
 

  

“Ze moeten wel 

goed aanpakken” 
Een belevingsonderzoek naar de relatie tussen leerkracht en 

leerling in het cluster 2 Speciaal Onderwijs  

 

 

 

 

Naam:     Albert Beijen 

Instituut:    Hogeschool Utrecht, Master Ecologische Pedagogiek 

Datum:     1 juni 2014 

 

 



 
1 

Samenvatting 
 

Het onderzoek dat voor u ligt heeft als centrale vraag: hoe beleven kinderen in groep 4 op een cluster 

2 school hun relatie met de leerkracht? Het voornaamste doel van dit onderzoek is om 

ondersteunend te zijn voor leraren. Ik wil leraren in staat stellen de relatie met hun leerlingen te 

verbeteren. Pedagogisch sensitief handelen is het middel om deze relatie te verbeteren. Dit 

onderzoek maakt de relatie tussen leerkracht en leerling inzichtelijk vanuit het perspectief van de 

leerling. Theoretisch ben ik onder andere geïnspireerd door Van Manen (2008), Savater (2013) en 

Deci & Ryan (2000). Op de vraagstelling heb ik een antwoord gezocht door een kwalitatieve 

onderzoeksbenadering met een fenomenologische insteek toe te passen. Methodologisch ben ik 

vooral geïnspireerd door Boeije (2012) en Beekman & Mulderij (1977). Zestien interviews heb ik 

afgenomen bij leerlingen uit groep 4 op een cluster 2 school. Deze leerlingen geven aan dat er zes 

thema’s een rol spelen in de relatie tussen leerkracht en leerling. Deze thema’s zijn: de leerkracht 

geeft instructie, persoonlijke aandacht van de leerkracht voor het kind, de zelfstandigheid van het 

kind bevorderen, belemmerende factoren voor de relatie leerkracht-leerling, activiteiten die het kind 

uitvoert en de eigenschappen van een goede leerkracht. De belangrijkste resultaten en conclusies 

zijn dat de geïnterviewde leerlingen veel individuele hulp van een leerkracht nodig hebben, dat een 

leerkracht streng en lief moet zijn en dat fysiek contact een positieve invloed heeft op de relatie 

tussen de leerkracht en de leerling. In al deze thema’s gaat het om het afstemmen van de leerkracht 

op de behoeften van de leerling. De belangrijkste aanbeveling voor leerkrachten is om zich te 

verdiepen in de ervaringen van hun leerlingen. Om tegemoet te komen aan de behoeften van deze 

leerlingen zou een leerkracht pedagogisch sensitiever kunnen gaan handelen: hoe interpreteer ik 

gedachten, gevoelens en behoeften van de leerling en welke pedagogische keuzes maak ik op basis 

daarvan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De foto op het voorblad is afkomstig van de website Retail Actueel (Fecken, 2014) en geeft het begrip 

beleving weer. Het citaat op het voorblad is afkomstig uit één van de interviews en verwoord een van 

de conclusies van dit onderzoek. 
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1. Inleiding 

Aanleiding en probleemstelling 

Sinds 1 januari 2013 ben ik werkzaam als leerkracht in het speciaal onderwijs cluster 2, kinderen met 

Ernstige Spraak- en Taalmoeilijkheden. Voorheen werkte ik in het reguliere basisonderwijs en had ik 

weinig ervaring met kinderen met deze problematiek. Ik merk dat deze kinderen op meerdere 

manieren communiceren omdat ze talig minder sterk zijn. Verbaal communiceren kan leiden tot 

miscommunicatie omdat de uitgesproken taal moeilijk te verstaan is, omdat de zinsopbouw niet 

correct is of omdat de woordenschat beperkt is. De kinderen zijn kortom onvoldoende 

communicatief redzaam. Om hun talige communicatie te ondersteunen maken deze kinderen 

veelvuldig gebruik van gebaren, lichaamstaal en andere communicatieve tekens. Bijvoorbeeld een 

leerling die ‘ja’ knikt op mijn vraag of hij het begrijpt, maar waarvan ik uit zijn mimiek opmaak dat hij 

mij nog niet begrepen heeft. Of een leerling die tijdens zelfstandig werken in toenemende mate 

verbaal en ook fysiek aanwezig. Ik ga naar hem toe om hem te vragen of hij hulp nodig heeft 

waardoor ik zijn onrust gedeeltelijk wegneem. Dit doet o.a. een groter beroep op mijn pedagogische 

sensitiviteit als leerkracht. Kijk maar naar jezelf: als je weinig taal tot je beschikking hebt, hoe 

communiceer je dan? Pedagogische sensitiviteit definieer ik in navolging van Mark & Mulderij (2008) 

en Van Manen (2008) als het bewust zijn van signalen die kinderen afgeven, deze signalen 

interpreteren en op basis hiervan pedagogisch juiste keuzes maken. Ook heb ik gemerkt dat de 

relatie met de leerkracht voor kinderen met Ernstige Spraak- en Taalmoeilijkheden bepalend is voor 

hun houding en gedrag. Bijvoorbeeld een kind dat bij de ene leerkracht zich meer verbaal durft te 

uiten dan bij een andere leerkracht. Vanuit mijn beleving gebeurt er in deze relatie zoveel dat ik 

steeds meer geïnteresseerd in deze relatie ben geraakt. Ik ben vooral nieuwsgierig hoe de kinderen 

deze relatie beleven. Daar  wil ik  met hen over in gesprek gaan. 

Vraagstelling en doelstellingen 

Centraal in dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag: 

Hoe beleven kinderen in groep 4 op een cluster 2 school hun relatie met de leerkracht? 

 

Dit onderzoek voer ik uit om ondersteunend te zijn, op meerdere vlakken. Ik wil een ondersteunende 

rol voor leerkrachten vervullen, die werken met kinderen met Ernstige Spraak- en Taalmoeilijkheden. 

Door de ervaringen van kinderen inzichtelijk te maken schept dit onderzoek voor leerkrachten een 

beeld over de relatie leerkracht – leerling, voor deze kinderen, in deze context en op dit moment. Dit 

onderzoek creëert het perspectief vanuit het kind. Dit perspectief verbreed de inzichten op de relatie 

leerkracht – leerling in groep 4 op een cluster 2 school. Met dit nieuwe perspectief zijn leraren in 

staat om de relatie leerkracht – leerling te verbeteren. Pedagogisch sensitief handelen van de 

leerkracht is een middel om deze relatie te verbeteren. Met het perspectief vanuit het kind op de 

relatie leerkracht – leerling, kom ik bij het tweede doel van dit onderzoek. Ik wil ondersteunend zijn 

voor kinderen door ze een stem te geven. Ik vind het belangrijk dat de stem van kinderen zichtbaar 

wordt. Door dit onderzoek hebben kinderen de mogelijkheid om hun mening te geven en hun licht te 

laten schijnen op de relatie leerkracht – leerling. Dit perspectief verbreed de inzichten over de relatie 

leerkracht – leerling in groep 4 op een cluster 2 school. Ik ben ook één van deze leerkrachten en 

daarmee kom ik bij het derde doel van dit onderzoek. Ik wil ondersteunend zijn voor mijzelf. Ik wil 

me bewuster worden van gedachten, gevoelens en signalen van kinderen om uiteindelijk 
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pedagogisch betere keuzes te kunnen maken. Ik merk dat ik de signalen die kinderen geven niet altijd 

signaleer en juist interpreteer. Daardoor ontdek ik niet waarom een kind een signaal geeft. Dit is 

echter wel noodzakelijk om een juiste pedagogische keuze te maken. Bijvoorbeeld een kind dat 

tijdens instructie niet betrokken is. Soms merk ik dit signaal niet op of interpreteer ik het als onwil 

van het kind. In elk van deze gevallen ben ik niet meer in staat te ontdekken wat de boodschap is die 

schuil gaat achter het signaal dat het kind afgeeft. Ik denk dat de inzichten op de relatie leerkracht – 

leerling vanuit het perspectief van het kind mij zullen helpen me de boodschap van het kind achter 

het signaal te ontdekken. Op basis hiervan denk ik gedrag van kinderen beter te kunnen begrijpen en 

betere pedagogische keuzes kan maken om meer tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van 

kinderen. Ook dan ben ik ondersteunend voor kinderen. 

Relevantie van het onderzoek 

Wetenschappelijke relevantie 

Over pedagogische sensitiviteit is het een en ander geschreven en onderzocht door onder anderen 

Mark & Mulderij (2008), Stevens & Van Herpen (2013), Van der Veer & De Wolf (1995), Van der Linde 

& Jansen (2005) en Van Manen (1991; 2008). In deze werken is mij opgevallen dat veelal vanuit het 

oogpunt van de opvoeder wordt geschreven over dit fenomeen. Ik wil met dit onderzoek de 

invalshoek van het kind belichten. Tevens wil ik met de uitkomst van dit onderzoek een bijdrage 

leveren aan de wetenschappelijke kennis over pedagogische sensitiviteit. Ik wil de verbinding leggen 

tussen theorie en praktijk door inzichtelijk te maken welke signalen leerlingen geven zodat 

leerkrachten deze kunnen oppakken, leren interpreteren en op basis daarvan pedagogisch juiste 

keuzes maken. Dit vind ik van belang voor het kind omdat een opvoeder meer tegemoet kan komen 

aan de behoeften van het kind. 

Pedagogische relevantie 

Pedagogische sensitiviteit is in elke opvoedsituatie aanwezig, “een glanzende, krachtige, gevoelige 

toverstaf” (Van der Linde & Jansen, 2005, p. 53). Een combinatie van factoren die ertoe leiden dat je 

hét hebt. Pedagogische sensitiviteit is juist niet tastbaar maar een gevoel voor pedagogisch juiste 

keuzes dat een pedagoog ontwikkelt. Juist de kinderen met Ernstige Spraak- en Taalmoeilijkheden 

geven veel non-verbale signalen af, signalen die andere kinderen verbaal kunnen uiten. Door de 

ervaringen van kinderen inzichtelijk te maken schept dit onderzoek voor leerkrachten een beeld van 

de relatie leerkracht – leerling, voor deze kinderen, in deze context en op dit moment. Dit onderzoek 

creëert het perspectief vanuit het kind en draagt daarmee bij aan de meerstemmigheid. Dit 

perspectief verbreed de inzichten op de relatie leerkracht – leerling in groep 4 op een cluster 2 

school waardoor opvoeders inzicht krijgen hoe deze kinderen deze relatie beleven. In de aanleiding 

noemde ik dat er zoveel gebeurt in deze relatie. Meerdere perspectieven op de relatie leerkracht-

leerling vergroten de zichtbaarheid van de complexiteit van deze relatie. Met de nieuwe 

perspectieven die dit onderzoek aandraagt krijgt de leerkracht inzicht hoe hij verbonden kan blijven 

of worden met zijn leerling. Met dit nieuwe perspectief zijn leraren in staat om de relatie leerkracht – 

leerling te verbeteren. Pedagogisch sensitief handelen van de leerkracht is een middel om deze 

relatie te verbeteren. 

Maatschappelijke relevantie 

In een samenleving gaan volwassenen en kinderen onderling en met elkaar relaties aan. Dit 

onderzoek laat in de relatie tussen opvoeder en kind zien hoe het kind deze relatie beleeft. Met deze 
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nieuwe inzichten kan een opvoeder de relatie met het kind verbeteren. Bijvoorbeeld door te leren 

ontdekken welke boodschap een kind met een signaal afgeeft. Een kind dat boos wordt geeft 

daarmee een signaal af, maar welke boodschap schuilt hierachter en hoe kan je daar als volwassene 

op inspelen? De inzichten die dit onderzoek geeft over de relatie leerkracht-leerling, leiden tot meer 

begrip voor het kind. De volwassene is in staat zich meer te verplaatsen in het kind waardoor hij 

meer tegemoet kan komen aan de behoeften van het kind. Op dit moment heeft de zorg om 

kwaliteit van het onderwijs in veel landen geleid tot een cultuur van meten en vergelijken (Biesta, 

2012; Rijksoverheid, 2011). De postmoderne pedagogiek (Smeyers & Levering, 2005) betreurt de 

huidige stand van zaken. Zij stelt dat de aandacht over het ernstig nadenken over de inhoud van de 

opvoeding wordt afgeleid doordat we ons richten op het vinden van effectieve middelen om 

prestaties te meten. Letterlijk noemt de postmoderne pedagogiek het ‘de dwang tot presteren’; 

doordat gegevens geordend worden op eenzelfde schaal kan iedereen aangesproken worden op 

dezelfde criteria. Dit zijn de vakken Nederlands en rekenen en wiskunde. Wat zich echter niet laat 

plaatsen en niet laat ordenen wordt onbespreekbaar terwijl dit naar mijn mening wel degelijk van 

invloed is op de schoolprestaties van kinderen. Bijvoorbeeld het inlevingsvermogen van de leerkracht 

in het kind of de relaties tussen leerlingen onderling. Dit onderzoek wil laten zien dat ook de stem 

van het kind meetelt in de zorg om de kwaliteit van goed onderwijs. Met het oog op de invoering van 

Passend Onderwijs zullen de verschillen tussen leerlingen binnen een klas groter worden. De relatie 

met de leerkracht blijft echter altijd bestaan en wellicht schuilt daar een mogelijkheid. Een 

mogelijkheid om in te spelen op deze verschillen middels een pedagogisch sensitieve houding. Hoe 

we dit moeten doen? De ervaringen van kinderen vertellen het ons. 

