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SAMENVATTING

In dit onderzoek hebben we gekeken welke handelingen leraren in het (voortgezet) speciaal onderwijs ge-
bruiken in situaties waarin leerlingen externaliserend gedrag laten zien. We observeerden met behulp van 
een digitaal observatie-instrument 61 leraren van 17 (voortgezet) speciaalonderwijsscholen. Daarnaast 
werd bij leraren de Leraar-Leerling Relatie Vragenlijst (LLRV) afgenomen en bij leerlingen de Klimaat-
schaal. Leraren selecteerden twee leerlingen die doorgaans het meeste externaliserende gedrag vertoon-
den. De observaties leverden 286 incidenten op. Leerlingen lieten vooral verbaal gedrag en schending 
van de regels zien; leraren reageerden vooral met korte verbale signalen, negeren, vragen stellen en het 
leerlinggedrag beschrijven. Geen enkele leraarhandeling sprong er positief uit in de zin dat gebruik ervan 
in vergelijking met andere handelingen resulteerde in 1) minder incidenten, 2) kortere incidenten, 3) een 
langere tijd tussen incidenten en 4) een langere tijd tot het eerste incident. Wel resulteerden sommige 
handelingen (bijvoorbeeld negeren) in vergelijking met andere handelingen in langere incidenten, een 
kortere tijd tussen incidenten en een kortere tijd tot het eerste incident. Wanneer de relatie leraar en leer-
ling positief was, vonden er minder incidenten plaats en was de tijd tot het eerste incident langer. In de 
discussie bespreken we onze ideeën over waarom externaliserend leerlinggedrag niet stopt bij sommige 
leraarhandelingen en waarom leraren sommige handelingen wel en andere niet inzetten.
Kernwoorden: externaliserend gedrag, leraarhandelen, leraar-leerlingrelatie

SUMMARY

In this study, we examined teachers’ behaviors in response to students’ externalizing behavior in schools 
for special education. We observed 61 teachers from 17 schools by means of a digital observation instru-
ment. In addition, teachers filled out the Dutch Teacher – Student Relationship Questionnaire (LLRV) 
and students the Dutch School Climate Scale. Teachers selected two students who frequently show ex-
ternalizing behavior in the classroom (so-called incidents). The observations resulted in 286 incidents. 
Students mainly showed verbal externalizing behavior and violating school rules. Frequently used teacher 
responses were short verbal corrections, ignoring the behavior, asking questions and describing the be-
havior. We did not find teacher behaviors that showed better results than other behaviors in achieving 
1) less incidents, 2) shorter incidents, 3) longer periods between incidents and 4) longer periods till the 
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first incident. However, some teacher behaviors (for instance ignoring behavior) showed worse results 
than others: longer incidents, shorter periods between incidents and shorter periods till the first incident. 
Finally, a positive relationship between teacher and student resulted in less incidents and longer periods 
till the first incident. In the discussion we present our ideas about why students’ externalizing behavior 
does not stop as a consequence of certain teachers’ behavior and why teachers prefer certain behaviors 
and do not make use of others.
Keywords: externalising student behavior, teacher behavior, teacher-student relationship
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1. inleiding

Veel leraren in het regulier onderwijs hebben 
behoefte aan handreikingen en adviezen hoe 
om te gaan met leerlingen die extra ondersteu-
ning nodig hebben op het gebied van gedrag. 
Uit wetenschappelijke en beleidsmatige publi-
caties (bijvoorbeeld Hofstetter & Bijstra, 2014; 
Van Grinsven & Van der Woud, 2016; Minis-
terie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
2016) blijkt dat die behoefte vooral betrek-
king heeft op de omgang met leerlingen die 
externaliserend probleemgedrag laten zien. 
Volgens Smeets, De Boer, Van Loon-Dikkers, 
Rossen en Ledoux (2017) geven leraren aan 
dat het vooral gaat om overactief, impulsief 
en sterk storend gedrag. Volgens Joosten, Ver-
woerdt en Smeets (2014) geeft 60% van de on-
dervraagde leraren aan dat leerlingen met de 
typeringen dwars, druk, impulsief en agressief 
de meeste problemen opleveren.

In de literatuur worden verschillende 
handelingen en aanpakken van leraren ge-
noemd die effectief zijn bij externaliserend 
leerlinggedrag. Van der Wolf en Van Beuke-
ring (2009) bijvoorbeeld noemen een scala 
aan handelingen bij hardnekkig probleem-
gedrag zoals humor, negeren, time-out en 
ik-boodschappen. Van Lieshout en Van Deth 
(2018) benoemen als effectieve handelingen 
onder andere consequente regelhantering, 
bevordering van bewustwording van leerlin-
gen en hen keuzemogelijkheden geven. An-
dere in de internationale literatuur genoem-
de effectieve handelingen met betrekking tot 
het omgaan met externaliserend leerlingge-
drag zijn complimenteren, belonen, gedrag 
bespreken en leerlingen helpen bij het veran-
deren ervan, reprimande en straf (Rydell & 
Henricson, 2004), afspraken maken, duide-
lijke en directe instructie, duidelijke regels, 
werken aan zelfregulatie en onthouden van 
beloning (Evans, Weiss & Cullinan, 2012).
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De wisselwerking tussen het leerlingge-
drag en het handelen van de leraar kan niet 
los worden gezien van de context waarin het 
zich afspeelt. De klas is een dynamisch sys-
teem (zie bijvoorbeeld Wubbels, 2014) waar-
in naast het handelen van de leraar en het 
gedrag van de leerling ook de leraar-leerling-
relatie en het klassenklimaat een rol spelen. 
Alle elementen beïnvloeden elkaar wederzijds 
(zie Figuur 1).

