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SAMENVATTING 

In de afgelopen jaren is het aantal leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in het reguliere onder

wijs sterk toegenomen. De bereidheid van leraren om deze leerlingen onderwijs te geven hangt sterk sa

men met de aard en ernst van de beperking en de beschikbaarheid van de ondersteuning die hen geboden 

wordt. Leraren ervaren de meeste weerstand ten opzichte van leerlingen met gedragsproblemen. Met dit 

onderzoek willen we zicht krijgen op de competenties van leraren, de huidige ondersteuning aan en de 

ondersteuningsbehoeften van leraren ten aanzien van het onderwijzen van leerlingen met gedragsproble

men. Middels een (digitaal) vragenlijstonderzoek onder basisschoolleraren (N~76) is in kaart gebracht 

hoe competent zij zich voelen in het vormgeven van passend onderwijs aan leerlingen met gedragspro

blemen. Daarnaast is onderzocht welke ondersteuning hen geboden wordt en welke ondersteuningsbe

hoeften zij hebben. Tevens is onderzocht in welke mare de huidige ondersteuning en de ondersteunings

behoeften samenhangen met de competentie van leraren. De uitkomsten van het onderzoek geven aan 

dar leraren zichzelf redelijk competent voelen. Leraren blijken onderling echter veel te verschillen, waar

door een eenduidig beeld moeilijk re schetsen valt. Wat betreft de huidige ondersteuning is de 'interne 

zorgstrucruur' her minst positief beoordeeld en 'afstemming russen professioneel handelen' her meest 

positief. Leraren geven verder aan dat zij de meeste behoefte hebben aan het in kaart brengen van de 

onderwijsbehoeften van leerlingen en her opstellen van een ontwikkelingsperspectief. Qua vorm hebben 

leraren de meeste behoefte aan advisering op leerling- en groepsniveau en aan scholing en intervisie. Ten 

slotte laren de uitkomsten zien dat de interne zorgsrructuur sterk gerelateerd is aan de competentie van 

leraren. Met de invoering van passend onderwijs staan samenwerkingsverbanden voor de uitdaging om 

hun scholingsaanbod zo in te richten dat zij tegemoetkomen aan de behoeften van leraren. De uitkom

sten van het huidige onderzoek bieden hiervoor aanknopingspunten. 

Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 54 (2), 47 (februari 2015) 
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SUMMARY 

The number of students with special educational needs strongly increased in the last years. Teachers' 

willingness to educate these students depends on the type and severity of the need and the support which 

is given to the teacher. Teachers are most resistant towards students with behavior problems. With this 

study we aim to gain more knowledge about competences, actual support and support needs of regular 

primary schoolteachers towards students with behavior problems. By means of a (digital) survey study 

among regular primary schoolteachers (N~76) we examined how teachers fee! about their competences. 

Moreover, we examined how they perceive the support they receive and which support needs they have. 

We also examined the relationship between the actual support, support needs and competences. The re

sults of the study show that teachers fee! more or less competent in teaching students with behavior prob

lems. However, there is a large variation between teachers, through which clear picture cannot be drawn. 

Teachers are least positive about the 'internal care structure' and most positive about the 'alignment 

between professional acts'. With respect to the support needs, teachers indicated that they would like to 

receive support in assessing students' educational needs and writing an individual education plan. Teach

ers indicated that they would like to receive advices at student and class level, extra training and group 

discussions. Moreover, the results show that the internal care structure positively correlates to teachers' 

competences. With the implementation of the so-called 'passend onderwijs', regional partnerships of 

schools are challenged to design training modules in such a way that they meet the needs of teachers. The 

results of this study can be used when designing such training modules. 

Keywords: inclusive education, behavior problems, primary schoolteachers, competences, support, sup

port needs. 
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Inleiding 

Sinds de invoering van de Wet op de Experti
secentra in 2003 is het aantal leerlingen met 
extra ondersteuningsbehoeften flink toege
nomen in het regulier onderwijs. Deze toe
name heeft in de afgelopen jaren dan ook ge
leid tot veranderende opvattingen over de rol 
en (zorg)taken van de leraar (Meijer, 2010) . 
Leraren dienen om te kunnen gaan met ver
schillen t(Jssen leerlingen, problemen van 
leerlingen te kunnen herdefiniëren als een 
werkprobleem voor henzelf als professional, 
actief op zoek te gaan naar mogelijkheden 
voor een passend onderwijs(zorg)aanbod, 
gebruik te maken van interne ondersteu
ning, en gericht samen te werken met ouders 
en externe deskundigen en/ of instellingen 
(Meijer, 2010). Deze eisen doen dan ook een 
dringend beroep op hun competenties (Goei 
& Kleijnen, 2009). 

