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Inleiding 

Een onderzoekslijn van het RAAK PRO project ‘De pedagogische professional voor het 
voetlicht’  gaat over pedagogische sensitiviteit (PS) 1 van leraren. Een doel binnen het 
onderzoek is om het concept PS te concretiseren voor de onderwijspraktijk.  Een van de 
onderzoeksvragen richt zich op de vraag in hoeverre bestaande, gevalideerde instrumenten 
over leraar gedrag PS in kaart brengen. Bij het maken van een overzicht van instrumenten  is 
uitgegaan van een kader van PS zoals omschreven door Ainsworth et al. (1969). Dit kader 
bestaat uit vier aspecten:  (1) alertheid in waarnemen van signalen ; (2) interpretatie van de 
waarneming en empathie;  (3) de  kwaliteit en  (4) tempo van de respons. Naast deze 
aspecten  is gebruik gemaakt van een vijfde element, dat beschreven is door Tronick (2006) :  
(5) aandacht voor balans in de relatie.  
Leraren moeten in hun klas en in het omgaan met de leerlingen vaak ‘direct’ handelen en zijn 
afhankelijk van wat hier en nu gebeurt. Anders gezegd, leerkrachten besluiten vaak wat 
pedagogisch en of didactisch wenselijk is  ‘in het moment’.  Uit onderzoek over het 
observaties  van PS van leidsters in de kinderopvang komt naar voren dat de sensitiviteit van 
leidsters kan variëren, afhankelijk van de situatie.  Zo blijken er bij  de observaties  verschillen 
tussen de PS van een leidster tijdens opruimtaken met kinderen en gestructureerde taken, 
zoals eten (Goossens & Melhuish, 2000).  Het lijkt dan ook niet wenselijk om te oordelen over 
leraar gedrag aan de hand van een enkele observatie of een vragenlijst. Het in kaart brengen 
van PS zal vooreerst vooral aanleiding moeten zijn om erover in gesprek te gaan.  
Onderstaand overzicht bevat vanaf paragraaf  3 (pagina 5)  een aantal gangbare observatie– 
of  meetinstrumenten die gebruikt worden binnen onderwijscontexten om leraar gedrag in 
kaart te brengen. Het overzicht  pretendeert niet volledig te zijn, maar heeft als doel om 
bestaande, gangbare instrumenten of methoden, die ingaan op het in kaart brengen van 
leraar gedrag, te onderzoeken op het in beeld brengen van concrete, tastbare aspecten van 
PS,  zoals verwoord en in kaart gebracht door Ainsworth et al (1969) en Tronick (2006).   
Het eerste observatie instrument  (1.1) vormt als het ware de introductie en schetst het kader 
van PS  zoals ontwikkeld door Ainsworth et. al.  De overige instrumenten worden hieraan 
gerelateerd.  Het tweede instrument (2.1)  wordt gebruikt in de professionele kinderopvang. 
Dit instrument is exemplarisch voor een andere dan de onderwijscontext, een context die 
echter tot op zekere hoogte wel vergelijkbaar is. Om deze reden is dit observatie instrument 
opgenomen in dit overzicht. De beschreven instrumenten zijn divers van aard, maar hebben 
allen als doel  om één of meer aspecten van leraar (opvoeders)gedrag  globaal of meer 
specifiek in kaart te brengen.  De meeste instrumenten /methodieken bevatten naast een 
meet-  of beoordelingsonderdeel ook begeleidingsonderdelen.   
  

 

 

                                                           
1 Pedagogische sensitiviteit wordt van hieraf geduid als  PS 
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1. Kader voor sensitiviteit van  ouders (moeders)   

Ainsworth, M.D.  (1969, 1971, 1974) Maternal sensitivity observations scales   

Methode : naturalistic observations  

Rondom de vroege zorg aan kinderen zijn vier aandachtsgebieden van belang. Deze 

aandachtsgebieden zijn door Mary Ainsworth uitgewerkt in een observatiemethode voor 

ouders (moeders). De oorspronkelijke observatiemethode bestaat uit meerdere natuurlijke 

observaties (60 uur) en een observatie in een klinische situatie:  ‘the strange situation’, 

waarbij moeder met kind wordt geobserveerd in een experimentele situatie. Het eerste 

aandachtsgebied  omvat het thema pedagogische sensitiviteit: 

 sensitief vs niet-sensitief voor kinderlijke signalen (sensitivity  to infant signals) 

 samenwerking vs bemoeienis bij aanhoudend gedrag (cooperation vs interference with  
ongoing behavior) 

 meer of minder psychische, mentale, fysieke beschikbaarheid (psychological and fysical 
availability) 

 acceptatie vs afwijzing van kinderlijke behoeften (acceptance vs rejection of infants needs) 
Bij iedere aandachtsgebied  is een analysekader gecreëerd. Het aandachtsgebied sensitiviteit 

vs geen sensitiviteit (Sensitivity vs insensitivity to the baby’s signals) kent 4 subschalen:  

1. de geneigdheid  van de ouder om kinderlijke signalen te ontdekken (alertheid waarnemen) 

2. de geneigdheid van de ouder om signaal te herkennen (interpretatie)  

de geneigdheid van de ouder zich te verplaatsen in kind (empathie) 

3. een adequate respons 

4. een onmiddellijke (getimede)  respons 

De beoordelings-range beweegt zich van hoog sensitief (highly sensitive) naar hoog niet-

sensitief (highly insensitive) 

 

2. Sensitiviteit van professionele verzorg(st)ers  in de kinderopvang  
 

NCKO (2011)– BSO (2011). Kwaliteitsmonitoren 
Methode : Observatie aan de hand van indicatorenlijst. 
 