Leeswijzer 

U heeft ter inleiding van dit onderzoek hoofdstuk 1 kunnen lezen, waarin de aanleiding, vraagstelling, 

doelstellingen en relevanties zijn besproken. In hoofdstuk 2 worden de relevante onderzoeken en 

literatuur besproken. Deze onderzoeken en literatuur acht ik van belang voor dit onderzoek op basis 

van de vraagstelling, doelstelling en relevantie. Deze literatuur heb ik tevens gebruikt om de 

resultaten te verbinden met theorie en op basis daarvan de resultaten in een breder perspectief te 

kunnen plaatsen. Hoofdstuk 3 behandelt de methodologie en hoofdstuk 4 geeft de resultaten 

daarvan weer. In hoofdstuk 5 vindt u de conclusies en aanbevelingen als afsluiting van dit onderzoek. 

Daarna volgt nog hoofdstuk 6 met de reflectie en de bijlagen. In dit verslag zult u de termen kinderen 

en leerlingen terugvinden, de termen zijn echter uitwisselbaar. In dit verslag zult u citaten en 

verwijzingen terugvinden van 16 interviews. In de bijlage is één interview te lezen, de overig 

interviews zijn op te vragen bij de onderzoeker. Voor deze verslaglegging heb ik gebruik gemaakt van 

Microsoft Word 2010. Voor literatuurverwijzing heb ik gebruik gemaakt van de functionaliteit in 

Word volgens APA Sixth Edition. 
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2. Eerdere onderzoeken en begripsbepalingen 
Voordat ik beschrijf hoe ik data heb verzameld, wil ik laten zien welke relevante onderzoeken er 

reeds zijn gedaan en wil ik een verklaring geven van de begrippen die in de vraagstelling naar voren 

komen. In onderstaande mindmap heb ik deze begrippen verzameld. In de volgende alinea’s werk ik 

deze concepten uit aan de hand van bronnen uit de literatuur. 

 

Figuur 1: mindmap met concepten over de onderzoeksvraag 

2.1 Reeds gedane onderzoeken 

Aan de hand van de verschillende databanken die ik via de HU Mediatheek heb geraadpleegd, ben ik 

tot een lijst gekomen van onderzoeken die te maken hebben met de volgende begrippen: de relatie 

tussen leerkracht-leerling, de cluster 2 school, pedagogische sensitiviteit en kinderen in groep 4. Ik 

heb gezocht onder de zoektermen ‘pedagogische sensitiviteit’, ‘sensitiviteit’, ‘sensitieve opvoeder’, 

‘leerkracht leerling relatie’. Als eerste relevant onderzoek stuitte ik op een bachelor thesis onderzoek 

naar de relatie tussen intrusiviteit, sensitiviteit en opvoedstress van moeders en de sociaal-

emotionele ontwikkeling van peuters (van Herten, de Kwant, Visser, & Westhof, 2012). Intrusief 

gedrag betekent dat opvoeders, in dit geval moeders, geen rekening houden met de behoeften van 

het kind (2012, p. 2). Dit onderzoek is relevant omdat de relatie tussen kind en opvoeder is 

onderzocht. Daar het een bachelor-thesis betreft en de deelnemers niet overeenkomen met mijn 

onderzoek naar de relatie leerkracht-leerling, zal ik de bevindingen nuanceren. De participanten zijn 

49 moeders met peuters in de leeftijd van (gecorrigeerd) 18 maanden. De sociaal-emotionele 

ontwikkeling van peuters en opvoedstress bij moeders is gemeten met vragenlijsten. De tegenpolen 

intrusiviteit en sensitiviteit van moeders zijn door middel van observaties gemeten. Uit dit onderzoek 

blijkt dat een betere sociaal-emotionele ontwikkeling van peuters, samenhangt met zowel een 

hogere mate van intrusiviteit als sensitiviteit van moeders. Daarnaast hangt de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van peuters negatief samen met opvoedstress bij moeders. Intrusiviteit en sensitiviteit 

zijn hierbij geen hulpmiddelen, omdat er geen samenhang is gevonden tussen opvoedstress en 

intrusiviteit of sensitiviteit van moeders. Dit onderzoek laat zien dat het belangrijk is voor de sociaal 
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emotionele ontwikkeling van peuters dat er aandacht wordt geschonken door de opvoeder aan de 

relatie met de opvoedeling. De betekenis voor mijn onderzoek is dat aandacht schenken door de 

leerkracht aan de relatie leerkracht-leerling een positieve sociaal emotionele ontwikkeling van de 

leerling tot gevolg heeft. 

Een volgend relevant onderzoek betreft een onderzoek naar de relatie tussen leerkracht en leerling. 

(Spilt & Koomen, 2010). Centraal staat het Leerkracht Relatie Interview waarin kleuterleerkrachten 

zijn geïnterviewd over de relatie met hun leerlingen. De interviews verschaffen inzichten in de 

opvattingen en gevoelens van leerkrachten over hun relatie met leerlingen. Hoewel deze doelgroep 

verschilt van de kinderen die ik in mijn onderzoek betrek, en de invalshoek van de leerkracht wordt 

belicht, vind ik dit onderzoek relevant omdat hier de relatie tussen de leerkracht en de leerling wordt 

onderzocht. Dit onderzoek laat zien dat de leraar-leerling relatie een belangrijke rol speelt in 

aanpassing van kinderen aan de schoolse omgeving. Leerkrachten ervaren meer boosheid en 

hulpeloosheid in relaties met kinderen met externaliserend gedrag. Naarmate de 

gedragsproblematiek ernstiger wordt, blijken leerkrachten minder positieve gevoelens te ontlenen 

aan de relatie en meer moeite te hebben met het afstemmen van hun pedagogisch handelen op de 

specifieke behoeften van leerlingen. De bevindingen ondersteunen de waarde van het Leerkracht 

Relatie Interview voor de praktijk. Dit onderzoek doet geen uitspraken op welke wijze de 

leerkrachten de relatie met leerlingen kunnen bevorderen. Dit onderzoek draagt bij aan mijn 

onderzoek omdat het belang wordt aangegeven van een goede leerkracht-leerling relatie. Mijn 

onderzoek vult deze bevindingen aan omdat de relatie leerkracht-leerling vanuit een ander 

perspectief wordt belicht, namelijk die van het kind. Ook maakt mijn onderzoek inzichtelijk welke 

behoeften een kind heeft in de relatie met zijn leerkracht. 

2.2 Begripsbepaling relatie leerkracht-leerling 

Theoretische uitgangspunten van de relatie tussen de leerkracht en de leerling zijn o.a. te vinden bij 

Van Manen (2008). Belangrijk is volgens hem wat hij ‘pedagogische bedachtzaamheid’ en ‘tact’ 

noemt: een zorgzame aandacht (sensitiviteit) van de leerkracht voor het unieke van het kind, de 

situatie en het leven. Als leerkracht is het van belang om naar kinderen te kijken en te luisteren en zo 

te leren van hen. Een leerkracht leert daardoor in te zien welke behoeften een leerling heeft en hoe 

hij daar op in kan spelen. Betekenisvol leren van een kind begint vaak bij het opwekken van 

verwondering in plaats van het beantwoorden van vragen. Het is in de relatie belangrijk dat de 

leerkracht een goed gevoel heeft hoe hij de leerling benadert en hoe hij een goede afstand bewaart. 

Van Manen vindt het ook van belang dat bij een leraar zijn lichaamshouding of lichamelijk gedrag, 

overeenkomt met zijn verbale boodschap. Dit heeft verband met de authenticiteit van de leerkracht 

en ook zijn voorbeeldfunctie. Een goede leerkracht is wat hij onderwijst. Van Manen noemt ook de 

atmosfeer die van invloed is op de relatie tussen de leerkracht en de leerling. Het gaat er hier volgens 

hem om op welke wijze de sfeer wordt beleefd en ervaren en op welke wijze de leerkracht en 

leerling aanwezig zijn voor elkaar. Een sensitieve leerkracht is in staat een sfeer te scheppen of te 

bevorderen die productief is voor bepaalde vormen van wonen en leren. De kracht van een positieve 

sfeer draagt bij aan het positieve welzijn van het kind. Theoretische uitgangspunten van de relatie 

tussen de leerkracht en de leerling zijn ook te vinden bij Savater (2013). Hij noemt het belang van 

autoriteit in een opvoedingsrelatie omdat kinderen geen gelijken zijn van hun leermeesters waar het 

gaat om de inhoud van onderwijs en opvoeding. Verwerping van alle autoriteit belemmerd volgens 

hem kinderen in hun ontwikkeling. Wat ook van belang is voor een leerkracht is persoonlijkheid en 

overredingskunst. Hiermee fascineert en verleidt een leerkracht zijn leerlingen. Tevens zijn er 
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theoretische uitgangspunten van de relatie tussen leerkracht en leerling te vinden bij Stevens (2005; 

2013). Hij spreekt van de drie psychologische basisbehoeften van de mens, gebaseerd op de Self-

Determination Theory van Deci en Ryan (2000): relatie, autonomie en competentie. Onder 

autonomie wordt verstaan dat een leerkracht het kind de mogelijkheid moet geven om eigen keuzes 

te maken zodat het kind in verbondenheid met de ander de wereld kan verkennen. Het kind neemt 

dan verantwoordelijkheid in zijn eigen ontwikkeling. Onder competentie wordt de behoefte van 

kinderen verstaan om op zoek te blijven gaan naar optimale uitdagingen en activiteiten die 

aansluiten bij hun capaciteiten. Kinderen bereiken daarmee bepaalde resultaten en breiden hun 

vaardigheden en capaciteiten steeds verder uit. Onder relatie wordt de behoefte om verbonden te 

zijn met anderen op drie manieren. Kinderen hebben de behoefte dat ze door anderen geliefd 

worden en hebben de behoefte om anderen lief hebben. Kinderen hebben de behoefte dat anderen 

om hen geven en hebben de behoefte dat zij om anderen geven. Kinderen hebben de behoefte om 

gerespecteerd te worden en hebben de behoefte om respect naar anderen te tonen. Afstemmen 

door de leerkracht op de behoeften van het kind is hierin belangrijk zodat er een ‘wederzijdse 

responsiviteit’ (Stevens, Beekers, Evers, & Wentzel, 2005; Stevens & Bors, 2013) ontstaat. Het 

zelfvertrouwen van het kind groeit hierdoor. 

2.3 Begripsbepaling kinderen in groep 4 in het cluster 2 onderwijs 

Theoretische uitgangspunten over kinderen in groep 4 in het cluster 2 onderwijs zijn te vinden bij de 

Rijksoverheid (2014) en de Koninklijke Auris Groep (2014). Het cluster 2 onderwijs bestaat uit 

“scholen voor dove en slechthorende kinderen en voor kinderen met spraakmoeilijkheden of 

taalmoeilijkheden. De scholen zijn er ook voor kinderen met communicatieve problemen, zoals bij 

bepaalde vormen van autisme” (Rijksoverheid, 2014). Het cluster 2 onderwijs in dit onderzoek spitst 

zich toe op de kinderen in groep 4 op een school van de Koninklijke Auris Groep. Deze school is 

bestemd voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar met een “ernstig spraak-/taalprobleem, een 

stoornis in het autismespectrum die specifiek leidt tot een communicatieve beperking of een 

auditieve beperking” (Auris, 2014, p. 1). 

2.4 Begripsbepaling pedagogische sensitiviteit 

Theoretische uitgangspunten over pedagogische sensitiviteit zijn onder anderen te vinden bij Van 

Manen (2008). Hij spreekt van ‘pedagogical thoughtfulness’. Pedagogische sensitiviteit is in zijn ogen 

het interpreteren van de gedachten, gevoelens en behoeften van de opvoeder. Pedagogische 

sensitiviteit maakt ook dat de opvoeder de intrapsychische processen van het kind kan begrijpen en 

relaties kan leggen tussen het (zichtbare) gedrag én de intentie erachter. Pedagogische sensitiviteit 

kenmerkt zich volgens Van Manen doordat de opvoeder onderscheid kan maken tussen wat passend 

en wat minder passend is in het opvoeden van kinderen, afhankelijk van waar de situatie om vraagt. 

Een opvoeder baseert zijn reactie op een boodschap die het kind geeft op bijvoorbeeld de mimiek en 

stemming die het kind uitstraalt. Theoretische uitgangspunten over pedagogische sensitiviteit zijn 

daarnaast te vinden bij Mark & Mulderij (2008). Zij noemen verschillende kenmerken van 

pedagogische sensitiviteit waarmee de opvoeder kan afstemmen met het kind. Pedagogische 

sensitiviteit manifesteert zich door een bepaalde mate van terughoudendheid (het kind te laten zijn). 