Leraar-leerlingrelatie Klassenklimaat

Externaliserend leerlinggedrag
wisselwerking

handelen leraar

FIGUUR 1. De klas als dynamisch systeem

Uit de literatuur komt naar voren dat een 
goede leraar-leerlingrelatie een positief effect 
heeft op plezier op school bij leerlingen, hun 
werkhouding en hun leerprestaties en dat 
het probleemgedrag doet verminderen (Koo-
men, Verschueren & Pianta, 2007; Engels et 
al, 2017). Lei, Cui en Chui (2016) vonden dat 
leraarhandelen als nabijheid, ondersteuning, 
een warme relatie en vertrouwen negatief sa-
menhangt met externaliserend leerlinggedrag. 
Externaliserend gedrag neemt daarentegen toe 
als de leraar conflicten aangaat en niet vrien-
delijk is. In termen van de self-determination 
theory (SDT, Deci & Ryan, 1985) gaat het hier 
vooral om de component verbondenheid, de 
basisbehoefte om positieve relaties op te bou-
wen met anderen. Wanneer de leraar daarin 
kan worden versterkt, kunnen problemen in 
de omgang met leerlingen met externaliserend 
gedrag worden voorkómen of gestopt.

Ten aanzien van het klassenklimaat blijkt 
dat een goed klimaat een gunstige invloed 
heeft op het functioneren van leerlingen op 
gebieden als psychiatrische problematiek, 
welbevinden, drugsgebruik en spijbelen (Tha-
pa, Cohen, Guffey & Higgins-D’Alessandro, 
2013). In een recente Nederlandse studie van 
Beld et al. (2019) bleek dat een positief klas-

senklimaat samengaat met een afname van 
externaliserend leerlinggedrag.

Hoewel er in onderwijs en onderwijson-
derzoek veel aandacht is voor externaliserend 
gedrag van leerlingen, zijn er ook hiaten in 
kennis. Zo is het onduidelijk welk type ex-
ternaliserend leerlinggedrag voorkomt in het 
(voortgezet) speciaal onderwijs en met welke 
handelingen leraren in concrete incidenten 
in de klas hierop reageren. In dit onderzoek 
willen we zo dicht mogelijk bij de dagelijkse 
onderwijspraktijk blijven. Om die reden heb-
ben we ervoor gekozen om na te gaan wat de 
relatie is tussen leraarhandelen en incidenten 
in de klas. We hebben de volgende uitkomst-
maten gebruikt: 1) aantal incidenten, 2) duur 
van de incidenten, 3) duur van periodes tussen 
incidenten en 4) duur van de periode tot aan 
het eerste incident (zie ook het Analyse-deel 
in de Methode). Hoewel onderzoek veelvul-
dig heeft vastgesteld dat een positieve leraar-
leerlingrelatie en het klasklimaat van belang 
is voor het functioneren van de leerling, is het 
onduidelijk of incidenten van externaliserend 
gedrag hiermee samenhangen. Om te komen 
tot kennis over deze hiaten worden de volgen-
de onderzoekvragen beantwoord: 

 — Welk externaliserend gedrag laten leerlin-
gen in het (voortgezet) speciaal onderwijs 
zien? 

 — Welke handelingen passen leraren toe als 
er sprake is van externaliserend leerling-
gedrag?

 — Is er samenhang tussen leraarhandelen, 
externaliserend leerlinggedrag en de uit-
komstmaten? 

 — Is er samenhang tussen de leraar-leerling-
relatie, het klasklimaat, en de uitkomst-
maten?

2. Methode

2.1 deelnemers

Het onderzoek werd uitgevoerd in het (voort-
gezet) speciaal onderwijs, omdat we ervan 
uitgegaan zijn dat experts op het gebied van 
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omgaan met probleemgedrag van leerlingen 
daar te vinden zijn. Daarmee komen we te-
vens tegemoet aan het advies van de Onder-
wijsraad (2010) aan scholen voor speciaal 
onderwijs om meer expliciet te maken wat zij 
het regulier onderwijs te bieden hebben.