Binnen de professionele kinderopvang worden vanuit het Nederlands consortium 
Kinderopvang en het Kohnstamm Instituut voor het monitoren van de kwaliteit binnen 
professionele kinderopvang kwaliteitsmodellen gehanteerd.  Om de kwaliteit van de 
pedagogische medewerkers binnen de kinderopvang in kaart te brengen wordt gebruik 
gemaakt van observaties en videofeedback, waarbij een leidinggevende de pedagogische 
interacties analyseert en bespreekt met de pedagogisch medewerkers. Er bestaat een strak 
protocol voor het bekijken analyseren van de video opnames. 
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Er wordt hierbij gebruik gemaakt van twee instrumenten: De NCKO-kwaliteitsmonitor (NCKO, 
2011) en  de kwaliteitsmonitor BSO (Boogaard, van Daalen, Gevers Deynoot-Schaub, 2012) 
Deze instrumenten zijn ontwikkeld vanuit het kader van Riksen-Walraven (2004). Er  worden 
zes interactievaardigheden onderscheiden binnen de kinderopvang. De interactie 
vaardigheden zijn bij beide instrumenten gelijk en bestaan uit: 

 sensitieve responsiviteit,  

 respect voor autonomie,  

 structureren en grenzen stellen,  

 praten en uitleggen,  

 ontwikkelingsstimulering en  

 de begeleiding van interacties tussen kinderen.  
Elke vaardigheid wordt beoordeeld op een drie puntsschaal: laag, middelmatig of hoog 
(respectievelijk gescoord met 1, 2 of 3 punten). Naast de scores voor elke individuele schaal is 
er een  totaalscore. Dit is  een gemiddelde score berekend over de zes vaardigheden (tussen 1 
en 3). Een hoge score betekent een hogere kwaliteit van de interacties van de pedagogisch 
medewerker met de kinderen. De interactievaardigheden zijn bepaald in twee tot drie  
verschillende opvoed- of verzorgingssituaties, namelijk een gestructureerde activiteit, 
overgangsmoment en vrij spel. Na opname worden de resultaten besproken en eventueel 
begeleiding geïnitieerd. De beide instrumenten onderscheiden zich qua formulering of 
context, niet in inhoudelijk opzicht. 
 
Bij de analyse van dit observatie instrument is de eerste vraag  in hoeverre de 
interactievaardigheid sensitieve responsiviteit  samenhangt met pedagogische sensitiviteit 
zoals omschreven in de vier subschalen van Ainsworth et. al (1967) :   
1.   alertheid in waarnemen van signalen; 
2. interpretatie van de waarneming en empathie;   
3. de  kwaliteit en  
4. tempo van de respons; 
5.   aandacht voor balans in de relatie.  
 
Het item sensitieve responsiviteit  op de twee instrumenten (NCKO-kwaliteitsmonitor en 
kwaliteitsmonitor-BSO) omvat emotionele ondersteuning bieden aan kinderen, ofwel: 
sensitieve responsiviteit. Het vraagt ten eerste dat pedagogisch medewerkers de signalen die 
kinderen geven opvangen, en ten tweede dat zij daarop  reageren op een manier die past bij 
de behoeften van het kind. Het is ook omschreven in de richtinggevende vraag : Pikt de 
pedagogische medewerker de signalen opvang de kinderen en reageert ze op een goede 
manier? Is ze een veilige haven voor het kind? (NKCO kwaliteitsmonitor 2011, p 53).  
De omschrijving van responsieve sensitiviteit  hangt qua inhoud vooral samen drie aspecten 
van de subschaal sensitiviteit, zoals omschreven door  Ainsworth. De duiding van lage, 
middelmatige en hoge scores richt zich met name op de elementen (1)  alertheid, ((3) 
kwaliteit en(4)  timing van de respons. Het aspect (2) interpretatie en empathie komt minder 
duidelijk naar voren. 
 
Een tweede vraag gaat over in hoeverre de pedagogische sensitiviteit ook binnen de andere 
interactievaardigheden in de kwaliteitsmonitoren geobserveerd wordt. In onderstaande 
analyse zijn  de elementen die samenhangen met  PS gekoppeld aan de aspecten.   
Het item Autonomie omvat respect voor autonomie, ofwel het tonen van respect voor de 
eigen wil en  gevoelens van kinderen. Dat vraagt dat de pedagogisch medewerkers  
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- de wil en gevoelens (h)erkennen (1. Alertheid in waarnemen).  
- kinderen de ruimte geven –misschien zelfs stimuleren- om eigen keuzes te  maken en om 

dingen zelf(standig) en op hun eigen manier te doen (3. Kwaliteit respons).  
Het is omschreven in de observatievraag : Geeft de pedagogische medewerker ruimte aan de 
kinderen? Stimuleert hij of zij actief dat kinderenzelf iets doen? En op hun eigen manier? 
Het item Structureren en grenzen stellen houdt in regie en leiding, ofwel structureren en 
grenzen stellen. Dat vraagt dat de pedagogisch medewerker  
- effectief leiding weet te geven (3. Kwaliteit respons).  
Beide worden zichtbaar in haar interactie met de groep en de individuele kinderen en is 
omschreven als:  Deze vaardigheid heeft te maken met de competentie om aan kinderen 
duidelijk te maken wat er van hun verwacht wordt en ervoor te zorgen dat ze zich daar aan 
houden. Bij deze vaardigheid gaat het er ook om dat de pedagogische medewerker de situatie 
of activiteit zo organiseert dat kinderen er optimaal van kunnen profiteren 
Het item Praten en uitleggen. Dit vraagt dat de pedagogisch medewerker   
- haar taalgebruik  daarbij afstemt op het begripsniveau en de interesse van de kinderen.  