Uit een internationale studie blijkt ech
ter dat het omgaan met verschill!'On ervaren 
wordt als de grootste uitdaging voor de in
clusie binnen het reguliere onderwijs. Vrijwel 
alle 15 landen die meededen aan het onder
zoek, geven aan gedragsproblemen van leer
lingen als het meest uitdagend te ervaren 
(Meijer, 2003) . Het onderzoek geeft aan dat 
de inclusie van leerlingen met extra onder
steuningsbehoeften in het regulier onder
wijs afhankelijk is van de competentie van 
de leraar. Uit onderzoek van De Boer, Pijl 
en Minnaert (2011) blijkt echter dat leraren 
zich weinig competent voelen om onderwijs 
te bieden aan leerlingen met gedragsproble
men. Recentelijk constateerde de Algemene 
Rekenkamer (2013) dat op veel basisscholen 
zorgen zijn over de toename van het aantal 
leerlingen in de klas die extra ondersteuning 
nodig hebben en dat leraren daarvoor onvol
doende zijn toegerust. Over het voortgezet 
onderwijs signaleert de Inspectie van het On
derwijs (2013a) dat er vooruitgang is geboekt 
in het onderwijs voor leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben, maar dat het 
vooral om verbeteringen buiten de klas gaat: 
terwijl de interne zorgstructuur is verbeterd, 
wordt er in de klas vaak onvoldoende zorg en 
ondersteuning geboden. 

Om de competenties van leraren te ver
sterken, is het bieden van de juiste onder
steuning, binnen en buiten de school, dan 
ook van groot belang (Meijer, 2003). De 
vorm en inhoud van de ondersteuning dient 
dan wel goed aan te sluiten bij de onder
steuningsbehoefte van de leraar. Dat laatste 
is zeker het geval bij erkende methoden als 
consultatieve leerlingbegeleiding (CLB) en 
handelingsgericht werken (HGW). Deze me
thoden zijn dan ook bruikbaar gebleken in 
het kader van planmatig en effectief (leren) 
omgaan met verschillen tussen leerlingen 
(Goei & Kleijnen, 2009). Daarnaast is het 
van belang dat leraren de gelegenheid krij
gen om zich verder te professionaliseren via 
scholing. De Inspectie van het Onderwijs 
(2013b) constateert daarover echter dat 
scholen wel over voldoende scholingsbud
get en benodigde faciliteiten beschikken, 
maar dat professionalisering vaak weinig 
planmatig is en ook niet altijd gericht op 
de verbetering van de zwakke punteri in het 
lesgeven van leraren. Scholing bestaat vaak 
uit een opleiding, een cursus of een work
shop, terwijl methodieken als coaching on 
the job, intervisie en het afleggen van lesbe
zoeken bij elkaar veel minder vaak worden 
ingezet. Ook Walraven, Kieft en Van der 
Vegt (2013) doen de nadrukkelijke aanbeve
ling dat scholing praktijkgericht moet zijn, 
moet aansluiten bij wat leraren al weten én 
bij hun_eigen ideeën over hoe scholing eruit 
moet zien. Dit is in overeenstemming met 
de constatering in de nota 'Leraar-2020- een 
krachtig beroep' dat het belangrijk is om le
raren door on.derlinge samenwerking bete
kenisvol te laten leren (Ministerie van OCW, 
iOll) . 

Van wezenlijk belang voor verdere pro
fessionalisering van leraren is tot slot de rol 
van de schoolleider. De schoolleider wordt 
door Vandenberghe en Van der Vegt (1992) 
als essentiële schakel gezien voor de vor
ming van een goed ondersteunend netwerk 
binnen de school. Uit het PRIMA-cohorton
derzoek van Smeets, Van der Veen, Derriks 
en Roeleveld (2007) blijkt dat de competen
tie van de leraar en de stimulans vanuit de 
schoolleider een positief effect heeft op de 
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zorg op school en de integratie van leerlin
gen met extra ondersteuningsbehoeften. 

Met de invoering van de Wet Passend 
Onderwijs in het schooljaar 2014-2015 
wordt in feite de volgende stap gezet op weg 
naar een verdere integratie van leerlingen 
met en zonder speciale ondersteunings
behoefte. Basisscholen hebben zorgplicht 
gekregen hetgeen betekent dat zij verplicht 
zijn om binnen het samenwerkingsverband 
(SWV) een passende onderwijsplek te bie
den aan elke leerling die wordt aangemeld. 
Aangezien veel leraren - zoals uit het voor
gaande blijkt - zich nu al nauwelijks toe
gerust voelen, is het niet verwonderlijk dat 
de komst van Passend Onderwijs door het 
onderwijsveld met argwaan wordt bekeken 
(Hofstetter & Bijstra, 2014). Desondanks 
is Passend Onderwijs een gegeven en staan 
scholen voor de uitdaging om hun leraren 
zo goed mogelijk toe te rusten. 

Met het onderzoek dat we in dit artikel 
presenteren, willen we een bijdrage leveren 
aan deze uitdaging door in kaart te brengen 
in hoeverre leraren zichzelf in staat achten 
om vorm te geven aan passend onderwijs. 
Tevens onderzoeken wij hoe leraren de hui
dige ondersteuning ervaren en welke onder
steuningsbehoeften leraren hebben. Met het 
resultaat van dit onderzoek wordt verhel
derd op welke gebieden leraren ondersteu
ning nodig denken te hebben en op welke 
wijze dat volgens hen het beste kan gebeu
ren. Daarmee luiden de onderzoeksvragen 
als volgt: 
1. Hoe beoordelen leraren hun eigen com

petenties om passend onderwijs te bieden 
aan leerlingen met gedragsproblemen? 

