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Samenvatting 

Professionele identiteit van leraren is wie een leraar denkt te zijn en in de toekomst wil 

worden. Professionele identiteit verandert continu, onder invloed van de werkomgeving en de 

wisselwerking met de eigen persoonlijke en professionele waarden, normen, overtuigingen en 

ervaringen van de leraar. Het doel van dit kwalitatief onderzoek was om meer inzicht te 

krijgen in hoe het handelen van leraren in voor hen betekenisvolle situaties ontwikkeling van 

hun professionele identiteit beïnvloedt. Inzichten zijn opgedaan in een meervoudige casestudy 

met tien leraren basisonderwijs, met semigestructureerde interviews over vooraf beantwoorde 

vragen. Uit de resultaten blijkt dat leraren voor hen betekenisvolle situaties ruim drie keer 

vaker negatief dan positief ervaren. Situaties gaan over leerlinggedrag of het bereiken van 

leerlingdoelen, en vaker nog, betreffen conflicten met ouders of collega's, in omgang of over 

verschil in visie. Leraren vinden zich competent voelen (met leerlingen), erkenning (van 

collega's) en professioneel handelen (met ouders) belangrijk. Leraren handelen vaak om het 

probleem op te lossen. Ook gaan leraren emoties reguleren. Leraren grijpen situaties beperkt 

aan als leermoment en passen dan reflectie toe. Verandering of bestendiging van identiteit kan 

plaatsvinden, door reflectie en door controle op handelen. Ook de resultaten van sociale 

interactie en interne afstemming met het zelfbeeld kunnen daaraan bijdragen. Professionele 

identiteit is een dynamisch en complex proces, wat maakt dat resultaten voorzichtig 

geïnterpreteerd moeten worden. De inzet van reflectie en externe dialoog voor leren in 

situaties in de praktijk biedt kansen voor professionalisering en vraagt meer bewustwording 

door leraren en schoolleiders. 

Keywords: professionele identiteit, betekenisvolle situaties, reflectie, dialoog, 

professionalisering 
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Abstract 

A teacher’s professional identity is who they think they are and want to become in the future. 

It is everchanging, influenced by the work environment and the teacher’s own personal and 

professional norms and values, beliefs, and experiences. The purpose of this qualitative 

research was to gain insight into how teachers’ actions in meaningful situations contribute to 

the development of their professional identity. Insights were gathered by means of a multiple 

case study of ten primary school teachers, through semi-structured interviews on previously 

answered questions. Results show that situations that are meaningful to teachers are over three 

times more often experienced as negative than positive. Situations are about pupils’ behaviour 

or reaching pupils' goals, and more often concern conflicts with parents or colleagues, in 

interactions or difference in views. Teachers will frequently act in order to solve the problem. 

They will also regulate negative emotions, but not often will they use the situations as 

opportunities to learn and reflect. Development or stabilisation of identity can take place,  

through reflection and control of action. Also results of social interactions and internal 

refinements of the teacher’s self image can contribute. Since professional identity is a 

dynamic and complex process, results ought to be interpreted with care. The use of reflection 

and external dialogue in order to learn from situations in the work environment allows room 

for professionalisation, and for this, more awareness amongst teachers and principals is 

needed.  

Keywords: professional identity, meaningful situations, reflection, dialogue,  

professionalisation 
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De ontwikkeling van professionele identiteit van leraren  

in betekenisvolle situaties in de werkcontext 

1. Inleiding  

Leraren hebben in toenemende mate te maken met werkdruk (Onderwijsraad, 2021; 

TNO, 2019). Onderzoek laat zien dat als gevolg van hoge werkdruk bijna één op de vier 

leraren last heeft van burn-outklachten (TNO, 2019). Volgens de AOb (2017) leidt hoge 

werkdruk tot minder tijd voor professionalisering van leraren.  

Eén van de oorzaken van werkdruk is dat leraren hoge taakeisen en veel emotionele 

werkbelasting ervaren, tegenover weinig regelruimte en autonomie (Onderwijsraad, 2021; 

TNO, 2019). Kelchtermans (2005) beargumenteert dat het leraarschap een structurele 

component van kwetsbaarheid kent. Leraren hebben weinig controle over hun 

werkomstandigheden en er is altijd enige onvoorspelbaarheid over uitkomsten van hun 

handelen met leerlingen. Weinig vrijheid om eigen keuzes te maken, weinig controle en 

werkdruk zorgen ervoor dat leraren minder agency ervaren bij beslissingen voor hun handelen 

(Eteläpelto et al., 2015; Onderwijsraad, 2021). Agency is de controle op en toepassing van 

handelen van leraren om hun doelen te bereiken, wat hun werk en hun professionele identiteit 

beïnvloedt (Beijaard, 2019; Eteläpelto et al., 2015).  

Leraren hebben iedere dag te maken met onvoorziene situaties die om directe (re)actie 

vragen (Schultz & Ravitch, 2013), zoals ongewenst gedrag van een leerling. Acties van 

leraren beïnvloeden professionele identiteit, en de gevolgen van die acties alsook het 

vermeende beeld van anderen beïnvloeden weer de constructie van professionele identiteit in 

een wederkerig proces (Buchanan, 2015; Eteläpelto et el., 2015). Professionele identiteit gaat 

over wie een leraar denkt te zijn en in de toekomst wil worden (Beijaard, 2019). De 

professionele identiteit van leraren is van invloed op de manier waarop een leraar zich 



PROFESSIONELE IDENTITEIT VAN LERAREN 6 

openstelt om onderwijskundige veranderingen aan te gaan en toe te passen in diens praktijk en 

daarmee aan diens professionalisering (Beijaard, 2019; Skott, 2018).  

De onderzoeksvraag is hoe leraren handelen in voor hen betekenisvolle situaties in de 

werkcontext en hoe dit handelen de ontwikkeling van hun professionele identiteit beïnvloedt. 

Dergelijk onderzoek is nog beperkt (Henry, 2016). Met dit onderzoek kan er meer inzicht 

komen in hoe handelen en ervaren agency van invloed zijn op de ontwikkeling van 

professionele identiteit van leraren op de werkplek, wat weer kan bijdragen aan handreikingen 

voor verdere professionalisering van leraren. 

 

1.1 Theoretisch Kader 

1.1.1 Professionele identiteit van leraren 

Professionele identiteit wordt op meerdere manieren gedefinieerd. Als eerste: 

professionele identiteit gaat voor leraren over de vragen: Wie ben ik als leraar in deze 

context? Wie denk ik te zijn als leraar en wie wil ik worden? (Akkerman & Meijer, 2011; 

Beijaard, 2019; Capps et al., 2012; Noonan, 2019). Als tweede: professionele identiteit is het 

zelfconcept van de leraar in diens rol en werkcontext (Akkerman & Meijer, 2011, Noonan, 

2019, Pillen et al., 2013). Als derde: professionele identiteit van leraren is een continu en 

dynamisch proces, door interactie van persoonlijke en professionele waarden, normen, 

overtuigingen en ervaringen waar facetten van naar voren komen in en die beïnvloed worden 

door de sociale context (Beijaard et al., 2004; Beijaard, 2019; Noonan, 2019). Hier wordt de 

derde definitie gehanteerd.  

 

1.1.1.1 Professionele identiteit van leraren in actueel onderzoek. De afgelopen 

decennia nam bij onderzoek naar professionele ontwikkeling van leraren de aandacht voor 

professionele identiteit toe (Akkerman & Meijer, 2011). Veel onderzoek richt zich daarbij op 
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periodes van transitie, bij startende leraren in hun eerste werkervaringen zoals Pillen et al. 

(2013), of bij leraren die te maken krijgen met grote onderwijskundige veranderingen, zoals 

Irisdotter Aldenmyr (2013).  

Onderzoek naar de ontwikkeling van professionele identiteit is veranderd van het 

benaderen van professionele identiteit als het enkel verwerven van kennis, competenties en 

overtuigingen als statisch gegeven naar het beeld van een dynamisch proces waarbij de leraar 

zelf handelt in interactie met de sociale context (Akkerman & Meijer, 2011; Beijaard et al., 

2004; Beijaard, 2019). Hoewel een breed gedragen definiëring van professionele identiteit 

ontbreekt is er onder onderzoekers veel overeenkomst over een aantal kenmerken (Akkerman 

& Meijer, 2011).  

Als eerste zijn de elementen discontinuïteit-continuïteit van identiteit (Akkerman & 

Meijer, 2011) vergelijkbaar met identiteit als continu proces van (her)interpretatie van 

ervaringen (Beijaard, 2019). De zelf, dat wat de persoon als een samenhangend geheel van 

zichzelf ziet is een continu element van identiteit (Ericson & Kjellander, 2018). Identiteit is 

tegelijkertijd veranderlijk (Rodgers & Scott, 2008) en daarmee discontinu, en wordt gevormd 

door de manier waarop de eigen overtuigingen, beelden en (onderwijs)visie onderling en met 

contextfactoren interacteren (Akkerman & Meijer, 2011; Arvaja, 2016; Henry, 2016). 

Irisdotter Aldenmyr (2013, p. 346) beschrijft de zelf als concept als een voortdurend 

“becoming” zonder te streven naar “being”. Jezelf worden, ook als professional, is een 

voortdurend, zich ontwikkelend proces (Irisdotter Aldenmyr, 2013; Lanas & Kelchtermans, 

2015). 

Als tweede zijn de elementen sociale aard-individuele aard (Akkerman & Meijer, 

2011) en betrekking op zowel de persoon van de leraar als diens context (Beijaard, 2019) 

vergelijkbaar. Zowel persoonlijke als contextuele factoren spelen een rol in het construeren 

van een identiteit als leraar (Arvaja, 2016; Beijaard, 2019; Biesta et al., 2015; Rodgers & 
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Scott, 2008). Het individuele zelfbeeld van een leraar en de manier waarop deze de omgeving 

ziet en daar in handelt wordt mede gevormd door de invloed van de sociale context.  

Als derde zijn veelheid-eenheid (Akkerman & Meijer, 2011) en subidentiteiten die 

meer of minder harmonieus samenhangen (Beijaard, 2019) vergelijkbare elementen van 

identiteit. Subidentiteiten zijn te verstaan als verschillende facetten van identiteit die zich 

afhankelijk van de sociale context en situatie voordoen (Akkerman & Meijer, 2011). 

Subidentiteiten in veelheid maken onderdeel uit van de identiteit van ieder mens (Akkerman 

& Meijer, 2011), waarbij de zelf een redelijk stabiele kern als eenheid kent (Arvaja, 2016). 

Identiteit is een dynamisch construct, waarbij de op dat moment en in die context meest 

passende subidentiteit naar voren komt (Akkerman & Meijer, 2011).  

Professionele identiteit in de dialoogbenadering volgens Akkerman en Meijer (2011) 

wordt verder uitgewerkt in §1.1.1.2, en volgens het DSMRI-model van Garner & Kaplan 

(2019) in §1.1.1.3. 

 

1.1.1.2  Dialoogbenadering. Eenheid, continuïteit en samenhang van professionele 

identiteit komen in de dialoogbenadering samen in het beeld van de zelf als een verteller, 

waarbij subidentiteiten staan voor de betekenis die gegeven wordt aan ervaringen (Akkerman 

& Meijer, 2011; Rodgers & Scott, 2008). Deze subidentiteiten zijn metaforisch te zien als 

verschillende stemmen binnen een persoon die met elkaar interacteren in een zelfdialoog van 

vraag en antwoord en discussie. Subidentiteiten uit heden, verleden en zelfs toekomst kunnen 

interacteren wanneer een persoon een zelfdialoog voert over de betekenis van een situatie en 

beoordeelt of de omstandigheden wel of niet in lijn zijn met diens identiteit. Deze stemmen 

vormen samen het verhaal dat iemand construeert, de zelf van een individu in diens sociale 

context (Bahktin, 1981; Hermans, 1996; Nijland, 2011). 
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Naast de zelfdialoog is bij de dialoogbenadering de externe dialoog van belang. Het 

verhaal dat wordt geconstrueerd krijgt ook vorm en betekenis door het vertellen van 

ervaringen aan anderen en daarmee aan zichzelf. Het voeren van een externe dialoog, het 

voeren van een gesprek tussen twee of meer professionals over hun onderwijservaringen,  

wordt gezien als een belangrijke factor voor de ontwikkeling van identiteit van leraren (Assen 

et al., 2018; Beijaard et al., 2004; Vloet & Van Swet, 2010). Volgens Hermans (1996) zijn de 

kwaliteit van de zelfdialoog en externe dialoog van elkaar afhankelijk, omdat door het 

toepassen van een gesprek met een ander de leraar zicht krijgt op diens onbewuste 

subidentiteiten. Leraren ontdekken de relatie tussen subidentiteiten en ervaringen rondom hun 

identiteit door regelmatig met elkaar de dialoog aan te gaan (Assen et al., 2018). 

Wanneer leraren door zelfdialoog en externe dialoog hun professionele identiteit 

ontwikkelen zijn daarin volgens Assen et al. (2018) fases te onderscheiden. In de eerste versie 

van het verhaal van de leraar zijn er drie stappen. Als eerste het verhelderen van de kern van 

de zelf. Wat vindt de leraar belangrijk in diens onderwijs? Als tweede het verwoorden van de 

betekenisvolle situatie en de bijbehorende emoties. Welke spanning levert de situatie op? Als 

derde het verwoorden van de grenzen in vaardigheden en omstandigheden. Waar loopt een 

leraar tegenaan? Wanneer een leraar de uitdaging aangaat en een tweede versie van het 

verhaal ontwikkelt volgen er twee stappen. Als eerste past de leraar reflectie toe door zichzelf 

en de situatie van een afstand te beschouwen (metapositie). Als tweede onderzoekt de leraar 

de mogelijkheden om in de toekomst anders te handelen (Assen et al., 2018). 