(2. Interpretatie en empathie 3/4. Respons)  
Dit wordt omschreven als: Deze vaardigheid gaat om de mate waarin iemand praat en uitlegt 
(kwantiteit) maar ook om hoe iemand dat doet (kwaliteit). 
Het item Ontwikkelingsstimulering. Dit vraagt dat de pedagogisch medewerker in haar 
interacties -     extra stimulansen biedt om verder te komen op motorisch, cognitief, sociaal, 
      talig of creatief gebied.(3. Respons)   
Dit wordt omschreven als: Dit gaat over de extra dingen die de pedagogisch medewerker doet 
om kinderen te stimuleren op allerlei vlakken: cognitief, motorisch, taal. 
Item Begeleiden van Interacties:  zowel positieve als negatieve interacties tussen kinderen in 
goede banen leiden. Dat vraagt  dat de pedagogisch medewerker interacties tussen kinderen - 
-     kan  stimuleren en begeleiden (3. Respons)  
- adequaat ingrijpt wanneer er sprake is van conflicten tussen kinderen, of van andere 

vormen van negatieve interactie zoals uitsluiting of pesten. (3,4 Respons)  
Adequaat houdt vooral in: kinderen  helpen om zelf hun onderlinge problemen op te lossen. 
Het kan soms ook nodig zijn om een duidelijke grens te stellen: Deze schaal heeft betrekking 
op de mate waarin de pedagogisch medewerker aandacht besteedt aan positieve interacties 
tussen kinderen en deze probeert te bevorderen. 
 
 
 

3 Sensitiviteit  in het onderwijs:  pedagogische sensitiviteit van leraren 
 

3.1   Koomen, H., Verschueren K. & Pianta, R. ( 2007). De Leerling Leerkracht Relatie  
          Methode : Vragenlijst   (Gesloten vragenlijst) 
 
Onderzoek in Nederland en België heeft geresulteerd in een bewerking van de STRS -   
De Student-Teacher Relationship Scale (Pianta, 2001), voor het Nederlandse taalgebied 
vertaald als de : de Leerling Leerkracht Relatie Vragenlijst (Koomen, Verschueren & Pianta, 
2007). In de vragenlijst wordt de leerkracht gevraagd hoe de kwaliteit van de relatie tussen 
leerling en  leerkracht wordt ervaren. Uit onderzoek van  o. a. Spilt & Koomen ( 2012) komt 
naar voren dat er een relatie is tussen de kwaliteit van de relatie tussen leerkracht en kleuters 
en het schoolsucces van de leerlingen. Er bestaan twee schalen.  
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De analyse van de relatie tussen de Leerling Leerkracht Relatie Vragenlijst en PS omvat de 
vraag  in hoeverre de items op de schaal samenhangen  met de pedagogisch 
sensitiviteitaspecten zoals omschreven door Ainsworth et. al :  
1.   alertheid in waarnemen van signalen; 
2. interpretatie van de waarneming en empathie;   
3. de  kwaliteit en  
4. tempo van de respons; 
5.   aandacht voor balans in de relatie.  
 
De betekenis van de relatie tussen de LLRV en PS ligt op itemniveau.  
Met name twee  aspecten van PS komen terug in de items: alertheid in waarnemen (1) : items 
3, 9, 27, 2, 13, 22; Interpretatie en empathie (emoties bij het kind herkent, aanvoelt):  items 3, 
15, 11, 13.  
 

Figuur 1  Bron: Koomen, Verschueren, Pianta (2007) 
 
 
 
3.2    Pianta, R. (1999). Het Leerkracht Relatie Interview (LRI) 
         Methode: Gestructureerd interview 
 
Een ander, minder bekend instrument  dat hierop aansluit is het LRI (Pianta, 1999). dit is een 
instrument over de kwaliteit van leraar-leerlingrelaties. Het  interview beoogt een beeld te 
geven van de mentale voorstelling die de leerkracht heeft van de relatie met een specifieke 
leerling. Het richt zich op inzicht in opvattingen van de leraar over feitelijke situaties. De 
vragen richten zich op voorbeelden van concrete alledaagse situaties en ervaren emoties in 
deze situaties. Het LRI biedt een meer gedifferentieerd beeld  van de emoties en het 
pedagogisch handelen van de leerkracht binnen de relatie dan de LLVR. Uit conclusies van 
onderzoek komt naar voren dat negatieve en hulpeloze gevoelens sensitiviteit beïnvloeden en 
dat zorgleerlingen  zulke gevoelens meer oproepen. De subschalen worden niet elders 
genoemd als index in relatie tot PS.  Het LRI wordt genoemd voor gebruik bij consultatieve 
leerlingbegeleiding’ ( Stuhlman & Pianta, 2002).  
Voorbeeldvragen uit het interview: 

 Zou u drie woorden kunnen noemen die de relatie tussen u en ..typeren?  

 Zou u voor ieder woord een specifieke belevenis of gebeurtenis 
             kunnen noemen, die dat woord verduidelijken?  

 Kunt u me vertellen over een specifiek moment waarop het echt ‘klikte’ tussen u en ..? 
Hoe voelde u zich? Hoe denkt u dat … zich voelde? 

 Kunt u me over een gebeurtenis vertellen waarbij ..van streek 
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             was en naar u toe kwam? Wat deed u toen? Waarom? 

 Hoe voelde u zich in die situatie? Hoe denkt u dat .. zich voelde?                                                              
 
De analyse van de relatie van LRI met PS omvat de vraag  in hoeverre de subschalen 
samenhangen met de aspecten van pedagogische sensitiviteit zoals omschreven door 
Ainsworth et. al :  
1. alertheid in waarnemen van signalen;   
2. interpretatie van de waarneming en empathie;   
3.  de  kwaliteit en   
4.  timing van de respons. 
5 aandacht voor balans in de relatie.  
 
