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Dutch Summary 

 

De laatste decennia is het aantal studies naar de professionele identiteit van docenten in 

zowel het voortgezet als primair onderwijs toegenomen. Onderzoek op dit gebied is 

zogezegd een ‘hot topic’. De conceptualisering van het begrip ‘professionele identiteit’ is 

echter tot op heden niet eenduidig. Tevens is veel onderzoek hoofdzakelijk gericht op wat – 

de ontwikkeling van – een professionele identiteit beïnvloedt. Slechts in mindere mate is 

onderzoek uitgevoerd naar uitkomstmaten van de professionele identiteit van docenten. 

Door verschillende onderzoekers zijn relaties verondersteld tussen de professionele identiteit 

van docenten en hun intentie het beroep te verlaten, hun onderwijsopvattingen en hun 

reacties op onderwijshervormingen. Deze veronderstellingen zijn echter niet of slechts op 

zeer kleine schaal empirisch onderzocht. De tot op heden uitgevoerde studies zijn veelal 

kleinschalig en maken voornamelijk gebruik van kwalitatieve methoden. 

Het doel van deze dissertatie is een bijdrage te leveren aan de conceptualisering van 

de professionele identiteit van docenten en met behulp van kwantitatieve methoden op 

grotere schaal na te gaan hoe verschillende variabelen bijdragen aan de perceptie van 

docenten van hun professionele identiteit. Daarnaast dient deze dissertatie als verkenning 

voor de mogelijke relatie tussen de perceptie van docenten van hun professionele identiteit, 

hun gedrag tijdens het lesgeven en hun onderwijsopvattingen. Deze doelen hebben 

geresulteerd in de volgende onderzoeksvragen: 

 

1. Hoe kunnen de indicatoren, welke de percepties van docenten op hun professionele 

identiteit weergeven, gedefinieerd en gemeten worden? 

2. Hoe zijn de indicatoren, welke de perceptie van docenten van hun professionele 

identiteit weergeven, aan elkaar gerelateerd? 

3. Zijn verschillende professionele identiteitsprofielen empirisch aantoonbaar in een 

grote groep docenten? Zo ja, verschillen docenten behorende tot die profielen in: 

a. hun werkervaring in het onderwijs? 

b. de mate waarin zij ervaren mogelijkheden voor professionele ontwikkeling te 

hebben? 

c. de hoeveelheid autonomie die ze ervaren? 

d. hun redenen om voor het docentschap te kiezen?  

e. de kenmerken van hun aanstelling? 
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4. Verschillen docenten, die onderling in hun professionele identiteitsprofiel verschillen, 

in hun opvattingen over de doelstellingen van het onderwijs en de rol van leerlingen 

in het onderwijs? 

5. Verschillen docenten, die onderling in hun professionele identiteitsprofiel verschillen, 

in hun gedragingen tijdens het lesgeven? 

 

Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden, zijn een literatuurstudie en een 

pilotstudie uitgevoerd. De resultaten zijn gepresenteerd in hoofdstuk 2 van dit proefschrift. 

Uit de literatuurstudie is naar voren gekomen dat de professionele identiteit van docenten 

gezien moet worden als het resultaat van de voortdurende interactie tussen de persoonlijke 

kenmerken van een docent en de kenmerken van diens werkomgeving. Deze voortdurende 

interactie wordt weerspiegeld in: a) de motivatie, b) het vertrouwen in het eigen kunnen, c) de 

arbeidssatisfactie en d) de professionele betrokkenheid van de docent. Deze constructen 

kunnen dan ook worden beschouwd als indicatoren voor de perceptie van docenten van hun 

professionele identiteit. Op basis van deze bevindingen is de constructie van een 

overkoepelende vragenlijst beschreven om de perceptie van docenten van hun professionele 

identiteit te onderzoeken. Voor elke indicator is een reeds bestaande vragenlijst geselecteerd. 