 

1.1.1.3 DSMRI-model. Het Dynamic Systems Model of Role Identity (DSMRI-

model) in Figuur 1 (Garner & Kaplan, 2019, p. 10) is een framework voor de 

conceptualisering van de ontwikkeling van identiteit (Garner & Kaplan, 2019; Kaplan & 

Garner, 2017).  
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Figuur 1 

The Dynamic Systems Model of Role Identity 

 

                             Overgenomen van “A complex dynamic systems perspective 

                             on teacher learning and identity formation: an instrumental  

                             case,”, van J.K. Garner, en A. Kaplan, 2019, Teachers and  

                             Teaching, 25(1), p. 10. Copyright 2020 van Informa UK  

                             Limited. 

Handelen (Action) en de betekenis ervan voor de persoon vormen de kern van het 

model (Kaplan & Garner, 2017). Handelen komt voort uit alle componenten van identiteit en  

beïnvloedt omgekeerd ook identiteit in een wederkerig proces (Buchanan, 2015; Gunersel et 

al., 2016; Pappa et al., 2017). Emoties ontstaan bij het handelen en de ontwikkeling van 

identiteit en maken tegelijk onderdeel uit van alle componenten van het model (Garner & 

Kaplan, 2019).  

Vier samenhangende en deels overlappende componenten van identiteit komen 

afhankelijk van de situatie, in steeds afwisselende samenstellingen naar voren (Garner & 

Kaplan, 2019): de opvattingen van een leraar over gedrag dat deze als passend ervaart binnen 

diens rol en de ervaren ruimte daarbij (Perceived Action Possibilities), de voor de leraar 

passende overtuigingen over leren en hoe deze kennis hierover vergaart (Ontological en 

Epistemological Beliefs), de wijze waarop de leraar zichzelf kent en definieert in diens rol 
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met al diens persoonlijke en sociale vaardigheden in diens zelfbeeld (Self-Perceptions en 

Definitions) en de doelen die de leraar wil bereiken met diens onderwijs, zowel in het 

algemeen als specifiek voor een leerling (Purpose en Goals). Deze componenten vormen de 

operationaliseringen van de professionele en persoonlijke waarden, overtuigingen en belangen 

van de leraar en diens principes over leren en ontwikkeling, als basis voor de zich 

ontwikkelende identiteit (Beijaard, 2019; Izadinia, 2013; Noonan 2019).  

Van externe invloed zijn de sociale context (Social Context), het domein (van het 

onderwijs) (Domain), en de cultuur (Culture). De rol van deze externe factoren (Kaplan & 

Garner, 2017) is vergelijkbaar met de invloed van de sociaal-culturele omgeving op de 

ontwikkeling van identiteit van een leraar van Akkerman en Meijer (2011) waarbij leraren 

rekening houden met hun sociale context en ook invloed van de omgeving ondergaan 

(Bahktin, 1981; Eteläpelto et al., 2015). Naast externe factoren zijn persoonskenmerken van 

de leraar (Dispositions) als interne factor het vierde beïnvloedend element.  

 

1.1.2 Ontwikkeling professionele identiteit van leraren 

Een leraar ontwikkelt bij spanningen diens identiteit door het herdefiniëren van 

bestaande subidentiteiten of het creëren van nieuwe, als onderdeel van de zelf (Akkerman & 

Meijer, 2011). Verschillen tussen (interne) persoonlijke en professionele aspecten van 

identiteit onderling en met (externe) eisen van de omgeving kunnen zorgen voor spanningen 

en bijbehorende emoties (Beijaard, 2019). Onbalans tussen interne en externe factoren kan 

ontstaan tussen bijvoorbeeld doelen die de leraar heeft en de druk van gestandaardiseerde 

testen (Buchanan, 2015; Garner & Kaplan, 2019). Intern kunnen verschillende aspecten van 

professionele identiteit conflicteren, zoals persoonlijke doelen met overtuigingen over wat het 

werk vraagt. Ook verschillende rollen van een leraar, zoals student en beginnend leraar 

kunnen intern spanning opleveren (Akkerman & Meijer, 2011; Garner & Kaplan, 2019). In 
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dergelijke situaties kan spanning zorgen voor emoties als pijn of teleurstelling die de leraar 

wil oplossen (Assen et al., 2018; Garner & Kaplan, 2019) of waar de leraar mee wil kunnen 

omgaan.  

Bij ontwikkeling van professionele identiteit kan er naast de zelfdialoog en externe 

dialoog sprake zijn van verificatie (Stets & Serpe, 2013). Verificatie vindt plaats wanneer een 

leraar overeenkomst ervaart in de manier waarop deze zichzelf ziet met het beeld dat anderen 

van deze hebben in een situatie. Bij non-verificatie wordt er een (groot) verschil ervaren. De 

leraar leert de beelden van anderen over zichzelf kennen in sociale interactie. Hierin zet de 

leraar diens eigen standaard, bewust of onbewust, af tegen de beelden van anderen. Emoties 

maken onderdeel uit van de vergelijking, waarbij positieve emoties ontstaan bij ervaren 

overeenkomst en negatieve emoties bij verschillen. De uitkomst van dit proces beïnvloedt het 

gedrag in de situatie (Stets & Serpe, 2013). Leraren ervaren agency wanneer zij door bewuste 

keuzes hun handelen in lijn brengen met hun professionele identiteit (Buchanan, 2015). Zie 

ook §1.1.7 Strategieën.  

 

1.1.3 Betekenisvolle situaties 

Betekenisvolle situaties voor leraren zijn in deze studie kritische momenten die raken 

aan hun waarden of overtuigingen, die reflectie en agency kunnen opleveren en die met 

personen zijn die voor hen belangrijk zijn (Eteläpelto et al., 2015; Huff Sisson, 2016; Noonan, 

2019; Ter Avest, 2017).  

Zowel positieve als negatieve emoties vloeien voort uit de interactie en betrokkenheid 

van leraren met hun omgeving, en zijn een signaal voor de betekenis die een ervaring heeft 

voor de leraar (Kelchtermans, 2005). Zo kan een positieve ervaring zoals verkregen 

bemoediging van grote invloed zijn op de manier waarop een leraar omgaat met de spanning 

in een situatie en daarmee effect hebben op diens identiteit (Garner & Kaplan, 2019; Huff 
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Sisson, 2016). Leraren, vooral startende, hebben ook vaker negatieve ervaringen in hun 

sociale werkcontext, zoals bij een verschil in (beleefde) visie tussen de leraar en collega’s of 

in de omgang met leerlingen (Lindqvist, 2019; Lindqvist et al., 2020). Verondersteld wordt 

dat dergelijke momenten ook bij meer ervaren leraren voorkomen. De leraar kan zich 

afvragen hoe om te gaan met de situatie en wordt geconfronteerd met zichzelf en diens 

identiteit als leraar (Kelchtermans, 2009; IJsseling, 2020).  

 

1.1.4 Handelen en professionele identiteit van leraren 

Onderzoek laat zien dat professionele identiteit het leren van leraren en agency en 

handelen beïnvloedt (Buchanan, 2015; Garner & Kaplan, 2019). Handelen van leraren 

beïnvloedt tegelijkertijd hun identiteit door de gevolgen en het beeld van anderen (Buchanan, 

2015; Pappa et al., 2017; Schultz & Ravitch, 2013). Hoe een leraar handelt in het moment 

wordt ingegeven door hoe deze de situatie beleeft, beoordeelt en beantwoordt (IJsseling, 

2020;  Kelchtermans, 2009).  

Een leraar kan copingmechanismen inzetten wanneer een situatie spanning en 

onbalans veroorzaakt tussen elementen van diens professionele identiteit en (vermeende) 

verwachtingen van de omgeving. Coping gaat volgens Lazarus en Folkman (1984) over het 

voortdurend proberen om te gaan met externe en interne eisen die aan de grenzen komen van 

wat een mens kan hanteren, of daar overheen gaan. Copingmechanismen betreffen het 

handelen om de ervaren onbalans om te buigen, te veranderen, te tolereren of te reduceren 

(Lindqvist, 2019). Probleemgericht copinggedrag is het probleem oplossen of aangaan, zoals 

dit scherp krijgen, oplossingen verzamelen en selecteren en daarop gerichte actie ondernemen. 

Emotiegericht copinggedrag is het in banen leiden van de emoties die meespelen en betreft 

verdedigingsstrategieën zoals vermijden of het positief herwaarderen van de ervaring 

(Lazarus & Folkman, 1984; Lindqvist, 2019). De sociale context en relaties alsook 
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individuele eigenschappen bepalen de inzet van copingmechanismen van een persoon 

(Lindqvist, 2019).  

Wanneer een leraar emoties ervaart valt de situatie op en kan de leraar stilstaan bij 

diens handelen, in het moment of in terugblik. Door het toepassen van reflectie neemt een 

leraar verantwoordelijkheid in de situatie. Reflectie wordt verder uitgewerkt in §1.1.7. 

 

1.1.5 Professionele ruimte en professionele identiteit van leraren  

Om invulling te geven aan hun professionele identiteit is het voor leraren van belang 

dat zij ruimte ervaren voor hun professionele ontwikkeling (Eteläpelto et al., 2015; Ruohotie-

Lyhty & Moate, 2016). Leraren interpreteren de professionele ruimte en de context van de 

school en vertalen deze naar hun eigen professionele doelen, die kunnen afwijken van de 

schooldoelen (Oolbekkink-Marchand et al., 2017; Huff Sisson, 2016). Hoe leraren vorm 

geven aan hun professionele identiteit wordt beïnvloed door de ruimte en ondersteuning die 

zij ervaren van hun leidinggevende(n) (Priestley, 2011). 

Leraren ervaren steeds vaker dat de ruimte voor het maken van eigen keuzes ten 

aanzien van het onderwijs wordt ingeperkt, zoals door meer nadruk op het behalen van hoge 

resultaten door leerlingen (Buchanan, 2015; Eteläpelto et al., 2015). Het ontwikkelen van een 

identiteit als leraar heeft te maken met het leren omgaan met, onderhandelen met en weerstaan 

van de normen en waarden die in de context van de leraar gelden en met het ontdekken van 

het eigen leraar-zijn (Arvaja, 2016; Rodgers & Scott, 2008). Daar hoort enige vorm van 

worsteling bij (Akkerman & Meijer, 2011; Beijaard et al., 2004). 
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1.1.6 Strategieën en de relatie met professionele identiteit 

Een leraar kan strategieën inzetten voor ontwikkeling van diens professionele identiteit 

(Hong et al., 2018). Het toepassen van een strategie is de inzet van een werkwijze om grotere 

doelen voor de langere termijn te bereiken (Oxford Reference, z.d.).  

De onderhandeling van professionele identiteit met de omgeving waarmee een leraar 

overtuigingen, doelen en belangen in overeenstemming brengt met (veranderingen in) diens 

werkcontext (Garner & Kaplan, 2019) vindt plaats door agency. Agency is het op 

constructieve wijze omgaan met uitdagingen in de sociale omgeving door het vinden van 

passende strategieën en daar bijbehorende actie in te ondernemen (Eteläpelto et al., 2015; 

Hong et al., 2018). Hierdoor geeft een leraar vorm aan diens doelen en handelt deze in diens 

sociaal-culturele omgeving zodat werk en/of professionele identiteit worden beïnvloed en 

ontwikkeld (Hong et al., 2018; Parsell et al., 2017). Een voorbeeld van agency en de relatie 

met ontwikkeling van professionele identiteit geven Akkerman en Meijer (2011). Een 

startende leraar heeft de overtuiging respectvol te zijn naar leerlingen door hen het initiatief te 

geven om hun mening te geven. Vervolgens doen de leerlingen niet mee in een 

groepsgesprek, omdat zij zich niet vaardig voelen hun mening onder woorden te brengen. De 

leraar ervaart het als pijnlijk dat deze de situatie niet juist heeft ingeschat en bespreekt de 

situatie met de leerlingen. Daarna realiseert deze zich dat door leerlingen meer te gaan 

begeleiden, respectvol zijn een andere invulling kan krijgen. 

Betekenisgeving aan ervaringen en deze integreren in de zelf op een manier dat er 

samenhang is gebeurt door reflectie (Dewey, 1986; Rodgers & Scott, 2008). Het vermogen 

om te reflecteren beïnvloedt agency (Parsell et al., 2017). Bij reflectie tijdens handelen 

besteedt een leraar een moment van innerlijke stilte en attentie aan een gebeurtenis, vraagt 

deze zich af wat de verklaring of betekenis is en hoe te handelen. Reflectie na handelen kan 

plaatsvinden zowel bij een positief resultaat als wanneer de uitkomst van het handelen anders 
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is dan verwacht. De leraar focust op die uitkomst, het handelen zelf en op de impliciete kennis 

die in het handelen zit en die door reflectie kan worden aangepast (Korthagen, 2017; Schön, 

1983). Reflectie na het handelen maar in zichzelf kan zorgen voor kennis die voor de persoon 

alleen bevestigd wordt. Reflectie na het handelen die in een externe dialoog plaatsvindt geeft 

meer ruimte voor het uitbreiden van kennis, omdat nieuwe input beschikbaar komt 

(Korthagen, 2017; Schön, 1983; Wieringa, 2011).  

 

1.2 Huidige Studie  

In deze studie wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van professionele 

identiteit van leraren basisonderwijs in handelen, in voor hen betekenisvolle momenten in hun 

werkcontext.  