De relaties met de aspecten zijn onderstreept en het nummer van het aspect is weergegeven 
 
Subschalen van Sensitiviteit in relatie tot  de topics van  pedagogisch handelen in het LRI 

1. Sensitiviteit gedragsregulering : Sensitief en proactief gedragsmanagement 
2. Veilige basis: Inzicht in het verband tussen emotionele ondersteuning en de sociaal-   

emotionele en cognitieve ontwikkeling van de leerling (2. Interpretatie en empathie) 
3. Perspectief nemen : Bewustzijn van de interne gesteldheid van de leerling en 

vermogen zich in de leerling te verplaatsen (2. Interpretatie en empathie) 
4. Doelgerichtheid:  Actief stimuleren van de sociaal-emotionele en cognitieve 

ontwikkeling van de leerling. (3. Kwaliteit respons):  
5. Positieve gevoelens: Warme gevoelens als plezier, trots en genegenheid  
6. Hulpeloosheid : Gevoelens van ineffectiviteit, falen en gebrek aan controle 
7. Boosheid: Gevoelens van boosheid, vijandigheid, irritatie  en frustratie 
8. Neutraliseren negatieve gevoelen: Vermijden van negatieve gevoelscomponenten in 

vragen  
9. Coherentie: Begrijpelijke weergave van ervaringen 

   
De betekenis van de subschalen in relatie tot PS ligt concreet vooral in de topics 2 tot en met 4 
van het interview.  De topics  5-8 zouden kunnen bijdragen als aspecten die bevorderend of 
belemmerend zijn voor PS.  De vragen richten zich op meer algemene aspecten van leerling – 
leraar interactie.  Het interview zal vooral in rijke beschrijvingen en expliciteren meer gericht 
tastbare aspecten van PS naar voren kunnen brengen. 
  
 
                   
3.3   Pianta, R. LaParo, K. & Hamre, B.(2011).  CLASS – Classroom Assessment Scoring 

System.    Methode: Gestructureerde observatie aan de hand van observatieschalen 
 

De CLASS is een gedragsschaal (Engelstalig) voor leraar-leerling interacties met daaraan 
verbonden uitgebreide interventie modules. De CLASS is ontwikkeld door Pianta, LaParo & 
Hamre (2011). De dimensies van de CLASS zijn gebaseerd op theorie en onderzoek vanuit de 
ontwikkelingspsychologie en gaan ervan uit dat interacties tussen leraar en  leerling  de meest 
belangrijke mechanismen zijn voor de ontwikkeling van leerlingen. 
Binnen de CLASS worden drie domeinen onderscheiden die 10 dimensies bevatten: 

1. emotionele steun : positief klimaat; negatief klimaat; sensitiviteit van de leraar; oog 
voor leerling perspectief 
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2. klassenorganisatie: gedragsmanagement; effectieve leertijd; didactische leeromgeving  
3. didactische ondersteuning: ontwikkelings-, leeractiviteiten; kwaliteit feedback; 

faciliteren interactie en taalontwikkeling. 
 
Er zijn 4-6 observatierondes van 20 minuten (video), gevolgd door 10 minuten scoring  mbv  
een indicatoren matrix.  Met behulp van een observatie matrix worden alle onderdelen 
gescoord op een scorerange van 1-7 (1-2: laag; 3-5: middelmatig; 6-7: hoog).  
Binnen ieder van de drie domeinen wordt een gemiddelde score berekend. Met behulp van de 
interventie modules kunnen leraren, teams verbeteringen tot stand brengen. 
 
De analyse van de relatie van de CLASS  met PS omvat de vraag  in hoeverre de dimensies 
‘Teacher Sensitivity’ binnen het domein emotionele ondersteuning  samenhangen met de 
pedagogisch sensitiviteitaspecten zoals omschreven door Ainsworth et. al : 
1. alertheid in waarnemen van signalen;   
2. interpretatie van de waarneming en empathie;   
3. de  kwaliteit en   
4. timing van de respons  
5. aandacht voor balans in de relatie.  
 
Binnen het domein emotionele steun wordt teacher sensitivity als volgt omschreven en 
onderscheiden: 
 
 

                                 
    
Figuur 2  Bron  Hamre, Goffin , Kraft- Sayre (2009) CLASS Implementation Guide, p 15 

 
 
Vier aspecten worden onderscheiden binnen de observatie matrix: 

4. bewustzijn (awareness) : anticipeert op problemen en plant adequaat , is alert op de 
leerontwikkeling, leerprocessen en leermoeilijkheden bij leerlingen  

5. responsiviteit (responsivity): erkent emoties, zorgt voor  ondersteuning en hulp en  
biedt individuele begeleiding  

6. gaat in op problemen (addresses problems): ondersteunt/ handelt tijdig op adequate 
wijze. Helpt problemen oplossen 

7. welbevinden leerling (student comfort):  zoekt naar vormgeven ondersteuning en 
begeleiding , neemt hierin actief deel en probeert uit 

 

PS lijkt vooral geëxpliciteerd  in de topic Teacher Sensitivity  De aspecten binnen de dimensie 
Teacher Sensitivity lijken met name  aan te sluiten bij de aspecten adequate (3) en getimede 
respons (4)  van Ainsworth. De aspecten waarneming,  interpretatie en empathie, verplaatsen 
in het perspectief van de leerling lijken minder expliciet naar voren te komen en vooral 
gekoppeld aan de respons.  
 