Het openbaart zich door empathisch te zijn naar het kind (hoe ervaart het kind dit?). Pedagogische 

sensitiviteit betekent dat de opvoeder in staat is om het kind te zien in zijn uniciteit en het ook zo te 

benaderen (verschillen kunnen zien tussen/in de behoefte van kinderen). Het impliceert dat de 

opvoeder altijd invloed heeft op het kind, hoe klein en subtiel ook. Hij dient hier alert op te zijn. 
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Pedagogische sensitiviteit wordt zichtbaar in het handelen door het vertrouwen van  de opvoeder in 

zichzelf en in het kind. Het is het improvisatorische vermogen van de opvoeder (gevoelig zijn voor de 

situatie en flexibel kunnen reageren op veranderingen). Tevens verwijzen Mark & Mulderij (2008) 

naar een kwalitatief onderzoek van mei 2005, uitgevoerd door docenten en studenten van het 

Interfacultair Instituut voor Ecologische Pedagogiek. Hierin wordt het begrip pedagogische 

sensitiviteit omschreven als ongrijpbaar (iets wat je hebt of niet), ontvankelijk (een antenne voor de 

vraag van het kind), gericht (zender), gestemd (het geeft de pedagogische relatie een warme kleur), 

persoonlijk (jezelf zijn, echtheid), relationeel (het is iets tussen de opvoeder én het kind) en 

responsief (het wordt zichtbaar in een handeling en een reactie van opvoeder en kind). Tevens wordt 

er in dit artikel aangegeven dat reflectie door de opvoeder op de reactie van opvoeder en kind, van 

groot belang is. Reflectie is van belang zodat er een juiste afstemming tussen opvoeder en kind kan 

worden bereikt. Theoretische uitgangspunten over pedagogische sensitiviteit zijn ook te vinden bij 

Hans Jansen & Renée van der Linde (2005). Ze noemen de omschrijving van Nenette Dieleman die in 

haar essay ‘Toverstof’ pedagogische sensitiviteit omschrijft als: “Een combinatie van allerlei factoren 

die er toe leiden dat je ‘het’ hebt, noem het een ingebouwde toverstaf. Een glanzende, krachtige, 

gevoelige toverstaf die volgens mij vooral bestaat uit een pedagogische sensitiviteit en een ‘intuïtief 

weten’ waarop vertrouwd kan worden” (2005, p. 53). Hans Jansen beschrijft het begrip verderop als 

het inschattingsvermogen ten aanzien van wat in een pedagogische relatie nodig en verantwoord is. 

In het kort: het gaat om het ontwikkelen van het gevoel voor pedagogisch juiste keuzes. Dit sluit aan 

bij wat Stevens & Bors zeggen over pedagogische tact: “het goede doen, óók in de ogen van de 

leerling” (2013, p. 13). Wat de juiste pedagogische keuze precies is blijkt situatieafhankelijk te zijn. 

Stevens & Bors beschrijven bijvoorbeeld een situatie waarin een schoolleider een bijzondere band 

heeft met een explosieve leerlinge. De schoolleider vertelt dat hij, zonder achterliggende gedachte, 

ervoor koos om niet te reageren op de emotionele reactie. Deze bevinding komt overeen met wat 

Mark & Mulderij (2008) terughoudendheid noemen. Stevens & Bors (2013) leggen bij pedagogische 

tact de nadruk op de relatie. Volgens hen verstaat een tactvolle leraar de emotionele betekenis van 

de situatie waarin een leerling verkeert. De leraar vestigt zijn aandacht echter niet op het lastige, 

storende, ongewenste gedrag van de leerling maar verplaatst zijn aandacht direct naar de betekenis 

die er achter schuilgaat. Het Nivoz (Nederlands Instituut voor onderwijs en opvoedingszaken) sluit 

zich hierbij aan en noemt dat enkel goede relaties het vertrouwen geven dat voorwaardelijk is voor 

goede prestaties (Stevens & Van Herpen, 2013). Theoretische uitgangspunten over pedagogische 

sensitiviteit zijn ook te vinden bij Van der Veer & De Wolf (1995). Zij noemen Ainsworth met het door 

haar ontwikkelde sensitiviteitsconcept. Als eerste component hiervan noemt ze bewustzijn. De 

opvoeder dient zich bewust te zijn van de signalen en communicatieve tekens in het gedrag van de 

baby. Ten tweede noemt ze het vermogen van de opvoeder de opgevangen signalen en behoeften 

accuraat te interpreteren met het oog op de situatie. Ten derde noemt ze het vermogen van de 

opvoeder adequaat te reageren op de signalen en behoeften. Ten vierde noemt ze het vermogen van 

de opvoeder onmiddellijk te reageren op signalen en behoeften van het jonge kind. Kortom: 

bewustwording van signalen, interpreteren van signalen, reageren op signalen en adequaat reageren 

op signalen. 

Vanuit dit literatuuronderzoek heb ik het begrip pedagogische sensitiviteit helder voor ogen 

gekregen. Ik heb verschillende interpretaties van het begrip pedagogische sensitiviteit ontdekt en vat 

dit op als: het interpreteren van de gedachten, gevoelens en behoeften van de opvoeder; het 

ontwikkelen van het gevoel voor pedagogisch juiste keuzes; het bewustworden van signalen en 



 
10 

communicatieve tekens die kinderen afgeven, het interpreteren van deze signalen en 

communicatieve tekens, het reageren op deze signalen en communicatieve tekens en het 

onmiddellijk reageren op deze signalen en communicatieve tekens. 
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3. Methodologie en onderzoeksopzet 
Ik kies ervoor om dit onderzoek volgens een fenomenologische onderzoeksmethode uit te voeren 

omdat ik met deze benadering de beleving en/of ervaring van het kind kan onderzoeken (Lauwers, 

2008; Beekman & Mulderij, 1977; Maso, Andringa, & Heusèrr, 2004). De kern van  fenomenologisch 

onderzoek is het onderzoeken van de werkelijkheid als geleefde en beleefde werkelijkheid. Met 

vragenlijsten werkt deze methode niet, wel met levensbeschrijvingen en interviews. Met deze 

instrumenten van data verzamelen beschrijft fenomenologisch onderzoek de dagelijkse wereld zoals 

we die ervaren. Dit onderzoek is zo ingericht dat het fenomeen pedagogische sensitiviteit zich 

presenteert. Centraal in dit onderzoek staat de onderzoeksvraag: 

Hoe beleven kinderen in groep 4 op een cluster 2 school hun relatie met de leerkracht? 

 

Het fenomenologische aspect vind je op verschillende manieren terug in dit onderzoek. Als eerste in 

de vraagstelling, omdat ik op zoek ga naar belevingen van kinderen. Als tweede is het 

fenomenologische aspect terug te vinden in de wijze van interviewen en als derde hoe ik de data 

geanalyseerd heb om tot bevindingen te komen. Deze werkwijzen licht ik toe in dit hoofdstuk. 

3.1 Data-verzameling 

De onderzoeksgroep omvat negen kinderen met Ernstige Taal- en Spraak moeilijkheden op een 

cluster 2 school. De onderzoeksgroep is tot stand gekomen omdat ze bereid waren om mee te 

werken aan het onderzoek. De namen van de kinderen zijn anoniem gemaakt en de betrokken 

professionals en ouders/verzorgers zijn op de hoogte van deelname van de kinderen aan dit 

onderzoek. Data zijn verzameld met behulp van individuele interviews bij negen kinderen met 

Ernstige Spraak- en Taalmoeilijkheden uit groep 4 van een cluster 2 school. Ik kies voor individuele 

interviews om twee redenen. Als eerste omdat mijn ervaring bij deze kinderen is dat het in gesprek 

gaan met meerdere kinderen tegelijk teveel prikkels met zich mee brengt. Een kind kan zich dan 

minder concentreren. Ten tweede omdat ik van elk kind persoonlijk wil weten hoe hij/zij de relatie 

met de leerkracht ervaart en ik wil vaststellen wat dit voor hem of haar betekent zonder dat kinderen 

elkaar beïnvloeden. In de gesprekken ben ik op zoek gegaan naar belevingservaringen (Beekman & 

Mulderij, 1977) van de relatie met de leerkracht. Door twee proefinterviews ben ik gekomen tot de 

eerste interviewopzet. Deze opzet kenmerkt zich door aan de hand van open vragen een talig 

gesprek met het kind aan te gaan over de relatie met zijn of haar leerkracht (zie bijlage 1). Aan de 

hand van deze opzet heb ik interview 1 t/m 9 afgenomen. Na de afname van een interview heb ik 

deze volledig uitgewerkt. Tijdens de afname van deze interviews ben ik begonnen met het 

analyseren (zie paragraaf 3.2) en nadat ik alle interviews afgenomen, uitgewerkt en geanalyseerd 

had, heb ik om feedback gevraagd. In een bijeenkomst met critical friends heb ik feedback gevraagd 

op de wijze waarop ik ervaringen heb weten te ontlokken bij de kinderen. In interview 1 t/m 9 

ontdekte ik een summier aantal ontlokte ervaringen. De feedback van de critical friends gaf onder 

meer aan dat ik weinig open vragen had gesteld, dat ik vooral op een talige wijze ervaringen had 

ontlokt en stelde me de vraag hoe ik de kinderen kon helpen om ervaringen rijker te beschrijven. 

Voor de volledige feedback zie bijlage 2. Aan de hand van deze feedback koos ik ervoor om de 

interviewopzet aan te passen. In deze interviews maak ik gebruik van kaartjes met vragen en plaatjes 

over concrete situaties. Deze situaties hebben de kinderen genoemd in de eerste reeks interviews. 

Twee voorbeelden van deze kaartjes zijn hieronder te zien in de figuren 2 en 3. 
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Ik heb het kind meer de gelegenheid gegeven om zijn gevoel of emotie te uiten aan de hand van 

emotiekaarten zoals in figuur 4 (Baarda, 2012). Al deze kaartjes dienen als middel om tot een gesprek 

over de relatie met de leerkracht te komen. De volledige opzet is te vinden in bijlage 3. Met deze 

nieuwe interviewopzet heb ik ervoor gekozen om dezelfde kinderen opnieuw te interviewen In 

interview 10 t/m 16. Ik koos voor dezelfde kinderen omdat ik het gevoel had nog niet klaar te zijn 

met hun beleving van de werkelijkheid. Ze hadden me nog zoveel te vertellen en ik was nieuwsgierig 

hoe ze zouden reageren op de nieuwe interviewopzet. Na afname van een interview werkte ik deze 

telkens volledig uit. In de volgende paragraaf ligt ik de analyse van de data toe. 

3.2 Data-analyse 

Het analyseren van de data heb ik gedaan aan de hand van de kwalitatieve analyse van Boeije (2012). 

De analyse gebeurt in drie fasen: het open coderen, het axiaal coderen en het selectief coderen. 

Tijdens deze fasen ga ik in de data op zoek naar de ervaringen over de relatie met de leerkracht die 

de kinderen hebben verteld. In deze paragraaf ligt ik deze fasen van analyseren toe die hebben 

geleidt tot de codeboom, waarvan een deel te zien is in figuur 7. 

De eerste fase van analyseren is het open coderen. Open coderen geeft mij een overzicht welke 

ervaringen ik over de relatie tussen de leerling en de leerkracht in de interviews heb verzameld. Eerst 

heb ik interview 1 t/m 9 open gecodeerd. Dit gaf mij inzichten om de interviewopzet te wijzigen, 

zoals beschreven in de vorige paragraaf. Vervolgens heb ik interview 10 t/m 16 afgenomen, 

uitgewerkt en open gecodeerd. Elk interview heb ik ingedeeld in fragmenten in. Een fragment is een 

deel van een interview waarin het kind een ervaring beschrijft en waarin de onderzoeker open 

vragen stelt en om verheldering vraagt. De ervaring gaat over de relatie tussen de leerkracht en de 

leerling. Vervolgens heb ik elk fragment een code gegeven. Een code is een korte omschrijving van de 

ervaring die het kind beschrijft in het fragment. Bijvoorbeeld ‘een spel doen met de juf en de andere 

kinderen’. Om de beleving van de leerling beter weer te geven heb ik gekozen om de fragmenten te 

kenmerken met een +, - of +/-. Een + kenmerkt een positieve ervaring in de relatie met de leerkracht, 

een - kenmerkt een negatieve ervaring in de relatie met de leerkracht, een +/- kenmerkt dat er niet 

sprake is van een positieve of negatieve ervaring in de relatie met de leerkracht. Ik heb de 

fragmenten twee keer bestudeerd en heb gelet op de situatie waarover het kind de ervaring vertelt, 

de gevoelens die het kind aantoont, de activiteiten waarover het kind vertelt en de actoren waarover 

het kind vertelt. In de figuren 5 en 6 ziet u twee voorbeelden van fragmenten met code. 

 

Figuur 2: kaartje tijdens de 

tweede reeks  interviews 

Wat is het leukste 

dat je ooit met juf of 

meester hebt 

gedaan? 

 

 

Figuur 3: kaartje tijdens de 

tweede reeks  interviews 

 

Figuur 4: emotiekaartje tijdens 

de tweede reeks  interviews 
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Na het open coderen hebben mijn critical friends de interviews met de indeling in fragmenten en de 

bijbehorende code bestudeerd. Ik heb gevraagd om feedback op de indeling in fragmenten en codes. 

Met de feedback heb ik kritisch de indeling in fragmenten en de bijbehorende codes bestudeerd. In 

sommige gevallen verander ik de fragmenten of codes omdat in vind dat een suggestie van een 

critical friend beter aansluit bij de ervaring die de leerling in het interview vertelt. Een volledig 

interview met codering is te vinden in bijlage 4, de overige interviews zijn op te vragen. In bijlage 5 is 

de lijst met codes terug te vinden. 