Er waren 17 scholen van zes onderwijs-
organisaties betrokken bij het onderzoek: elf 
speciaalonderwijsscholen (so) en zes voort-
gezetspeciaalonderwijsscholen (vso). Scho-
len zijn gevestigd in Groningen, Friesland, 
Drenthe, Gelderland, Noord-Holland en 
Zuid-Holland. Er deden 61 leraren mee: 49 
so-leraren en 12 vso-leraren. Leraren selec-
teerden uit hun klas twee leerlingen bij wie 
zij het vaakst externaliserend gedrag zien. Dit 
waren de ‘target-leerlingen’ voor de observa-
tie. Daarnaast vulde de leraar voor deze twee 
leerlingen de Leerkracht-Leerling Relatie Vra-
genlijst in (LLRV: Koomen, Verschueren & 
Pianta, 2007). Dit leverde voor 106 leerlingen 
ingevulde vragenlijsten op uit alle groepen so 
en onderbouw vso (niet voor alle leerlingen 
werd een vragenlijst ingevuld). In alle betrok-
ken klassen werd verder bij leerlingen – voor 
zover dat gezien beperkingen en/of leeftijd 
van leerlingen mogelijk was – een Klimaat-
schaal afgenomen (Donkers & Vermulst, 
2014). Omdat per klas een gemiddelde score 
werd berekend, resulteerde dit in 41 klas-

scores (er waren klassen waar gezien beper-
kingen en/of jonge leeftijd van de leerlingen 
geen vragenlijsten werden afgenomen).

2.2 Materiaal

Leraarhandelen

Om het leraarhandelen te kunnen observe-
ren is een observatie-instrument ontwikkeld. 
De basis werd gevormd door een inventa-
risatie van suggesties hoe te handelen in si-
tuaties met leerlingen met externaliserend 
gedrag (Rapportage Kernstafsubsidie Pi7, 
2017). Deze inventarisatie werd in een aantal 
ronden kritisch geëvalueerd samen met prak-
tijkdeskundigen en aangevuld op basis van 
literatuur. Dit heeft geresulteerd in het digi-
tale observatie-instrument HELP! dat is ge-
bouwd volgens de principes van OBOB (Ob-
servations by Means of Buttons; Boelhouwer, 
2013). Bij een incident kan leerlinggedrag 
en leraarhandelen eenvoudig via ‘buttons’ 
worden gescoord. Frequentie, vóórkomen en 
tijdspanne van het gescoorde gedrag tijdens 
een incident worden onmiddellijk en auto-
matisch opgeslagen. HELP! (zie Figuur 2) 
is vrijelijk beschikbaar en kan worden opge-
vraagd bij de eerste auteur van dit artikel.

FIGUUR 2. Het observatie-instrument HELP!
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Leerkracht-leerlingrelatie

De LLRV (Koomen, Verschueren & Pianta, 
2007) meet de relatie tussen leraar en leer-
ling vanuit het gezichtspunt van de leraar. 
Er zijn drie subschalen die kunnen worden 
samengevoegd tot één totaalschaal. De drie 
subschalen zijn: nabijheid, conflict en afhan-
kelijkheid. Nabijheid (11 vragen) meet de 
mate waarin de leraar genegenheid, warmte 
en open communicatie ervaart met de leer-
ling. Conflict (11 vragen) meet de mate 
waarin de leraar de relatie met de leerling als 
negatief en conflictueus ervaart. Afhanke-
lijkheid (6 vragen) meet de mate waarin de 
leraar de leerling als overmatig afhankelijk 
beoordeelt. De totaalschaal (alle 28 vragen) 
meet de mate waarin de leraar zijn/haar re-
latie met de leerling als overwegend positief 
beschouwt. Vragen worden beantwoord op 
een vijfpuntsschaal. Op vijf van de zeven 
COTAN-beoordelingscriteria krijgt de LLRV 
de beoordeling ‘goed’, op één ‘voldoende’ en 
op één (criteriumvaliditeit) ‘onvoldoende’. 
Betrouwbaarheden bij verschillende norm-
groepen liggen tussen .77 en .90. In het hui-
dige onderzoek liggen de betrouwbaarheden 
tussen .78 en .86.

Klimaat in de klas

De Klimaatschaal (Donkers & Vermulst, 
2014) meet het klassenklimaat vanuit het 
perspectief van de leerling. Er is een alge-
meen deel dat gaat over de klas/groep en dat 
bestaat uit twee schalen: kwaliteit van de on-
derlinge leerlingrelaties (8 vragen) en sfeer in 
de klas (8 vragen). Verder is er een specifiek 
deel dat gaat over de leraar van de leerling en 
dat eveneens bestaat uit twee schalen: orde 
door de leraar (6 vragen) en kwaliteit van de 
leraar-leerling interactie (11 vragen). Vragen 
worden beantwoord op een vierpuntsschaal 
(1 = nooit/bijna nooit; 4 = heel erg vaak). Op 
drie van de zeven COTAN beoordelingscri-
teria krijgt de Klimaatschaal de beoordeling 
‘goed’, op twee ‘voldoende’ en op twee (nor-
men en criteriumvaliditeit) ‘onvoldoende’. 
Betrouwbaarheden bij verschillende norm-

groepen liggen tussen .78 en .94. In het hui-
dige onderzoek liggen de betrouwbaarheden 
tussen .72 en .89.