 
 



Meetinstrumenten pedagogische sensitiviteit  
Karin Diemel  - December 2014  en September 2016 Pagina 10 
 

 
 
3.4     Basiscommunicatie binnen (S)VIB – (School)Video Interactie Begeleiding  

Methode: Semi – gestructureerde beeldanalyse aan de hand van kaders 
 

School Video Interactie Begeleiding (SVIB) of Beeldbegeleiding is voortgekomen uit 
VideoHomeTraining (VHT) en ontwikkeld vanuit een kader voor basiscommunicatie van 
Biemans (1994), dat tevens het methodisch begeleidingskader vormt. De kern van de VHT 
vormt de ontwikkeling van succesvolle opvoedingsinterventies die,  op basis van reflectie op 
beeldfragmenten uit de opvoedingspraktijk, door opvoeders worden geconcretiseerd. De 
methode is doorontwikkeld naar de onderwijspraktijk (SVIB) als een begeleidingsmethodiek 
voor leraren ( Van den Heijkant en Van der Wegen, 2000).  De methode SVIB heeft naast 
basiscommunicatie twee andere kernaspecten binnen onderwijssituaties toegevoegd:  
klassenmanagement en instructie.  
Het kader voor basiscommunicatie is gestoeld op uitgangspunten van de vroegkinderlijke 
hechtingstheorie van Bowlby (1988) en Ainsworth (1978).  
Elementen uit het kernaspect basiscommunicatie binnen SVIB zijn te herleiden naar de 
aspecten van PS zoals omschreven door Ainsworth et. al: 
1. alertheid in waarnemen van signalen;   
2. interpretatie van de waarneming en empathie;   
3. de kwaliteit en   
4. timing van de respons   
5. aandacht voor balans in de relatie.  
 
De volgende kenmerken van geslaagde interacties binnen SVIB hangen samen met PS (zie 
onderstaande figuur 3): 
Het cluster Initiatief en ontvangst geeft met de patronen attent zijn (toewenden, aankijken,  
vriendelijke intonatie, gezichtsexpressie en houdingen), afstemmen (meedoen, ja-knikken, 
benoemen, ja-zeggen)  concretiseringen van alertheid in waarnemen (1) en de  kwaliteit en 
tempo van de respons (3,4).  In de overige clusters (uitwisseling in de kring, overleg, 
conflicthantering) krijgt vooral de respons (3,4) nadruk.  
Het aspect interpretatie van de waarneming  en empathie (2)  speelt een rol bij begeleiding en 
kan in de analyse van de beelden en de reflectieve gesprekken achteraf naar voren komen. 
Met betrekking tot de begeleidingssystematiek  worden, naast kaders met sleutelbegrippen,  
4 fasen beschreven, die gerelateerd zijn aan de reflectieve leercyclus van en model 
kernreflectie van Korthagen en Vasalos (Den Otter, 2011): 

1. Waarnemen van de videobeelden  
2. De video interactie- analyse  
3. Kern (patroon) en micro analyse  
4. Nieuwe gedragsmogelijkheden  
5. Video opname van nieuw handelen.  

In deze fasen zijn de cycli van waarnemen, interpretatie en respons veelal verweven. 
Analyserend krijgen tijdens de begeleiding aspecten van PS in verschillende trajecten en in  
sommige fasen meer nadruk. 
In fase 1 (- 2) is aandacht voor welk fragment betekenisvol is voor interactie analyse.  
Fase 2 - 3 richt zich op de essentie van de  waarneming (1) :  wat roept iets op, raakt jou en de 
ander.  Fase 2-3 kan ingaan op alertheid in waarnemen (1) en interpretatie en empathie (2).  
Met name in fase 3 komt vervolgens door verdere reflectie  de essentie en het kernpatroon 
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naar voren met door vragen gericht op  drijfveren, motieven, opvattingen en het 
waardensysteem. Dit als opmaat naar nieuw gedrag (fase 4-5).  
 
SVIB is een begeleidingsmethodiek die binnen een traject in beeld kan brengen hoe een 
leerproces ten aanzien van PS verloopt. Binnen SVIB  kunnen alle aspecten van PS  een 
belangrijke rol  spelen in begeleiding.  Voorafgaand aan de reflectie lijkt  de nadruk vooral te 
liggen op het waarnemen van leraar-leerling interacties door de leraar zelf  in een derde 
positie (van buitenaf).  Hier kunnen vragen gesteld worden die pedagogisch sensitief gedrag 
illustreren:  wat neem je waar, waarom zie je dat nu, welke betekenis geef  je eraan en wat 
doe je?  Dit aspect  komt met name in de analyse van de beelden en de  reflectieve 
gesprekken achteraf  naar voren. 
 

 
Figuur 3  Bron steunpunt VHT VIB  

 
 
 
3.5    CED groep (nd) :  PH meter  (Pedagogisch Handelen meter) 

   Methode: observaties aan de hand van indicatorenlijst 
 

Gebaseerd op de elementen van basiscommunicatie  heeft de PH meter als doel de leraar 
inzicht te geven in zijn pedagogisch handelen door het verzamelen van data. 
Als uitgangspunt wordt hierbij de volgende definitie van pedagogisch handelen gehanteerd: 

‘Pedagogisch handelen is het geheel van structurele en incidentele organisatorische, 
didactische en interactievaardigheden die voortkomen uit de sensitieve houding van 
een medewerker. Deze vaardigheden leiden tot een optimale afstemming tussen de 
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behoeften van alle leerlingen in een groep en de ontwikkelingsdoelen die in de 
opvoedkundige setting worden nagestreefd’ (CED Groep, nd, p 21). 

