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Pedagogische 

sensitiviteit van 

leraren



Raak-Pro

• RAAK: Regionale Actie en Aandacht voor 

Kenniscirculatie

• RAAK-PRO: versterken praktijkgericht 

onderzoek aan hogescholen, in samenwerking 

met de beroepspraktijk, intensiveren relaties met 

kennininstellingen

• Vier jaar 

• Vijf partners



Hoofdthema

• Dominantie focus op effectiviteit en efficiëntie 
(Kelchtermans, 2012)

• Diversiteit van leerlingen groeit

• De leerkracht: persoon die een relatie met 
leerlingen opbouwt, handelt vanuit 
opvattingen over wat goed is om te doen.  

Hoe kan de ontwikkeling van de pedagogische 
sensitiviteit van leerkrachten bevorderd 

worden, met het oog op de ontwikkeling van 
kinderen met diverse onderwijs- en 

zorgbehoeften?



Indeling symposium

1. Leerlingpercepties kwaliteiten van ‘goede 

leraren’ en verschillen met leraarpercepties

(20)

2. Ontwikkelen van pedagogische sensitiviteit 

(20)

3. Morele leerprocessen in Professionele 

Leergemeenschappen (20)

4. Referenten uit wetenschap en praktijk (15)

5. Discussie (15)



Contributie 1

Leerlingpercepties van kwaliteiten van 

‘goede leraren’ en verschillen met 

leerkrachtpercepties

Anouke Bakx, Karin Diemel & Ellen Rohaan



Leraar kwaliteit : perspectieven 

1. Studies richten zich op  ideale onderwijs 
praktijken / goed lesgeven  of good practices
daarvan 

2. Effectstudies  richten zich op leraargedrag in 
relatie tot leeruitkomsten 

3. Studies richten zich op de professionele 
kennis en identiteit van leraren 

Achtergrond



Onderzoeksvraag deel 1

Wat zijn de eigenschappen van 

goede leraren in het primair

onderwijs volgens leerlingen?



Methode

• Vragenlijst ‘leraarspin’

• Een open vraag: Wat is een goede leraar?

- Wat moet een goede leraar kunnen?

- Wat doet een goede leraar?



Methode

• 3.086 leerlingen van 52 basisscholen

• 8 – 12 jaar

• 22.646 gerapporteerde kwaliteiten

• 143 verschilllende kwaliteiten

• Grounded analyses

• Van 143 kwaliteiten naar 11 categorieën



1. Persoonsgerelateerde kenmerken 29,5%

2. Didactiek en begeleiding 26,3%

3. Gezag 15,5%

4. Pedagogiek en communicatie 7,7%

5. Leuke dingen doen 5,8%

6. Kennis 5,5%

7. Creativiteit 4,4%

8. Vaardigheden, sportief 3,0%

Resultaten



1. Persoonsgerelateerde kenmerken, 

pedagogische sensitiviteit

2. Didactiek en begeleiding

3. Gezag

Leerlingen waarderen leraren die goed

uitleggen en pedagogisch sensitief zijn

Conclusies



Ethisch

Cultureel 

Pedagogisch

Interpersoonlijke sensitiviteit
( Bernieri, 2001) 

(Tirri & Nokelainen,2007)

(Ramsey, 2005)

Ontvankelijk voor het perspectief, 

motieven, gevoelens 

en behoeften van  de ander 

(Ainsworth, 1969, Van Manen, 2008)

Achtergrond



Pedagogische doelen

Pedagogische

sensitiviteit

Leerling behoeften  

Achtergrond



Achtergrond 

• Een  alerte waarneming , signalen van leerlingen 

opmerken

• Een open (onbevooroordeelde), empathische

interpretatie van de waarneming

• Een  adequate respons, afgestemd aan de 

omstandigheden en behoeften van de leerling(en)

• Een tijdige respons

• Aandacht voor de balans in de leraar-leerling 

relatie



Onderzoeksvraag deel 2

Hoe beleven leerlingen de  

karakteristieken van pedagogische

sensitiviteit van hun leraren vergeleken

met de beleving van de leraren zelf? 