2. Hoe beoordelen leraren de huidige onder
steuning om passend onderwijs te bieden 
aan leerlingen met gedragsproblemen? 

3. Welke ondersteuningsbehoeften hebben 
leraren om passend onderwijs te bieden 
aan leerlingen met gedragsproblemen? 

4. In welke mate is er een samenhang tus
sen de huidige ondersteuning, ondersteu
ningsbehoeften en de competenties van 
leraren? 

Methode 

Procedure 

Het onderzoek is uitgevoerd binnen een sa
menwerkingsverband (SWV) gelegen in het 
noorden van Nederland 1• In totaal hebben 
vier schoolbesturen toegezegd om mee te 
doen aan het onderzoek. Op verzoek van de 
schoolbesturen hebben alle directies van de 
scholen - 42 scholen in totaal - die onder 
deze vier schoolbesturen vallen, per e-mail 
een uitnodigingsbrief voor deelname aan het 
onderzoek ontvangen. Hierdoor hebben ook 
directies van 10 scholen die geen deel uitma
ken van het SWV een uitnodiging ontvangen 
om deel te nemen aan het onderzoek. De di
recties van 18 scholen gaven te kennen deel te 
willen nemen aan het onderzoek. 

Middels een e-mailbericht zijn vervolgens 
de leraren van de 18 scholen uitgenodigd om 
een digitale vragenlijst (anoniem) in te vul
len. Alle leraren hebben een week na het ver
sturen van de eerste uitnodiging, een herin
nering ontvangen met het verzoek om alsnog 
een bijdrage te leveren aan het onderzoek 
door het invullen van de vragenlijst. 

Parti ei pan ten 

Van de 42 scholen die benaderd zijn hebben 
in totaal 18 scholen (in totaal 213 leraren) 
aangegeven mee te willen werken aan het 
onderzoek (response 42.9%). Van de in totaal 
213 leraren hebben er 76 de vragenlijst inge
vuld (respons 35.7%). 

Uit Tabel 1 kan worden opgemaakt dat de 
meeste respondenten Vwo en Pabo hebben als 
vooropleiding. Acht respondenten hebben na 
de Pabo de opleiding speciaal onderwijs ge
volgd en 19 respondenten (25%) zijn in het be
zit van een Master Special Educational Needs 
(SEN). De meerderheid van de participanten 
is vrouw. Van alle respondenten werken er 53 
parttime. De meeste respondenten zijn tussen 
de 51 en 65 jaar (31.6%). Het merendeel van 
de respondenten heeft 6 tot 10 jaar ervaring 
in het onderwijs (26.3%) en 43.4% van alle res
pondenten vervult naast hun functie als leraar 
andere tal<en/functies in het onderwijs. 
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TABEL 1. Demografische gegevens van de participanten 

Opleiding Mbo+ Pabo 11 14.5 
binnen een sa- Havo+ Pabo 4 5.3 
,gelegen in het Vwo+ Pabo 32 42.1 
totaal hebben Verkorte Pabo 5 6.6 

jd om mee te Pabo + opleiding speciaal onderwijs 8 10.5 
verzoek van de Anders 16 21.1 
lirecties van de Master SEN Nee 53 69.7 
Lal - die onder Ja 19 25 
!en, per e-mail Anders 3 3.9 
elname aan het Niet ingevu ld 1.3 
>or hebben ook Lezen vakbladen Nee 12 15.8 
~en deel uitma- Ja 64 84.2 
jing ontvangen Geslacht Man 9 11.8 
ierzoek. De di- Vrouw 67 88.2 
: kennen deel te Omvang werktijd Parttime 53 69.7 
>ek. Fulltime 22 28.9 
zijn vervolgens Niet ingevuld 1.3 
1itgenodigd om Leeftijdscategorie 20-30 jaar 21 27.6 
'iem) in te vul- 31-40 jaar 16 21.1 
reek na het ver- 41-50 jaar 13 17.1 
:ing, een berin- 51-65 jaar 24 31.6 
wek om alsnog Anders 2 2.6 
het onderzoek Werkervaring 1-5 jaar 11 14.5 
'.nlijst. 6-10 jaar 20 26 .3 

11-20 jaar 16 21.1 

21-30 jaar 14 18.4 
31-40 jaar 14 18.4 

:rd zijn hebben 40+ jaar 1 1.3 

al 213 leraren) Meer taken Nee 43 56.6 

•erken aan het Ja 33 43.4 

!an de in totaal Groepen Groep 1-2 14 18.4 

ragenlijst inge- Groep 3-4-5 22 28 .9 

Groep 6-7-8 26 34.2 

gemaal<t dat de Anders 14 18.4 

)abo hebben als Groepsgrootte 0-10 1 1.3 

n.ten hebben na 11-20 18 23.7 

l onderwijs ge- 21-30 48 63.2 
• 

6) zijn in het be- Anders 8 10.5 

1cational Needs Niet ingevuld 1.3 

e participanten Combinatiegroep Nee 31 40.8 

'.n werken er 53 Ja 45 59.2 

n.ten zijn tussen LGF-leerlingen 0 55 72.4 

merendeel van 1-3 20 26.3 

lO jaar ervaring Niet ingevuld 1 1.3 

.4% van alle res- Cluster 4-leerlingen 0 65 85.5 

unctie als leraar 1-3 10 13.2 

nderwijs. Niet ingevuld 1.3 
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Instrument Er is aan leraren gevraagd om aan te ge
ven in welke mate ze het eens waren met de 

stellingen middels een 6-punt Likertschaal (1 

= sterk mee oneens tot 6 = sterk mee eens). 