 
Concreet wordt hier de term sensitief genoemd. Dit wordt niet verder geconcretiseerd in de 
PH meter. Er is gekozen om naast antecedenten (pro-actief gedrag) ten aanzien van 
interactievaardigheden ook antecedenten op didactisch en organisatorisch gebied (pro-actief 
handelen) op te nemen, omdat een leraar in de afstemming op de leerlingen juist ook 
aanpassingen hierbinnen maakt (CED, nd). 
Bij analyse van het instrument ligt de vraag  in hoeverre dit samenhangt  met de aspecten van 
pedagogisch sensitiviteit zoals omschreven door Ainsworth et. al :   
1. alertheid in waarnemen van signalen;   
2. interpretatie van de waarneming en empathie;   
3. de  kwaliteit en   
4. timing van de respons   
5. aandacht voor balans in de relatie.  
 
De meter bestaat uit drie onderdelen: 

1. organisatorisch en didactische gedragingen  
2. interactievaardigheden 
3. afstemming op de onderwijsbehoeften van leerlingen 
 

De 2 eerste onderdelen worden geobserveerd en gescoord  tijdens drie momenten van 30 
minuten, waarbij afzonderlijk tijd wordt besteed aan de verschillende onderdelen (moment 1: 
onderdeel 1  en 2 ieder 15 minuten enz.). Daaraan volgt een gesprek waarin de medewerker 
zich afvraagt wat hij/zij doet , wat wenselijk is/ kan zijn in een gegeven situatie.  
In dit overzicht het onderdeel interactievaardigheden nader bekeken.  Hoewel in de overige 
onderdelen aspecten van PS, met name Respons (3) aan de orde komen (zie figuur 4)  komen 
deze in de indicatorenlijst (figuur 5) niet expliciet naar voren.  
Het onderdeel interactievaardigheden bestaat uit drie elementen, met ieder een aantal 
kenmerken, nl :  
8. Gedragsvoorwaarden, met de kenmerken: 

- centrale positie 
- alertheidssignalen 
- vooraf gewenst gedrag benoemen 

9. Feedback op gedrag 
- complimenten 
- correcties 

10. Kwaliteit van beurten  
- opening 
- uitwisseling: leerling praat / doet 
- afsluiting  

Deze onderdelen worden vervolgens gekoppeld aan degene die een gedraging laat zien, de 
leraar of leerling ( zie figuur 5). De diverse onderdelen concentreren zich voornamelijk op 
responsiviteit (3 en 4). Binnen de meter wordt aangegeven dat contact voortkomt uit 
sensitieve responsiviteit en emotionele steun. Responsiviteit bestaat uit gedragingen  die 
waargenomen worden.  De leraar neemt waar, interpreteert en reageert. Hier wordt een 
relatie gelegd met initiatief volgen en ontvangen vanuit de kaders van SVIB. Daarbij wordt in 
de werkwijze van de PH meter  opgemerkt dat het volgen  moeilijk /niet waarneembaar is. 
Daarom is bij gedragsvoorwaarden (zie boven) de antecedent centrale positie als indicator 
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gekozen.  Daarnaast is het gebruiken van alertheidssignalen een indicator voor alertheid in  
waarnemen, waarbij  of leerlingen concreet uitgenodigd worden zich te richten zijn op de 
leraar. Door het gebruik van  gestandaardiseerde antecedenten (bv centrale positie) is de 
betekenis van dit kader voor in kaart brengen van PS lastiger te duiden en het instrument om 
deze reden mogelijk gecompliceerd. De vooraf opgestelde observatie standaarden kunnen 
een probleem vormen bij het in kaart brengen van PS. Dit is situatie/context gebonden. Zo is 
de inname van een centrale plaats niet per definitie sensitief , maar situatie afhankelijk. Dit 
gaat gepaard met een explicatie van de situatie.  

 
Figuur 4  Bron CED groep ( nd , p 23) 

 

 
Figuur 5. Bron CED-groep (nd, p 29) 
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3.6    Verstegen, R. & Lodewijks, H.P.B.  (2001) Interactiewijzer   

  Methode: vragenlijst, uitsprakenlijst : profilering patronen in relatie 
  

De interactiewijzer komt voort uit het begrippenkader van het model van Leary (1957). Dit 
model benadrukt de wederkerige beïnvloeding van sociale interacties met als achtergrond 
een basale behoefte aan veiligheid binnen relaties. Een analyse van vragen en uitspraken 
schept een interventiekader voor het optimaliseren van de pedagogische relatie en interactie  
met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. 
Binnen de methodiek bestaat een begeleidingsdeel en een onderzoekdeel .  In het kader van 
dit overzicht wordt alleen op dit laatste deel ingegaan. Binnen de methodiek van de 
interactiewijzer worden opvoedingsproblemen als interactieproblemen gezien.  Binnen 
interacties is er sprake van leidende of volgende posities.  Een analyse van de 
interactiesituatie kan leiden tot een meer flexibele positionering in een opvoedingsrelatie 
Bij analyse van de methodiek in relatie tot PS  ligt de vraag  in hoeverre deze samenhangt  met 
de pedagogisch sensitiviteitaspecten:  
1. alertheid in waarnemen van signalen;   
2. interpretatie van de waarneming en empathie;   
3. de  kwaliteit en   
4. timing van de respons   
5. aandacht voor balans in de relatie.  
 