Methode

9 kleinschalige projecten

 leerling vragenlijst (n= 456)

 leraar vragenlijst (n= 37)

 leeftijd leerlingen: 10-14 jaar

 28 vragen – 5 labels



Range 1heel sensitief - 7 niet sensitief M          (s.d.)

Waarnemen 

van signalen

Ik let op signalen van leerlingen 

Mijn meester/juf let op mij , heeft mij  in de 

gaten

2,0 (0,8)

2,8 (1,0)

Interpreteren 

van signalen

Ik leef me in wat leerlingen een prettige 

aanpak vinden bij het werken aan taken

Mijn meester/juf weet wat ik fijn vind als ik 

moet werken aan een taak 

2,3 (0,7)

2,9 (1,2)

Adequate 

respons

Ik ben streng als dit nodig is.

Mijn meester/juf is streng als dit nodig is

2,0 (0,5)

2,6 (0,9)

Tijdige 

respons

Ik geef leerlingen hulp op het moment dat 

dit nodig is

Op het moment dat ik het nodig heb, helpt 

mijn meester/juf mij

2,0 (0,7)

2,5 (1,0)

Aandacht

balans relatie

Ik leg uit aan mijn leerlingen waarom ik iets 

zo gedaan heb

Mijn meester/juf legt uit waarom hij iets doet

1,9 (0,5)

2,9 (1,1)

Resultaten



PROJECT /  RANKING  
LABEL 

1 

LABEL  

2 

LABEL 

3 

LABEL 

4 

LABEL 

 5 

2                   (5-8) 6 8 5 6 7 

4                   (1-4) 2 2 1 4 1 

6                   (1-4) 1 1 4 2 4 

8                   (5-8) 5 6 7 7 8 

11                 (5-8) 7 7 8 5 5 

13                 (3-4) 4 3 3 3 3 

14                 (1-4) 3 4 2 1 2 

15                 (5-8) 8 5 6 8 6 

      

 

Resultaten



Conclusies

• Leraren waarderen de karakteristieken van 

PS bij henzelf hoger dan hun leerlingen  

• Leerlingscores zijn verschillend over de 

verschillende  projecten (scholen)

• De vijf kenmerken van PS hangen met elkaar 

samen

Leerlingvragenlijsten kunnen ons helpen om 

kritisch te reflecteren op de aannames die we 

hebben over ons leraargedrag



Contributie 2

Ontwikkelen van pedagogische

sensitiviteit van leraren

Karin Diemel



Onderzoeksvragen

Hoe beleven leraren de ontwikkeling van hun 

pedagogische sensitiviteit gedurende de 

interventies?

Hoe waarderen leraren de interventies?



Interventies 

Twee type interventies zijn ingezet:

• Intervisie met behulp van beelden van 

klassensituaties over PS

• Intervisie gebaseerd op rijke beschrijvingen 

van ervaringen uit klassensituaties over PS

4 intervisiebijeenkomsten met 4 of 5 collega’s



Focus op de karakteristieken

• Een  alerte waarneming , signalen van leerlingen 

opmerken

• Een open (onbevooroordeelde), empathische

interpretatie van de waarneming

• Een  adequate respons, afgestemd aan de 

omstandigheden en behoeften van de leerling(en)

• Een tijdige respons

• Aandacht voor de balans in de leraar-leerling 

relatie



Data verzameling: 

• Audio opnames uit de groepsbijeenkomsten:

‘Ik ben me meer bewust van het belang van het 
kijken naar hoe de leerling reageert. 

Ik neem tijd en wacht langer voordat ik antwoord 
en dan zie ik meer’ 

• Audio opname uit de evaluatie: focus interview 

‘Het is moeilijk om scherp te blijven en alert te 
blijven. Andere zaken nemen weer de aandacht. 
Oude patronen keren terug. Een vervolg zou goed 
zijn’. 