Om te voorkomen dat respondenten instem

men met elke vraag of aan elke vraag een po

sitieve betekenis geven, zijn er ongeveer even

veel positief als negatief geformuleerde items 

per variabele. 

Voor dit onderzoek is een digitale vragenlijst 

gemaakt die 61 items bevat. Veertien items 

hebben betrekking op achtergrondvariabe

len van leraren. De overige items hebben be

trekking op de variabelen: 1) competentie van 

leraren, 2) huidige ondersteuning (gemeten door 

vier subschalen), en 3) de ondersteuningsbehoef 
ten van leraren (inhoudelijk en vorm). Een 

samenvatt.end overzicht van de vragenlijst is 

weergegeven in Tabel 2. 

De validiteit en betrouwbaarheid van de 

vragenlijst zijn vastgesteld aan de hand van 

factoranalyse en betrouwbaarheidsanalyse. 

Met behulp van de factoranalyse is allereerst 

TABEL 2. Samenvattend overzicht van de variabelen opgenomen in de vragenlijst, aantal 

items en betrouwbaarheid. 

Competentie Ik twijfel of ik in staat ben om passend on- 8 7 0.87 
van leraren derwijs te bieden voor leerlingen met ge-

dragsproblemen 

Huidige ondersteuning aan leraren* 

Interne zorg- Onze onderwijszorg is goed georganiseerd in 8 4 0.78 
structuur de praktijk 

leiderschap De schoolleider betrekt het hele team bij het 8 5 0.80 
realiseren van vernieuwingen 

Samenwerking Er is geen gelegenheid om een kijkje in de 8 4 0.65 
klas bij een collega te nemen of omgekeerd 

Afstemming van Wij weten waar wij terecht kunnen in de ·· 0 5 0,69 
professioneel regio voor leerlingen met extra onderwijsbe-
handelen hoeften 

Aanvullende De huidige inzet van de aanvullende expertise 4 2 0.38 
expertise ervaar ik als ondersteunend bij de omgang 

met leerlingen met gedragsproblemen 

Ondersteuningsbehoeften van leraren 

Inhoudelijk De volgende expertise vind ik van belang in 6 6 0.75 
het kader van passend onderwijs: a. het in 
kaart brengen van de onderwijsbehoeften en 
het onderwijsaanbod 

Vorm Ik geef de voorkeur aan de volgende vormen: 7 7 0.84 
a. advisering op leerling- en/ of groepsniveau 
(bv. didactiek, instructie, interactie, klassen-
management) 

* Naar aanleiding van de uitkomsten van de factoranalyse is de subschaal 'afstemming van professioneel 
handelen' nieuw gevormd. De subschaal 'aanvullende expertise' is verwijderd vanwege de lage Cronbach's 
alp ha. 
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gekeken of de items passen bij de bovenge
noemde variabelen. Op basis van de uitkom
sten zijn de items (opnieuw) gegroepeerd per 
variabele. Items die onvoldoende discrimi
neerden tussen de verschillende variabelen 
zijn niet meegenomen in de analyse (zie Tabel 
2). Met betrekking tot de variabele 'Huidige 
ondersteuning' liet de factoranalyse zien dat 
bepaalde items samenvielen tot een subschaal 
die niet bij één van de oorspronkelijke concep
ten behoorde. Met deze items is de subschaal 
'afstemming van professioneel handelen' gevormd. 

Na het uitvoeren van de factoranalyse is 
er gekeken naar de interne consistentie van 
de items per variabele. In dit onderzoek is 
uitgegaan van een minimale gewenste Cron
bach's alpha van 0.60 per schaal (Baarda & De 
Goede, & Van Dijkum, 2011, 151). Items die 
de interne consistentie van de schaal nega
tief beïnvloedden, zijn verwijderd. Uit Tabel 
2 valt op te maken dat de subschaal 'aanvul
lende expertise' onvoldoende betrouwbaar is. 
Items behorend tot deze variabele-zijn om die 
reden niet verder meegenomen in het onder
zoek. Samengevat heeft de factoranalyse en 
de betrouwbaarheidsanalyse ertoe geleid dat 
de variabele 'Huidige ondersteuning' geme
ten wordt door vier schalen: samenwerking, 
leiderschap, interne zorgstructuur en afstem
ming van professioneel handelen. 

Na de factoranalyse en de betrouwbaar
heidsanalyse zijn er 38 items overgebleven in 
de vragenlijst (incl. achtergrondvariabelen). 
De Cronbach's alpha voor deze items teza
men bedraagt 0.82. 

Resultaten 

Onderzoeksvraag 1 : 
Competentie van leraren 

Uit de resultaten blijkt dat leraren hun ge
middelde competentie neutraal tot positief 
beoordelen (zie ook Tabel 3). Uit de spreiding 
blijkt wel dat leraren onderling erg versch il
len in de mate waarin zij zich competent voe
len om vorm te geven aan passend onderwijs 
voor leerlingen met gedragsproblemen. 

