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SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH)

Onderzoekers hebben veelvuldig aangetoond dat de kwaliteit 
van de relatie tussen leerkracht en leerling uitermate belangrijk is in het 
basisonderwijs. Positieve relatiekwaliteit, gekenmerkt door wederzijds 
vertrouwen, warmte en open communicatie, heeft een gunstige invloed 
op de schoolse aanpassing van leerlingen. Negatieve relatiekwaliteit, 

negatieve invloed op het functioneren van leerlingen op school. Ook 
leerkrachten ervaren vaak negatieve effecten van een ongunstige relatie met 
een leerling, zoals gevoelens van boosheid en stress. Omdat de kwaliteit van 
de leerkracht–leerlingrelatie invloed heeft op leerling én leerkracht, is het 
belangrijk om te achterhalen welke factoren hieraan bijdragen en hoe deze 
relatie zich ontwikkelt gedurende de basisschoolperiode. Deze informatie 
is nodig om effectieve interventies te kunnen ontwikkelen die de kwaliteit 
van leerkracht–leerlingrelaties bevorderen. In dit proefschrift worden vier 
aparte onderzoeken beschreven die (a) inzicht geven in de ontwikkeling 
van leerkracht–leerlingrelaties in het basisonderwijs, (b) antwoord geven op 
de vraag waarom leerkrachten de relatie met leerlingen met verschillende 
soorten problematisch gedrag anders ervaren en (c) nagaan hoe de kwaliteit 
van de leerkracht–leerlingrelatie verbeterd kan worden door middel van een 
coachinginterventie voor leerkrachten. 

In hoofdstuk 2 onderzochten we de ontwikkeling van de kwaliteit van 
leerkracht–leerlingrelaties voor dezelfde leerlingen vanaf de kleuterklas tot 
het einde van groep 8. Daarbij werd nagegaan in hoeverre er subgroepen van 
leerkracht-leerlingdyades onderscheiden konden worden, aan de hand van 

werd onderzocht welke factoren het risico op ongunstige relatiekwaliteit – 

consequenties hiervan zijn. Leerkrachten rapporteerden in groep 2, groep 

relaties met individuele leerlingen uit de klas (N = 1300 leerlingen). Wat 
betreft nabijheid liet de grootste groep van leerkracht–leerlingdyades een 
positief beeld zien: er werden stabiel hoge niveaus van nabijheid ervaren 
door de leerkrachten. Daarnaast werden twee kleinere subgroepen gevonden 
met een gemiddeld respectievelijk toenemend en licht afnemen niveau van 

die toenamen gedurende de basisschoolperiode. De laatste groep begon 
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basisschoolperiode. Voor de relatiedimensie afhankelijkheid konden twee 
groepen worden onderscheiden. De grootste groep bestond uit leerkracht–
leerlingdyades met een laag, afnemend niveau van afhankelijkheid en een 
kleine subgroep met een laag, toenemend niveau van afhankelijkheid. Na 
het combineren van de verschillende dimensies van relatiekwaliteit, bleek dat 
een ruime meerderheid van de leerkracht–leerlingdyades een relatie had met 
op iedere dimensie een gunstige ontwikkeling. Daarentegen waren voor een 
kleine subgroep de leerkracht–leerlingrelaties ongunstig voor ten minste één 

relatie met leerkrachten op twee of meer van de relatiedimensies. 
Voornamelijk leerlingen met externaliserend gedrag, verminderde 

verbale vaardigheden en jongens blijken een groter risico te lopen op 

met verschillende leerkrachten tijdens de basisschoolperiode. Daarnaast 
blijken leerlingen met een hoge mate van afhankelijkheid in de relatie met 
leerkrachten aan het einde van de basisschoolperiode slechter te presteren 
op het gebied van rekenen, minder gemotiveerd te zijn voor taken in 
de klas en zichzelf minder in staat te voelen tot presteren in de klas dan 
leerlingen met een lage mate van afhankelijkheid. Hoewel het geruststellend 
is dat de meerderheid van de leerkracht–leerlingrelaties gunstig is, blijkt uit 
dit onderzoek dat een aanzienlijk deel van de leerlingen, en voornamelijk 
degenen met externaliserend gedrag, extra ondersteuning nodig heeft van 
de leerkracht om goed te kunnen functioneren op school. 