  

De onderzoeksvraag die centraal staat is:  

Hoe draagt het handelen van leraren op voor hen betekenisvolle momenten in hun 

werkcontext bij aan de ontwikkeling van hun professionele identiteit? 

 

Subvragen zijn: 

1. Wat zijn voor leraren betekenisvolle momenten in hun werkcontext? 

2. Hoe handelen leraren in betekenisvolle momenten in hun werkcontext? 

3. Welke ruimte ervaren leraren om hun identiteit als leraar vorm te geven?  

4. Welke strategieën zetten leraren in wanneer zij hun identiteitsontwikkeling 

vormgeven? 
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2. Methode 

Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag en vier subvragen is gekozen voor 

kwalitatief onderzoek naar de verhalen van afzonderlijke leraren in een multiple case study. 

Er is gekozen voor kwalitatief onderzoek omdat dit geschikt is voor het verkrijgen van meer 

inzicht in het perspectief van leraren op de ontwikkeling van hun identiteit en om recht te 

doen aan de verscheidenheid aan situaties in de werkcontext en aan de betekenis ervan voor 

leraren (Yin, 2016).  

De dataverzameling duurde drie maanden en kende twee fases: in fase 1 noteerden 

deelnemers drie of vier situaties die voor hen betekenisvol waren geweest in hun werkcontext, 

middels een format dat ze voorafgaand aan het interview ingevuld terugstuurden naar de 

onderzoeker. In fase 2 vond met elke leraar een semigestructureerd interview plaats met de in 

fase 1 beschreven situaties als prompt, een middel om gebeurtenissen en bijbehorende 

ervaringen terug te halen. Dit zorgt voor een diepgaandere bespreking van de gebeurtenis 

(Dempsey, 2010; Torres, 2017). De interviewvragen waren erop gericht leraren hun verhaal 

en de betekenis ervan te laten vertellen (Garner & Kaplan, 2019).  

De beschreven situaties voorafgaand aan het interview en de transcripten van de 

interviews vormden de verzamelde data. Er is een combinatie van deductieve en inductieve 

data-analyse toegepast in een iteratief proces, waarbij steeds werd teruggekeken naar de data 

(Creswell, 2014). Vooraf aan het onderzoek is het eerste deel van een codeboek opgesteld 

(Bijlage A), gebaseerd op eerder onderzoek (Garner & Kaplan, 2019; Kaplan & Garner, 

2017). De uitkomsten van de deductieve en inductieve analyse hebben bijgedragen aan de 

aanvulling van dit codeboek met verdere codes en met omschrijvingen en citaten (Bijlage B).  
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2.1 Deelnemers  

Het onderzoek is uitgevoerd onder tien leraren basisonderwijs vanuit het streven naar 

saturatie op basis van codering, de verzadiging van de data waarbij al de thema’s van het te 

onderzoeken fenomeen naar voren komen (Creswell, 2014). Saturatie op basis van codering 

kan plaats vinden tussen zeven en 12 interviews (Hennink et al., 2017). Vooraf is gesteld dat 

wanneer er bij casus acht of negen nog nieuwe thema’s gevonden zouden worden, er 

aanvullend nog drie participanten onderzocht zouden zijn. Nagenoeg alle thema’s zijn 

gevonden in interview 1 en er zijn vanaf interview 5 geen nieuwe thema's meer gevonden. 

Daarmee is saturatie bereikt. 

Convenience sampling is ingezet. Daarbij selecteert de onderzoeker deelnemers die 

beschikbaar zijn en willen deelnemen aan het onderzoek binnen een voor zowel onderzoeker 

als deelnemers passende periode en investering van tijd (Creswell, 2014). Deelnemende 

leraren zijn gezocht uit het netwerk van de onderzoeker en komen uit scholen in zowel 

plattelandsgemeenten als steden in Zuid- en Midden-Nederland. Om bias te voorkomen (Yin, 

2016) zijn er geen leraren benaderd met wie de onderzoeker de voorgaande twee jaar heeft 

samengewerkt in het kader van een advies- of begeleidingstraject. In een enkele situatie is een 

directeur van een school benaderd om leerkrachten binnen de school uit te nodigen om deel te 

nemen. Twee leraren zijn aangedragen door deelnemers en een leraar die zelf afzag van 

deelname droeg een derde leraar voor, waarmee er ook sprake is van snowball sampling 

(Creswell, 2014). Alle deelnemers zijn persoonlijk, telefonisch en via email benaderd en 

hebben hun deelname voltooid. 

Er participeerde nooit meer dan één leraar per school, zodat de werkcontexten van alle 

deelnemers verschillen. Er is gestreefd naar spreiding in leeftijden en ervaringsjaren van 

leraren en van groepen waarin men werkzaam is, om een zo breed mogelijke afspiegeling van 

de populatie te krijgen. Er is geen uitsluitingscriterium gehanteerd. Er hebben twee mannen 
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en acht vrouwen deelgenomen. Om de anonimiteit te waarborgen zijn fictieve mannelijke en 

vrouwelijke namen om en om in volgorde van de interviews toegepast. Zie Tabel 1. 

 

Tabel 1  

Toegepaste namen en kenmerken van deelnemers 

Naam in 

scriptie 

Werkzaam in 

groep 

Leeftijd Aantal jaren 

leraar 

Aantal jaren 

aan huidige 

school 

Anton a, b 6-7-8  46 25 4 

Benthe 4 37 2 2 

Chris a, c 8  38 18 2 

Diana 8 52 26 6 

Edgar 8 61 40 19 

Fleur 1-2 54 23 23 

Gino d 1-2  31 9 0 

Hetty 4 31 9 5 

Ivar e 6  39 16 16 

José 5-6 52 29 3 

a leraar onderwijs aan hoogbegaafden 

b coördinator onderwijs aan hoogbegaafden 

c  Intern Begeleider 

d vervanger 

e Remedial Teacher 

Noot. De gemiddelde leeftijd van de leraren bij deelname was 44,1 jaar (SD = 10,36). Het gemiddeld aantal jaren dat leraren 

werkzaam waren in het onderwijs was 19,7 (SD = 11,24) en gemiddeld waren zij 8,0 jaar werkzaam aan de huidige school 

(SD = 8,16). 
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2.2 Materialen en instrumenten  

Het onderzoeksvoorstel en de bijbehorende materialen (Bijlage A, C, D en E) zijn 

voorgelegd aan de cETO van de Open Universiteit (Heerlen) en hebben goedkeuring 

ontvangen. Om contact te leggen met potentiële deelnemers is gebruik gemaakt van brieven 

met bijlagen. Daarin is de bedoeling van het onderzoek uitgelegd middels beknopte 

informatie en een te retourneren toestemmingsformulier is meegestuurd. Het bijgevoegde 

format (Bijlage C) is een instrument voor het beschrijven van betekenisvolle situaties. Dit 

format omvatte, naast een herhaling van de uitleg rondom de procedure, vragen om per 

gebeurtenis (situatie) door de leraar te worden beantwoord. Er was ruimte voor het 

beschrijven van maximaal vier situaties.  

Om data te verzamelen is gebruik gemaakt van een interviewformat (Bijlage D) en 

interviewprotocol (Bijlage E). De vragen in het interviewformat waren er op gericht de leraar 

ruimte te geven het eigen verhaal en de betekenis ervan te vertellen en waren daarom open 

geformuleerd (Garner & Kaplan, 2019). Het DSMRI-model van Kaplan en Garner (2017) 

werd hier ingezet om de identiteit van leraren in een situatie te bekijken volgens de 

verschillende componenten van het model. Het vormde de basis voor het interviewformat, 

waarbij bij elk van de vier componenten van het model, bij de factoren Domain (domein), 

Culture (cultuur) en Social Context (sociale context) uit de omgeving van de leraar, en Action 

(handelen) en Emotions (emoties) uit het hart van het model vragen zijn opgesteld. Uit een 

casestudy naar identiteitsontwikkeling van Garner en Kaplan (2019) zijn in dit onderzoek 

vragen in Nederlandse vorm aangepast overgenomen. Bij het bevragen van betekenisvolle 

situaties de inleiding op vraag 6: Is hier een situatie bij die voor jou bijzonder van belang is 

geweest en die je verder wil toelichten? Bij vraag 6: Op welke manier, positief of negatief, 

was deze situatie voor jou belangrijk? (Q2: What were the most meaningful experiences you 

had as a […] teacher? Why were they so meaningful?). Inleiding op vraag 7: Is er nog een 



PROFESSIONELE IDENTITEIT VAN LERAREN 21 

andere situatie uit het format die voor jou bijzonder van belang is geweest en die je verder wil 

toelichten? (Q3: Can you think of other experiences that were meaningful, perhaps in a 

different way?). Bij vragen voor verdieping van de betekenis: Wat bedoel je wanneer je 

zegt..? Kun je je antwoord verder toelichten? Kun je een voorbeeld geven? (You said ‘…’, 

can you please elaborate?) en naar toekomstbeelden van de leraar: Vraag 9: Welke doelen heb 

je voor jezelf voor ogen om de komende tijd te realiseren als leraar? (Q6: Where do you 

imagine yourself in the future?). Voor de opbouw van het interview format, zie Bijlage D.  

Het uitgangspunt is geweest dat de interviews aan tafel met de deelnemers werden 

gehouden. In negen van de 10 interviews is dit mogelijk gebleken, met in achtneming van de 

op dat moment geldende richtlijnen vanwege COVID-19. Eén interview heeft via een digitale 

beeld- en geluidverbinding conform de richtlijnen van de Commissie Ethische Toetsing 

(cETO) plaatsgevonden. Vanwege terugkerende en onoplosbare verbindingsproblemen heeft 

het laatste deel van dit interview telefonisch plaatsgevonden. Ook is er telefonisch een 

vervolggesprek gevoerd met een deelnemer, om verder door te vragen over een nieuw   

ingebrachte situatie. De duur van de interviews lag tussen een uur en een uur en 45 minuten. 

De interviews zijn volledig opgenomen met een audiorecorder.  

Interne validiteit van het interviewformat is gewaarborgd door toepassing van vragen 

uit eerder onderzoek met het DSMRI-model (Garner & Kaplan, 2019), met aanvullingen 

geformuleerd vanuit peer-reviewde literatuur. Het format voor beschreven situaties en het 

interviewformat zijn getoetst op werkbaarheid tijdens een proefinterview met een leraar die 

niet aan het onderzoek deelnam. Op basis van ontvangen feedback is een startvraag 

toegevoegd om de leraar op diens gemak te stellen. Verdere aanpassingen bleken niet nodig. 

 

2.3 Procedure 

Met potentiële deelnemers is contact gelegd via een privé-bericht op social media of in 

persoon. Dit gebeurde rechtstreeks met leraren uit het netwerk van de onderzoeker zelf of via 
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een contact met een directeur of andere leraar en na ontvangst van de contactgegevens. 

Vervolgens ontvingen de deelnemers een email met verdere informatie en een te retourneren 

toestemmingsformulier. De onderzoeker heeft persoonlijk of telefonisch contact met alle 

deelnemers gehad, om eventuele onduidelijkheden rondom de procedure op te helderen en 

voor het plannen van het interview. Daarna ontvingen deelnemers een tweede email met 

uiteenzetting van de procedure en ontving men het format voor de te beschrijven situaties 

(Bijlage C).  

In fase 1 van het onderzoek werd gevraagd om het format uiterlijk een week voor het 

geplande interview ingevuld terug te sturen naar de onderzoeker. In fase 2 vond een 

semigestructureerd interview plaats. De situaties in de beschrijvingen van het format werden 

als uitgangspunt voor te bespreken situaties gehanteerd. In de interviews zijn op drie na alle 

vooraf aangereikte situaties aan bod gekomen. Leraren hebben daarnaast andere situaties en 

ervaringen ingebracht die van invloed zijn gebleken op hun ontwikkeling. In één geval heeft 

dit geleid tot een tweede telefonisch gesprek met de betreffende leraar, waarbij enkele 

verdiepende vragen ten aanzien van de nieuw ingebrachte situatie zijn besproken. Elke 

deelnemer ontving na afloop een attentie in de vorm van een sleutelhanger met LEGO-

poppetje naar keuze. 

Bij het semigestructureerde interview werd een interviewformat gebruikt (Bijlage D), 

waar in sommige momenten van is afgeweken door verdiepingsvragen te stellen of om een 

ander onderwerp dat ter sprake kwam verder te verkennen. Om de betrouwbaarheid van de 

dataverzameling te verhogen vond member checking plaats (Creswell, 2014). Alle deelnemers 

ontvingen ter controle het transcript van hun interview, met de vraag binnen een week een 

reactie terug te sturen. Er zijn geen verdere aanpassingen nodig gebleken.  

Het bewaren van alle data (formats met beschreven situaties, audio-opnames en 

transcripten interviews) gebeurt volgens de richtlijnen van de Europese privacywetgeving en 
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goedgekeurd door de cETO, waarbij de gegevens versleuteld en niet herleidbaar voor tien jaar 

worden bewaard. Alleen ter controle kunnen anderen dan de onderzoeker inzage krijgen in de 

niet-versleutelde data. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.4 Data-analyse  

De data-analyse vond plaats in een combinatie van zowel deductieve (theory driven) 

als inductieve (data driven) data-analyse (Van Lanen, 2010; Yin, 2016). Woordelijke 

transcriptie vond handmatig plaats. Voor de data-analyse is het softwareprogramma NVivo 

ingezet, en is er gewerkt met Excel. De data werden deductief en cross-participant (Yin, 2016) 

geanalyseerd volgens codes die gebaseerd zijn op het DSMRI-model (Garner en Kaplan, 

2019; Kaplan & Garner, 2017). Dezelfde data werden inductief geanalyseerd volgens een 

thematische analyse door open coding, axial coding en selective coding (Braun & Clarke, 

2006; Creswell, 2014). Vooraf aan en tijdens de data-analyse werden de formats en 

transcripten herhaaldelijk doorgenomen om vertrouwd te raken met de data (Braun & Clarke, 

2006). Ook is er tijdens het coderen regelmatig teruggekeken in de theorie in relatie tot 

coderen. Deductieve analyse vond plaats in 3 stappen. Stap 1: Tekstsegmenten werden 

onderscheiden en vergeleken met een tot zover opgesteld codeboek, waarvan de basis is 

gelegd door eerder onderzoek (Bijlage A; Garner & Kaplan, 2019; Kaplan & Garner, 2017). 