Eerste resultaten 

• Leraren vinden dat zij pedagogisch sensitief zijn, 
geven dit aan in de vragenlijst en tijdens de 
intervisie

• De interventies triggeren bewustzijn van:

- alert/ oplettend waarnemen
- open (onbevooroordeelde) interpretaties

- hoe je handelt als leraar



Pedagogische doelen

Pedagogische

sensitiviteit

Leerling behoeften  

Resultaten  



• Een korte interventie lijkt zinvol om bewustzijn te 

activeren, ‘hobbels’ te ervaren en lastige 

situaties te expliciteren

• De ogen van leraren worden geopend, maar het 

is lastig om nieuwe inzichten vast te houden en 

bewust te blijven 

• Externe factoren (organisatie, klassensituaties, 

leerlingen, ouders) beïnvloeden / belemmeren 

de pedagogische focus

Eerste  conclusies



Aspecten van PS specifieker onderzoeken

• Een type interventie inclusief scholing

• Specifiekere focus leidt tot eenduidiger 

onderzoeksresultaten

Vervolg Fase 2



Contributie 3

Morele leerprocessen van leraren in 

professionele leergemeenschappen

Helma de Keijzer, Ritie van Rooijen & Gaby Jacobs



PS <> Moreel leren

• Leraren hebben sensitiviteit nodig om goed in 
te kunnen spelen op de behoeften van 
leerlingen 

• Beslissingen die leerkrachten nemen worden 
gevormd en beïnvloed door eigen normen, 
opvattingen en waarden (o.a.Taylor, 1995) 

• Collectief leren in PLG (Mitchell & Sackney, 2000; 
Stoll et al, 2006; Toole & Louis, 2002). 



Achtergrond

(Colnerud, 2007: Hansen ,2001b ; 

Veugelers & De Kat, 2003). 
(Bergem, 1993; Jackson et al.; 1993; 

Colnerud, 1997; Johansson, 2001).

(Bergem, 1993; Jackson et al.; 1993; Johansson, 

2001; Jacobs, 2011). 



Het leerproces:

Start vanuit:

Vragen

Spanningen

Reflectie:

Inhoud

Proces

(Moreel) 
Normen, 

waarden en 
opvattingen

Komt tot uitdrukking:

In verhalen Door dialoog

Theoretische focus (gebaseerd op Jack Mezirow’s

Transformatieve leertheorie)  



Onderzoeksvraag 1 Methoden Resultaten

Wat  zijn de vragen 

en spanningen waar 

leraren mee 

geconfronteerd 

worden? 

• Intervisie 

bijeenkomsten in 

de leergroepen

• Logboeken

Vragen:

• over de waarde van 

het project voor de 

leerlingen

• zorgvuldigheid van de 

interventies

• of de leerlingen echt 

worden gezien

Spanningen:

• Vooral gerelateerd 

aan het welbevinden 

van de leerlingen 

• Druk om de doelen te 

behalen

• T.a.v. collegialiteit in 

relatie tot 

verantwoordelijkheid

Aanpak & resultaten (1)

Wat valt op? 

• Vragen en spanningen refereren aan 

pedagogische waarden zoals, 

betrokkenheid, zorg, 

verantwoordelijkheid, echtheid en 

veiligheid.

• Vragen leiden niet naar het kritisch 

bevragen van eigen onderliggende 

aannamen of opvattingen. 



Onderzoeksvraag 2 Methoden 

Hoe leren 

leraren van 

elkaar in de 

leergroepen?

Verhalenworkshops

Deel 1: in eigen leergroep:

• a.d.h.v. een foto/afbeelding

• over de ontwikkeling die zij hadden 

doorgemaakt in en door de leergroep

Deel 2: school-overstijgend:

• verkrijgen van een rijker inzicht over het 

leren dat heeft plaats gevonden

Aanpak (2) 



“Ik heb een steen verlegd; als je met één kind iets 

verandert, kan dat iets doen met de hele groep. Niet alleen 

dat ene steentje maar ik heb meer dingen gezien en er wat 

anders mee gedaan. Ik heb gekeken, ik benader een kind 

of groepje en bemerk meer positieve reactie naar mij, 

waardoor het groepje wat om de leerling heen zat ook weer 

anders op mij ging reageren”.