Naar aanleiding van de bevindingen van hoofdstuk 2, werd in 
hoofdstuk 3 diepgaander onderzocht in hoeverre verschillende subtypen 
van externaliserende problemen van leerlingen gerelateerd zijn aan de 

hyperactiviteit c.q. onoplettendheid en gedragsproblemen een unieke 
bijdrage leveren aan de mentale representatie van de relatie van de leerkracht. 
Mentale relatierepresentaties omvatten de gedachten en gevoelens van de 
leerkracht over een individuele leerling, en overtuigingen van de leerkracht 
over zichzelf in relatie tot de leerling. Omdat deze relatierepresentaties 
geacht worden buiten het bewuste gedachtenpatroon te opereren, gebruiken 
onderzoekers impliciete interviewtechnieken in plaats van vragenlijsten. 
In onderzoek naar leerkracht–leerlingrelaties wordt in dit kader gebruik 
gemaakt van het Leerkracht Relatie Interview (LRI). Het LRI bestaat uit vragen 
over recente ervaringen die leerkrachten hebben opgedaan in interacties met 
individuele leerlingen. Na het afnemen van het LRI, beoordelen onafhankelijke 
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codeurs met behulp van een kwalitatief codeersysteem negen verschillende 
constructen die verwijzen naar aspecten van het pedagogisch handelen en 
de gevoelens van de leerkracht over de leerling. 

In hoofdstuk 3 werd het LRI gebruikt om te achterhalen hoe 
de mentale relatierepresentatie van de leerkracht gerelateerd is aan 
verschillende subtypen van externaliserend gedrag. In totaal rapporteerden 
61 bovenbouwleerkrachten van het basisonderwijs over deze verschillende 
typen probleemgedrag van leerlingen. Aan het einde van het schooljaar 
werden leerkrachten geïnterviewd over de relatie met een individuele leerling. 
Leerkrachten blijken meer positieve gevoelens te hebben en sensitiever te zijn 
in interacties wanneer er sprake is van hyperactiviteit c.q. onoplettendheid. 
Daarentegen hebben leerkrachten meer negatieve gevoelens zoals boosheid, 
wanneer er sprake is van gedragsproblemen. Hieruit blijkt dat verschillende 
vormen van externaliserende gedrag anders gerelateerd zijn aan de mentale 
representatie van de relatie met individuele leerlingen. 

Wanneer leerkrachten voornamelijk negatieve gevoelens hebben en 
minder sensitief zijn in hun handelen naar een individuele leerling, kan het 

gevoelens ontstaan en hoe deze gevoelens de dagelijkse interacties met 
leerlingen beïnvloeden. Daarom onderzochten we in de hoofdstukken 4 en 
5 effecten van de interventie Leerkracht–Leerling Interactie Coaching (LLInC). 
LLInC heeft tot doel percepties van de leerkracht over de relatie met een 
individuele leerling te verbeteren. Dit wordt gedaan door het stimuleren 

van leerkrachten aan te spreken. LLInC bestaat uit vier sessies waarin de 
leerkracht spreekt met een getrainde coach over de ervaringen die hij of zij 
heeft opgedaan in de relatie met twee verschillende leerlingen uit zijn of haar 
klas. Tijdens de eerste sessie wordt het LRI gebruikt om de verwachtingen, 
opvattingen en emoties ten opzichte van een leerling te achterhalen. 
Na het interview worden deze opvattingen en gevoelens door de coach 
samengevat in meer algemene, wetenschappelijk onderbouwde constructen 

de leerkracht vervolgens om actief te onderzoeken hoe de relatie met de 
leerling eruitziet en wat de mogelijkheden zijn om een spiraal van negatieve 
interacties en emoties te doorbreken. Deze twee sessies worden vervolgens 
herhaald voor een tweede individuele leerling uit de klas van de leerkracht. 