De versch illen in competentiebeleving 
komen ook duidelijk naar voren bij de beant
woording van de items over de invoering van 
passend onderwijs en in het bijzonder ten 
aanzien van leerlingen met ged ragsproble
men. Passend onderwijs wordt door leraren 
gezien als een uitdaging en ontwikkelkans 
(M = 4.36; SD = 1.04). Maar er is ook zorg bij 
leraren of ze het werk nog wel aan kunnen 
straks (M = 3.73; SD = 1.36) en er is twijfel of 
ze in staat zijn om passend onderwijs te bie
den voor leerlingen met gedragsproblemen 
(M = 3.68; SD = 1.42). 

Leraren voelen zich ten tijde van het 
onderzoek enerzijds handelingsverlegen 
ten aanzien van leerlingen met gedragspro
blemen (M = 4.20; SD = 1.12) en anderzijds 
achten ze zichzelf goed in staat om onder
wijs-op-maat te bieden aan leerlingen met 
gedragsproblemen die extra ondersteuning 
nodig hebben (M = 4.19; SD = 0.90) . 

Onderzoeksvraag 2: Huidige 
ondersteuning aan leraren 

De uitkomsten met betrekking tot de hui
dige ondersteuning aan leraren laten zien 
dat er het hoogst is gescoord op de subschaal 
'afstemming van professioneel handelen'. 
gevolgd door de subschaal 'leidersèhap' (zie 
Tabel 3). 

Bij de eerstgenoemde subschaal - 'afstem
ming van professioneel handelen' - scoren 
leraren het hoogst op het item 'welbevinden': 
leraren geven aan met plezier naar het werk te 
gaan (M = 5.18; SD = 0.78). De een na hoog
ste score bij deze subschaal heeft betrekking 
op de collegiale uitwisseling/afstemming 
tussen leraren onderling: leraren geven aan 
buiten de koffiepauzes en vergaderingen met 
collega's over het werk en de gang van zaken 
op school te praten (M = 4.96; SD = 0.82). De 
laagste score is te zien bij het item gericht 
op de afstemming op leerling niveau: lera
ren vinden van zichzelf dat ze minder goed 
in staat zijn om het gedrag te corrigeren van 
leerlingen met gedragsproblemen zonder 
de machtss trijd aan te gaan (M = 4.47; SD = 

0.73) . 
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Bij de subschaal 'leiderschap' scoren ach
tereenvolgens de items 'de schoolleider is toe

gankelijk voor alle medewerkers' (M = 5.09; 

SD = 0.86) en 'de schoolleider betrekt het hele 

team bij het realiseren van vernieuwingen' (M 
= 4.93; SD = 0.75) het hoogst. 

Uit Tabel 3 valt verder op te maken dat 

de subschaal 'interne zorgstructuur' het 

laagst scoort. De twee laagst gescoorde 

items bij deze schaal zijn in volgorde 'bij 

ernstige problemen rond leerlingen met 

gedragsproblemen wordt er niet accuraat 

TABEL3. Beschrijvende statistiek m.b.t. de competentie en huidige ondersteuning 

Competentie 76 3.80 0.92 1.71 5.29 

Huidige ondersteuning 

Interne zorgstructuur 76 4.19 0.92 1.75 6 

Samenwerking 76 4.69 0.89 2 6 

leiderschap 76 4.72 0.82 6 

Afstemming van professioneel handelen 76 4.80 0.53 3.60 5.80 

TABEL4. Uitkomsten belang ondersteuningsbehoeften qua inhoud 

a. in kaart brengen van de onderwijsbehoeften 5.04 0.74 2 6 63 (84%) 
en het onderwijsaanbod 

b. opstellen van het ontwikkelingsperspectief 4.91 0.87 2 6 57 (76%) 

c. verwijzing naar het speciaal onderwijs 4.76 0.84 2 6 53 (70.7%) 

d. overgang naar het voortgezet onderwijs 4.05 1.18 6 35 (46.7%) 

e. voortgangs- en evaluatiegesprekken 4.00 .. 1.07 2 6 28 (37.3%) 

f. voeren van oudergesprekken 3.84 1.15 2 6 23 (30.7%) 

TABEL 5. Uitkomsten voorkeur ondersteuningsbehoeften qua vorm 

a. advisering op leerling- en/ of groepsniveau 4.69 1.10 6 50 (66.7%) 

b. scholing. voorlichting en workshops 4.61 0.87 2 6 45 (60.0%) 

c. intervisie of casuïstiek 4.49 1.03 6 36 (48.0%) 

d. co-teaching (samenwerkend onderwijzen) 4.37 1.18 6 40 (53.3%) 

e. feedbackgesprekken aan de hand van observaties 4.37 1.17 6 40 (53.3%) 

f. coaching on the job 4.29 1.23 6 39 (52.0%) 

g. klassenvoorlichting 4.05 0.96 2 6 24 (32.0%) 
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TABEL 6. Correlatie tussen huidige ondersteuning, ondersteuningsbehoeften, en compe
tentie 

1. Competentie 0 .2T 

2. Interne zorgstructuur 

3. leiderschap 

4. Samenwerking 

5. Afstemm ing professioneel handelen 

6. Ondersteun ingsbehoeften (inhoud) 

7. Ondersteuningsbehoeften (vorm) 

* p < 0.05 (2-zijdig), ** p < 0.01 (2-zijdig). 

ingegrepen' (M = 4.09; SD = 1.32) en 'wij 
schakelen te laat deskundigheid in voor 
extra ondersteuning' (M = 3.91; SD = 1.32). 
Dit lijken leraren het meest te missen aan 
interne zorgstructuur. 