De tweede fase van analyseren is het axiaal coderen. Deze methode heb ik toegepast om toe te 

werken naar een overzicht van subthema’s die uit de data naar voren komen. Tijdens het axiaal 

coderen heb ik het volgende gedaan. Sommige codes komen inhoudelijk overeen. De fragmenten 

met dezelfde code plaats ik bij elkaar. Bijvoorbeeld de code ’de leerling krijgt hulp van de leerkracht’ 

2.3 Door te vertellen of te tekenen wat je zo fijn vind bij juf. Waarom vind je het zo 

fijn bij juf? 

Omdat ze helpt. Kijk (ze tekent) dit ben ik. En nu helpt de juffrouw mij 

met rekenen. 

Oké.  

+ hulp krijgen 

van de 

leerkracht 

Figuur 5: fragment uit interview 2 

10.2 Welke nu? 

Deze.  

 
De juf gaat boek lezen voor de kindjes. En ze… juf leest het boek 

en dan laat hij zien waar hij is en dan… 

Gebeurt dit ook wel in de klas? 

Ja. 

Wat voel jij je dan daarbij? 

Goed. Kijk dan voel ik mij: 

 
Zo, dat is een grote lach. 

Ja haha. 

Haha, oké. Dan gaan we een nieuwe omdraaien. 

+ de 

leerkracht 

leest voor 

Figuur 6: fragment uit interview 10 
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en de code ‘de leerkracht helpt de leerling’. Deze codes plaats ik bij elkaar onder het thema ‘hulp 

krijgen van de leerkracht’ omdat dit subthema de ervaring in beide fragmenten dekt. Nu heb ik een 

lijst met subthema’s die naar mijn inzicht het best de door de kinderen vertelde ervaringen over de 

relatie met hun leerkracht weergeven. De data is uiteengerafeld en waar mogelijk gestructureerd in 

subthema’s. De laatste fase van de kwalitatieve analyse van Boeije (2012) is het selectief coderen. “In 

deze fase doemen er thema’s op die het niveau van een tekstfragment overstijgen” (Boeije, 2012, p. 

104). Elke ervaring die het kind vertelt over de relatie met zijn leerkracht vind ik belangrijk, echter 

zegt Lauwers dat “de kracht van de conclusies versterkt zal worden zodra er een aspect van de 

ervaring weerkeert bij meer dan één participant” (2008, p. 16). Ik hecht meer waarde aan ervaringen 

die meerdere kinderen vertellen. Bijvoorbeeld bij het subthema ‘hulp krijgen van de leerkracht’. Dit 

subthema komt in 27 fragmenten aan de orde en daarmee veruit het meest genoemd door de 

kinderen. Dit geeft voor mij aan dat dit thema erg belangrijk is voor de kinderen in de relatie met hun 

leerkracht. Belangrijker dan een thema dat in minder fragmenten aan de orde is gekomen. Om tot 

kernthema’s te komen stel ik mezelf vragen. Vragen zoals: welke thema’s zijn elke keer opnieuw 

teruggekomen in de waarnemingen, wat is de belangrijkste boodschap die kinderen vertellen over de 

relatie met hun leerkracht? Aan vier critical friends heb ik gevraagd om de subthema’s met codes te 

bundelen tot kernthema’s. Ik heb hiervoor gekozen omdat de perspectieven van de critical friends 

mij een andere kijk op de data zouden kunnen geven. Dit is ook het geval geweest omdat zij vanuit 

de subthema’s en codes andere kernthema’s hebben geformuleerd dan ik. Nu ontstaat er een 

thematische indeling of een codeboom. Samen met de vier indelingen in kernthema’s van de critical 

friends, heb ik vijf verschillende indelingen in kernthema’s geformuleerd. In bijlage 6 zijn deze terug 

te vinden. 

Om tot een keuze te komen welke indeling in kernthema’s ik het meest geschikt vond heb ik mezelf 

vragen gesteld. Vragen zoals: welke kernthema’s geven het best de door de kinderen vertelde 

ervaringen over de relatie met hun leerkracht weer? Hoe formuleer ik kernthema’s die recht doen 

aan alle vertelde ervaringen? Ik heb gekozen voor de volgende zes thema’s: de leerkracht geeft 

instructie, persoonlijke aandacht van de leerkracht voor het kind, de zelfstandigheid van het kind 

bevorderen, persoonlijke aandacht van de leerkracht voor het kind, belemmerende factoren in de 

relatie leerkracht-leerling, activiteiten die het kind uitvoert en eigenschappen van een goede 

leerkracht. Het resultaat van deze kwalitatieve analyse is te zien in bijlage 7. 
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4. Resultaten 
In dit onderzoek staat de relatie tussen de leerkracht en de leerling centraal. Uit de analyse van de 

data komt een zestal kernthema’s naar voren waarmee de beleving van de relatie met de leerkracht 

door kinderen beschreven wordt. Dit zijn de kernthema’s de leerkracht geeft instructie, persoonlijke 

aandacht van de leerkracht voor het kind, de zelfstandigheid van het kind bevorderen, belemmerende 

factoren voor de relatie leerkracht-leerling, activiteiten die het kind uitvoert en de eigenschappen van 

een goede leerkracht. Deze kernthema’s worden aan de hand van citaten uit de interviews met 

kinderen uitgewerkt. In de citaten is de tekst van het kind schuin gedrukt. 

De meeste fragmenten uit de interviews hebben betrekking op het kernthema de leerkracht geeft 

instructie. De kinderen geven aan dat ze de leerkracht zien als de persoon die hen helpt om te leren. 

“Want juffen zijn er om te helpen!” en “niet fijn vind ik… dat juf niet helpt”. Helpen is voor de 

kinderen de belangrijkste taak die de leerkracht voor hen vervult. Het helpen doet de leerkracht 

volgens de kinderen door instructie te geven, uit te leggen of een voorbeeld te geven. “De juf legt 

iedereen het uit zodat je het snapt”. De kinderen hebben veel hulp nodig van de leerkracht, een kind 

omschrijft het als volgt: “Waarom helpt de juf jou? Om eh, omdat ik het hartstikke lastig heb op 

school. Dit is een school voor lastige kinderen, die het lastig vinden.” Als de leerkracht een kind helpt 

ervaart een kind dit als fijn en prettig. “Heel goed, dat voelt heel goed als juf mij helpt. Dan voel ik mij 

alweer trots!” 

De kinderen geven aan dat de relatie met hun leerkracht positief wordt beleefd, enkel het kernthema 

belemmerende factoren voor de relatie met de leerkracht bevat negatieve belevingen over de 

relatie met hun leerkracht. Het gaat hier om ruzies en pesterijen tussen leerlingen onderling die van 

negatieve invloed zijn op de relatie tussen de leerling en de leerkracht. Een kind geeft dit als volgt 

aan: “Voel jij je ook wel eens boos? Ja. Vandaag nog. Dat de kinderen gaan stoeien, duwen. Nu heb ik 

buikpijn al. Ik had gister ook al buikpijn.” Wat de kinderen juist willen is een leerkracht die ingrijpt en 

consequent handelt. Daardoor worden ruzies voorkomen. “Ze moeten wel goed aanpakken.” De 

kinderen vinden het ook belangrijk dat een leerkracht deze ruzies oplost. “… oplossen, wat is dat? 

Oplossen is dat je iemand helpt die alle twee ruzie hebben. En hoe ziet dat eruit dan? Eh… Want twee 

kinderen hebben ruzie, en dan? Eh… dat ze allebei handje schudden… En dan is het opgelost? Ja.” 

Krijgen kinderen straf, door ze bijvoorbeeld op een plek buiten de klas te plaatsen waar ze rustig 

kunnen worden en kunnen nadenken, dan ervaren ze dit als negatief. “Als je niet luistert moet je op 

de stopplek. Hmmm… en hoe voelde dat dan toen jij daar zat? Verdrietig.” Leerstof kan ook 

belemmerend zijn als het te moeilijk is voor het kind. “Is er wel iets wat heel stom was om met juf te 

doen? Spelling. Dat vind je stom. Maar nu ben ik er beter in. En is het dan nog steeds stom? Nee, nu 

ben ik er beter in en is het niet meer stom.” 

Door persoonlijke aandacht aan de kinderen te geven voelen de kinderen zich prettig. In veel 

interviews noemen de kinderen dat ze knuffelen met de leerkracht fijn vinden. “Ik knuffel ze altijd, ik 

ga ze elke keer knuffelen.” Bij een knuffel maken de leerkracht en leerling fysiek contact. “Wat is dat 

dan, knuffelen? Eh zo (de leerling doet voor hoe hij/zij een arm om juf heen doet). Omhelzen. Dat 

voelt fijn.” Een knuffel van de leerkracht vindt plaats op twee manieren. “Als je het goed gedaan hebt 

dan knuffelt de juf je. Of, als de juf de kinderen knuffelt hoopt de juf dat de kinderen goed gaan 

luisteren en goed gaan rekenen.” Een kind wilde zich “geliefd” voelen door een knuffel van de 

leerkracht. Een andere vorm van persoonlijke aandacht van de leerkracht voor de leerling is om 

samen te spelen en te dansen. Humor speelt hierin een belangrijke rol: “Ik zei een keer: je kan mij 
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niet omhelzen, je kan mij niet omhelzen. Oh je maakte een grapje! Ja haha. En hoe voelde dat dan? 

Heel fijn!” Enkele kinderen vertelden over de bruiloft van juf die ze hadden bijgewoond. Juf was meer 

dan een jaar geleden getrouwd, desondanks had dit veel indruk op de kinderen gemaakt. “Oké. Dan 

ga ik nu. Eerst het kleinste kaartje: ‘wat is het leukste dat je ooit met juf hebt gedaan?’ … oh… dat 

was toen juf S. ging trouwen. Dat was heel leuk… lekker eten, de grote mensen taart, eigenlijk ik wou 

ook taart. En waarom was dat zo leuk? Omdat er zoveel lekkers was, ook drinken. En kun je meer 

vertellen over hoe dat eruit zag? Heel fijn.” 

In de relatie tussen de leerkracht en de leerling is het tevens belangrijk dat de zelfstandigheid van de 

leerling wordt bevorderd. Dit kan volgens een kind door een beloningssysteem in te zetten om 

gewenst gedrag te stimuleren. “De stikkers op de dikke duimen kaart… We hebben een vakje, vier 

vakjes en dan vijf rijen zo. En die… en dan kan je de stikkers als je goed zit en luisteren en stil blijven… 

Dan moet je die stikkers plakken en dan krijg je een dierenkaartje.” Zelf initiatief mogen nemen in het 

maken van keuzes voor de invulling van een activiteit ervaart een kind als positief. 

Onder het kernthema activiteiten die het kind uitvoert, vertellen de kinderen positieve en negatieve 

ervaringen bij activiteiten. “Wat vind je zo fijn?  Buitenspelen.” Voorlezen is een activiteit die positief 

en negatief wordt ervaren. “De juf gaat boek lezen voor de kindjes. En ze… juf leest het boek en dan 

laat hij zien waar hij is en dan… Gebeurt dit ook wel in de klas? Ja. Wat voel jij dan daarbij? Goed. Kijk 

dan voel ik mij fijn.” Een ander kind vertelde: “Juf heeft vandaag voorgelezen in de klas. Hoe was dat 

dan voor jou? Fijn. Hoe voelde je je toen? Blij! Superblij!”. Voorlezen wordt ook anders ervaren. “En 

als juf voorleest dan, hoe voel jij je dan? … saai… Maar je lacht er wel bij. Ik vind het saai.” Ook 

huiswerk heeft een dubbele betekenis. Enerzijds ervaren de kinderen het als positief als ze geen 

huiswerk mee krijgen. “Ja, ik heb geen huiswerk omdat ik hard werk.” Geen huiswerk hebben 

ervaren de kinderen als positief voor de relatie met de leerkracht. “Kun je iets vertellen over jou en 

juf? Goed want ik heb nooit huiswerk, wist je dat? Nee. Ik heb nooit huiswerk. Wie heeft er dan wel 

huiswerk? Alle kinderen behalve ik. Misschien heb ik geen school he. Wat bedoel je? Dan kan ik 

misschien naar een andere school hé. Dan mag ik naar een niet speciale school.” Anderzijds ervaren 

de kinderen het als negatief als ze wel huiswerk mee krijgen. “Hoe is dat dan, huiswerk? Moeilijk, een 

beetje. En hoe voelt dat dan, als je huiswerk hebt? Verdrietig denk ik.” 

Het volgende citaat uit een interview met een kind is ter illustratie van het kernthema de 

eigenschappen van een goede leerkracht. “… als je klas niet streng genoeg is, doen ze heel kalm aan. 

Dan doen ze niet schreeuwen zo, dan doen ze heel rustig aan. Oh dan doen ze heel rustig aan. Ja. En 

dat moet aangepakt worden, dan moeten ze strenger worden. Strenger worden? Ja… Wat moet dan 

strenger worden? Niet zo dat het eh… militaire leger wordt. Hmmm maar wat moet er dan strenger 

worden? Dat ze zo zachtjes aan doen. Wie? De juffrouw. Dus juf moet dan niet zo zachtjes aan doen? 