De interne consistentie van deze vragenlijsten is per vragenlijst nagegaan aan de hand van 

een pilotstudue onder 122 docenten. De vragenlijsten bleken consistent met uitzondering 

van de vragenlijst die de motivatie van docenten in kaart diende te brengen. Er is besloten 

deze vragenlijst te verwijderen uit het geheel en in plaats daarvan gebruik te maken van: a) de 

open vraag “Wat was uw belangrijkste motivatie om docent te worden?” en b) het verschil in 

de scores op de items “Hoe gemotiveerd was u, in het algemeen, voor uw beroep toen u 

begon met uw docentschap?” en “Hoe gemotiveerd bent u nu, in het algemeen, voor uw 

beroep?”.  

  

In hoofdstuk 3 van dit proefschrift wordt gerapporteerd over de relaties tussen de in 

hoofdstuk 2 genoemde indicatoren. De gepresenteerde resultaten geven een antwoord op 

onderzoeksvraag 2. De resultaten zijn gebaseerd op de data van 1214 docenten in het 

voortgezet onderwijs, die verspreid over Nederland werken. Deze docenten hebben de 

aangepaste vragenlijst volledig ingevuld. Allereerst is er door middel van principale 

componentenanalyse (PCA) nagegaan in hoeverre de gebruikte items overlap vertonen. Het 

verschil in de mate van motivate is daarbij buiten de PCA gehouden omdat het hier een enkel 

item betrof. De PCA heeft geresulteerd in 5 factoren: 1) tevredenheid met de contacten op 
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het werk, 2) tevredenheid met het salaris, 3) affectieve professionele betrokkenheid (dit 

refereert aan positieve emoties jegens het beroep), 4) het gevoel van verplichting om in het 

beroep te blijven, waarbij ook de kosten verbonden aan het verlaten van het beroep een rol 

spelen, en 5) het vertrouwen in het eigen kunnen in de klas. Tezamen met het verschil in 

motivatie zijn deze indicatoren gebruikt in de verdere analyses.  

Door middel van ‘structural equation modeling’ is een hypothetisch model van de 

relaties tussen deze indicatoren onderzocht. Uit het uiteindelijke model blijkt dat de 

tevredenheid met de contacten op het werk en het vertrouwen in het eigen kunnen in de klas 

de meest belangrijke indicatoren zijn welke alle andere indicatoren beïnvloeden. De 

tevredenheid met de contacten op het werk draagt in positieve zin bij aan het verschil in 

motivatie, de tevredenheid met het salaris en de affectieve professionele betrokkenheid. Deze 

indicator is negatief gerelateerd aan het gevoel van verplichting om in het beroep te blijven. 

Het vertrouwen in het eigen kunnen is positief gerelateerd aan de tevredenheid met de 

contacten op het werk, het verschil in motivatie en de affectieve professionele betrokkenheid. 

Deze indicator is in negatieve zin gerelateerd aan de indicator ‘tevredenheid met het salaris’. 

Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat de perceptie van docenten van 

hun professionele identiteit wellicht versterkt zou kunnen worden door het beïnvloeden van 

de tevredenheid van docenten met hun contacten op het werk en hun vertrouwen in hun 

eigen kunnen in de klas.  

In hoofdstuk 3 is eveneens nagegaan of het uiteindelijke model, dat gebaseerd is op 

de data van alle 1214 docenten, ook van toepassing is wanneer docenten, die verschillen in 

het aantal jaren werkervaring in het onderwijs, met elkaar vergeleken worden. De 1214 

docenten zijn uitgesplitst naar beginnende, gevorderde en senior docenten. Het model op 

basis van de gehele groep bleek van toepassing op alle drie de ervaringsgroepen. 

Geconcludeerd kan worden dat de relaties tussen de indicatoren voor alle docenten 

vergelijkbaar zijn.  

 

De resultaten die in hoofdstuk 4 worden beschreven zijn gebaseerd op dezelfde dataset als in 

hoofdstuk 3. De data van de 1214 docenten is gebruikt om antwoord te vinden op 

onderzoeksvraag 3. Door middel van clusteranalyse zijn de docenten ingedeeld in drie 

groepen met ieder hun eigen professionele identiteitsprofiel: 1) een unsatisfied and demotivated 

profiel, (docenten met dit profiel scoren relatief laag op de indicatoren in vergelijking met 

andere docenten en laten een achteruitgang in motivatie zien), 2) een motivated and affectively 

committed profiel (docenten met dit profiel scoren relatief hoog op de indicatoren), en 3) een 
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competence doubting profiel (docenten met dit profiel scoren relatief laag op het vertrouwen in 

het eigen kunnen in de klas en relatief hoog op de tevredenheid met hun salaris). Aan de 

hand van variantie-analyse is geconstateerd dat de docenten die deel uitmaken van deze 

profielen niet significant verschillen in: a) de ervaren mogelijkheden voor professionele 

ontwikkeling, b) de ervaren mate van autonomie, c) hun werkervaring in het onderwijs en d) 

de reden om voor het docentschap te kiezen.  