2.3 Procedure

Scholen werden benaderd via het netwerk 
van Pi-Consortium, een onderzoekssamen-
werkings-verband van pedologische insti-
tuten en pedologische instituutscholen. De 
onderzoekers informeerden de scholen over 
het doel van het onderzoek. De werving werd 
overgelaten aan de scholen zelf. Van vrijwel 
alle scholen konden leraren zelf aangeven of 
zij mee wilden doen. Het management van 
één school besloot om deelname verplicht te 
stellen. Ouders van de leerlingen werden via 
brieven geïnformeerd en konden aangeven 
wanneer zij niet mee wilden werken. Alle ver-
zamelde gegevens werden anoniem verwerkt.

Aangezien de ervaring leert dat veel ou-
ders geen toestemming geven tot het maken 
van opnames in de klas, kozen we voor ‘live’ 
observaties. Aangezien de observaties door 
acht observatoren werden uitgevoerd, moest 
eerst overeenstemming worden gerealiseerd 
over hoe leerlinggedrag en leraarhandelen 
moeten worden gescoord. Daarvoor werden 
trainingssessies georganiseerd en aanslui-
tend proefobservaties. We berekenden kappa 
coëfficiënten voor steeds twee observatoren. 
In de uitkomsten zat zeer veel variatie. Soms 
stemden twee observatoren volledig overeen, 
soms vrijwel niet. We constateerden dat de 
groep observatoren het dikwijls wel eens was 
over het vóórkomen van drie of vier hande-
lingen/gedragingen; het beeld werd echter 
vertroebeld door het gegeven dat individuele 
– steeds wisselende – observatoren nog een 
extra handeling/gedraging zagen die de an-
deren niet hadden gezien. Uiteindelijk beslo-
ten we om de volgende oplossing te kiezen: 
van alle observaties zijn geluidsopnames 
gemaakt die de observator vervolgens met 
een medeobservator heeft beluisterd en na-
besproken. Op deze manier was er een extra 
check op de beoordelingen van de eerste ob-
servator en konden de observaties die de ruis 
veroorzaakten, eruit worden gehaald.
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Leraren werden op twee verschillende en 
willekeurige momenten van de dag geduren-
de een half uur geobserveerd. Observatoren 
kwamen ongeveer een kwartier eerder in de 
klas zodat leerlingen konden wennen aan 
hun aanwezigheid. Direct bij het binnenko-
men wees de leraar de observator (onopge-
merkt voor de klas) aan wie de twee te obser-
veren leerlingen waren.

Leraren vulden de LLRV in op momenten 
dat het hen uitkwam. Doorgaans was dat tij-
dens of direct na de les; bij twee scholen ge-
beurde dat voorafgaand aan de observatie. Of 
en zo ja, op welk moment de Klimaatschaal 
werd ingevuld en door welke leerlingen, werd 
afgestemd met de leraar. In meeste klassen 
werd de observator erbij betrokken. In som-
mige klassen waren alle leerlingen naar het 
oordeel van de leraar te jong voor een be-
trouwbare invulling, of schatte hij/zij in dat 
de vragenlijst te lastig zou zijn vanwege een 
laag taal- en leesniveau van de leerlingen. In 
die gevallen vond geen afname plaats. 

2.4 analyse

Om de eerste twee onderzoeksvragen te be-
antwoorden hebben we gekeken hoe vaak er 
gemiddeld genomen per observatieperiode 
verschillende typen externaliserend gedrag 
voorkomen en welke leraarhandelingen wor-
den toegepast door een leraar. Voor de derde 
en vierde onderzoeksvraag hebben we geke-
ken of het type externaliserend gedrag, de 
leraarhandelingen, de scores op de Leraar-
Leerling Relatie Vragenlijst (LLRV) en de sco-
res op de Klimaatschaal samenhangen met 
de volgende uitkomstmaten: 1) gemiddelde 
duur van een incident; 2) gemiddelde duur 
tot het moment dat het eerste incident zich 
voordoet; 3) gemiddelde duur tussen de in-
cidenten; 4) gemiddeld aantal incidenten per 
observatieperiode. Dit is gedaan met behulp 
van multilevel analyses, omdat er sprake is 
van een geneste datastructuur (immers: ob-
servaties binnen leraren, en leraren binnen 
scholen). Omdat de uitkomstmaten alle vier 
zeer scheef verdeeld waren, is een log-trans-
formatie2 uitgevoerd. Aangezien dit resul-

teerde in normale verdelingen, zijn deze als 
uitkomstmaten gebruikt. 

3. resultaten

3.1 externaliserend gedrag van 
leerlingen

Bij de 61 deelnemende leraren zijn in totaal 
107 observatieperiodes uitgevoerd (bij enke-
le leraren vond maar één observatie plaats). 
Aangezien in 25 observatieperiodes geen in-
cidenten zijn voorgekomen, hebben de ana-
lyses betrekking op 82 periodes. Er vinden 
in totaal 286 incidenten plaats, wat een ge-
middelde betekent van 3.5 incident per ob-
servatie. Daarbij zij opgemerkt dat er grote 
verschillen zijn in het aantal incidenten per 
observatie: in sommige observaties was er 
slechts één incident, maar in andere liep het 
aantal zelfs op tot tien incidenten. Figuur 3 
laat zien dat verbaal externaliserend gedrag 
het vaakst voorkomt, namelijk in 46 van de 
82 observatieperiodes. 