Nee, streng doen! Oh en dat is goed. Ja. Maar niet zo streng dan, dat is heel fout… Maar waarom is 

streng dan fijn? Streng is niet zo fijn… Heel streng is niet zo fijn maar een beetje streng wel? Ja dat is 

fijn.” Naast een strenge leerkracht geven de kinderen aan dat een leerkracht ruzies moet oplossen, 

lief moet zijn, niet raar mag doen en bijna geen fouten mag maken. “Wat is dat dan, raar doen? Dat 

je zo heel gek doet. Dat juf heel gek doet. Ja, dan doet ze heel raar. Dat mag niet. Dan wordt iedereen 

afgeleid. Dus juf mag niet afleiden. Nee. En hoe moet ze het dan doen, ze mag niet afleiden maar hoe 

moet ze het dan doen?  Goed. Wat is dat dan? Als je het goed dan doe je heel veel dingen goed… En 

wanneer doet juf het dan goed? Juf doet het altijd goed, juf zal nooit een foutje maken. Een heel klein 

beetje soms. Maar juf doet nooit raar.” 
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5. Conclusies en aanbevelingen 
De onderzoeksvraag van dit onderzoek is: 

Hoe beleven kinderen in groep 4 op een cluster 2 school hun relatie met de leerkracht? 

Om deze vraag te beantwoorden is onderzoek gedaan vanuit de fenomenologische gedachte. De 

data is verzamelend door bij kinderen uit groep 4 op een cluster 2 school interviews af te nemen. Dit 

hoofdstuk verbindt de theorieën uit de literatuur met de resultaten uit de praktijk. Vanuit de 

interviews met de kinderen komen zes kernthema’s naar voren die een rol spelen in de beleving van 

de relatie met de leerkracht. Dit zijn de kernthema’s de leerkracht geeft instructie, persoonlijke 

aandacht van de leerkracht voor het kind, de zelfstandigheid van het kind bevorderen, belemmerende 

factoren voor de relatie leerkracht-leerling, activiteiten die het kind uitvoert en de eigenschappen van 

een goede leerkracht. 

5.1 Conclusies 

Veel kinderen geven aan dat ze het belangrijk vinden dat een leerkracht hen helpt om tot leren te 

komen. Vooral individuele instructie van de leerkracht stellen de kinderen op prijs. Stevens & Bors 

(2013) geven aan dat het voor een leerkracht belangrijk is om af te stemmen op de behoeften van 

het kind waardoor er een wederzijdse responsiviteit ontstaat. Het zelfvertrouwen van het kind groeit 

door het afstemmen van een leerkracht op zijn behoeftes. De kinderen vertellen dat ze het moeilijk 

vinden op school. “Dit is een school voor lastige kinderen, die het lastig vinden”. Van Manen (2008) 

noemt als onderdeel van pedagogische sensitiviteit het interpreteren van de behoeften van kinderen 

door de opvoeder. Om de relatie met deze kinderen te bevorderen is het voor een leerkracht van 

belang om de behoefte aan instructie te signaleren, juist te interpreteren en hier een getimede 

respons op te geven. 

In de relatie met de leerkracht zijn er voor de kinderen een aantal belemmerende factoren. Onder 

andere situaties waarin kinderen onderling elkaar plagen of pesten en waarin het kind een straf krijgt 

als consequentie van zijn of haar gedrag. Een kind zegt: “Ze moeten wel goed aanpakken” wanneer 

het gaat om het handelen van de leerkracht. Savater (2013) noemt in dit kader het belang van 

autoriteit in een opvoedingsrelatie. Verwerping van alle autoriteit belemmerd kinderen in hun 

ontwikkeling. Leerstof die te moeilijk is voor deze kinderen is ook een belemmerende factor. 

Afstemmen van de leerkracht op de behoeften van deze kinderen is hier opnieuw van belang. 

De kinderen geven aan dat ze het belangrijk vinden dat een leerkracht ook fysiek contact maakt met 

hen door ze te knuffelen of door met ze te spelen. Door deze persoonlijke aandacht voelen ze zich 

prettiger. Van Manen (2008) geeft aan dat de lichaamshouding of het lichamelijk gedrag van de 

leerkracht overeen moet komen met zijn verbale boodschap zodat er geen miscommunicatie 

ontstaat over de boodschap van de leerkracht. De atmosfeer is daarbij ook van invloed op de relatie 

tussen de leerkracht en de leerling. Dit draagt bij aan de authenticiteit van de leerkracht. De kinderen 

geven aan zich fijn te voelen als de leerkracht ze knuffelt. Door te knuffelen of te spelen met de 

kinderen wordt de atmosfeer positief beïnvloed. De kinderen voelen zich prettiger. 

In de interviews geven de kinderen aan dat ze het als plezierig ervaren dat een leerkracht hen 

initiatief geeft om zelf keuzes te maken. Een beloningssysteem stimuleert deze kinderen om 

zelfstandiger te leren handelen. Stevens & Bors (2013) verwijzen naar Deci & Ryan (2000). Ze 

noemen autonomie als één van de drie psychologische basisbehoeften van de mens. Een leerkracht 
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moet het kind de mogelijkheid geven om eigen keuzes te maken zodat het in verbondenheid met de 

ander de wereld kan verkennen. Het kind neemt dan verantwoordelijkheid in zijn eigen ontwikkeling. 

In een aantal activiteiten die deze kinderen uitvoeren tonen ze ook een behoefte aan autonomie. Ze 

vinden het belangrijk dat een leerkracht de ruimte schept om (buiten) te spelen, voor te lezen en in 

de kring een gesprek te voeren. Huiswerk mee naar huis krijgen ervaren de kinderen als negatief, 

geen huiswerk krijgen ervaren ze daarentegen als positief. In deze over het algemeen vrijere situaties 

krijgen de kinderen meer ruimte om zelf keuzes te maken en geeft de leerkracht 

verantwoordelijkheid en vertrouwen aan de kinderen (Stevens, Beekers, Evers, & Wentzel, 2005). 

Mark & Mulderij (2008) spreken van pedagogische sensitiviteit dat zichtbaar wordt in het handelen 

van een opvoeder wanneer hij vertrouwen toont in het kind en in zichzelf. 

De geïnterviewde kinderen geven aan dat een goede leerkracht in hun ogen een aantal 

eigenschappen moet bezitten. De meest genoemde eigenschap is dat een leerkracht streng en 

tegelijk ook lief moet zijn. De kinderen geven aan behoefte te hebben aan een leerkracht die ruzies 

oplost en kinderen tot leren laat komen. Savater (2013) geeft aan dat autoriteit van belang is in een 

opvoedingsrelatie omdat kinderen geen gelijken zijn van hun leermeesters waar het gaat om de 

inhoud van onderwijs en opvoeding. Autoriteit van een leerkracht is volgens hem nodig voor 

kinderen om zich te ontwikkelen. Deze kinderen geven echter ook aan dat een leerkracht lief moet 

zijn. Ze hebben de behoefte aan een bepaalde balans van de leerkracht tussen streng zijn en lief zijn. 

Pedagogische sensitiviteit zou hierin een middel kunnen zijn om voor een leerkracht af te stemmen 

op deze behoefte. Mark & Mulderij (2008) noemen een aantal kenmerken van pedagogische 

sensitiviteit. Er is een bepaalde mate van terughoudendheid en empathie van de opvoeder naar het 

kind, de opvoeder is in staat om het kind te zien in zijn uniciteit en het ook zo te benaderen, het 

vermogen van de opvoeder om te improviseren. 

5.2 Aanbevelingen 

In dit onderzoek is te lezen geweest hoe de betrokken kinderen de relatie met hun leerkracht 

ervaren. De gesprekken van de onderzoeker met de kinderen hebben hieraan ten grondslag gelegen. 

Ik raad een ieder die met kinderen werkt aan om met kinderen in gesprek te gaan over hoe zij de 

relatie met de leerkracht ervaren. Dit klinkt wellicht als een open deur maar u zal merken dat In 

gesprek gaan met kinderen uit groep 4 van een cluster 2 school geen vanzelfsprekendheid is. De 

Ernstige Spraak- en Taalstoornis waarmee veel van deze kinderen te maken hebben belemmerd hen 

in hun verbale mogelijkheden. Door de ontwikkelde kaartjes met prikkelende vragen en afbeeldingen 

over concrete situaties uit de klas, is het mogelijk gebleken om toe te treden tot de ervaringswereld 

van het kind. De gesprekken hebben in ieder geval mijn inzichten op de relatie tussen leerkracht en 

leerling vergroot. In gesprekken met collega’s op een cluster 2 school heb ik ook gemerkt dat de 

onderzoeksresultaten hen nieuwe inzichten bracht. Het presenteren van de resultaten veroorzaakte 

soms verwondering en lokte leerkrachten uit om zelf op te zoek te gaan naar ervaringen van 

kinderen uit hun klas over de relatie met de leerkracht. Dit kan ik tenminste elke leerkracht die 

werkzaam is met kinderen uit groep 4 van het speciaal onderwijs cluster 2 aanbevelen. De 

interviewopzet die ik heb gebruikt kan hiervoor ter inspiratie worden gebruikt. 

In de resultaten van dit onderzoek werd het begrip pedagogische sensitiviteit genoemd. 

Pedagogische sensitiviteit is een mogelijkheid voor de leerkracht, in groep 4 van het speciaal 

onderwijs cluster 2, om af te stemmen op de behoeften van het kind. Welke mogelijkheden heeft 

een leerkracht hier echter nog meer in? Dit onderzoek beperkt zicht tot de inzichten die kinderen in 
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het speciaal onderwijs cluster 2 groep 4 geven over de relatie tussen de leerkracht en het kind. Ik 

raad aan om vervolgonderzoek te organiseren naar hoe een leerkracht tegemoet kan komen aan de 

behoeften van deze kinderen. Op dit moment ben ik met collega’s in gesprek over hun pedagogisch 

sensitief handelen. Het gaat er om hoe een leerkracht gedachten, gevoelens en behoeften van het 

kind interpreteert en welke pedagogische keuzes maakt hij of zij op basis daarvan? Er zijn 

ongetwijfeld meerdere mogelijkheden voor een leerkracht om tegemoet te komen aan de behoeften 

van het kind. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: opzet interview 1 t/m 9 

Centraal staat mijn onderzoeksvraag: 

Hoe beleven kinderen op een cluster 2 school in groep 4 hun relatie met de leerkracht? 

Doel van het interview: ik ben op zoek naar ervaringen van een kind over zijn leerkracht. Uiteindelijk 

ben ik op zoek naar wat een leerkracht van zijn pedagogische sensitiviteit moet inzetten om 

tegemoet te komen aan de behoeften van de leerlingen. 

Werkwijze 

Ik wil dat de kinderen eigenaar blijven van hun verhaal. Om dit te bereiken wil ik vooraf uitleggen 

waarom we samen zitten en waarom ik onderzoek doe. Ik verwacht hiermee te bereiken dat de 

kinderen niet enkel positieve zaken vertellen over meesters of juffen (zoals in mijn eerste 

proefinterview het geval was). 

Ik wil net als in de proefinterviews tekenen als hulpmiddel gebruiken om met de kinderen in gesprek 

te komen. Ik heb ervaren dat dit werkte om op een plezierige manier met het kind in gesprek te 

komen. Ik wil op de volgende manier het gesprek beginnen en doorvragen a.d.h.v. de volgende 

vragen. 

‘Ik kom met je praten over jou en je juf. Als je het moeilijk vindt om te praten mag je het ook 

tekenen. Wil je juf eens tekenen?’ 

- ‘Kun je me wat vertellen over hoe het nou gaat tussen jou en je meester of juf?’; 

- ‘Wat heb jij nodig van je meester of juf?’; 

- ‘Wat is voor jou een goede meester of juf?’; 

- ‘Als je je juf of meester kon veranderen, wat zou je dan veranderen?’; 
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Bijlage 2: feedback van leerteamgenoten 

Op 25 januari heb ik samen met mijn leerteam interview 1 t/m 9 thematisch geanalyseerd. Bij dit 

proces kreeg ik de volgende feedback van mijn leerteamgenoten. 

- We lezen weinig ervaringen van de kinderen en als ze er al zijn komen ze summier aan bod. 

Helpen komt veel aan bod, leren ook; 

- Maak je de kinderen deelgenoot van het gesprek? 

- Je laat de kinderen hun juf/meester tekenen. Welk verband heeft het tekenen met jouw 

vragen? Horen de kinderen jouw vragen wel als ze aan het tekenen zijn? 

- Je stelt veel gesloten vragen; 

- Zijn dit ervaringen waarmee je het fenomeen de relatie met de leerkracht kan beschrijven, je 

zult daarvoor andere vragen moeten stellen; 

- De vragen die je stelt suggereren mij dat er iets mis is; 

- Hoe zou je het interview anders vorm kunnen geven? Een student vertelt over hoe zij vorig 

jaar met kinderen in gesprek is gegaan. Ze heeft toen kaartjes gemaakt met vragen erop. De 

kinderen mochten dan de kaartjes omdraaien en ze vonden dat fantastisch. Ze geeft aan dat 

dit een geschikte wijze kan zijn voor deze kinderen; 

- Vragen zouden meer gericht op ervaringen kunnen zijn: wat is het leukste of stomste dat je 

ooit met je juf hebt gedaan? Dan vraag je al naar ervaringen; 

- Maak het speelser en uitdagender voor de kinderen door bijvoorbeeld plaatjes te maken of 

filmpjes te laten zien; 

- Je kunt met een groepje kinderen in gesprek gaan, dan kunnen ze opdenken en elkaar op 

ideeën brengen; 

- Ga met ze in gesprek i.p.v. interviewen, niet sturen; 

- Gebruik ‘Creatief communiceren’ van Baarda; 
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Wat is het leukste dat je ooit met juf hebt gedaan? Wat is het stomste dat je ooit met juf hebt 

gedaan? 