In hoofdstuk 4 voerden we een serie single-case-studies (N=1) uit om 
de effecten van LLInC te onderzoeken. Vier leerkrachten en acht leerlingen uit 
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het basisonderwijs namen deel. Leerkrachten selecteerden twee leerlingen 
uit hun klas met wie zij een problematische relatie hadden, zoals het ervaren 

doordringen tot de leerling. De leerkrachten vulden voorafgaande en na 

de relatie met de twee individuele leerlingen. Voor elk van de leerkracht–
leerlingdyades werd apart onderzocht of er sprake was van een klinisch 
relevant verschil in relatiekwaliteit. Van de meeste leerkrachten verbeterde 

dyades). Daarnaast vulden leerkrachten een dagelijkse vragenlijst in over hun 
ervaringen en gevoelens in de relatie met de twee leerlingen, gedurende 

verbeterde voor de helft van alle leerkracht–leerlingdyades. Het viel op dat 
de meeste verbeteringen werden gevonden voor de relatie met de leerling 
die als tweede werd besproken tijdens LLInC. Dit resultaat onderschrijft het 
belang van het includeren van in ieder geval twee leerlingen. De resultaten 
van deze studie duiden aan dat de algemene relatieperceptie vaak verbetert 
na inzet van LLInC, maar dat deze verbetering niet altijd wordt ervaren tijdens 
dagelijkse interacties in de klas.  

In hoofdstuk 5 werd LLInC verder geëvalueerd door middel van een 
groepsvergelijkingsstudie. We onderzochten in hoeverre LLInC zorgde voor 
een verbetering in de relatieperceptie van leerkrachten, zoals gemeten aan 

ondersteuning. In totaal ontvingen 46 leerkrachten LLInC over twee leerlingen 
uit hun klas waarmee ze een moeizame relatie ervaarden (n = 92 leerkracht–

gevoelens werden vergeleken met een controlegroep van leerkrachten die 
geen interventie kregen (n = 88 leerkracht–leerling dyaden). Leerkrachten 
in de interventiegroep werden ook gevraagd om vragenlijsten in te vullen 
over twee andere leerlingen uit hun klas met wie ze een moeizame relatie 
ervaarden, maar die geen onderwerp van LLInC waren. Deze transfergroep 
bestond uit 81 leerkracht–leerlingdyades. 
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later in het schooljaar, vergeleken met leerkrachten uit de controlegroep. 

werden ook gevonden voor de transfergroep, hetgeen betekent dat 
leerkrachten in de interventiegroep vergelijkbare verbeteringen ervaarden 
in de relatie met de twee leerlingen die geen onderwerp waren van de 
coachinginterventie. Er werden geen verbeteringen gevonden in de mate 
van afhankelijkheid die leerkrachten ervaarden in de relaties met individuele 
leerlingen. Concluderend, LLInC lijkt een veelbelovende interventie die kan 
bijdragen aan meer positieve percepties en gevoelens over de relaties met 
individuele leerlingen.

Over het geheel genomen dragen de bevindingen van dit proefschrift 
bij aan het begrip van leerkrachtpercepties van de leerkracht–leerlingrelatie. 
Ten eerste vonden we dat een subgroep leerlingen in het basisonderwijs 
een vergroot risico heeft op ongunstige relatiekwaliteit met verschillende 
leerkrachten van de kleuterklas tot het einde van de basisschool – en dat 
dit van invloed is op hun schoolse aanpassing in groep 8. Ten tweede werd 
geconcludeerd dat leerkrachten voornamelijk negatieve gevoelens ervaren 
wanneer er sprake is van een gedragsprobleem bij een leerling, en juist meer 
positieve gevoelens en meer sensitiviteit in relatie tot hyperactiviteit c.q. 
onoplettendheid. Ten derde toonden we aan dat LLInC een veelbelovende 
interventie is die de relatieperceptie van leerkrachten ten positieve kan 
beïnvloeden. Deze bevindingen hebben belangrijke implicaties voor 
professionals die werkzaam zijn in het basisonderwijs, zoals wordt besproken 
in hoofdstuk 6. Want uiteindelijk draait het om een positieve omgeving 
waarin de leerkracht én de leerling voldoende mogelijkheden hebben om te 
groeien en zich goed voelen op school.
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