Onderzoeksvraag 3: 
Ondersteuningsoehoeften van 
leraren 

De inhoudelijke ondersteuningsbehoeften 
van leraren wordt weergegeven in Tabel 4. Er 
is sprake van een rangorde, dat wil zeggen dat 
de ondersteuningsbehoefte waaraan leraren 
het meest belang hechten bovenaan staat. De 
resultaten laten zien dat leraren het meeste 
behoefte hebben aan het in kaart brengen 
van de onderwijsbehoeften, het opstellen van 
het ontwikkelingsperspectief en doorverwij
zen naar het speciaal onderwijs. 

In Tabel 5 zijn de uitkomsten weergegeven 
die betrekking hebben op de ondersteunings
behoeften qua vorm. Ook hierbij is sprake 
van een rangorde. Het merendeel van de le
raren blijkt de meeste voorkeur te geven aan 
advisering op leerling en/of groepsniveau. 
Daarnaast hebben leraren een voorkeur voor 
scholing met betrekking tot onderwijs aan 
leerlingen met gedragsproblemen, en geven 
leraren aan belang te hechten aan intervisie 
of casuïstiek. De minste voorkeur wordt uit
gesproken voor klassenvoorlichting. 

0.29" 0.21 0.19 -0.26* -0.19 

0.44" 0.24' 0 .25 ' -0.05 -0.18 

0.37" 0.51 " 0.07 0.02 

0.28' -0 .05 -0.17 

0.03 -0 .09 

0.55" 

Onderzoeksvraag 4: Samenhang 
tussen huidige ondersteuning, 
ondersteuningsbehoeften en 
competentie 

Door middel van het berekenen van corre
laties is gekeken naar de samenhang tussen 
de drie variabelen huidige ondersteuning, 
ondersteuningsbehoeften en competentie 
van leraren. Tabel 6 laat zien dat er een sig
nificante positieve samenhang is tussen de 
competentie van leraren en de interne zorg
structuur en leiderschap. Dit geeft aan dat 
de mate van de interne zorgstructuur en lei
derschap bijdragen aan de competentie van 
leraren. Het is opvallend dat er nauwelijks 
samenhang is russen de variabele huidige 
ondersteuning (gemeten door interne zorg
structuur, leiderschap, samenwerking en af
stemming professioneel handelen) en de on
dersteuningsbehoeften van leraren. Dit geeft 
aan dat de huidige ondersteuning van leraren 
niet tot nauwelijks aansluit op de ondersteu
ningsbehoeften van leraren. 

De uitkomsten laten verder zien dat er 
sprake is van een significante negatieve sa
menhang tussen de competentie van leraren 
en de inhoudelijke ondersteuningsbehoef
ten: leraren met een positieve competentie
beleving hebben minder behoefte aan inhou
delijke ondersteuning. Daarnaast is er sprake 
van een significante positieve samenhang 
tussen de ondersteuningsbehoeften onder
ling qua inhoud en vorm, wat betekent dat 
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als de ondersteuningsbehoeften qua inhoud 
toenemen, dit leidt tot een toename van de 
ondersteuningsbehoeften qua vorm. 

Met behulp van een stapsgewijze regres
sieanalyse is er gekeken of de huidige onder
steuning (gemeten door de vier subschalen: 
interne zorgstructuur, leiderschap, samenwer
king en afstemming van professioneel han
delen) en de ondersteuningsbehoeften een 
significant effect hebben op de competentie 
van leraren (zie Tabel 6). De uitkomsten van 
de analyse laat zien dat de interne zorgstructuur 
het grootste effect heeft, R2 = 0.08, F(l, 72) = 

S.87;p < 0.05. De overige variabelen lieten geen 
significant effect zien (a 2 0.10). 

Discussie 

In dit onderzoek stond het in kaart bren
gen van de competentiebeleving van leraren, de 
huidige ondersteuning aan, en de ondersteunings
behoeften van leraren met betrekking tot het 
geven van onderwijs aan leerlingen met ge
dragsproblemen centraal. Tevens is gekeken 
in welke mate de huidige ondersteuning en 
de ondersteuningsbehoeften samenhangen 
met de competentie van leraren. 

Op basis van de uitkomsten kan geconclu
deerd worden dat leraren zich redelijk com
petent voelen in het geven van onderwijs aan 
leerlingen met gedragsproblemen. De grote 
spreiding in de scores laat echter zien dat lera
ren onderling veel verschillen; sommige lera
ren vinden zichzelf heel competent, terwijl an
dere leraren zichzelf weinig competent voelen. 

Wat betreft de huidige ondersteuning kan 
er geconcludeerd worden dat er binnen het 
onderwijs de meeste aandacht is voor 'afstem
ming van professioneel handelen' en 'leider
schap'. Leiderschap wordt gemiddeld positief 
beoordeeld (bijvoorbeeld in het realiseren van 
vernieuwingen). Leraren zijn het meest kri
tisch over de interne zorgstructuur: zij geven 
aan dat er bij gedragsproblemen soms accura
ter en eerder moet worden ingegrepen. 