Bij  de methodiek wordt gebruik gemaakt van verschillende onderdelen die gaan over de 
relatie leraar – leerling   : 

1. vragenlijst relatie kind-opvoeder waarin de leraar uitspraken inschaalt over hoe het 
kind met de leraar omgaat 

2. vragenlijst opvoeder – kind waarin de leraar uitspraken inschaalt over wat het kind 
oproept   

3. vragenlijst pedagogische stijl waarbij de leraar zelf zijn/haar pedagogische stijl 
inschaalt aan de hand van uitspraken 

4. vragenlijst kind –anderen kinderen waarin de leraren uitspraken inschaalt over zijn 
perceptie over de relatie kind- andere kinderen 

5. vragenlijst opvoeder – kind waarin de leraar uitspraken inschaalt over zijn perceptie 

over wat het kind oproept bij ander kinderen 

 
De vragenlijst pedagogische stijl (fragment zie figuur 6) leidt tot een leraarprofiel: 

A. Bepaalt richting 
B. Ondersteunend / meelevend 
C. Meegaand / geduldig 
D. Toegeeflijk 
E. Weifelend 
F. Kritisch  
G. Corrigerend 
H. Controlerend   
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De eerste vraag is in hoeverre er wel/geen sprake is van pedagogische sensitiviteit bij een 
profiel. Kijkend naar de omschrijving van de profielen kan geen van de profielen over de 
aspecten van PS veel concreets zeggen. 
 

                                   
                            Figuur 6   Bron : Verstegen & Lodewijks, (2001. fragm  p 198) 
 

Daarnaast kan bekeken worden welke relatie er ligt met de uitspraken uit de lijst met de 

aspecten van PS. De items 4, 5, 6, 8, 10, 14, 18, 21, 22, 23,24. 25, 27  zijn veelal gericht op 

responsiviteit (3 en 4); .  De items 1, 16 , 26  lijken iets concreet  over alertheid in waarneming 

(1) te zeggen. De items   6, 11, 12 zeggen iets over interpretatie van de waarneming en 

empathie  (2). De items 13, 14, 17, 19, 20  zeggen iets over balans in de relatie (5) 

Het onderdeel A1 en B1  (zie figuur 7) relatie   kind – opvoeder / kind – anderen kinderen legt  

in bepaalde  mate een relatie met alertheid in waarneming (1), interpretatie en empathie (2). 

Door de formulering  zegt het iets over interpretatie van de relatie, dat invloed kan hebben op  

de kwaliteit van de sensitiviteit (Spilt & Koomen, 2010). 

Het onderdeel A2 en B2 (zie figuur 8)  relatie opvoeder- kind  / kind andere kinderen zegt iets 

over wat het kind oproept bij de leraar en de andere kinderen en zou daarmee iets kunnen 

aangeven over sensitiviteit in waarnemen (1) en interpretatie (2)  in  een situatie. De perceptie 

in een relatie kan invloed hebben op pedagogische sensitiviteit  (Spilt & Koomen, 2010).  
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Figuur 7   Bron : Verstegen & Lodewijks, (2001. fragm  p 190 / 193) 

                                                                             
                                                                                   Onderdeel B2: relatie kind – andere kinderen              

  
 
Figuur 8   Bron : Verstegen & Lodewijks, (2001, fragm  p 192 / 195) 

 
 
De betekenis van de methode voor de aspecten  van PS, zoals omschreven door Ainsworth,  
ligt zeker voor de eerste lijst (figuur 6) vooral  op item niveau. De laatste twee lijsten kunnen 
analoog aan het LRI een bijdrage leveren aan belemmeringen en zeggen misschien meer iets 
over PS in complexe situatie of in relatie tot zorgleerlingen. 
 
 
 

3.7    Wubbels, Créton en Hooymaayer (1995)  - QTI (Questionaire Teacher Interaction)  
Methode: vragenlijst, uitsprakenlijst : profilering patronen in relatie 

 
Wubbels, Créton en Hooymaayer (1995)  hebben een model ontwikkeld voor leraar gedrag 
gebaseerd op het model van Leary (zie figuur 9).  Het kenmerkende van dit instrument is dat 
in tegenstelling tot de interactiewijzer leerlingen  het profiel van de leraar in kaart brengen , 
zoals zij dit ervaren.  Met behulp van de QTI krijgen leerlingen de gelegenheid aan de hand 
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van  een vragenlijst het leraar gedrag te evalueren (zie figuur 7). Met behulp van de vragenlijst 
en  het model kan een leraar profiel in kaart gebracht wordt.   
De vragenlijst bestaat uit 48 vragen  
 

 
                         

   Figuur 9  Leraar profiel  .  Bron  Fisher, Fraser, Casswell, 1995) 

 
Bij analyse van dit instrument  ligt de vraag  in hoeverre deze samenhangt  met de 
pedagogisch sensitiviteitaspecten zoals omschreven door Ainsworth et. al   
1. alertheid in waarnemen van signalen;   
2. interpretatie van de waarneming en empathie;   
3. de  kwaliteit en   
4. timing van de respons;  
5. aandacht voor balans in de relatie.  
 
 

De betekenis van de methode voor de aspecten  van PS, zoals omschreven door Ainsworth,  
ligt op item niveau. De lijst in inhoud van de vragen  geeft aanknopingspunten voor aspecten 
van PS. De vraag is of de vragen kunnen worden gekoppeld aan alle deelaspecten. Door 
interpretatie van de items kunnen  al of ook juist geen relaties gelegd worden met de 
aspecten, bv:  alertheid in waarnemen (1) : 9, 13; interpretatie en empathie (2) : 10, 12, 18, 24,  
adequate respons (3): 22;  snelle respons (4) : 8, 16 ; snel reageren is in deze items vragenlijst 
negatief gekleurd en daardoor problematisch in relatie tot  PS; balans in de relatie (5): 6, 10 
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Figuur 10  Bron  Fisher, Fraser, Casswell, (1995) 

 
 