Hoe kan juf jou het beste helpen?   Hoe moet juf jou nooit helpen? 

Wat mag juf nooit doen bij jou?    Wat mag juf heel vaak doen bij jou? 

Wanneer voel je je fijn bij juf?     

 

 

Bijlage 3: opzet interview 10 t/m 16 

Centraal staat mijn onderzoeksvraag: 

Hoe beleven kinderen op een cluster 2 school in groep 4 hun relatie met de leerkracht? 

Doel van het interview: ik ben op zoek naar ervaringen van een kind over zijn leerkracht. Uiteindelijk 

ben ik op zoek naar wat een leerkracht van zijn pedagogische sensitiviteit moet inzetten om 

tegemoet te komen aan de behoeften van de leerlingen. 

Werkwijze 

Op de tafel liggen op de kop verschillende kaartjes. Het kind mag een kaartje kiezen en draait dat 

vervolgens om. Als hij het kaartje omdraait leest hij de vraag of bekijkt het kaartje. Dit zijn de  

kaartjes. 

Bij een kaartje stel ik de vragen: 

- Wat zie je? 

- Kun je hier iets over vertellen? 

- Hoe gaat dat met de juf? 

- Hoe was dat voor jou? 

- Hoe voelde dat voor jou? Evt. met behulp van de emotiekaarten. 

- Wat merkte je bij jezelf? 
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Om een kind te helpen ervaringen te beschrijven maak ik gebruik van emotiekaarten (Baarda, 2012, 

p. 9). 
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Bijlage 4: interviews open gecodeerd 

Interview leerling 10 

Datum:  27 januari 2014 

Tijd:  43 min. 

 

Nr. Interview Code 

 Hoi leerling 10. We gaan een spel doen! 

Oké. 

Een spel met veel witte kaartjes. 

Oké. 

Ik leg ze nu neer. Je mag ze nog niet omdraaien. 

Oh… is dat de memorie? 

Het is geen memorie, maar er staat wel wat op de andere kant. Zo, ik heb ze 

allemaal neergelegd. Liggen ze goed? 

Ja. 

Nou mag jij ze omdraaien, en als je een kaartje omdraait, moet je goed 

kijken wat er op staat. Ja? 

Oké. 

Sommige kaartjes zijn plaatjes, en sommige moet je iets lezen... 

Oké. Je hoeft mij niet te helpen hoor, ik ben goed, ik ben E4! 

Nou dan hoef ik jou helemaal niet te helpen. 

Nee. 

Zullen we beginnen. 

Ja. 

 

 

10.1 Oké. Begin maar. 

(leerling 10 draait kaartje met de reken juf om) 

 
De juffrouw en ook mijn juffrouw zeg maar (haha) die maakt een 

rekenles. Ze is een beetje boos ofzo. 

Denk je dat ze boos is. 

Ja. 

En kun je nog meer vertellen over wat je ziet. 

De juffrouw geeft les op de school. En ze zegt: ‘wat is twee plus 

twee? Is vier!’. 

Dus ze is aan het rekenen. 

Ja. 
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Wat doet de juf dan? 

Hij praat… en als ik naar een speciale school ga, ik heb geen 

huiswerk he… 

Zie je dit weleens in de klas? 

Ja. 

Hoe ziet dat eruit dan? 

Ze zet eerst het bord aan met het wachtwoord van juf S, en dan… 

wat is twee plus twee, is vier en dan gedaan. 

Oké, en wat doet de juf dan? 

De juf gaat de rekensommen geven. Ze gaat ook, ik heb een nieuwe 

boek nodig. 

En hoe is dat als de juf dat doet? 

Goed. 

Kun je hier eens kijken hoe dat voelt als juf dat doet (ik laat de kaart met 

emoties zien). Hoe voel je je dan? 

Eh… hier. 

 
Nummer 1? Dan ben je blij. Dus als juf zo doet ben je blij. 

Ja. 

Merkte je toen ook iets bij jezelf? 

Weet ik niet. 

Oké. Zullen we een ander kaartje gaan doen? 

Ja. 

 

 

 

 

+ de 

leerkracht 

geeft 

instructie 

rekenles 

 Leg die maar aan de zijkant. (leerling 10 draait het kaartje om: wat is het 

stomste dat je ooit met juf hebt gedaan) 

Oh. Wat is het domste dat je ooit met juf hebt gedaan? Niks. Ik 

maak geen grap! 

Helemaal niks? 

Ik weet echt niks. 

Er was dus niks stoms wat je ooit met juf hebt gedaan. 

Nee. 

Nou, leg deze maar op de andere kaart. 

 

10.2 Welke nu? 

Deze.  

+ de 

leerkracht 

leest voor 
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De juf gaat boek lezen voor de kindjes. En ze… juf leest het boek en 

dan laat hij zien waar hij is en dan… 

Gebeurt dit ook wel in de klas? 

Ja. 

Wat voel jij dan daarbij? 

Goed. Kijk dan voel ik mij: 

 
Zo, dat is een grote lach. 

Ja haha. 

Haha, oké. Dan gaan we een nieuwe omdraaien. 

10.3 Ja, eh deze! (leerling 10 draait het kaartje om: wat mag juf nooit 

doen bij jou?) Wat mag juf nooit doen bij jou? Slaan. 

Oké. Is er nog meer wat juf nooit mag doen? 

Nee. 

Eh.. juf mag niet slaan, zie je dat weleens? 

Nee, alleen andere kinderen die slaan. 

Hoe is dat dan voor jou? 

Verdrietig, ja… (ik laat de kaart met emoties zien). Maar hier is 

niemand verdrietig… 

Ga maar eens goed kijken. Er zitten wel gezichten tussen die minder blij 

zijn… Nummer 21, ja: 

 
En ik heb er nog één. Nummer 6 en nummer 9, 8 en 4: 

 

- kinderen 

slaan elkaar 
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Ja. 

Ennuh… 5. 

5? Maar dat is een andere haha, dat is niet de goede. 

Ja haha. 

10.4 Hé, we hebben nog heel veel kaartjes over. 

(leerling 10 draait kaartje om ‘wat is het leukste dat je ooit met juf 

hebt gedaan’) Wat is het leukste wat je ooit met juf hebt gedaan? 

Stikkers! 

Stikkers? 

De stikkers op de dikke duimen kaart. 

Dikke duimen kaart? 

Ja! 

Kun je daar wat over vertellen? 

We hebben een vakje, vier vakjes en dan vijf rijen zo. En die… en 

dan kan je de stikkers als je goed zit en luisteren en stil blijven. 

Dus je hebt een kaart en daar kun je goed mee… even kijken of ik het snap 

hoor. Je hebt een kaart met vakjes en dan moet je daar stikkers op plakken. 

En dan? 

Dan moet je die stikkers plakken en dan krijg je een dierenkaartje. 

Hoeveel stikkers moet je dan hebben? 

20! 

20? Dus het zijn allemaal rijen. 

Mag ik laten zien daar? We kunnen wel gummen daar op het bord. 

Ja hoor, laat maar zien! Oh ja, dat is de dikke duimen kaart. Vier rijen en dan 

nog meer vakken… 

Kijk en dan hebben ze groen, één stikker als je die hebt en dan… 

En dat is een dierenplaatje. En als je dus alle dikke duimen hebt, dan krijg je 

één dierenkaartje. 

Ja. 

En hoe voelt dat? 

Goed. Dat is nummer één. 

Wat voelt er dan goed leerling 10? 

Dat de stikkers erop gaan. 

Dat ja stikkers krijgt. 

Weet je mag ik zeggen. Ik had eentje af, ik ben nu met de tweede. 

Dan heb je een nieuwe. 

Ja. En die ziet er weer hetzelfde uit? 

Ja, kijk hier ik teken hem. 

En lukt dat ook? 

Ja dat lukt heel goed. 

Oké! En nu je zo’n kaart hebt hé, merk je dan ook iets bij jezelf? 

Ja. 

Wat merk je dan bij jezelf? 

Leuk. 

Dat het leuk is. 

+ belonings-

systeem 
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Hum. 

En doe je dan ook iets anders? 

Hmmm nee. 

En als je nou niet een kaart hebt, hoe gaat dat dan? 

Dan komt er een nieuwe, gaan we kopiëren dan. 

En als er nou niemand meer een duimenkaart heeft, hoe is dat dan? 

Niet leuk. 

Kun je daar meer over vertellen? 

Denk het niet. 

Als nou niemand een kaart heeft, leerling 10, ga jij dan wat anders doen. 

Eh… 

Maar wil jij graag stikkers halen? 

Ja. 

Hoe doe je dat dan? 

Dan moet je eerst goed zitten, goed kijken ennuh goed luisteren en 

mond dicht houden. 

Dus je krijgt een stikker en die krijg je omdat? 

Omdat je het goed doet en goed luistert. 

En als je daar nou geen stikker voor kreeg? 

Dan moet je… dan moet je als je nog niet de tweede, derde, tiende 

heb… 

Maar als ik nou tegen je zeg: we doen geen stikkerkaart meer want je bent 

nu zo groot geworden, kun je het dan zelf? 

Ja. 

Heb je een stikkerkaart dan nog nodig? 

Ja. Want dan kun je geen stikker meer halen. 

Oké. Heb je nog iets wat het allerleukste is wat je met juf hebt gedaan. 

Rekenen, spelling, taal. Hoeken. Kijk hoeken zijn zes hoeken. En dan 

ga je zo spelen… 

De stikkers vond je dus het allerleukst wat je ooit met juf hebt gedaan. 

Ja. 

Hoe voelt dat dan met die stikkers. 

Goed. 

Zullen we een nieuwe pakken? 

10.5 Ja. (nieuwe kaart: ‘hoe moet de juf jou nooit helpen’). 

Hoe moet de juf jou nooit helpen. 

Met rekenen en spelling en taal. 

Dan hoeft ze jou nooit te helpen. 

Ja. 

Maar hoe mag de juf jou nooit helpen? 

Eh… met spelling, dan kan ik dat alleen helpen. 

En als de juf jou dan helpt, hoe voelt dat dan? 

Eh, nummer 1 en nummer 20: 

+ hulp krijgen 

van de 

leerkracht 
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Oké. Hoe doet de juf dat dan? 

Weet ik niet hoor. 

Kun je iets vertellen als juf jou helpt. 

Maar hij helpt ons wel met spelling, taal rekenen en hoeken, 

eigenlijk bij spelling en taal en hoeken als je nieuw bent op school. 

Nieuw op school? 

Ja, als je nieuw bent kan de juf jou nog helpen. 

Oh oké. En hoe doet de juf dat dan? 

Weet ik niet. 

Hoe ziet dat eruit? 

Hmmm, ik denk eventjes… om te helpen. 

En hoe voelde dat? 

Als nummer 20, de koning: 

 
10.6 Zullen we een nieuwe pakken? 

Ja! Ik krijg alleen letters!! 

Zo! En wat staat er? 

(leerling 10 pakt het kaartje: ‘wat mag juf heel vaak bij jou doen?’). 

Wat mag juf heel vaak bij jou doen? Knuffelen. 

Ja… en hoe voelt dat dan? 

Als nummer 20 en nummer 1: 

 
Dus dan voel je je als een koning en ook blij. 

Ja. 

En hoe gaat dat dan? 

Leuk! 

Jij voelt je blij… 

Ja. 

En waar gebeurt dat dan? 

+ knuffelen 

met de 

leerkracht 
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Eh… denke denke denke… bij het gele vak. 

Op het plein. 

Ja. 

En wat merkte je toen? 

Weet ik niet. 

Zullen we nog één pakken? 

Ja. 

 Ik wil er ook eentje pakken! 

Dat mag nu. 

Oké, dan kies ik deze! 

 
Kijk, digibord! En meester. 

Ja. En gebeurt dit ook wel in de klas? 

Ja. Nummer 20 en nummer 1: 

 
Maar gaat juffrouw dit horen? 

Nee, juffrouw gaat dit niet horen. 

 

10.7 Hé, je hebt al een nieuwe! 

 
Ik hou van jou is dit. 

Oh, ik zie een juf… en wat doet die juf? 

En kindjes. 

En wat doet die juf? 

Ze zijn geliefd, ze hebben getrouwd. 

Wat zeg je dat mooi! 

Ja. 

En hoe voelt dat dan als je geliefd bent? 

Goed. Nummer 1 en nummer 20: 

+ knuffelen 

met de 

leerkracht 
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Voelt dat weer heel goed? 

Ja. 

Voel jij dat ook wel, je geliefd? 

Ja… 

10.8 Voel jij je ook wel eens zoals deze: 

 
Ja. Vandaag nog. Dat de kinderen gaan stoeien, duwen. Nu heb ik 

buikpijn al. Ik had gister ook al buikpijn. 

Hoe kwam dat dan? 

Weet ik niet. 

En vandaag ook? 

Ja. Nu ook. Nu is juf boos op de kindjes. 

Ben jij ook boos op de kindjes. 

Op S. en K. en op een nieuw jongetje. 

Wat waren jullie aan het doen dan? 

Weet ik niet. 

Want je had pijn. 

Ja… 

Want je voelde je heel boos. Ben je nu nog boos? 

Nee. 