Intermezzo



Tabel 1

Analysekader (gebaseerd op Mezirow’s Transformative learning

theory) 

Reflectief leren Concretisering voor de studie  

Inhoud reflectie Wat moet ik denken / voelen / handelen. De reflectie op de 

gebeurtenissen, acties, gedachten en gevoelens

Proces reflectie Hoe kan ik denken / voelen / handelen? Onderzoeken hoe 

we ons eigen denken, voelen en handelen vormen 

(bijvoorbeeld metacognitie)

Kritische reflectie Reflectie op uitgangspunten, overtuigingen, waarden , 

contexten, hoe men komt tot handelen, denken en voelen 

en wat daarop van invloed is. Ook vanuit meerdere 

perspectieven, het tonen van twijfels of dilemma's



Resultaten (2)
Inhoud (reflectie) Proces reflectie Kritische reflectie

• Contact met leerling 

maken 

• Veel willen/moeten

• Hectiek van de dag

• Positief benaderen 

i.p.v. straffen 

• Ruimte geven aan de 

leerling

• Niet invullen voor de 

leerling 

• Waarden: vertrouwen 

geven, leerling zien, 

openheid, 

ontvankelijkheid 

• Groei willen zien, 

duurzame 

ontwikkeling, 

• PS, rol van der school

• Tijd nemen en geven

• Leerlingen zien

• Niet te snel oordelen

• Door haast lukt het 

minder goed de 

leerling echt te zien

• Heel leerzaam, om te 

kijken hoe anderen 

erover denken 

• Maatschappelijke 

context van ‘moeten’ 

daaraan een (klein) 

tegenwicht bieden

• Rol van de school in 

de sociale culturele 

context van het kind

• Nadenken over het 

hogere doel van het 

onderwijs



Conclusies

Inhoud reflectie: 

• Er wordt weinig gerefereerd aan concrete gebeurtenissen, 
handelingen, gedachten of gevoelens. 

• Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken met de opdracht: 
evaluatie en terugblik van hun leerproces.

Procesreflectie:

• Komt veel voor, vooral op hun handelen en denken gericht: 
hoe doe ik dingen in een bepaalde situatie of hoe denk ik over 
dingen? En wat ben ik anders gaan doen / hoe ben ik anders 
gaan denken?

Kritische reflectie:

• Deelnemers kijken vooral naar henzelf in relatie tot de 
leerlingen. 

• Eigen identiteit, overtuigingen, waarden komen slechts bij een 
enkeling naar voren.

• Situering van werk of leerlingen in de sociaal-culturele en 
maatschappelijke context gebeurt weinig. 



Discussie

• De bewustwording waarom leerkrachten het werk willen 

doen is veelbelovend om verder te verkennen.

• Door leerkrachten worden emoties wel benoemd maar is 

niet op doorgevraagd.

• Het analyse-kader van Mezirow heeft ook beperkingen; 

de affectieve kant van emoties wordt voornamelijk 

rationeel benaderd. Dit komt overeen met eerdere 

kritieken van o.a.,Dirkx, 2008; Gunnlaugson, 2007; 

Illeris, 2004; Kitchenham, 2008; Mezirow, 2009; Taylor, 

2008).

• Verdere literatuurstudie naar de affectieve kant van 

emoties als morele afweging (bijv. biografische reflectie, 

Kelchtermans). 



• Literatuur studie ; 
leerprocessen  die PS 
ontwikkelen

Categorieën voor 
analyse voor pilot 

studie

• Studie naar leerprocessen van 
leraren  in de  PLG( wat 
gebeurde er?) 

• Inhoud (wat) 

•Proces ( hoe)

• Kritische reflectie

Interventie /ontwerp voor 
begeleiding  van collectief 

en moreel leren van 
leraren •Case study (3 leergroepen 

x 4 bijeenkomsten x 4 
deelnemers) werken met 
het ontwerp (begeleiding) 

•Observaties, Audio 
opname

• Interview vooraf en 
achteraf

Het leren dat heeft plaats 
gevonden met het ontwerp 

van studie 1 
(morele) taal  van leraren in 

de leergroepen 

Voortgang



Afsluiting

• Korte, verhelderende vragen?

• Referenten:

• Prof. Douwe Beijaard (TU/e)

• Dr. Anje Ros (Fontys)