 
3.8   Donkers, Jeninga, Vermulst, (2009) Klimaatschaal 
        Methode : vragenlijst – webbased 

 
Middels de Klimaatschaal krijgt de leerkracht 360 graden feedback op zijn functioneren in de 
klas: de Klimaatschaal meet 4 SBL competenties van de leraar:  interpersoonlijk, pedagogisch, 
didactisch en organisatorisch competent in de omgang met leerlingen. In aanvulling op de QTI   
(Questionnaire Teacher Interaction) (Wubbels, Créton en Hooymaayer, 1995)  heeft de 
klimaatschaal niet alleen een leerling versie, maar ook een zelfbeeldlijst.   Door de 
leerkrachtversie kan de leerkracht reflecteren op zijn eigen vaardigheden en deze vergelijken 
met de mening van de leerlingen uit zijn klas. Daarmee is het ook een middel om in gesprek te 
gaan et leerlingen. De Klimaatschaal ( is een vragenlijst voor de hoogste groepen van het 
(speciaal) basisonderwijs, voor het gehele V(MB)O en voor HAVO/VWO  waarmee leerlingen 
kunnen aangeven welk klimaat er (bij een bepaalde docent) in de klas heerst in relatie tot 
elkaar en tot de docent. 
Het belangrijkste kenmerk van deze vragenlijst is dat het beeld wordt gevormd door mening 
van de leerlingen  
Er zijn vier clusters: 
1. Organisatie in de klas,  
2. Interactie leraar – leerlingen  (zie figuur 6)  
3. Onderlinge leerling relaties,  
4. Sfeer in de klas. 
 
In het kader van dit overzicht wordt alleen cluster 2 bekeken. 
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Figuur 11 Bron:  Donkers, et al (2009) 

 
Bij analyse van de Klimaatschaal   ligt de vraag  in hoeverre deze samenhangt  met de 
pedagogisch sensitiviteitaspecten zoals omschreven door Ainsworth et. al   
1. alertheid in waarnemen van signalen;   
2. interpretatie van de waarneming en empathie;   
3. de  kwaliteit en   
4. timing van de respons; 
5. balans in de relatie 
 
De betekenis van dit instrument voor de aspecten  van PS, zoals omschreven door Ainsworth,  
ligt op item niveau. De afzonderlijk items zeggen overwegend meer iets over de responsiviteit.  
Door interpretatie van de items kunnen relaties gelegd worden met de aspecten: 
alertheid in waarnemen (1);  interpretatie en empathie (2) : 9, 11;  
adequate respons (3) : 1, 4, 10; snelle respons (4) : 6; balans in de relatie (5): 13, 17 
 
 
 
3.9   Henckel  (2011) Leerklimaatschaal - vert. Williams & Deci  (1996) Learning Climate  

Questionnaire, LCQ.   Methode : vragenlijst  
 
De leerklimaatschaal is een vertaalde versie van ‘The Learning Climate Questionnaire’ (LCQ). 

De   vragenlijst bestaat uit 15 items die afgeleid  zijn van  de psychologische basisbehoeften: 

autonomie,   relatie en competentie. Door middel van een 5-puntsschaal kan er worden 

aangegeven in welke mate het gevoel aanwezig is, waarbij 1 staat voor nooit en 5 staat voor 
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altijd. De oorspronkelijke Engelse versie heeft een 7 puntschaal. De Nederlandse versie is 

hierop aangepast  Teveel antwoord mogelijkheden kunnen er namelijk voor zorgen dat het 

lastig is om helder onderscheid te maken tussen mogelijkheden. Minder antwoord 

mogelijkheden maken het invullen eenvoudiger (Moors, 2009 in Henckel, 2011). De vragenlijst 

leerklimaat gaat in op in welke mate de basisbehoeften worden vervuld en in welke mate de 

sociale  context in de klas op een veilige manier door de leerlingen wordt ervaren. In de 

vragenlijst is gebruik gemaakt van items die verwijzen naar waargenomen docentgedrag.  

(Henckel, 2011). De vragenlijst richt zich in aanvulling op de Klimaatschaal meer expliciet op  

de basisbehoeften in relatie tot leraar gedrag. 

Bij analyse van de schaal  ligt de vraag  in hoeverre deze samenhangt  met de aspecten van 

pedagogische sensitiviteit ;  

1.  alertheid in waarnemen van signalen;   

2.  interpretatie van de waarneming en empathie;   

3. de  kwaliteit en   

4. timing van de respons;  

5. balans in de relatie 

 

Kijkend  naar de betekenis van dit instrument dan ligt bij een groot deel van de items een 

relatie met  PS , waarbij het waargenomen leraar gedrag iets zegt over de interpretatie  van de 

leerling over adequaat  gedrag  van de leraar. Na  inhoudelijke interpretatie van de items komt  

het beeld naar voren dat de vragen zich met name richten op een adequate respons en 

empathische interpretatie. De waarneming en  snelheid van respons  van de leraar zijn in de 

schaal minder aan de orde: 

alertheid in waarnemen (1) : 10 ; interpretatie en  empathie (2) : 2, 3, 13, 14, 15;  

adequate respons (3) :  6, 7, 9, 11; snelle respons (4) : 6; balans in de relatie (5): 1, 4, 12 

 

Figuur 12  Bron: Henckel, 2012 
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3.10  Tot slot  
 
Vragenlijsten  ten behoeve van leerlingvolgsysteem, zoals SCOL, ZIEN richten zich op in kaart 

brengen van leerlingen hun sterke/zwakke kanten  als element ten behoeve van de 

afstemming op leerling behoeften, deze lijsten zijn te vergelijken met gedragsvragenljsten  

zoals LICOR-lijsten, TRF, AHDH vragenlijst, VISK lijst ,  enz 

Deze lijsten kunnen de leraar meer inzicht geven in de leerling. De vraag is of deze lijsten 

leraren bevestigen in aannames of kritisch bevragen. Het vraagt  nader onderzoek  welke 

invloed hebben deze lijsten op de sensitiviteit van leraren.   
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