Stap 2: De codenamen in het codeboek werden aangevuld met passende uitspraken uit de 

tekstsegmenten. Stap 3: Tekstsegmenten die daarnaast opvielen kregen een kanttekening. 

Inductieve analyse vond plaats in 5 stappen volgens open coding, axial coding en selective 

coding (Braun & Clarke, 2006; Creswell, 2014). Stap 1: De dataset werd opnieuw 

doorgenomen. Stap 2: Open coding: Tekstsegmenten die opvielen, ook in de eerdere 

deductieve analyse, werden in een Excelbestand van kanttekeningen en kleurcodering 

voorzien. Stap 3: Axial coding: Coderingen werden samengevoegd tot mogelijke thema’s, en 
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er zijn vergelijkingen gemaakt met het DSMRI-model. Thema's zijn opgenomen in de 

codeboom. Stap 4: Gecontroleerd werd of de thema’s van toepassing zijn op de hele dataset. 

Stap 5: Selective coding: Thema’s werden van kenmerken voorzien en opgenomen in het 

codeboek (Bijlage B) en een codeboom. Er heeft analyse plaatsgevonden van de uitspraken 

van leraren over waarom situaties voor hen betekenisvol zijn, gebaseerd op criteria. Als eerste 

expliciete uitspraken over het belang van de situatie en de reden daarvoor. Als tweede het 

meeste aantal woorden in verhouding voor deze deelnemer voor de bespreking van de 

situatie(s), en het vaker terugkomen op situaties (> 1 keer bespreken). Situaties van grote 

betekenis voldoen aan het eerste criterium en aan één van de of beide andere criteria. 

Om de betrouwbaarheid van de data-analyse te bepalen is Cohen’s kappa voor de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (Creswell, 2014) berekend. Cohen’s kappa dient > 0.61 te 

zijn voor een goede betrouwbaarheid (Warrens, 2015). De citaten van drie interviews zijn 

voor onafhankelijke proefcodering met het vooraf opgestelde deel van het codeboek 

voorgelegd aan een auditor. Na afstemming heeft dit geresulteerd in een Cohen's kappa van 

0,70 voor een vierde interview. Na de inductieve fase zijn er citaten van twee andere 

interviews voorgelegd aan de auditor, nu met het tweede deel van het codeboek. Na 

afstemming is overeenstemming bereikt. Cohen's kappa is berekend op 0,64, waarmee 

voldoende betrouwbaarheid is aangetoond. De beide analyses zijn met elkaar vergeleken, 

overlappende codes zijn samengevoegd en het codeboek is opgesteld (Bijlage B) 

 

3. Resultaten 

Tien leraren basisonderwijs hebben hun ervaringen gedeeld over 57 situaties in hun 

werkcontext. Hieronder volgen de resultaten van de analyses, geordend per subvraag. 
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3.1 Betekenisvolle situaties 

Leraren hebben vooraf aan het interview drie of vier voor hen betekenisvolle situaties 

beschreven en daarnaast gedurende het interview verdere situaties ingebracht, aanvullend of 

als nieuwe gebeurtenis. Alle situaties zijn geanalyseerd. De analyse heeft deductief 

plaatsgevonden met de codes van het DSMRI-model. Inductieve analyse vond plaats a) naar 

wie de betrokkenen zijn en wat als kern van de situatie naar voren komt uit wat de leraar 

vertelt, en naar hoe de leraar de situatie ervaart (positief of negatief), en b) naar de mate van 

betekenis die de leraren aangeven. 

Deductieve analyse. Bij de deductieve analyse van de situaties met codes op basis van 

het DSMRI-model wordt zichtbaar dat leraren het meest situaties aangeven waarbij hun  

overtuigingen (OB&EB) en zelfbeeld (SP&SD) geraakt worden, naast doelen (P&G) die zij 

hebben. Zie bijlage F en G.  

Inductieve analyse. a) Leraren verwoorden dat situaties met leraren, ouders en 

leerlingen zijn. Met collega's betreft het vaak overlegmomenten, met ouders vaak 

gespreksmomenten, zoals een oudergesprek. Vaak gaat het met collega's of ouders om een 

verschil in visie of een conflict in omgang. Met leerlingen betreft het vaak momenten in de 

groep met ongewenst of onverwacht positief gedrag. Leraren vertellen dat zij situaties ruim 

drie keer vaker negatief dan positief ervaren. Eerst volgt de bespreking van de situaties met 

collega's en ouders, ervaren emotie en kern, zie Figuur 2 en Tabel 2 (Bijlage H). Vier situaties 

met collega's en ouders vallen in twee categorieën (voor kern of emotie), en er zijn acht 

situaties waarin ook categorieën van situaties met leerlingen van toepassing zijn.  
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Figuur 2  

Betekenisvolle situaties met collega's en ouders  

 

Collega's zijn in 24 betekenisvolle situaties betrokken, ouders in 17. Leraren ervaren 

34 situaties met volwassenen negatief, en zeven positief. Een negatieve situatie met collega's 

heeft Anton, die probeert om in een werkoverleg zijn kennis uit een opleiding te gaan 

toepassen. Collega's vinden de theorie te ver van de praktijk staan en trekken de kennis van 

Anton in twijfel, die daarover onzeker wordt:  

Op het moment dat je vanuit dat stukje overtuigen, Ja maar, uit onderzoeken blijkt dat 

 we het zo moeten doen, en vanuit de theorie is bewezen dat, dan hebben mensen zoiets

  van, Ja, dat kunnen ze wel mooi schrijven, maar, wie zegt dat dat klopt? Dat kreeg ik 

 heel erg terug (Anton, groep 6-7-8). 

In situaties met een verschil in visie zoals bij Anton met collega's of met ouders 

vertellen leraren over ondervonden tegenstand of onwil bij de ander. Leraren geven aan dat ze 

woede ervaren van collega's of ouders bij een conflict in de omgang, of confronterend of 

ontwijkend gedrag, waar zij negatieve gevoelens bij hebben. Zo is Ivar aangeslagen doordat 
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een ouder bij de start van de dag woedend naar hem uitvalt na een eerder moeizaam verlopen 

oudergesprek. Leraren voelen zich ongemakkelijk bij weinig kaders of juist te weinig 

mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling (situaties met Te veel/te weinig professionele 

ruimte). Leraren geven aan dat ze werkplezier en voldoening ervaren in positief ervaren 

situaties zoals samen onderwijs ontwikkelen, of door positieve waardering van ouders, zoals 

Edgar die appjes ontvangt waarmee hij bedankt wordt voor zijn inzet voor leerlingen.  

Voor de situaties met leerlingen, ervaren emotie en kern, zie Figuur 3 en Tabel 3 

(Bijlage I). Er is een situatie met leerlingen die in twee categorieën (voor kern en emotie) valt. 

Leerlingen zijn in 27 situaties betrokken. Leraren ervaren 13 situaties positief en 15 negatief. 

Leraren geven aan te genieten van een prestatie (in gedrag) van of een resultaat voor een 

leerling (doel kunnen bereiken), waarvan drie situaties raakvlak hebben met situaties met 

positieve waardering van ouders.  

Een voorbeeld van een positieve ervaring met een leerling heeft José, die het doel 

bereikt dat een leerling zich ontspant. De leerling heeft in andere scholen negatieve 

ervaringen opgedaan en krijgt van José ruimte om zich weer prettig te gaan voelen in een 

groep, zonder dat er eisen worden gesteld. José accepteert gedrag als vanwege angst onder de 

tafel zitten, en gaat met de leerling het gesprek aan door ook onder de tafel te gaan zitten. José 

ervaart voldoening en zegt daarover: 

Nou ja, … dat je geeft je ook als leerkracht echt, ja, heel, dat geeft echt een heel  

bijzonder gevoel, dat jij, dat je, samen met je collega’s, en, en de kinderen, en dat 

 je gewoon zo’n situatie voor zo’n kind kunt realiseren. Ja, waarin die zich toch gaat 

 ontspannen en waarin die zich, hopelijk, … ja, thuis gaat voelen. (José, groep 5-6). 
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Figuur 3 

Betekenisvolle situaties met leerlingen 

 

Leraren ervaren situaties negatief wanneer een doel niet wordt bereikt in prestatie 

(gedrag) van of resultaat voor een leerling. Zo geven Benthe en Edgar onmacht aan wanneer 

het hen niet lukt leerlingen naar een hoger niveau te begeleiden, omdat ouders hen 

thuishouden uit vrees voor COVID-19. Deze situaties hebben raakvlak met een verschil in 

visie met ouders. Andere negatieve situaties gaan over leraren die zoeken naar hoe om te gaan 

met ongewenst gedrag van een leerling, zoals wanneer de leerling woedend reageert bij een 

conflict met andere leerlingen.  

Van alle 57 situaties zijn er 17 positief en 45 negatief ervaren, waarbij 5 situaties 

zowel positief als negatief ervaren worden.  

 b) Uitspraken van leraren over waarom situaties betekenisvol zijn, zijn inductief 

geanalyseerd naar de mate van betekenis. Uit deze analyse blijkt dat voor leraren 27 van de 57 
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situaties van grote betekenis zijn. Situaties zijn dan bijna drie keer vaker negatief dan positief 

ervaren. Zie Bijlage H en I. 

Wanneer de resultaten van de deductieve en inductieve fase worden gecombineerd 

komen er drie elementen naar voren waarover leraren rapporteren die een rol spelen in 

meerdere situaties: 

• wel of geen erkenning in de professionele rol ervaren, de acceptatie van de 

taakinvulling of rol van de leraar door de ander, zoals de leraar deze beleeft 

(zelfbeeld). In alle situaties van grote betekenis met een verschil in visie en een 

conflict in de omgang met collega's. Totaal 17 situaties. 

• de eigen opvatting over professioneel handelen van de leraar, waarbij deze 

diens handelen aan interne of (veronderstelde) externe normen toetst 

(zelfbeeld). In alle situaties met een verschil in visie met ouders en alle met 

een conflict in de omgang met ouders. Totaal 14 situaties.  

• het gevoel van (in)competentie bij de leraar (zelfbeeld). Bij omgaan met 

ongewenst gedrag van leerlingen bij alle situaties met grote betekenis, 

evenzoveel competent als incompetent. Opvallend is dat leraren vertellen zich 

competent te voelen in situaties van een doel bereiken, en dan bij de situaties 

die ze niet als van grote betekenis aangeven. Totaal 21 situaties. 

Leraren vertellen dat zij betekenisvolle situaties ervaren in hun werkcontext, met 

collega's, ouders en leerlingen. Vooral negatief ervaren situaties en situaties met volwassenen  

ervaren zij van betekenis. Betekenisvolle situaties met volwassenen gaan over verschil in 

visie of conflicten over omgangsvormen. Bij leerlingen over een positief resultaat voor of 

prestatie van leerlingen, of ervaren ongewenst gedrag. De mate van betekenis die leraren 

toekennen aan situaties lijkt te verschillen. Bij veel situaties is er raakvlak met hun 

overtuigingen, de doelen die ze willen bereiken en vooral hun zelfbeeld. Leraren geven 
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situaties van grote betekenis aan waarin het vaak niet krijgen van erkenning belangrijk is, met 

name bij een verschil in visie of conflicten met collega's. In situaties met ouders met dezelfde 

kern en ongeacht de mate van betekenis vertellen leraren dat ze nadenken over hun eigen 

normen voor professioneel handelen, die ze soms vergelijken met de (vermeende) norm van 

anderen. Leraren geven in situaties met leerlingen van grote betekenis aan dat ze zich 

ongeveer even vaak wel als niet competent voelen om om te gaan met gedrag. Leraren geven 

verder gevoelens van competentie aan wanneer ze doelen voor leerlingen bereiken, bij 

situaties die ze niet als van grote betekenis aangeven. 

 

3.2 Handelen in betekenisvolle situaties   

 Leraren geven aan dat zij allerlei vormen van handelen toepassen in de voor hen 

betekenisvolle situaties. Bij de indeling is gebruik gemaakt van het onderscheid in  

copingmechanismen van Lindqvist (2019). Leraren vertellen dat zij op twee manieren 

handelen: door probleemgerichte coping (Tabel 4, Bijlage J) en door emotiegerichte coping 

(Tabel 5, Bijlage K). (Tabel 6 (Bijlage L) geeft bij elke handelswijze een citaat als voorbeeld.  