Gelukkig! Ik kies er nog eentje: 

 
Wow!! 

Is dat schreeuwen of geeuwen? 

Schreeuwen. 

Heb je dat ook wel eens? 

Ja. Vandaag ook gehad. 

Hmmm. Oké. 

- kinderen 

maken ruzie 
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10.9 (Leerling 10 draait het kaartje om: ‘hoe kan juf jou het beste 

helpen?’) Met spelling, taal en hoeken… en rekenen. 

Weet je wat ik nou niet snap leerling 10, hoe doet juf dat dan? 

Lief. 

Wat is dat dan, lief helpen? 

Hoe kan je dat niet weten! 

Ik weet niet wat je bedoelt met lief helpen. Help mij eens dan lief. Kijk, ik 

ben aan het rekenen en ik snap het niet. Ik steek mijn vinger op. 

Oké, wat is er? 

Nou, leerling 10, ik weet niet hoe ik deze som moet doen. 

Nou oké, ik schrijf wel die andere. 

En dan schrijf jij het antwoord voor mij op. 

Ja. 

En nu snap ik het weer niet, ik vind het moeilijk. 

Dan moet jij even naar de kleuterklas. 

Maar jij bent toch de meester, jij kunt mij toch helpen met 5 erbij 8? 

Ja, je moet echt goed rekenen. Je hebt toch 10. Kijk 8, je maakt eerst 

15 en dan 2 eraf. 

Hé? 

De 10 moet eerst 2 erbij en dan 2 erbij. 

Oké. En wat is dan lief helpen? 

Door het gewoon te zeggen. 

Nu snap ik het, dankjewel. 

Mooi. Gaan we nu stoppen? 

Nee want we hebben nog drie kaartjes. 

+ hulp krijgen 

van de 

leerkracht 

10.10 Mag ik nu? 

Ja. 

Ieniemienie mutte… deze! 

Wat is het? 

 
Ik snap het niet… een jongen, een meisje… 

Volgens mij is de juf aan het spelen met de kinderen. Kijk, een jongen, nog 

een jongen en een paar meisjes. Ken je dat? 

Ja. 

Hoe gaat dat dan? 

Goed: 

+ de 

leerkracht 

speelt met de 

kinderen 
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Oké, zo voel jij je dan. 

Ja. 

En gebeurt dat wel eens? 

Ja… 

Binnen en buiten denk ik? 

Ja binnen en buiten. 

Doe jij dan ook mee? 

Ja, vandaag gaan we dat nog een keer doen hoor. 

Wat gebeurt er dan als je dit doet? 

Dat voelt fijn. 

10.11 Oké. Gaan we er nog een kiezen? 

Ja! Deze: 

 
Haha. Dit is de juf en dat zijn de kindjes. 

Wat zouden ze aan het doen zijn? 

Een verhaal met de juf wat ze in het weekend gedaan hebben? 

Oh ja, dat kan. Gebeurt dit wel eens? 

Ja. 

Kun je daar iets over vertellen? 

… denk denk denk… op maandag, dan zitten we in de kring op ons 

plekje. Hier zit A, daar zit K, daar zit S, D, H, T, en alle andere 

kinderen. 

Alle kinderen zitten in de kring. 

Ja. 

En wat gebeurt er dan als jullie in de kring zitten? 

Dan zitten alle kinderen op hun plek. 

En hoe voelt dat dan? 

Nummer 1 en nummer 20: 

+ kring-

gesprek 
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Wat merk je dan bij jezelf? 

Eh denk denk denk… 

10.12 Dan gaan we het laatste kaartje omdraaien! Ik heb het kaartje al gezien. Ik 

ben heel benieuwd wat je van dit kaartje vindt: 

 
Hé, hetzelfde als ik wat ik gedaan had bij jou! 

Wat zie je dan? 

Je hebt het fout gedaan, dan komt de juf kijken. 

Ja. 

Kijk, dan komt de juf langs en dan kan je werk afmaken. 

En hoe voelt dat dan? 

Goed. 

Hoe zou je dit noemen? 

Lief helpen. 

Oké, dit is lief helpen. Als juf dat bij jou doet, hoe voelt dat dan? 

Nummer 20 en nummer 1: 

 
Oké. Wou je verder nog iets vertellen van in de klas? 

Hmmm nee. Doe hem maar stoppen. 

Oké wil jij dat doen? 

Ja. 

Druk maar op het vierkantje. 

+ hulp krijgen 

van de 

leerkracht 
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Bijlage 5: lijst codes 

Achter elke code staat in hoeveel fragmenten (fr) en in hoeveel interviews (int) deze voor komt. 

hulp krijgen van de leerkracht 27 fr 13 int 

knuffelen met de leerkracht 10 fr 6 int 

de leerkracht legt uit 6 fr 6 int 

de leerkracht speelt met de kinderen 4 fr 4 int 

de leerkracht ging trouwen 3 fr 3 int 

de leerkracht geeft goed les 3 fr 2 int 

het kind speelt fr 2 int 2 

het kind moet op de stopplek 2 fr 2 int 

kringgesprek 2 fr 2 int 

huiswerk 2 fr 2 int 

de leerkracht leest voor 3 fr 3 int 

de leerkracht lost ruzie op 1 fr 1 int 

het kind kan het niet 1 fr 1 int 

als leerstof moeilijk is, is het stom 1 fr 1 int 

de leerkracht maakt bijna geen fouten 1 fr 1 int 

het kind leest in een andere groep 1 fr 1 int 

de leerkracht doet zachtjes aan of doet streng 1 fr 1 int 

humor tussen de leerling en de leerkracht 1 fr 1 int 

het kind wordt geplaagd door een ander kind 1 fr 1 int 

de leerkracht moet lief zijn 1 fr 1 int 

een juf is fijner dan een meester 1 fr 1 int 

de aanwezigheid van de leerkracht 1 fr 1 int 

rekenen met de leerkracht 2 fr 1 int 

het kind mag zelf iets kiezen om te doen 1 fr 1 int 

het kind weet het antwoord 1 fr 1 int 

de leerkracht is streng en daardoor leert het kind 1 fr 1 int 

de leerkracht geeft een voorbeeld tijdens instructie 1 fr 1 int 

het kind helpt de leerkracht 1 fr 1 int 

de leerkracht is boos 1 fr 1 int 

het kind danst met de leerkracht 2 fr 2 int 

het kind voelt zich net zo als juf 1 fr 1 int 

kinderen maken ruzie 1 fr 1 int 

leuk om te doen met de leerkracht 1 fr 1 int 

de leerkracht moet kinderen die niet luisteren waarschuwen 1 fr 1 int 

de leerkracht denkt dat het kind liegt 1 fr 1 int 

beloningssysteem 1 fr 1 int 

de leerkracht moet het kind laten leren 1 fr 1 int 

de leerkracht geeft instructie rekenles 1 fr 1 int 

buitenspelen 1 fr 1 int 

de kinderen slaan elkaar 1 fr 1 int 
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Bijlage 6: indelingen in thema’s 

In de volgende indelingen is te zien welke codes bij elk thema zijn ondergebracht. Achter elke code 

staat in hoeveel fragmenten de code voorkwam (bijv. 12 fr) en in hoeveel verschillende interviews de 

code voor kwam (bijv. 3 int). 

Indeling 1 

Helpen Knuffelen Lesgeven Spelen Privé leven 

leerkracht 

Hulp krijgen van de 

leerkracht 27 fr 13 int 

Knuffelen met de 

leerkracht 10 fr 6 int. 

De leerkracht legt uit 6 

fr 6 int 

De leerkracht speelt 

met de leerlingen 4 fr 

4 int 

De leerkracht ging 

trouwen 3 fr 3 int 

het kind moet op de 

stopplek 2 fr 2 int 

de leerkracht moet lief 

zijn 1 fr 1 int 

de leerkracht geeft 

goed les 3 fr 2 int 

het kind speelt fr 2 int 

2 

 

huiswerk 2 fr 2 int  kringgesprek 2 fr 2 int humor tussen de 

leerling en de 

leerkracht 1 fr 1 int 

 

de leerkracht lost 

ruzie op 1 fr 1 int 

 de leerkracht leest 

voor 3 fr 3 int 

het kind danst met de 

leerkracht 2 fr 2 int 

 

het kind kan het niet 1 

fr 1 int 

 als leerstof moeilijk is, 

is het stom 1 fr 1 int 

leuk om te doen met 

de leerkracht 1 fr 1 int 

 

het kind wordt 

geplaagd door een 

ander kind 1 fr 1 int 

 de leerkracht maakt 

bijna geen fouten 1 fr 1 

int 

buitenspelen 1 fr 1 int  

de aanwezigheid van 

de leerkracht 1 fr 1 int 

 het kind leest in een 

andere groep 1 fr 1 int 

  

het kind weet het 

antwoord 1 fr 1 int 

 de leerkracht doet 

zachtjes aan of doet 

streng 1 fr 1 int 

  

het kind helpt de 

leerkracht 1 fr 1 int 

 het kind heeft een juf 

of meester 1 fr 1 int 

  

het kind voelt zich net 

zo als juf 1 fr 1 int 

 rekenen met de 

leerkracht 2 fr 1 int 

  

kinderen maken ruzie 

1 fr 1 int 

 het kind mag zelf iets 

kiezen om te doen 1 fr 

1 int 

  

beloningssysteem 1 fr 

1 int 

 de leerkracht is streng 

en daardoor leert het 

kind 1 fr 1 int 

  

de kinderen slaan 

elkaar 1 fr 1 int 

 de leerkracht geeft een 

voorbeeld tijdens 

instructie 1 fr 1 int 

  

  de leerkracht is boos 1 

fr 1 int 

  

  de leerkracht moet 

kinderen die niet 

luisteren waarschuwen 

1 fr 1 int 

  

  juf denkt dat het kind 

liegt 1 fr 1 int 

  

  de leerkracht moet het 

kind laten leren 1 fr 1 

int 
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  de leerkracht geeft 

instructie rekenles 1 fr 

1 int 

  

 

 

Indeling 2 

Instructie Persoonlijke aandacht Zelfstandigheid 
hulp krijgen van de leerkracht 27 fr 13 

int 

knuffelen met de leerkracht 10 fr 6 int het kind mag zelf iets kiezen om te 

doen 1 fr 1 int 

de leerkracht legt uit 6 fr 6 int de leerkracht speelt met de kinderen 4 fr 

4 int 

beloningssysteem 1 fr 1 int 

de leerkracht geeft goed les 3 fr 2 int het kind speelt fr 2 int 2 de leerkracht moet het kind laten 

leren 1 fr 1 int 

de leerkracht leest voor 3 fr 3 int het kind helpt de leerkracht 1 fr 1 int  

het kind leest in een andere groep 1 fr 

1 int 

het kind danst met de leerkracht 2 fr 2 

int 

 

de leerkracht geeft een voorbeeld 

tijdens instructie 1 fr 1 int 

het kind voelt zich net zo als juf 1 fr 1 int  

het kind weet het antwoord 1 fr 1 int   

kringgesprek 2 fr 2 int   

rekenen met de leerkracht 2 fr 1 int   

 

Persoonlijk leven 

leerkracht 

Risico Activiteit Eigenschappen leerkracht 

de leerkracht ging trouwen 3 fr 

3 int 

het kind wordt 

geplaagd door een 

ander kind 1 fr 1 int 

het kind speelt fr 2 int 

2 

de leerkracht doet zachtjes aan of 

doet streng 1 fr 1 int 

humor tussen de leerling en de 

leerkracht 1 fr 1 int 

het kind moet op de 

stopplek 2 fr 2 int 

de leerkracht leest 

voor 3 fr 3 int 

de leerkracht moet lief zijn 1 fr 1 int 

 de leerkracht denkt dat 

het kind liegt 1 fr 1 int 

huiswerk 2 fr 2 int een juf is fijner dan een meester 1 

fr 1 int 

 als leerstof moeilijk is, 

is het stom 1 fr 1 int 

buitenspelen 1 fr 1 int de aanwezigheid van de leerkracht 

1 fr 1 int 

 kinderen maken ruzie 1 

fr 1 int 

kringgesprek 2 fr 2 int de leerkracht is streng en daardoor 

leert het kind 1 fr 1 int 

 de kinderen slaan 

elkaar 1 fr 1 int 

 de leerkracht is boos 1 fr 1 int 

 het kind kan het niet 1 

fr 1 int 

  

 

 

 

 

  