Wat betreft de ondersteuningsbehoeften 
van leraren kan er geconcludeerd worden dat 
leraren qua inhoud de meeste behoefte heb-

ben aan het in kaart brengen van de onder
wijsbehoeften van leerlingen en het opstellen 
van een ontwikkelingsperspectief. Qua vorm 
hebben leraren de meeste behoefte aan ad
visering op leerling- en groepsniveau en aan 
scholing en intervisie. 

Nadat de bovenstaande drie variabelen 
in kaart zijn gebracht is er gekeken in welke 
mate de huidige ondersteuning en ondersteu
ningsbehoeften samenhangen met de com
petentiebeleving van leraren. Op basis van 
de uitkomsten kan er geconcludeerd worden 
dat de interne zorgstructuur en leiderschap 
een significant positieve bijdrage leveren aan 
de competentie van leraren: hoe beter de in
terne zorgstructuur is georganiseerd en hoe 
beter de schoolleider functioneert, hoe com
petenter leraren zich voelen. Op basis van de 
uitkomsten kan verder geconcludeerd wor
den dat de huidige ondersteuning niet sa
menhangt met de ondersteuningsbehoeften, 
wat betekent dat de huidige ondersteuning 
niet tot nauwelijks aansluit op de ondersteu
ningsbehoeften van leraren. Daarnaast is er 
een significante negatieve samenhang tussen 
de inhoudelijke ondersteuningsbehoeften 
en de competentie van leraren, wat betekent 
dat de behoefte aan ondersteuning afneemt 
naarmate leraren zich competenter voelen. 
Hoewel de variabelen 'leiderschap' en 'onder
steuningsbehoeften' significant samenhan
gen met de competentiebeleving van leraren, 
heeft de regressieanalyse uitgewezen dat de 
variabele 'interne zorgstructuur' het sterkste 
effect heeft op de competentie van leraren. 

Met de invoering van Passend Onderwijs 
in het huidige schooljaar (augustus 2014) 
is de verdere integratie van leerlingen met 
speciale ondersteuningsbehoefte een feit 
geworden. De invoering van passend onder
wijs heeft geleid tot de zorgplicht die basis
scholen hebben gekregen om een passende 
onderwijsplek te bieden aan elke leerling, 
ongeacht beperking en onderwijsbehoefte. 
Passend onderwijs wordt echter door leraren 
met argwaan bekeken, wat mogelijk te wijten 
valt aan de competentiebeleving van leraren. 
Het doel van het onderzoek gepresenteerd 
in dit artikel was meer zicht te krijgen in de 
mate waarin leraren zichzelf in staat achten 
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om vorm te geven aan passend onderwijs aan 
leerlingen met gedragsproblemen. Daarnaast 
is onderzocht hoe leraren de huidige onder
steuning ervaren, welke ondersteuningsbe
hoeften leraren hebben en in hoeverre hui
dige ondersteuning, competentiebeleving en 
ondersteuningsbehoefte samenhangen. 

De uitkomsten van het onderzoek wijzen 
uit dat leraren zich redelijk competent voelen 
in het geven van onderwijs aan leerlingen met 
gedragsproblemen. Echter, de grote sprei
ding in de competentiescores laat zien dat er 
een grote verscheidenheid tussen leraren is. 
Sommige leraren geven aan passend onder
wijs als een ontwikkelkans te zien, maar an
deren hebben zorgen of ze het werk nog wel 
aan kunnen. Deze bevindingen sluiten aan bij 
het onderzoek van de Onderwijsraad (2010) . 
De onderwijsraad concludeert dat sommige 
leraren van natura adequaat omgaan met 
gedragsproblemen van leerlingen en weinig 
problemen ondervinden. Naast deze 'natuur
talenten' zijn er ook leraren die zieh niet com
petent voelen en weinig zelfVertrouwen heb
ben in het geven van onderwijs aan leerlingen 
met beperkingen (De Boer, Pijl, & Minnaert, 
2012). Een en ander is afhankelijk van de mate 
waarin er aandacht en steun is voor hun zor
gen en behoeften (Berg, Sleegers & Geijsel, 
2001). Aandacht van schoolleiders voor de 
zorgen van leraren lijkt daarom onontbeerlijk 
omdat teveel zorgen over de werksituatie kun
nen leiden tot burn-out klachten en, in het 
ergste geval tot ziekteverzuim onder leraren. 
Daarnaast is het ook van belang omdat Pas, 
Bradshaw, Hershfeldt en Leaf (2010) hebben 
gevonden dat burn-out klachten tot negatieve 
attitudes kunnen leiden hetgeen zijn weerslag 
heeft op het ontstaan van gedragsproblemen 
bij leerlingen. 

Bovenstaande geeft aan dat het nodig is 
de zorgen van leraren serieus te nemen, hen 
te ondersteunen in het vergroten van hun 
competenties en tegemoet te komen aan 
hun ondersteuningsbehoeften. Het school
ondersteuningsprofiel dat met de invoering 
van passend onderwijs verplicht is geworden, 
kan hierbij een rol spelen. Juist omdat hierin 
staat beschreven welke ondersteuning de 
school kan bieden en welke voorzieningen er 

zijn voor leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben, brengt het tevens in kaart wat 
leraren kunnen. Daarmee is het ook meteen 
aanleiding voor het gesprek óf zij dat kunnen 
en zo niet, op welke punten extra professio
nalisering nodig is. 