3.2 leraarhandelen bij 
externaliserend gedrag

Per observatieperiode van een half uur laten 
leraren gemiddeld iets meer dan vijf hande-
lingen, die betrekking hebben op het gedrag 
van 2 leerlingen, zien na externaliserend leer-
linggedrag (M = 5.24, SD = 3.75). Figuur 4 
laat de vijf meest voorkomende en vijf minst 
voorkomende handelingen zien (leraren zet-
ten geen enkele keer hulpmiddelen in, bij-
voorbeeld het gebruik van een time-timer). 
Het geven van een verbaal signaal (bijvoor-
beeld het noemen van de naam van de leer-
ling om zijn/haar aandacht te vragen) komt 
het vaakst voor, namelijk in 40 van de 82 ob-
servaties. Vergelijken we de vijf meest en vijf 
minst voorkomende handelingen, dan wordt 
duidelijk dat er een verschil is in type hande-
len: de minst voorkomende handelingen zijn 
meer ‘emotioneel’ van aard. 



JaN O. biJStra, aNke a. de bOer & JOSé VaN der hOeVeN188

3.3 Samenhang tussen 
type externaliserend 
leerlinggedrag, 
leraarhandelingen en 
uitkomstmaten

Om na te gaan of er samenhang is tussen ex-
ternaliserend leerlinggedrag, leraarhandelen 
en uitkomstmaten hebben we allereerst geke-
ken in hoeverre ze correleren. Tabel 1 laat een 

aantal verbanden zien. Ten eerste, hoe meer 
incidenten, hoe korter de tijd tot het eerste 
incident en tussen incidenten. Ten tweede, 
hoe meer leerlinggedragingen, hoe korter de 
tijd tussen incidenten en hoe vaker het aantal 
incidenten. Ten derde, hoe meer handelingen 
een leraar toepast, hoe langer de incidenten 
gemiddeld duren. Ten vierde, hoe meer leer-
linggedragingen, hoe meer leraarhandelin-
gen.

17
31 33

24

46

27

65
51 49

58

36

55

Fysiek Materieel Regels
schenden

Sociaal Verbaal Werk weigeren
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TABEL 1. Samenhang tussen leerlinggedrag, leraarhandelingen en gemiddelde uitkomst-
maten (**: p < .01; *: p < .05).

Duur  
incidenten

Tijd tot 
eerste 

incident 

Tijd  
tussen  

incidenten

Aantal 
incidenten

Totaal  
aantal  
leerling 
gedrag

Totaal 
aantal 

leraarhan-
delingen

Duur van  
incidenten

1

Tijd tot eerste in-
cident

-.112 1

Tijd tussen  
incidenten

-.054 -.035 1

Aantal  
incidenten

-.080 -.425** -.587** 1

Totaal aantal
leerlinggedrag

.168 -.140 -.298** .301** 1

Totaal aantal  
leraarhandelingen

.338* -.216 -.249 .217 .684** 1

Vervolgens hebben we gekeken of het type 
externaliserend leerlinggedrag gerelateerd is 
aan de uitkomstmaten. Bij fysiek en sociaal 
externaliserend leerlinggedrag is de gemid-
delde duur tot het eerste incident zich voor-
doet korter dan bij de andere leerlinggedra-
gingen (materieel, regels schenden, verbaal, 
werk weigeren). Verder duren incidenten met 
verbaal externaliserend gedrag significant 
langer en is de tijd tussen incidenten signi-
ficant korter.3

Tenslotte zijn we nagegaan of bepaalde 
leraarhandelingen gerelateerd zijn aan de uit-
komstmaten. In de eerste plaats: geen enkele 
handeling springt er in vergelijking met an-
dere handelingen positief uit in de zin dat hij 
bij gebruik zorgt voor een kortere duur van 
incidenten. Ook met betrekking tot gemid-
delde duur tussen de incidenten’ en ‘gemid-
delde duur tot het eerste incident vonden we 
geen handelingen die er gemiddeld genomen 
positief uitsprongen. Met andere woorden: 
we vonden geen ‘top 5’ van meest effectieve 
handelingen bij externaliserend leerlingge-
drag.

Wel vonden we een negatieve relatie tus-
sen vier handelingen en uitkomstmaat ‘ge-
middelde duur van een incident’: incidenten 
duren significant langer wanneer leraren ge-
bruik maken van negeren van gedrag, vragen 
stellen, ik-boodschap en time-out. Deze han-
delingen lijken dus minder effectief te zijn. 
Ook vonden we een negatieve relatie tussen 
vier handelingen en uitkomstmaat ‘gemid-
delde duur tussen de incidenten’: periodes 
tussen incidenten duren korter wanneer lera-
ren gebruik maken van een verbaal signaal, 
gevolgen bespreken, keuzemogelijkheden 
geven en time-out bieden. Tot slot: bij lera-
ren die gebruik maken van een reprimande of 
een verbaal signaal, doet het eerste incident 
zich sneller voor.