Leraren verwoorden altijd te handelen als probleemgerichte coping, waarmee ze het 

probleem aangaan en willen gaan oplossen. Leraren geven het vaakst aan dat ze actief 

handelen, waarbij ze het meest zelf initiatief nemen, structuur bieden zoals door te gaan 

kaderen, of anderen (vaak ouders) gaan overtuigen. Ook gaan ze soms onderzoeken door 

oplossingen te proberen. Het minste gaan ze een strijd aan of nemen ze veel ruimte in zoals 

door de oplossing naar zich toe te trekken. Wanneer leraren afwachten rapporteren ze dat ze 

het vaakste ruimte geven, zoals aan een leerling om binnen kaders naar een oplossing te 

zoeken. Bij negeren geven leraren aan dat zij strijd vermijden en de lastige situatie bewust uit 

de weg gaan.  
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Leraren verwoorden ook vormen van emotiegerichte coping in de helft van alle 

situaties (Tabel 5) waarin zij hun ervaren emoties reguleren. Wat daarbij opvalt is dat 

nagenoeg alle situaties waarover leraren emotiegerichte coping rapporteren, situaties zijn die 

voor hen grote betekenis hebben. Daarbij vertellen leraren in 17 situaties over handelen 

waarbij ze geen verantwoordelijkheid nemen om van de situatie te leren. Ze handelen door 

afstand nemen of door de situatie te accepteren en als gegeven te zien. Leraren geven ook aan 

voor zichzelf te bevestigen dat ze het goed gedaan hebben. Ook verwoorden leraren dat ze de 

oorzaak van de situatie bij de ander zien (externaliseren). 

In negen andere situaties geven leraren bij emotiegerichte coping ook blijk van het 

aangaan van een leermoment door reflectie en nemen daarmee verantwoordelijkheid. 

Opvallend is dat leraren in negen situaties waarin ze gedrag aangeven waarbij ze de 

verantwoording niet nemen, zij ook aangeven te reflecteren. Slechts in totaal vier situaties 

zeggen leraren te reflecteren met anderen. Reflectie wordt verder uitgewerkt in §3.5 

(Strategie).  

Leraren geven aan in alle situaties probleemgerichte coping toe te passen en in de helft 

van de situaties emotiegerichte coping, voornamelijk bij situaties met grote betekenis. Bij 

probleemgerichte coping is er geen patroon in handelingswijzen gevonden. Bij emotiegerichte 

coping zoeken leraren een manier om de voornamelijk negatieve emoties te reguleren op twee 

manieren: Als eerste geven zij coping aan waarbij ze geen verantwoordelijkheid nemen om 

van de situatie te leren. Als tweede geven ze aan dat ze verantwoordelijkheid nemen om te 

leren door reflectie. Zij doen dit bij 18 situaties en de helft daarvan zijn situaties waarin 

leraren ook coping gedrag zonder verantwoordelijkheid te nemen aangeven. Slechts in vier 

situaties zeggen leraren te reflecteren met anderen. 
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3.3 Ontwikkeling identiteit in betekenisvolle situaties  

Leraren geven in de helft van de situaties ontwikkeling van identiteit aan, in de andere 

helft doen ze daar geen uitspraken over. Tabel 7 (Bijlage M) geeft een overzicht van alle 

situaties met daarbij een indeling naar beleving (positief of negatief), de betrokkenen (collega, 

ouder of leerling) en of en van welke vorm van ontwikkeling er wordt gesproken. Situaties 

kunnen leiden tot meerdere vormen van ontwikkeling. Het gaat bij ontwikkeling van identiteit 

om verandering in aspecten van identiteit of om verandering in handelen (§3.3.1) of van 

meer zelfinzicht en bestendiging van identiteit (§3.3.2). Hieronder volgt een uitwerking. In 

§3.5 worden voorbeelden verder uitgewerkt. 

 

3.3.1 Verandering in identiteit en handelen 

Verandering in (toekomstig) handelen is een voornemen om in een vergelijkbare 

situatie een andere handelswijze te hanteren. Zo neemt Hetty zich voor om voortaan eerder 

voor zichzelf op te komen: "Ja, en eigenlijk toen met dat gesprek ook, die situatie, ik moet 

veel eerder in gesprek gaan aangeven waar ik sta" (Hetty, groep 4). Dit omdat zij naar haar 

gevoel te lang wachtte met het bespreken van het niet nakomen van afspraken met de 

betreffende collega zelf en met de directie.  

Verandering in aspecten van de eigen identiteit gaat om veranderingen waarbij de 

leraar zich bewust is van verandering in diens waarden, overtuigingen en doelen. Diana 

veranderde in overtuigingen en zelfbeeld door een situatie met een leerling met wie zij veel 

conflicten had:   

… op het moment dat ik daar inzat had ik daar alleen maar last van dat kind, en, maar, 

 dat kind heeft mij eigenlijk geleerd van, hé, maar jij moet iets doen. Als leerkracht.  

Dat kind is gewoon dat kind. Weet je. En jij schiet te kort. (Diana, groep 8) 
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Verandering in toekomstig handelen wordt door leraren bij een kwart van de totale 

situaties aangegeven, verandering in aspecten van identiteit in één op de zes situaties, soms 

met meerdere ontwikkelingen per situatie. In totaal geven leraren verandering van identiteit in 

handelen of aspecten aan bij een derde van alle ervaren situaties. Bij verandering betreft het 

altijd negatief ervaren situaties.  

 

3.3.2 Meer zelfinzicht en bestendiging  

Volgens leraren verschaffen een op de drie situaties hen meer inzicht in hun 

professionele identiteit en bestendiging daarvan. 

Meer inzicht in aspecten van de eigen identiteit door de situatie betreft bijvoorbeeld 

zelfbeeld of doelen. Leraren hebben doelen voor hun leerlingen sterker voor ogen en voelen 

zich daarbij wel of niet competent wanneer zij deze al dan niet bereiken.  

Meer zelfinzicht in eigen grenzen wordt door leraren aangegeven in negatief ervaren 

situaties met leerlingen, waarbij de leraar moet omgaan met lastig gedrag. Chris stelt grenzen 

aan een leerling door deze terecht te wijzen en aan te geven niet gediend te zijn van diens 

gedrag. Ook neemt de leraar contact op met de ouders. Daarbij ervaart Chris dat zijn eigen 

grenzen door de situatie helderder zijn geworden. 

Uit de verhalen van leraren blijkt dat zij in hun sociale werkcontext situaties 

meemaken waardoor zij ontwikkeling van identiteit ervaren. Leraren geven meer zelfinzicht 

en bestendiging aan, of verandering in handelen of aspecten van identiteit. Een situatie kan 

leiden tot meerdere vormen van ervaren ontwikkeling. In totaal geven leraren verandering van 

identiteit in handelen of aspecten aan bij een derde van alle ervaren situaties, altijd in negatief 

ervaren situaties. Leraren geven meer zelfinzicht en bestendiging aan in de helft van de 

situaties. In de helft van alle situaties geven zij geen woorden aan een vorm van ontwikkeling 

van identiteit. Daarmee lijkt in de helft van situaties die leraren betekenisvol vinden 
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ontwikkeling van identiteit niet te worden meegemaakt of opgemerkt en lijken er potentiële 

leersituaties onbenut te blijven.  

  

3.3.3 Samenhang situatie, handelen en ontwikkeling identiteit 

Situaties waarbij er positieve emoties zijn met leerlingen of ouders, en situaties 

waarbij de leraar het omgaan met de betekenis buiten zichzelf plaatst leiden vaak tot ervaren 

bestendiging van identiteit door leraren. Wanneer situaties negatieve emoties opleveren zoals 

vaak met ouders of collega's, vormen deze een potentieel leermoment. Leraren handelen vaak 

om het probleem op te lossen en passen beperkt reflectie toe. Hierdoor blijft potentie om te 

leren in de praktijk grotendeels onbenut.   

In Figuur 4 wordt de samenhang tussen situatie, handelen en ontwikkeling van 

identiteit weergegeven. 

 

Figuur 4  

Samenhang tussen situatie, handelen en ontwikkeling identiteit  
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 Wanneer de situaties die voor leraren van grote betekenis zijn apart worden 

geanalyseerd wordt zichtbaar dat nagenoeg alle situaties waarbij leraren meer zelfinzicht en 

bestendiging aangeven situaties zijn met voor hen grote betekenis. Voor situaties met 

verandering in handelen of aspecten van identiteit is dat veel minder het geval. Het minst van 

grote betekenis zijn situaties waarover leraren geen uitspraken doen over ontwikkeling van 

professionele identiteit. 

Leraren lijken daarmee aan te geven dat zij het ervaren van meer zelfinzicht en 

bestendiging in relatie tot hun professionele identiteit belangrijk vinden. Daarmee lijken 

leraren zich meer te richten op behouden dan op veranderen wanneer het hun professionele 

identiteit betreft. 

 

3.4 Professionele ruimte   

Om vorm te geven aan ontwikkeling van identiteit geven leraren aan dat zij 

professionele ruimte nodig hebben. Dit is voor hen ervaren handelingsvrijheid zowel binnen 

de klas voor invulling van het onderwijs, als buiten de klas voor verdere ontwikkeling van 

onderwijs of de organisatie. De helft van de leraren vindt autonomie ervaren belangrijk, de 

vrijheid om invloed uit te oefenen op de manier waarop de leraar onderwijs verzorgt en diens 

ontwikkeling vormgeeft.  

Algemeen geven leraren aan dat zij in hun huidige omgeving veel formele en 

informele ruimte ervaren, die ze met name krijgen van hun directeur en in mindere mate van 

hun collega's. Daarbij waarderen ze deze ruimte positief, en geven zij aan dat professionele 

ruimte voor hen een voorwaarde is voor hun professionaliteit. Slechts in enkele betekenisvolle 

situaties waarbij leraren ontwikkeling van identiteit aangeven speelt het ervaren van weinig 

professionele ruimte expliciet een rol. Daarbij beleven leraren soms weinig autonomie om 

vorm te geven aan hun ontwikkeling, omdat een directeur, bestuurder of collega hen daartoe 
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de ruimte niet geeft. Bij situaties met ouders of leerlingen speelt ruimte geen rol van 

betekenis.  

Leraren hebben behoefte aan autonomie voor hun ontwikkeling en waarderen de 

ruimte die zij krijgen van hun directeur, maar wanneer het gaat om ontwikkeling van identiteit 

wordt de verbinding tussen enerzijds betekenisvolle situaties en anderzijds de ervaren 

professionele ruimte weinig gelegd.  

 

3.5 Strategieën  

 In situaties die volgens leraren leiden tot ontwikkeling van identiteit passen zij als 

strategieën het voeren van een zelfdialoog, verificatie en agency en reflectie toe.  

Bij de zelfdialoog die leraren voeren laten zij een relatie zien met de zelfkennis en het 

eigen zelfbeeld (SP&SD). Dit omdat de leraar de manier waarop deze zichzelf ziet en van 

waaruit deze kan handelen vanuit verschillende invalshoeken in overweging neemt. De leraar 

merkt daarbij diens waardes of overtuigingen over onderwijs van waaruit deze wil handelen 

op (OB&EB). Zo merkt Gino (groep 1-2) in een werkoverleg met collega's dat er als thema 

voor kleuters wordt gedacht aan een reis om de wereld. Gino probeert andere ideeën in te 

brengen maar merkt dat de collega's daar niet in meegaan. In Gino's zelfdialoog komen 

overtuigingen over onderwijs aan kleuters (OB&EB) samen met beelden van de leraar over 

zich zelf in de context (SP&SD): "… dan voel ik me wel heel alleen. Dan denk ik, nu ben ik 

met negen mensen hier aan het praten, maar ben ik nu de enigste die zegt dat de woonplek 

ook al voldoende is?"  

Verificatie vindt plaats doordat de leraar (vaak onbewust) het eigen beeld van diens 

identiteit vergelijkt met het (vermeende) beeld dat deze van anderen terugkrijgt en zich daar 

in herkent. De beelden komen voort uit de sociale interactie, waarbij er interpretaties door de 

leraar plaatsvinden. Door de ontvangen reactie zoals in gedrag van de ander ontvangt de leraar 
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feedback op diens handelen. Zo heeft Hetty een situatie met een normaal teruggetrokken 

leerling die spontaan begint te praten naar aanleiding van een werkblad en heeft zij de 

overtuiging en het zelfbeeld dat zij de leerling goed kan helpen met diens zorgen. Ze vraagt 

advies aan de teamleidster of deze ook vindt dat Hetty de leerling moet helpen en de ouders 

moet inschakelen. Volgens Hetty zegt de teamleidster: " … eigenlijk hoef je daar niks mee, 

want dat gaat wel ver, maar ik snap wel dat je er iets mee wil". Zij wordt bevestigd in haar 

zelfbeeld (SP&SD), omdat ze wordt herkend in de manier waarop zij voor kinderen wil 

opkomen. Het uitgebreide voorbeeld van hoe Hetty de strategieën van zelfdialoog en 

verificatie toepast wordt beschreven in Bijlage N. 

 Voor nagenoeg al de situaties waarbij leraren ontwikkeling van identiteit aangeven 

geldt dat er sprake is van zowel het proces van zelfdialoog als van verificatie (bij 

bestendiging), of van zowel zelfdialoog als non-verificatie (bij verandering van handelen of 

aspecten identiteit) tussen het zelfbeeld (SP&SD) en overtuigingen van de leraar (OB&EB). 

In Figuur 5 zijn verificatie en zelfdialoog in het DSMRI-model weergegeven. 

 

Figuur 5  

Zelfdialoog en (non-)verificatie 
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Naast zelfdialoog en (non-) verificatie is reflectie die agency beïnvloedt een strategie 

die leraren inzetten. Reflectie vindt plaats tijdens of na de situatie. Zie Tabel 8 (Bijlage O) 

voor een overzicht. 