Met betrekking tot de kenmerken van de aanstelling van de docenten is nagegaan of 

de docenten behorende tot de professionele identiteits profielen verschillen in de tijd dat zij 

werkzaam zijn bij hun huidige werkgever, het type aanstelling, het al dan niet uitvoeren van 

extra taken naast het lesgeven en de grootte van de aanstelling. De docenten uit de 

verschillende profielen blijken niet te verschillen in de tijd dat zij werkzaam zijn bij hun 

huidige werkgever. Wel blijken de docenten onderling te verschillen in: a) het type 

aanstelling, b) het al dan niet uitvoeren van extra taken naast het lesgeven en c) de grootte 

van de aanstelling. Docenten met een motivated and affectively committed profiel hebben, 

vergeleken met de andere docenten, vaker een vaste aanstelling. Tevens hebben deze 

docenten vergeleken met docenten met een competence doubting profiel, vaker een extra taak 

naast het lesgeven. Docenten met een competence doubting profiel hebben vergeleken met de 

andere docenten vaker een kleinere aanstelling. Op basis van de in hoofdstuk 4 

gepresenteerde resultaten wordt geconcludeerd dat er in de populatie van docenten 

afzonderlijke patronen van professionele identiteit empirisch aantoonbaar zijn. 

 

Het antwoord op de vraag of docenten die onderling verschillen in hun professionele 

identiteitsprofiel ook verschillen in hun opvattingen over de doelstellingen van het onderwijs 

en de rol die leerlingen spelen in het onderwijs, is gepresenteerd in hoofdstuk 5. In dit 

hoofdstuk is wederom gebruik gemaakt van de data van 1214 docenten wier data in de 

hoofdstukken 3 en 4 eveneens gebruikt zijn. De doelstellingen van het onderwijs hebben 

betrekking op het belang van een kwalificatie en scholing en het stimuleren van de 

persoonlijke en morele ontwikkeling. De rol van leerlingen in het onderwijs heeft betrekking 

op de participatie en kritische reflectie van leerlingen en op hun gehoorzaamheid. Uit de 

uitgevoerde variantie-analyse blijkt dat de docenten niet verschillen in de mate waarin zij het 

eens zijn met stellingen over de rol die leerlingen spelen in het onderwijs. Wel verschillen de 

docenten in de mate waarin zij het eens zijn met stellingen over de doelstellingen van het 

onderwijs. Docenten met een comptence doubting profiel zijn het vaker met dergelijke stellingen 

eens dan de andere docenten. 
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Op basis van de in hoofdstuk 5 gepresenteerde resultaten wordt geconcludeerd dat, 

in overeenstemming met de stellingen uit de literatuur, de onderwijsopvattingen van 

docenten en hun professionele identiteit empirisch aan elkaar gerelateerd zijn. In het 

bijzonder is het van belang om de combinatie van de indicatoren van de percepties van 

docenten van hun professionele identiteit in relatie tot de onderwijsopvattingen te 

onderzoeken. 

 

In hoofdstuk 6 is nagegaan of docenten die verschillen in hun professionele identiteitsprofiel 

ook verschillen in het gedrag dat zij vertonen tijdens het lesgeven. Twee externe 

observatoren hebben achttien docenten tweemaal geobserveerd. Van deze docenten 

behoorden twee docenten tot het unsatisfied and demotivated profiel, negen docenten tot het 

motivated and affectively committed profiel en zeven docenten tot het competence doubting profiel. In 

aanvulling op deze observaties hebben 15 docenten hun leerlingen, 334 in totaal, gevraagd 

een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst is gebaseerd op het door de observatoren 

gebruikte observatie-instrument. De volgende docentgedragingen zijn door de observatoren 

en de leerlingen beoordeeld: 1) efficiënt klassenmanagement¸ 2) het creëren van een veilig en 

stimulerend leerklimaat, 3) duidelijke instructie en het geven van feedback, 4) adaptief 

onderwijs en 5) het onderwijzen van leerstrategieën.  