3.4 Samenhang tussen leraar-
leerlingrelatie, klimaatschaal 
en de uitkomstmaten

Voor de vierde onderzoeksvraag hebben we in 
de eerste plaats gekeken naar de samenhang 
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tussen de scores op de Klimaatschaal en de 
uitkomstmaten (duur van het incident, duur 
tot het eerste incident, duur tussen inciden-
ten, aantal incidenten). De resultaten laten 
zien dat er geen samenhang is als we kijken 
naar de gemiddelde scores van de klas op de 
Klimaatschaal. Wanneer we specifiek naar de 
scores van de geobserveerde leerlingen kij-
ken, zien we wel samenhang: hoe positiever 
deze leerlingen zijn op de schaal ‘orde in de 
klas’, hoe minder lang incidenten gemiddeld 
duren (r= -.37, p = .044). Verder hangt voor 
deze leerlingen waardering voor de leraar-
leerlingrelatie negatief samen met het aan-
tal incidenten: hoe positiever de score op de 
leraar-leerlingrelatie, hoe minder incidenten 
zich voordoen (r= -.48, p = .012).

Wat betreft de samenhang tussen de sco-
res op de LLRV en de uitkomstmaten blijkt 
dat er een positieve samenhang is tussen de 
LLRV totaalscore en de duur tot het eerste 
incident. Hoe positiever de leraar de relatie 
met leerlingen in alle, door de LLRV gemeten 
facetten ervaart, hoe later het eerste incident 
optreedt (r = .27, p = .031). Daarnaast is er een 
negatieve samenhang tussen de schaal ‘na-
bijheid’ en het aantal incidenten (r = -.25, p 
= .043); hoe meer nabijheid de leraar ervaart 
in de relatie met leerlingen, hoe minder inci-
denten er per observatieperiode voorkomen.

4. Samenvatting en 
discussie

We vatten de resultaten kort samen. In het 
(voortgezet) speciaal onderwijs laten leerlin-
gen het vaakst verbaal externaliserend gedrag 
zien. Leraren maken het vaakst gebruik van 
een verbaal signaal en negeren. Hulpmidde-
len inzetten en emoties (helpen) verwoorden 
komen het minst vaak voor. Ten aanzien van 
de samenhang tussen leraarhandelen, exter-
naliserend leerlinggedrag en de uitkomstma-
ten kunnen we het volgende concluderen. Er 
is geen ‘top 5’ van handelingen, dus hande-
lingen die gemiddeld genomen effectiever 

zijn dan bij de andere door ons onderzochte 
handelingen. Wel vinden we handelingen die 
minder effectief zijn, zoals negeren, vragen 
stellen, ik-boodschap en time-out zorgen 
voor een langere duur van incidenten; verbaal 
signaal, gevolgen bespreken, keuzemogelijk-
heden en time-out zorgen voor kortere perio-
des tussen incidenten; reprimande en verbaal 
signaal zorgen voor een kortere periode tot 
aan het eerste incident. Tot slot, uit de Kli-
maatschaal blijkt dat orde in de klas (in de 
ogen van de geobserveerde leerlingen) zorgt 
voor kortere incidenten. Bovendien als leer-
lingen positief zijn over de relatie met de le-
raar, dan doen zich minder incidenten voor. 
Dit beeld wordt bevestigd door de scores op 
de LLRV. Hoe positiever de score, hoe langer 
het duurt voordat het eerste incident begint 
en hoe meer nabijheid de leraar ervaart, hoe 
minder incidenten per observatieperiode.

We waren in dit onderzoek op zoek naar 
effectieve leraarhandelingen in situaties 
waarin externaliserend leerlinggedrag voor-
komt. Ons ideaalbeeld was een ‘top vijf ’ van 
handelingen die in het gros van de situaties 
met externaliserend leerlinggedrag effectief 
zou zijn. Onze resultaten zijn duidelijk. We 
hebben een dergelijke top vijf niet kunnen 
vinden. Geen enkele van de onderzochte han-
delingen kon in verband worden gebracht 
met onze uitkomstmaten. Anders gezegd, 
geen enkele handeling onderscheidde zich 
in positieve zin van de andere handelingen 
doordat het leidde tot een grotere afname 
van het aantal incidenten, een kortere duur 
van incidenten en een grotere toename van 
de tijd tussen incidenten en tot het eerste in-
cident.

Wel zijn er handelingen die er in negatieve 
zin uitspringen. Kijken we naar de betreffen-
de handelingen, dan zijn daarin categorieën 
aan te brengen. Bij vragen stellen, gevolgen 
bespreken, keuzemogelijkheden aanbieden 
en wellicht ook bij de ik-boodschap lokt de 
leraar als het ware discussie uit met de leer-
ling. Dat kan gevolgen hebben voor de duur 
van een incident en lijkt ook niet voor rust te 
zorgen, want incidenten komen sneller weer. 
Bij het inzetten van negeren, reprimande en 
wellicht ook verbaal signaal voelt de leerling 
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zich mogelijk niet serieus genomen door de 
leraar en deze handelingen lijken daarmee 
niet effectief in het definitief stoppen van 
het leerlinggedrag. Ten slotte, dat time-out 
zorgt voor een langere duur van incidenten, 
is logisch. Een time-out is vaak het laatste 
redmiddel dat wordt ingezet nadat een in-
cident al lang heeft geduurd. Het is echter 
niet effectief want bij leraren die er gebruik 
van maken, volgen incidenten elkaar snel op. 
Opvallend is wel dat leraren in het (v)so – die 
toch als experts mogen worden beschouwd – 
het meest gebruik maken van twee van deze 
ineffectieve handelingen, namelijk negeren 
en verbaal signaal.