Leraren reflecteren het meest op hun handelen in de situatie en het effect op de 

uitkomst. In sommige situaties denken leraren na over aspecten van hun identiteit. Een 

voorbeeld van verandering van aspecten van identiteit die een leraar aangaat door diens 

verhaal aan te passen door agency en reflectie geeft Diana. In de eerste versie van de 

zelfdialoog is de leerling voor Diana in meerdere situaties vooral lastig. Door een situatie die 

anders uitpakt dan verwacht maakt Diana een andere versie van haar verhaal en verandert 

hierdoor. De leerling blijkt nadat een dropping niet doorgaat vanwege onweer zelf een nieuwe 

dropping te kunnen organiseren, wat Diana aanzet tot reflectie: "En toen dacht ik van … , dat 

is mooi, man. Wat gebeurt hier nou, hè? Hij nam eigenlijk gewoon verantwoordelijkheid. 

Voor iets wat hem dwars zit. … dat werkt gewoon vele malen beter". Door agency is Diana 

anders gaan handelen. Ze geeft vanuit veranderde overtuigingen kinderen nu meer ruimte en 

vertrouwen en omschrijft haar ontwikkeling als volgt: "Gaandeweg ben ik gaan beseffen dat 

mijn handelingsmogelijkheden als leerkracht niet toereikend waren en dat ik hier iets mee 

moest. Nu, vele jaren later heb ik geen vervelende brutale kinderen meer". 

Wanneer leraren vertellen dat ze reflectie toepassen geven zij daarbij in een derde van 

die situaties meer inzicht in de eigen identiteit of bevestiging aan, bij een derde verandering in 

aspecten van identiteit en bij een derde verandering in handelen. Hoewel leraren reflectie 

beperkter rapporteren dan de andere strategieën lijkt reflectie eveneens te leiden tot 

ontwikkeling van identiteit. 
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4. Discussie 

4.1 Beantwoording onderzoeksvraag en subvragen  

 Met dit onderzoek is beoogd meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van identiteit 

van leraren door hun handelen in situaties in hun werkcontext die voor hen betekenisvol zijn.  

De eerste subvraag luidt: Wat zijn voor leraren betekenisvolle momenten in hun 

werkcontext? Leraren vertellen over betekenisvolle situaties in hun werkcontext met collega's, 

ouders en leerlingen. Ze vertellen ruim drie keer vaker dat zij situaties negatief ervaren dan 

positief en vinden situaties met volwassenen vaker betekenisvol dan met leerlingen. Situaties 

met volwassen zijn vaak gespreksvormen en gaan over verschil in visie of een conflict in 

omgangsvormen. Met leerlingen gaan situaties over positieve resultaten of prestaties, of over 

ongewenst gedrag. Er lijkt onderscheid te kunnen worden gemaakt in situaties met grote 

betekenis en minder grote betekenis. Situaties die raken aan overtuigingen, doelen en vooral 

zelfbeeld lijken belangrijk. Leraren vertellen het krijgen van erkenning (van collega's) 

belangrijk te vinden. In situaties met leerlingen geven leraren aan zich soms wel en soms niet 

competent te voelen. Ook denken leraren na over hoe zij professioneel kunnen handelen, met 

name in de situaties met ouders met verschil in visie over onderwijs (inhoud) en situaties met 

een conflict in de omgang (vorm).  

De tweede subvraag luidt: Hoe handelen leraren in betekenisvolle momenten in hun 

werkcontext? Leraren geven aan in alle situaties probleemgerichte coping toe te passen en in 

de helft van de situaties emotiegerichte coping, voornamelijk bij situaties met grote betekenis. 

Bij probleemgerichte coping is er geen patroon in handelingswijzen gevonden. Bij 

emotiegerichte coping zoeken leraren een manier om de voornamelijk negatieve emoties te 

reguleren. Leraren lijken daarbij geen verantwoordelijkheid te nemen om te leren, en geven 

aan dat ze afstand nemen of accepteren, voor zichzelf bevestigen en externaliseren. Leraren 
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lijken wel verantwoordelijkheid te nemen om te leren door reflectie, wat ze bij 18 situaties 

aangeven. Slechts in vier situaties zeggen leraren te reflecteren met anderen.  

De derde subvraag luidt: Welke ruimte ervaren leraren om hun identiteit als leraar 

vorm te geven? In het algemeen geven leraren aan dat zij veel professionele ruimte ervaren in 

hun (huidige) werkcontext, zowel formeel als informeel, en dat zij deze ruimte waarderen en 

nodig hebben voor hun ontwikkeling. De ruimte die leraren ervaren wordt het meeste gegeven 

door de directeur en iets minder door collega's. Slechts in enkele situaties wordt (niet) ervaren 

ruimte door leraren aangegeven als belangrijk element in de betekenisvolle situatie.  

De vierde subvraag luidt: Welke strategieën zetten leraren in wanneer zij hun 

identiteitsontwikkeling vormgeven? In nagenoeg alle situaties waarbij leraren ontwikkeling 

van identiteit aangeven zijn de aangegeven strategieën die worden toegepast zelfdialoog, 

verificatie en diens tegenhanger non-verificatie. Leraren vertellen bij 18 situaties die volgens 

hen leiden tot ontwikkeling van identiteit reflectie toe te passen, om de betekenis van de 

situatie te doorgronden en agency om hun handelen daarop in te richten. Bij slechts vier 

situaties geven leraren reflectie met anderen aan, en worden kansen om met input van anderen 

door externe dialoog te leren weinig aangegrepen. 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Hoe draagt het handelen van leraren op voor 

hen betekenisvolle momenten in hun werkcontext bij aan de ontwikkeling van hun identiteit 

als leraar? Leraren geven naar eigen zeggen in de helft van de betekenisvolle situaties vorm 

aan de ontwikkeling van hun identiteit. Dit doen zij wanneer zij situaties opmerken door 

positieve of negatieve emoties, waarbij zij vervolgens gaan handelen om de situatie op te 

lossen of de emoties te hanteren, en waarbij zij strategieën inzetten. Leraren passen volgens 

hun zeggen de strategieën zelfdialoog en (non-)verificatie toe (Akkerman & Meijer, 2011; 

Assen et al., 2018; Stets & Serpe, 2013), evenals reflectie, wat agency beïnvloedt (Parsell et 

al., 2017). Ontwikkeling van identiteit die leraren aangegeven betreft bestendiging en het 
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beter leren kennen van de eigen grenzen (een derde van alle situaties) of verandering in 

handelen of in overtuigingen, doelen en zelfbeeld (samen een derde van alle situaties, alle 

negatief ervaren). Situaties kunnen aanleiding zijn voor meerdere vormen van ontwikkeling. 

Leraren lijken situaties die leiden tot meer zelfinzicht en bestendiging van grote betekenis te 

vinden. Daarmee lijken leraren zich meer te richten op behouden dan op veranderen wanneer 

het hun professionele identiteit betreft. Bij de helft van de betekenisvolle situaties wordt 

ontwikkeling van identiteit niet ervaren of opgemerkt. 

 

4.2 Bespreking  

In de sociaal-culturele context van de school kunnen leraren situaties en emoties 

ervaren die meespelen bij betekenisgeving en bij beleving van ontwikkeling van identiteit 

(Kelchtermans, 2005; Lindqvist et al., 2020; Zembylas, 2003). Situaties met voor leraren een 

negatieve beleving kunnen duiden op onbalans die er ontstaat wanneer één of meer interne 

componenten van de eigen professionele identiteit in conflict komen met andere componenten 

of met factoren in de omgeving (Akkerman & Meijer, 2011; Arvaja, 2016), zoals wel of geen 

erkenning ervaren, twijfel over professioneel handelen en gevoelens van (in)competentie. Dit 

kan verklaren waarom negatieve situaties door leraren vaker als betekenisvol worden 

aangeduid, zoals situaties met verschil in visie. Een verklaring voor het feit dat leraren meer 

betekenisvolle situaties rapporteren met volwassenen kan erin liggen dat de relatie met 

leerlingen in structuur hiërarchisch is, waarbij de leraar mogelijkheden heeft om het gedrag te 

beïnvloeden. Bij volwassenen doen negatief ervaren situaties een beroep op vaardigheden 

voor het aangaan en oplossen van een conflict waar leraren mogelijk niet altijd zeker van zijn 

of die zij lastig kunnen vinden. Een recente enquête onder leraren toont aan dat zij zich niet 

goed voorbereid voelen op het omgaan met ouders, door te weinig aandacht hiervoor in de 

opleiding en hun praktijk (Volkskrant, 2022), wat deze veronderstelling ondersteunt. 
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Binnen de identiteit is er de neiging naar het oplossen van de betreffende onbalans 

(Garner & Kaplan, 2019). Leraren vertellen daarmee overeenkomend te handelen om het 

probleem te gaan oplossen door "problem-focused" copinggedrag en bij situaties met grote 

betekenis ook "emotion-focused" copinggedrag (Lindqvist, 2019, p. 541). Bij toepassing van 

emotiegericht copinggedrag wordt in een deel ervan geen reflectie (zelf of met anderen) om te 

leren aangegeven. Mogelijk dragen werkomstandigheden in het onderwijs met de druk op 

direct handelen in een groep met leerlingen (Kelchtermans, 2005) en hoge werkdruk hieraan 

bij. Mogelijk ervaren leraren ook niet altijd een op het leren van leraren gerichte werkcontext, 

of zijn leraren zich niet altijd bewust van de mogelijkheden om (met collega's) van situaties 

een leermoment te maken. Ook voelen leraren zich wellicht niet altijd vaardig genoeg om 

leren door reflectie en externe dialoog vorm te geven. 

Wat betreft ontwikkeling van professionele identiteit lijkt er zowel te sprake zijn van 

bestendiging als van verandering van aspecten van handelen of identiteit (Imants & Van der 

Wal, 2020). In dit onderzoek geven leraren in de helft van alle situaties geen woorden aan een 

vorm van ontwikkeling van identiteit. Mogelijk ervaren leraren in situaties die zij 

betekenisvol vinden geen ontwikkeling van identiteit of merken zij deze niet op. Ook lijken er 

potentiële leersituaties onbenut te blijven. Een verklaring kan hierbij eveneens zijn dat de 

druk om direct te handelen en ervaren werkdruk alsook de ervaren leercultuur maken dat 

leraren niet stilstaan bij potentiële leermomenten. 

Tevens geven leraren in dit onderzoek aan dat situaties die voor hen tot meer 

zelfinzicht en bestendiging leiden voor hen altijd van grote betekenis zijn, en dit geldt minder 

voor situaties die tot verandering van identiteit leiden. Daarmee lijken leraren veel belang te 

hechten aan het handhaven en versterken van hun identiteit. Een mogelijke verklaring is dat 

het aangaan van verandering altijd moeite kost. De al genoemde werkomstandigheden en 

ervaren werkdruk kunnen ook hier een verklaring voor zijn. 
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4.3 Praktische implicaties 

Wanneer leraren en schoolleiders zich meer bewust zijn van de mogelijkheden te leren 

van betekenisvolle situaties in de praktijk biedt dit kansen om professionalisering van leraren 

te bevorderen. De mogelijkheden van reflectie met anderen en een externe dialoog kunnen 

daarbij meer worden benut (Kyndt et al., 2016; Vloet & Van Swet, 2010). Daarbij komt dat 

door gebruik te maken van situaties uit de eigen ervaring het leerrendement hoger kan worden 

(Korthagen, 2017). Mogelijk zijn positieve ervaringen door professionalisering in de praktijk 

ook ondersteunend aan het verminderen van ervaren werkdruk.  

Voor het stimuleren van leren in betekenisvolle situaties in de praktijk zijn een aantal 

voorwaarden van belang. Leraren hebben vaardigheden nodig om te kunnen komen tot 

reflectie. Ook zijn omstandigheden wenselijk waarbij leraren het toepassen van betekenisvolle 

reflectie kunnen ontwikkelen en toepassen, zoals tijd in het rooster en een kundige begeleider 

(Korthagen, 2017). In de recent verschenen editie van de Staat van het Onderwijs (Inspectie 

van het Onderwijs, 2022) is professionele dialoog in het bekwaamheidsdossier van leraren 

opgenomen, met vastgelegde afspraken tussen directie en lerarenteams over de voorwaarden. 

Een directeur kan niet alleen een belangrijk aandeel leveren in het geven van vertrouwen, wat 

professionele ruimte bevordert (Hulsbos et al., 2012; Priestley, 2011), maar ook zorgdragen 

voor een cultuur op school waarbij reflectie, dialoog en daarmee agency en ontwikkeling van 

identiteit belangrijke pijlers zijn. 

Leraren vragen zich bij conflictueuze situaties met ouders af hoe zij professioneel 

kunnen (blijven) handelen en ervaren daarbij vaker onmacht. Het versterken van 

vaardigheden door training of coaching om een conflictueuze situatie met ouders of collega's 

te hanteren kan leraren ondersteunen in hun handelen in dergelijke situaties. Door het verder 

ontwikkelen van gespreksvaardigheden ontstaan er ook mogelijkheden voor het onderzoeken 

van andere oplossingen, waardoor leraren kunnen leren en hun identiteit kunnen ontwikkelen.  
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4.4 Beperkingen onderzoek en toekomstig onderzoek 

Dit onderzoek had als doel om zicht te krijgen op het proces van ontwikkeling van 

identiteit in handelen in betekenisvolle situaties van leraren. Hoewel een aantal inzichten zijn 

bovengekomen is de verwachting dat een deel van het proces nog niet is blootgelegd. 

Daarvoor zijn een aantal verklaringen. 

