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 3. Methode 

    De items van het TS-SP model zijn doormiddel van een digitale  

    vragenlijst (periode: september 2015 tot februari 2016) getoetst op  

    betrouwbaarheid en construct validiteit, door 104 Nederlandse  

    leerkrachten, Intern Begeleiders en Ambulant begeleiders, werkzaam  

    in het basisonderwijs.  

    Participanten beoordeelden de strategieën aan de hand van vier type 

    gedragsproblematiek vignetten.   

 

    De data is geanalyseerd met een Confirmatorische Factor Analyse   

    met twee factoren in LISREL. De waardes voor zowel de 1ste en 2de  

    orde factoren zijn significant (t-waardes > 1.96). 

 6.  Conclusie en Discussie 
   De psychometrische eigenschappen van het optimale TS-SP model zijn  

   betrouwbaar. Met de voorgestelde aanpassingen kan een vervolg  

   onderzoek in kaart brengen wat leerkrachten in het regulier  

   basisonderwijs daadwerkelijk doen om de sociale participatie van  

   leerlingen met sociaal-emotionele gedragsproblemen te stimuleren. 

 1. Theoretisch Kader 
  Leerlingen met Sociaal-Emotionele en Gedragsproblemen ervaren 

   problemen met de sociale acceptatie in de reguliere klas. Tot op  

   heden is weinig bekend over wat leerkrachten doen om de  

   sociale participatie van leerlingen met sociaal-emotionele  

   gedragsproblemen te verbeteren. Leerkracht interventies zijn  

   voornamelijk gericht op klassenmanagement, omgaan met  

   klassikale verstoringen en pesten1. 

   Het is van belang om te weten wat leerkrachten doen om sociale  

   participatie te stimuleren. Hiervoor is het noodzakelijk om  

   leerkracht handelen goed in kaart te brengen.  

   De voormalige leerkracht focus groep studie heeft op basis van de  

   input het conceptuele model “Teacher Strategies—Social  

   Participation” (TS-SP model) ontwikkeld2.  

   De elementen, sociale participatie3  en rand voorwaardelijke  

   aspecten (e.g. ouder contact, leerkracht-leerling relatie en  

   onderwijs ondersteuning4) uit dit model zijn onderbouwd met  

   literatuur.  
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 2. Onderzoeksdoel 
       Toetsing van de psychometrische validiteit van het conceptuele  

  model “Teacher Strategies - Social Participation”   

 4. Resultaten  

 

 

 

 5. Aanpassingen 

 Verwijdering van de factoren “Gewenst gedrag stimuleren”, 

“Formuleren Individueel Ontwikkelingsplan”, en “Vriendschap”; 

te kort aan items per factor. 

 Formulering van items naar stellingen. 

 Beoordeling van items op leerling uit eigen klas. 
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