De observatoren hebben de eerste drie gedragingen betrouwbaar geobserveerd. Op 

basis van deze gegevens werden na variantie-analyse geen verschillen tussen de docenten 

geconstateerd. De leerlingen hebben hun waardering over alle gedragingen gegeven. Op basis 

van deze gegevens is na variantie-analyse geconstateerd dat leerlingen van docenten met een 

unsatisfied and demotivated profiel het docentgedrag ‘duidelijke instructie en het geven van 

feedback’ significant meer vinden voorkomen dan leerlingen van docenten met een motivated 

and affectively committed profiel. Deze leerlingen vinden ook het docentgedrag ‘efficiënt 

klassenmanagement’ significant meer voorkomen dan de leerlingen van docenten met andere 

professionele identiteitsprofielen. 

Op basis van deze resultaten wordt in hoofdstuk 6 geconcludeerd dat vanuit het 

perspectief van de leerlingen, docenten die onderling verschillen in hun professionele 

identiteitsprofiel eveneens verschillen in hun efficiënt klassenmanagement en in de mate 

waarin zij duidelijke instructie geven aan leerlingen. Meer specifiek geldt dat leerlingen van 

docenten met een unsatisfied and demotivated professionele identiteitsprofiel hun docenten een 

hogere score op deze gedragingen geven in vergelijking met de leerlingen van docenten met 

de beide andere profielen. 
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Ten slotte zijn in hoofdstuk 7 de resultaten per hoofdstuk weergegeven en in hun geheel 

bediscussieerd. Tevens zijn de implicaties en beperkingen van het gepresenteerde onderzoek 

besproken en zijn mogelijkheden voor vervolgonderzoek aangedragen. De implicaties van 

het onderzoek hebben betrekking op het mogelijke risico dat docenten met een unsatisfied and 

demotivated professionele identiteitsprofiel lopen op burn-out klachten. Daarnaast bestaat het 

risico dat deze docenten, ook zonder dergelijke klachten, besluiten uit het onderwijs te 

stappen. In het licht van de huidige docenttekorten is dit een onwenselijke situatie. Mogelijke 

oplossingen kunnen liggen in het versterken van de tevredenheid van docenten over de 

contacten op het werk en het versterken van het vertrouwen in het eigen kunnen. Uit 

onderzoek blijkt dat ook de leiderschapsstijl van leidinggevenden hierbij een rol kan spelen. 

Wenselijk is een leiderschapsstijl die zich kenmerkt door charisma, een duidelijke visie en het 

intellectueel stimuleren van de docenten. Van belang is dat in bestaand en te ontwikkelen 

personeelsbeleid rekening gehouden wordt met docenten die mogelijk risico lopen op burn-

out klachten en uitval uit het beroep. 

De in hoofdstuk 7 genoemde beperkingen van het onderzoek hebben betrekking op 

de deelnemers aan het onderzoek en op het design van het onderzoek. Hoewel de gebruikte 

data ten behoeve van de beantwoording van onderzoeksvragen 3 t/m 5 afkomstig zijn van 

een grote groep deelnemende docenten, ontbreken gegevens van de docenten die niet 

deelgenomen hebben aan dit onderzoek. De docenten die niet wilden participeren zijn 

gevraagd enkele biografische gegevens te verstrekken om te kunnen bepalen in hoeverre de 

deelnemende groep representatief is voor de gehele populatie van docenten. Helaas zijn er te 

weinig gegevens verzameld om dit op basis van een vergelijking met non-respondenten vast 

te kunnen stellen. Een vergelijking met de gegevens van het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap doet echter vermoeden dat dit wel het geval is en dat de deelnemers 

als representatieve groep gezien kunnen worden. 

Een tweede beperking van het onderzoek die te maken heeft met de deelnemers aan 

dit onderzoek heeft betrekking op de groep deelnemers zoals beschreven in hoofdstuk 6. Er 

is gebruik gemaakt van de gegevens van een 18-tal docenten uit de grotere groep van 

docenten. De betreffende studie kan wegens dit kleine aantal deelnemers enkel gezien 

worden als exploratief. De resultaten zijn daarom beperkt generaliseerbaar. 