Identiteit is een dynamisch, context-afhankelijk construct met zoveel facetten, dat het 

allesomvattend beschrijven van alle elementen van het proces naar verwachting niet haalbaar 

is. Vanwege de overlap in facetten van professionele identiteit is het soms ook moeilijk 

gebleken om bepaalde onderdelen binnen één codering te plaatsen. Hoewel saturatie op de 

codes in het codeboek (Bijlage B) is bereikt, is het aannemelijk dat een deel van het construct 

nog niet volledig is onderzocht en beschreven en het proces waarmee ontwikkeling plaats 

vindt nog verder reikt. Ook kan het zijn dat vanwege het dynamische karakter van 

professionele identiteit (Garner & Kaplan, 2019) er andere onderzoeksmethoden nodig zijn 

om deze processen aan te tonen. 

 In het interviewformat en -protocol is rekening gehouden met het toepassen van een 

doorvraagstrategie met verdiepende vragen. In de analyse van de data kwam naar voren dat er 

in sommige situaties niet altijd verder was gevraagd op momenten en processen, die achteraf 

van belang waren om zicht te krijgen op het construct en proces. Voor volgend onderzoek kan 

een verdere voorbereiding op het voeren van een interview aan de orde kan zijn, waarbij 

wellicht een training passend is. 

 De situaties die door leraren zijn aangedragen vonden plaats in een brede tijdsperiode. 

Voor leraren bleek het niet altijd mogelijk om hun handelen in de situatie volledig terug te 

halen. Een aanbeveling is om meer kaders te geven aan de situaties, zoals een exactere 

tijdsperiode die is verstreken sinds de situatie. 
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 Toekomstig onderzoek naar betekenisvolle situaties voor leraren in verschillende 

stadia van hun loopbaan kan verdieping brengen in het proces van ontwikkeling van identiteit 

en de manier waarop leraren hier op reflecteren. Ook onderzoek naar toepasbare vormen van 

externe dialoog die leiden tot identiteit is van toegevoegde waarde, zeker wanneer deze 

dialoog gekoppeld wordt aan dagelijkse situaties.  

  

4.5 Conclusie 

Identiteit van leraren en de ontwikkeling daarvan is een breed concept gebleken dat 

zich niet altijd makkelijk laat vatten in alle facetten. Dit onderzoek heeft een bescheiden 

bijdrage geleverd aan de conceptualisering van de ontwikkeling van identiteit door aan te 

tonen dat er in dagelijkse situaties in de werkcontext van leraren ontwikkeling kan 

voorkomen, hetzij in bestendiging, hetzij in verandering in handelen of aspecten van 

identiteit. De rol van verificatie, zelfdialoog, agency en reflectie en agency is daarbij 

aangetoond. Het belang van de mogelijkheden van leren door een externe en professionele 

dialoog is naar voren gekomen, waarbij leraren en leidinggevenden zich meer bewust kunnen 

worden van de inzet hiervan voor verdere professionalisering, en van het creëren van de 

bijbehorende voorwaarden. 
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Bijlagen 

Bijlage A: Codeboek bij aanvang onderzoek 

Code naam Code beschrijving Voorbeeld citaten 

Ontological beliefs & 

Epistemological beliefs 

Uitspraken die gaan over 

kennis die de leraar als “waar” 

beschouwt wat betreft 

onderwijs en lesgeven, over de 

context en het type onderwijs 

waarin deze lesgeeft en de 

bijpassende emoties. 

Uitspraken kunnen ook gaan 

over de zekerheid van diens 

overtuigingen, over de 

complexiteit van lesgeven en 

over waar deze diens kennis 

heeft opgedaan (Garner & 

Kaplan, 2019). 

 

Purpose and Goals Uitspraken die gaan over 

kennis en het nastreven van 

doelen op korte of langere 

termijn, over algemene en 

persoonlijke doelen voor de 

leraar, soms in een specifieke 

situatie of context, en de 

bijbehorende emoties (Garner 

& Kaplan, 2019; Kaplan & 

Garner, 2017) 

 

Self-Perceptions and Self-

Definitons 

Uitspraken over kennis van de 

leraar over diens beeld van 

zichzelf, diens persoonlijke 

kenmerken, vaardigheden en 

houdingen die deze van belang 

acht als leraar, en de daarbij 

behorende emoties (Garner & 

Kaplan, 2019; Kaplan & 

Garner, 2017). 
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Perceived Action Possibilities Uitspraken over mogelijkheden 

voor de leraar om actie te 

ondernemen, gerelateerd aan de 

rol van leraar, en de manier 

waarop er in de omgeving 

faciliterende mogelijkheden 

zijn, en de bijbehorende 

emoties (Garner & Kaplan, 

2019). 

 

Action Uitspraken over het handelen 

dat de leraar doet in een 

betekenisvolle situatie, de 

acties die deze, bewust of 

onbewust onderneemt, zoals 

het aangaan van sociale 

interacties (Garner & Kaplan, 

2019) 

 

Emotion  Uitspraken die gaan over 

emotionele ervaringen (Kaplan 

& Garner, 2017). Noot: Emotie 

is een subonderdeel van elke 

component en de onderlinge 

relaties 

 

Contextfactoren 

- de sociale context 

(Social Context),  

- het domein (van het 

onderwijs) (Domain),  

- de cultuur (Culture)  

- de positionering van 

de leraar in de context 

(Dispositions). 

Uitspraken die gaan over de 

sociale context, het domein van 

het onderwijs, de cultuur en de 

positie van de leraar in de 

context (Garner & Kaplan, 

2019). 
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Bijlage B: Codeboek compleet  

 

Code naam en beschrijving 

 

Code toepassing 

Uitspraken gaan over: 

Voorbeelden citaat 

Ontological beliefs &  

Epistemological beliefs 

(OB&EB) 

 

Ontological beliefs 

Uitspraken die gaan over kennis 

die de leraar als “waar” 

beschouwt wat betreft onderwijs 

en lesgeven, over de context en 

het type onderwijs waarin deze 

lesgeeft en de bijpassende 

emoties.  

 

Epistemological beliefs 

Uitspraken die gaan over de 

zekerheid van de overtuigingen 

van de leraar, over de 

complexiteit van lesgeven en 

over waar deze diens kennis 

heeft opgedaan (Garner & 

Kaplan, 2019).  

 

De gevoelens en emoties die 

meespelen kunnen worden 

benoemd. 

Algemeen: 

Overtuigingen, normen en 

waarden over het onderwijs en 

lesgeven in de context. 

Uitspraken hebben betrekking 

op pedagogische of didactische 

zaken, zoals overtuigingen over 

het leren van leerlingen, de rol 

van ouders. of de omgang met 

en verwachtingen naar collega’s, 

in relatie tot het onderwijs en 

lesgeven. 

 

Subcodes: 

Onderwijs en leerlingen: 

- doel onderwijs 

- voorwaarden leren leerlingen 

 

 

 

 

 

 

Onderwijs en collega's: 

- doel onderwijs 

- visie leren volwassenen (eigen 

leren; leren van anderen) 

- norm omgang volwassenen 

 

Onderwijs en ouders: 

- doel onderwijs 

- voorwaarden leren leerlingen 

- norm omgang volwassenen 

 

 

 

 

 

 

 

“..in het regulier onderwijs, daar 

kun je natuurlijk heel veel met je 

kennis, maar je hebt niet de kennis, 

of de ervaring, van hoe gaat dat dan 

in een groep waarin alleen maar die 

meer- en hoogbegaafde kinderen 

zitten.” 

 

 

 

 

 

 

 

"Dat vind ik eigenlijk ook wel heel 

belangrijk. Aandacht voor het stille 

kind. Hè? Om in gesprek te gaan, 

om ook eens uit te dagen, van wat 

zit er in jou, en achter jou. Niet 

altijd het kind wat het hardste 

schreeuwt, en het hardste roept. 

Maar ook het stille kind." 

 

“Ja maar, uit onderzoeken blijkt dat 

we het zo moeten doen, en vanuit 

de theorie is bewezen dat” 

 

 

 

"Wat ik als leerkracht als rol heb, 

maar ook de ouders. Dat dat samen 

gaat. Ik zou het wel mooier vinden 

als ouders een veel belangrijkere rol 

krijgen in de ontwikkeling van hun 

kind. Dat we het niet op elkaar 

afschuiven maar dat we er samen 

voor staan."  

 

Purpose & Goals (P&G) 

 

Uitspraken die gaan over kennis 

en het nastreven van doelen op 

korte of langere termijn, over 

algemene en persoonlijke doelen 

voor de leraar, soms in een 

specifieke situatie of context, en 

de bijbehorende emoties (Garner 

Algemeen: 

Uitspraken hebben betrekking 

op doelen voor diens huidige 

klas, leerjaar of groep of in diens 

school of over de bedoeling van 

diens onderwijs in meer 

algemene termen en op doelen 

die deze zich stelt voor diens 

eigen ontwikkeling, of voor 

 

“ik ben de master ingegaan met het 

idee van Oh, ik wil iets meer in 

mijn klas voor die kinderen aan de 

bovenkant” 
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& Kaplan, 2019; Kaplan & 

Garner, 2017) 

 

De gevoelens en emoties die 

meespelen kunnen worden 

benoemd. 

 

 

diens  bijdrage aan de 

schoolontwikkeling 

 

 

Subcodes: 

Doel leerlingen 

 

 

 

 

Doel onderwijs 

 

 

 

 

 

 

Doel leraren 

 

 

 

Doel ouders 

 

 

 

 

Doel persoonlijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Omdat je iets wil betekenen voor 

kinderen, in hun opvoeding, in hun 

ontwikkeling" 

 

"Ehm, of bij, ja, als kinderen in een 

kringgesprek iets vertellen over hun 

thuissituatie of wat bij hun is 

gebeurd, ehm, al is het van de fiets 

gevallen of wat dan ook. Dan eh, ja, 

probeer ik daar wel helemaal op in 

te gaan." 

 

"dàt stuk, dat zou ik heel graag eh, 

mee willen.. ontwikkelen." 

 

 

"ook om ouders zo betrokken 

mogelijk te houden bij het 

leerproces, en ze in te laten zien dat 

we het niet alleen kunnen." 

 

"om, ja, zelf onderwijs te maken, te 

creëren. Ehm, het ontwikkelen en 

ehm, ja, dat vind ik wel heel leuk" 

Self-Perceptions & Self-

Definitons (SP&SD) 

 

Uitspraken die gaan over kennis 

van de leraar over diens beeld 

van zichzelf, diens persoonlijke 

kenmerken, vaardigheden en 

houdingen die deze van belang 

acht als leraar, en de daarbij 

behorende emoties (Garner & 

Kaplan, 2019; Kaplan & Garner, 

2017). 

 

De gevoelens en emoties die 

meespelen kunnen worden 

benoemd 

 

Algemeen:  

 

 

- de manier waarop de leraar 

zichzelf ziet 

- hoe deze zichzelf kent 

- wat deze vindt dat deze kan of 

juist minder goed kan 

- wat deze van zichzelf verwacht  

- wat deze belangrijk vindt om 

te doen als leraar.  

 

Subcodes: 

Erkenning professionele rol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positionering 

 

 

 

 

 

“ik ben geen top-down leraar” 

 

“ik weet van mezelf heel goed 

waarom ik dingen doe” 

 

 

 

 

 

"Dus ik wil ook serieus genomen 

worden in mijn ehm, ja, rol als 

leerkracht en ook in mijn, eh, hoe 

moet ik, ook in de regels die wij als 

school hebben afgesproken en als ik 

dan verwacht van een ouder dat dat 

nagekomen wordt en dat wordt niet, 

dan wil ik ook mijn back-up daarin 

hebben." 

 

"we zien je eigenlijk als een beetje 

een zwakke schakel, dus eh, nou, 

ja, weet je. Dus daarom moet je 
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Competent 

 

 

 

 

Relatie 

 

 

 

 

Waarde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professioneel handelen 

 

 

 

 

Communicatie 

 

maar die RT gaan doen, want eh, 

doen we dat maar, en dan gaan we 

je maar twee dagen voor de groep, 

want we weten eigenlijk niet zo 

goed wat we met je aan moeten." 

 

"Ja, dit is gewoon bekend, dit is, ik 

weet wat ik moet doen, en, ehm, ik 

voel me als een vis in het water in 

de groep" 

 

 

"Enne, dat die relatie dan eigenlijk 

eh, alleen maar positiever wordt, is 

dan wel de mooie keerzijde" 

 

 

"en ik merk dat dat gewoon iets in 

mij triggert waar ik dan moeite mee 

heb. En..Terwijl ik heel erg iemand 

ben van open en zonder oordeel… 

En ik merk gewoon in deze situatie 

dat ik echt op mijn handen moet 

gaan zitten." 

 

 

"hoever vind ik zelf dat ik wil gaan, 

voor een leerling? Waar leg ik mijn 

grens, waarom leg ik die grens 

daar, en, nah dat" 

 

"Dat ik dacht, zo! En ik heb vaak 

wat meer denktijd nodig, dus dan 

komt dat daarna dat ik dacht, oh, ik 

had eigenlijk dit of dat moeten 

zeggen." 

Emotion (Em) 

 

Uitspraken die gaan over 

emotionele ervaringen (Kaplan 

& Garner, 2017).  

 

Noot: Emotie is een 

subonderdeel van elke 

component en de onderlinge 

relaties 

 

Algemeen: 

Uitspraken hebben te maken met 

gevoelens en emoties die bij de 

leraar spelen. Deze kunnen 

betrekking hebben op recente 

betekenisvolle situaties maar 

ook over eerdere situaties, zoals 

in de jeugd van de leraar  

 

Subcodes: 

Positief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ik heb ze niks ontzegd, want ik 

heb ze.. ze zijn heel tevreden 

hebben ze afscheid genomen, dus ik 

heb ze niks ontzegd. Ik heb binnen 

de kaders, binnen het kader wat 

mogelijk was, heb ik gedaan wat 

kon, en binnen dat kader hebben ze 

een prachtig afscheid gehad. Dus 

eh, daar ben ik heel blij om" 
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Negatief 

 

. 