Kijken we naar wat in de literatuur naar 
voren wordt gebracht, dan zien we verschil-
lende bevindingen. Zo stellen Van der Wolf 
en Van Beukering (2009) en Simonsen, Fair-
banks, Briesch, Myers en Sugai (2008) onder 
andere negeren van ongewenst gedrag en 
time-out als effectief. Evans et al. (2012) noe-
men als effectieve handelingen (lichte) straf 
en reprimande. Dit verschil wordt mogelijk 
veroorzaakt door het gegeven dat onze wijze 
van gegevensverzameling zich onderscheidt 
van ander onderzoek. Een gangbare manier 
om inzicht te krijgen in de effecten van ge-
drag is via het bevragen van leraren (al dan 
niet met een vragenlijst) of via het inventa-
riseren van veranderingen in (soms globale) 
gedragscategorieën. Wij hebben de gevolgen 
van het leraarhandelen daarentegen minuti-
eus in kaart gebracht met behulp van onze 
uitkomstmaten. Daarmee hebben we tevens 
de risico’s van zelfrapportage vermeden. Dit 
levert een veel preciezer beeld op. 

Een andere belangrijke bevinding betrof 
de samenhang tussen de uitkomstmaten, het 
klassenklimaat en de leraar-leerlingrelatie. 
Het aantal incidenten neemt af wanneer in 
de ogen van de leerlingen de relatie met de 
leraar goed is. Hetzelfde effect treedt op wan-
neer de leraar ‘nabijheid’ ervaart in zijn/haar 
relatie met de leerling. Ook duurt het langer 
tot het eerste incident, wanneer de leraar-
leerlingrelatie goed is. Het zijn uitkomsten 
die overeenstemmen met eerder onderzoek 
(Koomen, Verschueren & Pianta, 2007; En-
gels et al, 2017; Lei, Cui & Chui, 2016; Beld 

et al., 2019) en aansluiten bij de self-determi-
nation theory van Deci en Ryan (1985). Leer-
lingen hebben behoefte aan verbondenheid. 
Als die wordt vervuld, ervaren leerlingen een 
hoger welbevinden en dat zou zich in ons on-
derzoek uiten in het niet of minder optreden 
van conflicten.

Durven we op basis van dit onderzoek te 
concluderen dat het er blijkbaar niet zo toe 
doet welke handelingen leraren inzetten zo-
lang zijzelf en de leerlingen de relatie maar 
als goed ervaren (met daarbij de restrictie 
dat er in het handelen bovengenoemde don’ts 
zijn)? Het zou in ieder geval aansluiten bij 
een kanttekening die wij vanuit de praktijk 
gedurende de loop van het onderzoek een 
aantal keren meekregen. Men vroeg zich na-
melijk af of het wel mogelijk was om bepaal-
de handelingen aan te wijzen als ‘algemeen 
werkzaam’. Immers, de ene leerling gedijt 
beter bij aanpak A en B en de andere leerling 
bij C en D. Bovendien voelt de ene leraar zich 
als persoon meer op zijn gemak met het uit-
voeren van handelingen K en L en de andere 
leraar met handelingen X en Y. Dit betekent 
dus dat de leraar een scala aan handelingen 
moet beheersen die bovendien passen bij hoe 
hij is als persoon. Die handelingen moet hij 
‘eclectisch’ kunnen inzetten. Op basis van 
deze visie en onze uitkomsten, zouden we 
dan kunnen concluderen dat verschillende 
handelingen succesvol kunnen zijn onder 
voorwaarde dat zowel leraar als leerlingen 
een goede onderlinge relatie ervaren en dat 
de leraar dicht bij zichzelf blijft? Die goede 
relatie zou ertoe moeten bijdragen dat de le-
raar in staat is om de juiste handeling bij de 
juiste leerling in te zetten.

Toch is er tegen deze conclusie op basis 
van onze resultaten wel een bezwaar in te 
brengen. Leraren maakten zeer weinig ge-
bruik van de handelingen emoties verwoor-
den, emoties helpen verwoorden, humor ge-
bruiken en complimenten geven. Het lijken 
bij uitstek handelingen die kunnen bijdragen 
aan een goede relatie met leerlingen. Leraren 
kozen vooral voor ‘zakelijke’ handelingen, 
zoals verbaal signaal geven, negeren, vragen 
stellen, afspraak maken en gevolgen bespre-
ken. Misschien heeft dit te maken met het ge-
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geven dat het onderzoek werd uitgevoerd in 
het speciaal onderwijs: ‘zakelijkheid’ is daar 
wellicht een vereiste omdat alle leerlingen in 
de klas extra ondersteuning vragen voor hun 
gedrag. De leraar in het speciaal onderwijs 
heeft daarmee een pittige taak. Hoe dan ook, 
de resultaten waren mogelijk anders uitge-
pakt wanneer de leraren meer gebruik had-
den gemaakt van de meer ‘emotionele’ han-
delingen. Het lijkt een niet onlogische hypo-
these. Begrip van de leraar door bijvoorbeeld 
emoties van de leerling te verwoorden of hem 
te helpen ze zelf te verwoorden, zou kunnen 
leiden tot een betere relatie; en dat leidt, zoals 
we hebben gezien, tot minder incidenten.