 
40 

Indeling 3 

Inzet kinderen Hulp 

krijgen/geven 

Orde houden Contact 

leerkracht-kind 

Inhoud leren 

het kind kan het niet 

1 fr 1 int 

hulp krijgen van de 

leerkracht 27 fr 13 int 

het kind moet op de 

stopplek 2 fr 2 int 

de leerkracht ging 

trouwen 3 fr 3 int 

de leerkracht leest 

voor 3 fr 3 int 

het kind speelt fr 2 int 

2 

de leerkracht legt uit 

6 fr 6 int 

de leerkracht doet 

zachtjes aan of doet 

streng 1 fr 1 int 

kringgesprek 2 fr 2 int huiswerk 2 fr 2 int 

het kind mag zelf iets 

kiezen om te doen 1 

fr 1 int 

de leerkracht lost 

ruzie op 1 fr 1 int 

de leerkracht is streng 

en daardoor leert het 

kind 1 fr 1 int 

humor tussen de 

leerling en de 

leerkracht 1 fr 1 int 

als leerstof moeilijk is, 

is het stom 1 fr 1 int 

buitenspelen 1 fr 1 int het kind helpt de 

leerkracht 1 fr 1 int 

de leerkracht moet 

kinderen die niet 

luisteren 

waarschuwen 1 fr 1 

int 

de leerkracht moet 

lief zijn 1 fr 1 int 

rekenen met de 

leerkracht 2 fr 1 int 

  beloningssysteem 1 fr 

1 int 

het kind voelt zich net 

zo als juf 1 fr 1 int 

de leerkracht geeft 

een voorbeeld tijdens 

instructie 1 fr 1 int 

   leuk om te doen met 

de leerkracht 1 fr 1 

int 

de leerkracht moet 

het kind laten leren 1 

fr 1 int 

   knuffelen met de 

leerkracht 10 fr 6 int 

de leerkracht geeft 

instructie rekenles 1 

fr 1 int 

   de leerkracht speelt 

met de kinderen 4 fr 

4 int 

de leerkracht geeft 

goed les 3 fr 2 int 

   het kind danst met de 

leerkracht 2 fr 2 int 

het kind leest in een 

andere groep 1 fr 1 

int 

   een juf is fijner dan 

een meester 1 fr 1 int 

de leerkracht maakt 

bijna geen fouten 1 fr 

1 int 

   de leerkracht is boos 

1 fr 1 int 

 

   de leerkracht denkt 

dat het kind liegt 1 fr 

1 int 

 

   de aanwezigheid van 

de leerkracht 1 fr 1 

int 
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Indeling 4 

Aansluiten 

onderwijsbehoeften 

kind 

Ontspanning Sociaal emotionele 

ontwikkeling 

Gedrag leerkracht 

huiswerk 2 fr 2 int de leerkracht ging trouwen 

3 fr 3 int 

kringgesprek 2 fr 2 int de leerkracht moet lief zijn 

1 fr 1 int 

het kind leest in een andere 

groep 1 fr 1 int 

het kind speelt fr 2 int 2 het kind kan het niet 1 fr 1 

int 

een juf is fijner dan een 

meester 1 fr 1 int 

de leerkracht moet het kind 

laten leren 1 fr 1 int 

het kind mag zelf iets kiezen 

om te doen 1 fr 1 int 

het kind wordt geplaagd 

door een ander kind 1 fr 1 

int 

de leerkracht is boos 1 fr 1 

int 

rekenen met de leerkracht 2 

fr 1 int 

het kind danst met de 

leerkracht 2 fr 2 int 

kinderen maken ruzie 1 fr 1 

int 

de leerkracht maakt bijna 

geen fouten 1 fr 1 int 

als leerstof moeilijk is, is het 

stom 1 fr 1 int 

knuffelen met de leerkracht 

10 fr 6 int 

de leerkracht denkt dat het 

kind liegt 1 fr 1 int 

humor tussen de leerling en 

de leerkracht 1 fr 1 int 

het kind helpt de leerkracht 

1 fr 1 int 

de leerkracht speelt met de 

kinderen 4 fr 4 int 

beloningssysteem 1 fr 1 int de leerkracht moet 

kinderen die niet luisteren 

waarschuwen 1 fr 1 int 

de leerkracht is streng en 

daardoor leert het kind 1 fr 

1 int 

buitenspelen 1 fr 1 int de kinderen slaan elkaar 1 fr 

1 int 

de leerkracht doet zachtjes 

aan of doet streng 1 fr 1 int 

de leerkracht geeft een 

voorbeeld tijdens instructie 

1 fr 1 int 

leuk om te doen met de 

leerkracht 1 fr 1 int 

het kind moet op de 

stopplek 2 fr 2 int 

de leerkracht lost ruzie op 1 

fr 1 int 

het kind weet het antwoord 

1 fr 1 int 

het kind voelt zich net zo als 

juf 1 fr 1 int 

 de aanwezigheid van de 

leerkracht 1 fr 1 int 

de leerkracht geeft goed les 

3 fr 2 int 

de leerkracht leest voor 3 fr 

3 int 

  

de leerkracht legt uit 6 fr 6 

int 

   

de leerkracht geeft 

instructie rekenles 1 fr 1 int 
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Indeling 5 

Emoties Gesprek Contact Leerstof 
knuffelen met de leerkracht 

10 fr 6 int 

 hulp krijgen van de 

leerkracht 27 fr 13 int 

rekenen met de leerkracht 2 

fr 1 int 

het kind moet op de 

stopplek 2 fr 2 int 

 de leerkracht ging trouwen 

3 fr 3 int 

het kind weet het antwoord 

1 fr 1 int 

als leerstof moeilijk is, is het 

stom 1 fr 1 int 

 humor tussen de leerling en 

de leerkracht 1 fr 1 int 

 

het kind wordt geplaagd 

door een ander kind 1 fr 1 

int 

 een juf is fijner dan een 

meester 1 fr 1 int 

 

de leerkracht moet lief zijn 

1 fr 1 int 

 de aanwezigheid van de 

leerkracht 1 fr 1 int 

 

de leerkracht is boos 1 fr 1 

int 

 het kind danst met de 

leerkracht 2 fr 2 int 

 

het kind voelt zich net zo als 

juf 1 fr 1 int 

 leuk om te doen met de 

leerkracht 1 fr 1 int 

 

kinderen maken ruzie 1 fr 1 

int 

   

beloningssysteem 1 fr 1 int    

de kinderen slaan elkaar 1 fr 

1 int 

   

 

Leerkrachtgedrag Leeractiviteiten Spelactiviteiten 
de leerkracht legt uit 6 fr 6 int kringgesprek 2 fr 2 int de leerkracht speelt met de kinderen 4 

fr 4 int 

de leerkracht geeft goed les 3 fr 2 int huiswerk 2 fr 2 int het kind speelt fr 2 int 2 

de leerkracht leest voor 3 fr 3 int het kind kan het niet 1 fr 1 int buitenspelen 1 fr 1 int 

de leerkracht lost ruzie op 1 fr 1 int het kind leest in een andere groep 1 fr 

1 int 

 

de leerkracht maakt bijna geen fouten 

1 fr 1 int 

het kind mag zelf iets kiezen om te 

doen 1 fr 1 int 

 

de leerkracht doet zachtjes aan of 

doet streng 1 fr 1 int 

de leerkracht moet het kind laten 

leren 1 fr 1 int 

 

de leerkracht is streng en daardoor 

leert het kind 1 fr 1 int 

  

de leerkracht geeft een voorbeeld 

tijdens instructie 1 fr 1 int 

  

het kind helpt de leerkracht 1 fr 1 int   

de leerkracht moet kinderen die niet 

luisteren waarschuwen 1 fr 1 int 

  

de leerkracht denkt dat het kind liegt 1 

fr 1 int 

  

de leerkracht geeft instructie rekenles 

1 fr 1 int 
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Bijlage 7: indeling in kernthema’s, subthema’s en codes 

De kernthema’s zijn vet gedrukt, de subthema’s zijn cursief gedrukt en de codes zijn met een +, - of 

+/- gekenmerkt. De kernthema’s staan meest links, dan volgende subthema’s en de codes staan 

meest rechts. In het volgende hoofdstuk ga ik in op de resultaten. 

 

 

• De leerkracht geeft instructie 

•  Hulp krijgen van de leerkracht (27 fragmenten) 
•   + juf helpt mij 

•   + juf helpt 

•   + helpen is fijn 

•   - niet fijn vind ik dat juf niet helpt 

•   + juf hielp mij en daardoor werd ik beter en had ik minder hulp nodig 

•  + juf helpt met rekenen 

•   + ik wil dat juf heel goed kan helpen 

•   + juf moet heel lief helpen (3 fragmenten) 

•   + ik heb vaak hulp nodig van juf 

•   + ik heb materiaal nodig om te werken van juf 

•   + juf moet voordoen 

•   + juf moet helpen met rekenen, spelling en taal 

•   + juf moet helpen met drie rekenrekken en blokjes 

•   + juf helpt je als je niet slim bent 

•   + juffen zijn er om te helpen! 

•   + juf helpt met tekenen 

•   + juf moet je helpen als je het moeilijk vind 

•   + rekenen is niet stom als juf helpt 

•   + de gymmeester helpt met koprollen 

•   + juf helpt door uit te leggen 

•   + juf helpt en dan kan ik het goed doen 

•   +/- juf mag niet een fout antwoord geven 

•   + juf moet moeilijke woorden uitleggen 

•   + juf helpt door uit te leggen 

•   + juf moet helpen want dan snap ik het 

•   + juf komt naar je toe en gaat je helpen 

•  De leerkracht legt uit (6 fragmenten) 

•   + juf legt uit (2 fragmenten) 

•   + juf legt altijd uit 

•   + de juf legt rekenen uit en dan maak je het in je boekje 

•   + de meester legt een grappige som uit 

•   + juf laat in het boek zien waar de sommen staan als ze uitlegt 

•  + de leerkracht geeft een voorbeeld tijdens instructie 

•   + het kind weet het antwoord 

•  De leerkracht geeft goed les (3 fragmenten) 
•   + ik vind het leuk dat de juf heel goed les geeft 

•   + juf kan goed luisteren, spelling en gebaren 

•   + juf kan rekenen, taal, spelling, mondelinge taal, knutselen, kletsen en  
  knuffelen 

•  Het kind leest in een andere groep (2 fragmenten) 
•   + ik vind het gezellig om in een andere groep te lezen 

•   + ik lees samen met een meisje in groep 5 

•   Rekenen met de leerkracht 
•   - Rekenen vind ik saai 
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• Persoonlijke aandacht van de leerkracht voor het kind 

•  Knuffelen met de leerkracht (10 fragmenten) 
•   + ik knuffel de juf altijd 

•   + juf mag mij heel vaak knuffelen 

•   + ik wil me geliefd voelen 

•   + de juf geeft een knuffel als je het goed gedaan hebt 

•   + juf mag mij aaien 

•   + ik voel me fijn bij juf als ze me een knuffel geeft (2 fragmenten) 

•   + als ik naar huis ga krijg ik een knuffel of een handje 

•   + knuffelen met de juf is gezellig 

•   + het leukste dat ik ooit met juf heb gedaan is heel erg knuffelen 

•  De leerkracht speelt met de kinderen (4 fragmenten) 
•   + spelen met de juf en andere kinderen is fijn 

•   + we doen een spel in een rijtje 

•   + we deden een spel met handen en vingers op tafel 

•   + een spel doen met de kinderen en juf 

•   + het kind danst met de leerkracht  

•  Het kind speelt (2 fragmenten) 
•   + ik mag spelen en op de computer 

•   + het kind plant een plant in de schooltuin 

•  De leerkracht ging trouwen (3 fragmenten) 
•   + het leukste dat ik ooit met juf heb gedaan was de bruiloft 

•   + juf ging trouwen, dat was heel leuk 

•   +/- juf is getrouwd 

•  Humor tussen de leerkracht en de leerling 
•   + ik maakte een grapje met juf en dat was fijn 

•  Overige codes: 
•   + het kind helpt de leerkracht 

•   + het kind voelt zich net zoals juf 

 

• De zelfstandigheid van het kind bevorderen 
•   + het kind mag zelf iets kiezen om te doen 

•   + beloningssysteem 

•   + de leerkracht moet het kind laten leren  

 

• Belemmerende factoren voor de relatie leerkracht-leerling 

•  Het kind wordt geplaagd door een ander kind 

•  Het kind moet op de stopplek (2 fragmenten) 
•   - juf is niet goed als ze zegt: ga maar naar de stoppplek 

•   - ik voel me verdrietig als ik naar de stopplek moet 

•  Overige codes: 
•   - de leerkracht denkt dat het kind liegt 

•   - als leerstof moeilijk is, is het stom 

•   - kinderen maken ruzie 

•   - de kinderen slaan elkaar 

•   - het kind kan een opdracht niet 
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• Activiteiten die het kind uitvoert 

•  De leerkracht leest voor (3 fragmenten) 
•   + juf leest een boek voor de kindjes 

•   + voorlezen vind ik gezellig 

•   - voorlezen vind ik saai 

•  Huiswerk (2 fragmenten) 
•   + ik heb nooit huiswerk 

•   - ik krijg huiswerk 

•  Buitenspelen 
•   + buitenspelen is fijn 

•  Kringgesprek 
•   - alleen zitten, luisteren en kijken naar de juf is saai 

 

• De eigenschappen van een goede leerkracht 

•  De leerkracht doet zachtjes aan of doet streng 
•   + juf moet een beetje streng doen: niet zachtjes aan maar ook niet als het 

  militaire leger 

•  De leerkracht maakt bijna geen fouten 
•   + juf doet het altijd goed, zal nooiteen foutje maken 

•  De leerkracht moet lief zijn 

•   + ik wil een juf die altijd lief is 

•  Een juf is fijner dan een meester 

•  De aanwezigheid van de leerkracht 
•   + ik vind het fijn dat juf praat, dat ze onze juf is 

•  De leerkracht is streng en daardoor leert het kind 
•   + juf is voor mij goed als ze helpt en als ze streng is 

•  De leerkracht is boos 
•   - juf is niet leuk als ze zegt: ga nu sodemieters snel rekenen 

•  De leerkracht lost ruzies op 
•   + juf mag heel vaak ruzies oplossen 