Uit ons onderzoek blijkt dan dat die ex
tra professionalisering vooral nodig is op 
het gebied van het formu leren van de onder
wijsbehoeften van leerlingen die extra onder
steuning vragen en het daar op afgestemde 
onderwijsaanbod. Dit komt overeen met de 
bevindingen van Oudheusden (in Mol Lous, 
2011). Verder blijkt dat leraren behoefte heb
ben aan ondersteuning in het opstellen van 
ontwikkelingsperspectieven. Als ondersteu
ningsvorm worden advisering, scholing en 
voorlichting het vaakst genoemd maar daar
naast blijkt er ook veel behoefte te zijn aan in
tervisie. Dit laatste is een aandachtspunt aan
gezien we in de inleiding al aangaven dat de 
Onderwijsinspectie (2013b) constateert dat 
methodieken als coaching on the job, intervi
sie en het afleggen van lesbezoeken bij elkaar 
weinig worden ingezet. Wellicht verklaart dit 
ook waarom we in ons onderzoek geen relatie 
vonden tussen de ondersteuningsbehoeften 
en het huidige ondersteuningsaanbod. Op 
basis van gezond verstand was een negatief 
verband te verwachten geweest: wanneer de 
huidige ondersteuning als positief wordt er
varen, zou te verwachten zijn dat er relatief 
weinig aanvullende ondersteuningsbehoef
ten zijn. Blijkbaar is het zo dat het huidige 
aanbod ondanks de positieve waardering 
toch nog te gering is. Het zou kunnen zijn 
dat toch nog te weinig wordt aangeslo ten op 
de dagelijkse praktijk en de daaruit voort
vloeiende behoeften van leraren (Avrami
dis & Norwich, 2002; Onderwijsraad, 2011; 
Weggeman, 2007). Via coaching on the job, 
intervisie en het afleggen van lesbezoeken bij 
elkaar lukt dat beter dan via overdracht van 
kennis in een scholingstraject (Van den Berg 
& Vandenberghe, 1999) . 
Samenvattend kan er gesteld worden dat het 
onderzoek heeft geleid tot meer inzichten in 
de competenties van leraren, de huidige onder
steuning, ondersteuningsbehoeften en de on
derlinge samenhang van deze variabelen. Voor 
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ons is de belangrijkste boodschap: zorg ervoor 
dat professionalisering van de leraar qua in
houd en vorm aansluit op hun behoeften. 
Want krijgt de leraar inspraak hierin, dan heeft 
dat volgens Somech (2011) een positieve uit-

Noot 

werking op zowel de motivatie van leraren als 
op de invoering van vernieuwingen. Daarnaast 
draagt deze zogenoemde participatieve be
sluitvorming bij aan de persoonlijke groei, le
ren en ontwikkeling van leraren (Evers, 2012). 

Om de anonimiteit van het samenwerkingsverband te waarborgen worden er geen verdere gegevens 

vermeld over het samenwerkingsverband. 
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(Advertentie) 

N. Hofmeester 

Leerroutes Dyslexie. 
Module 1: Ontwikkel je eigen leerstijl 

Garant - ISBN 978-90-441-3203-8 - 220 blz. - € 25,-
Als je dyslexie hebt, weet je wat dyslexie voor jou betekent en wat je 

ouders en remedial teacher daarover hebben verteld. Dat mondiaal 

gezien wetenschappers zich bezighouden met dyslexie, dat er ver

schillende opvattingen over zijn en dat dyslexie niet voor iedereen 

hetzelfde betekent, is vaak niet bekend. Studenten met dyslexie ko

men hier vooral hun zwakke kanten tegen. 

Deze module kijkt naar ieders sterke kanten, naar hulpmiddelen en 

naar de manier waarop de hersenen informatie verwerken. Gewapend 

met deze kennis en inzichten inventariseren we de problemen die je met lezen en schrijven tegen

komt en zoeken we uit hoe je die optimaal kunt aanpakken op een manier die bij jouw dyslexiepro

blemen en sterke kanten past. 

Ook de volgende onderwerpen komen aan bod: regelingen 'studeren met dyslexie', hulpmiddelen, 

dyslexie en 'lifestyle', de kunst van het lezen, de kunst van het schrijven. 

Uit de evaluaties van de studenten noteren we onder meer volgende sterke punten van deze module: 

- Dat er goed en duidelijk wordt uitgelegd wat dyslexie is en wat de kenmerken zijn. Hoe je deze 

kan benutten en waarom sommige dingen moeizamer gaan dan bij anderen. 

- Herkenning. Het leren kijken naar dyslexie en een positieve manier. · Dat je kunt praten over je 

dyslexieproblemen. Dat er een duidelijke en rustige lesvorm wordt gebruikt waarin er veel met de 

inbreng van studenten wordt gedaan. 

- Dat we tips kregen over concentratie en dat we ook een keer de positieve punten van dyslexie 

kregen te horen. 

- Dat ik toch nog veel dingen heb geleerd waarvan ik niet wist dat die ermee te maken hadden, 

terwijl ik dacht dat ik alles wel wist. 


