beïnvloeden.
En dat is belangrijk, omdat ‘wat wij den
ken te zien vaak meer is wat we denken
dan wat we zien’ (Compernolle, 2003).

N ot e n
1
2

Voor ‘hij’ kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen.
Zie ook Van Beukering & Touw (2005).
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