Met betrekking tot het design van het onderzoek wordt ten eerste opgemerkt dat het 

een cross-sectioneel onderzoek betreft. Dit betekent dat men voorzichtig moet zijn met het 

interpreteren van de bevindingen vanuit een longitudinaal perspectief. Hoewel geen verschil 

is gevonden in het aantal jaren werkervaring van de docenten die van elkaar verschillen in 
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hun professionele identiteitsprofielen, wordt de professionele identiteit wel als dynamisch 

beschouwd. Verder en longitudinaal onderzoek zal moeten aantonen in hoeverre de 

professionele identiteit van docenten werkelijk verandert over de tijd. 

Ten tweede wordt opgemerkt dat er in dit onderzoek enkel gebruik is gemaakt van de 

percepties van docenten. Dit geldt ook voor de gemeten professionele 

ontwikkelmogelijkheden en de autonomie van de docenten. In dit onderzoek is gemeten hoe 

de docenten deze omgevingskenmerken ervaren. Dit is een subjectieve maat en indien de 

schoolleiders zouden zijn bevraagd of documentanalyse zou zijn toegepast, zou wellicht een 

andere waarde voor deze omgevingskenmerken gevonden zijn. Naast deze 

omgevingskenmerken zijn in hoofdstuk 4 de meer objectieve gegevens over de aanstellingen 

van de docenten verzameld. Echter, andere omgevingskenmerken spelen wellicht ook een rol 

in de interactie met de persoonlijke kenmerken van de docent: de leiderschapsstijl van de 

leidinggevenden, de mate van vertrouwen in het eigen kunnen van het docententeam in 

plaats van de individuele docent en de relatie tussen de docent en zijn of haar leerlingen.  

Buiten de suggestie dat vervolgonderzoek een longitudinaal design zou moeten 

kennen en zowel kwalitatieve als kwantitatieve methodes zou moeten gebruiken, zijn in 

hoofdstuk 7 nog enkele suggesties voor vervolgonderzoek gepresenteerd. Ten eerste wordt 

voorgesteld om onderzoek uit te breiden met onderzoek naar de relatie tussen de 

professionele identiteit en de emotie van docenten. De afgelopen twee decennia heeft de 

invloed van emotie in het onderwijs meer aandacht gekregen. Uit onderzoek blijkt dat 

emoties van invloed zijn op de verwerking van sociale informatie. Daar professionele 

identiteit gezien kan worden als het resultaat van de interactie tussen de persoon en de 

context, is het goed voorstelbaar dat ook emoties hier een belangrijke rol in spelen. Emoties 

kleuren wellicht de percepties van docenten van hun omgeving en derhalve de scores van 

docenten op de indicatoren van hun percepties van hun professionele identiteit. 

Een tweede suggestie geeft aan dat ook andere uitkomstmaten van de professionele 

identiteit van docenten onderzocht zouden moeten worden. In relatie tot de bevindingen uit 

hoofdstuk 3, waaruit blijkt dat de tevredenheid met de contacten op het werk een belangrijke 

beïnvloedende indicator is, wordt gesteld dat de positie van docenten in sociale netwerken 

onderzocht zou kunnen worden in relatie tot de professionele identiteit van de betreffende 

docenten. Een dergelijke combinatie kan mogelijk verder inzicht bieden in de invloed van de 

sociale omgeving op de professionele identiteit. Tevens blijkt uit onderzoek dat de dichtheid 

van sociale netwerken gerelateerd is aan de percepties van docenten op de mate waarin de 

school onderwijshervormingen ondersteunt. In ander onderzoek is gespeculeerd dat de 
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professionele identiteit van docenten van invloed is op de mate waarin zij zelf 

onderwijshervormingen ondersteunen. Het in vervolgonderzoek verbinden van de 

bevindingen met betrekking tot sociale netwerken en de in dit proefschrift gepresenteerde 

bevindingen draagt wellicht bij tot meer begrip over effectieve implementatie van 

onderwijshervormingen op zowel het niveau van de school als de docent. 