Dit gezegd hebbende is het dan wel de 
vraag of het inzetten van emotionele hande-
lingen plaats moet vinden tijdens het inci-
dent. Geconfronteerd met onze uitkomsten 
gaven leraren aan dat zij wel emotionele han-
delingen inzetten maar op een later moment: 
wanneer het incident voorbij is, de rust is 
teruggekeerd en de leraar in een één-op één 
situatie is met de leerling. Gezien de opzet 
van dit onderzoek hebben we niet kunnen 
nagaan in hoeverre dit gebeurt. Antwoord op 
deze vraag zou ter aanvulling op ons onder-
zoek belangrijke informatie opleveren: heb-
ben leraren die buiten incidentsituaties om 
veelvuldig investeren in de relatie met leerlin-
gen door middel van emotioneel handelen, 
minder incidenten in de klas dan leraren die 
dat niet doen? En verschillen deze twee groe-
pen leraren in hun gebruik van handelingen 
tijdens incidenten (die nu eenmaal niet altijd 
te vermijden zijn)? Zo ja, heeft dit dan gevol-
gen in termen van frequentie, heftigheid en 
lengte van incidenten? Het zou wellicht meer 
helderheid geven over onze uitkomst dat we 
geen ‘top 5’ konden vinden. Terugkijkend op 
ons onderzoek hadden we voorinformatie 
moeten hebben over deelnemende leraren 
over hun mate waarin zij investeren in de re-
latie met de leerling door middel van het in-
zetten van emotionele handelingen.

Voor de dataverzameling kozen we voor 
‘live’ observaties en niet voor opnames. Op-
names hadden wel onze voorkeur omdat het 
ons in de gelegenheid zou stellen om achteraf 
de beelden te analyseren. De ervaring leert 

echter dat veel ouders dan geen toestemming 
zullen geven. De huidige privacywetgeving 
maakt het er niet gemakkelijker op. Met ‘live’ 
observeren wordt het aantal observaties flink 
ingeperkt. Tegelijkertijd vraagt gedegen on-
derzoek wel om een respectabel aantal proef-
personen; dientengevolge hadden we dan 
ook de inzet nodig van acht observatoren. 
Hierdoor werden we echter wel geconfron-
teerd met problemen bij het realiseren van 
een goede betrouwbaarheid van het obser-
vatiesysteem. Goede overeenstemming bleek 
moeilijk te realiseren. Observatoren waren 
het dikwijls wel eens over het vóórkomen van 
drie of vier handelingen, maar het beeld werd 
vertroebeld omdat één of twee – steeds wis-
selende – observatoren nog een extra hande-
ling zagen die de anderen niet hadden gezien. 
We kozen voor een tussenoplossing. Van alle 
observaties maakten we geluidsopnames die 
de observator vervolgens met een medeobser-
vator bekeek en nabesprak. Op deze manier 
was er een extra check op de beoordelingen 
van de eerste observator.

Ter afsluiting, wij zijn van mening dat dit 
onderzoek de volgende zinvolle informatie 
heeft opgeleverd. We hebben inzicht gegeven 
in hoe leraren handelen in concrete incident-
situaties met leerlingen. Omdat we gebruik 
hebben gemaakt van onafhankelijke beoor-
delaars, is deze informatie objectiever dan 
wanneer we betrokkenen – de leraren zelf, 
IB’ers – hadden bevraagd. Verrassend was dat 
we vonden dat ook de specialisten – so- en 
vso-leraren – veelvuldig handelingen inzet-
ten die het verloop van een incident nadelig 
beïnvloeden. Maar in overeenstemming met 
eerder onderzoek vonden we dat een goede 
leraar-leerlingrelatie bijdraagt aan het be-
heersen van incidenten in de klas. Voor welke 
handeling een leraar ook kiest tijdens een in-
cident, als professional weet zij dat een goede 
band met leerlingen altijd is te realiseren!
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Noten

1. Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt dankzij een door het NRO toegekende subsidie (projectnum-
mer405-18-646).

2. Bij een log-transformatie wordt de natuurlijke logaritme van de data genomen en getransformeerd. 
Deze transformatie is vooral bruikbaar wanneer er sprake is van een sterk scheve verdeling. De trans-
formatie resulteert doorgaans in een (meer) normale verdeling waardoor de assumpties van analyses 
niet geschonden worden.

3. Omwille van de leesbaarheid van de tekst zijn de statistische uitkomsten van de uitgevoerde multi-
level analyses niet opgenomen in de tekst. Een lezer die hier belangstelling voor heeft, kan hiervoor 
navraag doen bij de auteurs. 
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