“En ehm, en, en, dan voel je je 

machteloos, want er is een situatie, 

daar kun je helemaal niks aan 

doen.”  

 

Contextfactoren (Con) 

 

Uitspraken die gaan over de 

sociale context, het domein van 

het onderwijs, de cultuur en de 

positie van de leraar in de 

context (Garner & Kaplan, 

2019). 

 

 

Algemeen: 

 

De beïnvloedende factoren in de 

context van de leraar: 

 

 

Subcodes 

Sociale context: de manier 

waarop sociale interacties  

worden vormgegeven 

 

Domein: het type onderwijs, 

(i.c. basisonderwijs), of 

specifieker, een bouw of leerjaar 

 

Cultuur: de culturele 

kenmerken, eigenschappen en 

verwachtingen in de omgeving 

van de leraar. 

 

 

 

 

 

“Ik merk dat ik nu collega’s om mij 

heen heb die ik als mens heel 

prettig vind, maar als collega.. ik 

krijg nu weer de groep van twee 

collega’s en ik had dit jaar een 

groep kinderen, die moesten extra 

naar buiten, vorig jaar, want ze 

waren druk en ze konden geen 

mindful oefeningen en ze konden 

dit niet en dat niet en dan denk ik, 

ik kan alles met ze.” 

 

 

“Omdat eh, er volgens directie geen 

mogelijkheden waren.” 

Betekenisvolle situaties Algemeen 

de kern van de voor de leraar 

betekenisvolle situatie, wat er 

heeft plaatsgevonden. 

 

Subcodes: 

 

wie de betrokkene(n) is of zijn 

bij de betekenisvolle situatie.  

 

hoe de leraar de voor deze 

betekenisvolle situatie ervaart, 

en of deze de situatie positief of 

negatief ervaart  

 

Betrokkenen in situatie 

 

I. collega: Met een collega/met 

collega's, leidinggevende of 

werkgever 

II. leerling: Met een leerling/met 

leerlingen 

III. ouder: Met een ouder/met 

ouders 

 

 

"En hij ziet mij.. ik kom buiten, hij 

ziet mij, hij springt mij zó in de 

armen …  Nou, dat was zó 

ontroerend."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ja, die ouders waren lichtelijk 

overstuur, eh, over eh, het bericht 

wat mijn duo-collega dus 

klaarblijkelijk had, eh verteld." 
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a) Positief ervaren  

 

Ervaren emotie: 

-voldoening - iets te weeg 

brengen voor of bij kinderen 

-soms ook ontroering?  

- positieve ervaring voor 

kinderen  

 

b) Negatief ervaren  

 

Ervaren emotie 

-onmacht, tegen grenzen 

aanlopen 

-twijfel. onzekerheid 

-frustratie (irritatie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"En ik vond het vooral lastiger, of 

nog lastiger, als anderen er ook last 

van hadden. Mijn directe collega 

die naast haar stond, had er heel 

veel last van, en dat greep mij aan," 

 

 

 

Action (Ac) / Handelen 

 

Uitspraken over het handelen 

dat de leraar doet in een 

betekenisvolle situatie, de acties 

die hij, bewust of onbewust 

onderneemt, zoals het aangaan 

van sociale interacties (Garner 

& Kaplan, 2019)  

 

 

Bijbehorende emoties 

Uitspraken kunnen gaan over 

het ervaren vermogen of 

onvermogen tot handelen. 

 

  

Algemeen: 

- wat de leraar heeft gedaan  

- welke actie hij heeft 

ondernomen in of direct na een 

betekenisvolle situatie. Er 

kunnen meerdere acties achter 

elkaar worden ondernomen. 

 

 

Subcodes: 

a) Probleemgerichte 

coping  

 

I. actief handelen  

- initiatief tot contact 

nemen 

- ruimte nemen  

- onderzoeken  

- structuur bieden 

- overtuigen  

- strijd aangaan  

 

II. afwachten 

- ruimte geven  

- zich open stellen  

- er (bewust) niets mee 

doen  

 

III. negeren 

- strijd vermijden  

 

b) Emotiegerichte coping  

 

IV.     Geen 

verantwoordelijkheid nemen  

“Daar heb ik wel alles voor uit de 

kast moeten halen, ik geloof zes of 

zeven gesprekken mee gevoerd.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"..en op een gegeven moment vond 

ik toch een ingang en is dat gesprek 

op gang eh, gebracht" 

 

 

 

"Daar ga je natuurlijk tegen in en 

ja, dat wordt knokken, hè, dat wordt 

vechten." 
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- afstand nemen  

- accepteren  

- voor zichzelf bevestigen  

- externaliseren  
 

V. verantwoordelijkheid  

nemen 

- reflecteren zelf  

-           reflecteren ander 

 

 

Bijbehorende emoties 

-Tegen grens aanlopen – ervaren 

onmacht  

-Twijfelen of worstelen – 

ervaren twijfel   

-Ervaren voldoening 

  

"dit kind gaat mijn expertise te 

buiten, dit kan ik niet met dit kind 

oplossen,.." 

 

 

Perceived Action Possibilities 

(PAP) / Ruimte 

 

 

Uitspraken over mogelijkheden 

voor de leraar om actie te 

ondernemen, gerelateerd aan de 

rol van leraar, en de manier 

waarop er in de omgeving 

faciliterende mogelijkheden 

zijn, en de bijbehorende emoties 

(Garner & Kaplan, 2019). 

 

De gevoelens en emoties die 

meespelen kunnen worden 

benoemd 

 

 

Algemeen: 

- hoe de leraar ervaart dat deze 

kan of juist niet kan handelen, of 

uitvoering kan geven aan diens 

rol als leraar.  

- hoe de leraar ervaart dat er 

ruimte en ondersteuning is voor 

diens handelen. 

 

Uitspraken gaan over de 

omvang van de ruimte die de 

leraar ervaart om zijn handelen 

vorm te geven, over de 

autonomie die hij ervaart of over 

de soort ruimte die hij ervaart 

voor zijn ontwikkeling.  

 

Subcodes 

Veel ruimte ervaren  

 

Formeel 

 

 

 

Informeel 

 

 

Autonomie 

 

 

 

 

Weinig ruimte ervaren 

 

Formeel 

“Ik krijg de ruimte wel die ik, eh 

die ik nodig heb. Ik merk wel dat ik 

voor bepaalde dingen echt moet, 

moet vechten …  Wat dat betreft 

roei ik tegen de stroom in.”  

 

 

 

 

"Ja, ik merk dat ik het ehm, in deze 

setting die hier is, vooral nu met de 

nieuwe directeur die we nu sinds 

een jaar of drie hebben, dat er heel 

veel ruimte is." 

 
 
 

 

 

 

"En daar krijgen we wat ruimte en 

tijd voor, om dat te doen"  

 

 

"Nou, ik heb juist het gevoel dat ik 

heel erg mezelf kan zijn"  

 

"Ja, en daar naar toe te groeien is 

heel mooi en ik heb daar, ik krijg 

daar heel veel ruimte in en die heb 

ik ook nodig, heb ik gemerkt."  
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Informeel 

 

Autonomie 

 

Ontwikkeling van identiteit  

 

(Meer) Zelfinzicht  

-Aspecten van eigen identiteit 

-Grenzen beter kennen. 

 

Verandering in aspecten van 

eigen identiteit  

-Doelen, waardes, overtuigingen 

en inschatting van competenties 

 

Verandering in handelen en 

strategie  

-Meer durven uitkomen voor 

eigen mening 

-Flexibeler geworden, vanuit de 

ervaring in de interactie met de 

ander. 

-Toepassing van vaardigheden 

 

 

 

 

Subcodes 

Uitspraken kunnen gaan over 

verkregen of gegroeid inzicht in 

aspecten van de eigen identiteit 

en/of de eigen grenzen. Daarbij 

kan er sprake zijn van 

bestendiging van aspecten van 

de identiteit. 

 

Uitspraken gaan over aspecten 

van de eigen identiteit waar de 

leraar zich bewust van is, zoals 

de doelen, waardes, 

overtuigingen en inschatting van 

de vaardigheden van de leraar, 

en over de verandering daarvan. 

 

Uitspraken kunnen gaan over 

verandering in handelen en 

strategie, als gevolg van de 

verandering in aspecten van de 

eigen identiteit. 

 

 

 

"Niet altijd, maar ik ben me er nu 

wel veel bewuster van, dat ik keuze 

heb uit verschillende dingen." 

 

"Ehm, nou ja, omdat dat inderdaad 

weer een voorbeeld is van ehm, ja, 

hoe ik denk dat dat onderwijs zou, 

zou moeten zijn." 

 

"Ik reageer nu professioneler, of dat 

het wat, eh, dat ik het wat meer 

naar me toe trek, en voorheen zou 

ik d’r nog meer last van hebben, 

daar zou ik echt thuis verdrietig om 

kunnen zijn." 

 

"Meer in het stukje waar ik het 

afgelopen jaar heel erg mee bezig 

ben geweest. Ik ben wel gekomen 

van de ander willen overtuigen, 

vanuit mijn eigen rugzak, iets 

willen, naar steeds beter aan gaan 

sluiten. En wat bedoelt die ander 

eigenlijk en waar zit die ander in 

zijn ontwikkeling en wat maakt nou 

dat ie doet en reageert zoals hij nu 

doet, en daar was dit voor mij wel 

een heel mooi voorbeeld bij." 
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Bijlage C: Format voor beschrijven situaties 

 

Beste …., 

 

Dit format maakt onderdeel uit van het onderzoek waaraan je deelneemt. Het is bedoeld om situaties 

die je in de afgelopen periode hebben geraakt, vast te houden. Uit de verschillende situaties die je hebt 

meegemaakt zullen we tijdens het interview dat we houden een keuze maken. Je hoeft nu nog geen 

keuze aan te geven. 

 

Aan jou de vraag om een korte beschrijving van gebeurtenissen te geven door het beantwoorden van 

de onderstaande vragen, voor elke gebeurtenis apart. Het gaat dan om gebeurtenissen waarbij je 

merkte dat er iets gebeurde met jou als leraar, iets waar je op dat moment of daarna wellicht verder 

over hebt nagedacht. Dit kan een situatie met een leerling zijn, of met een collega of in het team. Waar 

het om gaat is dat je het gevoel had dat je voor een keuzemoment stond: hoe ga ik hier mee om? 

 

In het format heb je ruimte voor het beschrijven van minimaal drie en maximaal vier gebeurtenissen of 

situaties. Heb je meer dan vier gebeurtenissen, kies dan de voor jou het meest relevante. 

 

Insturen voor … 

 

Situatie 1: 

Wat was de aanleiding van de situatie? 

Wat gebeurde er? 

Wat voor gevoel riep de situatie bij je op? 

Hoe reageerde jij? 

Wat was het resultaat? 

Reflectie voor jou? Optioneel 

 

Situatie 2: 

Wat was de aanleiding van de situatie? 

Wat gebeurde er? 

Wat voor gevoel riep de situatie bij je op? 

Hoe reageerde jij? 

Wat was het resultaat? 

Reflectie voor jou? Optioneel 
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Situatie 3: 

Wat was de aanleiding van de situatie? 

Wat gebeurde er? 

Wat voor gevoel riep de situatie bij je op? 

Hoe reageerde jij? 

Wat was het resultaat? 

Reflectie voor jou? Optioneel 

 

Situatie 4: 

Wat was de aanleiding van de situatie? 

Wat gebeurde er? 

Wat voor gevoel riep de situatie bij je op? 

Hoe reageerde jij? 

Wat was het resultaat? 

Reflectie voor jou? Optioneel 
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Bijlage D: Interviewvragen 

Gegevens over de achtergrond en persoonlijke omstandigheden  

Naam 

Geslacht 

Leeftijd 

Leraar sinds 

Verbonden aan deze school sinds 

 

 

Inleiding: 

In dit interview gaan we met elkaar in gesprek, op zoek naar wie jij bent als leraar, naar 

gebeurtenissen die voor jou van betekenis zijn geweest, en naar wat dit voor jou betekent, voor nu 

en de toekomst. 

Interviewvragen 

Startvraag: kun je iets vertellen over hoe het met jou gaat, in jouw klas, hier op deze school? 

1. Hoe is het om leraar te zijn? 

2. Hoe zou je jezelf omschrijven als leraar? 

 

3. Wat heeft je er toe bewogen om leraar te worden? 

4. Vanuit welke overtuigingen geef jij les?  

5. Wat hoort er volgens jou bij het leraarschap? Wat zie jij als jouw rol als leraar? 

 

Je hebt in het format dat je hebt teruggestuurd een aantal situaties benoemd die je hebben geraakt. 

Hier heb ik een print van het format dat je hebt gestuurd. Is hier een situatie bij die voor jou 

bijzonder van belang is geweest en die je verder wil toelichten? 

6. Op welke manier, positief of negatief, was deze situatie voor jou belangrijk? 

Vragen voor verdere uitwerking van de situatie: 

a) Wie was er bij betrokken? 

b) Wat gebeurde er achtereenvolgens? 

c) Hoe ben jij omgegaan met de situatie? 

d) Hoe voelde je je daarbij? 

e) Waarom was deze gebeurtenis belangrijk? 

Vragen voor verdieping van de betekenis: 

a) Wat bedoel je wanneer je zegt..? 

b) Kun je je antwoord verder toelichten? 

c) Kun je een voorbeeld geven? 
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Is er nog een andere situatie uit het format die voor jou bijzonder van belang is geweest en die je 

verder wil toelichten? 

Indien nee: Of zijn er in het verleden nog andere gebeurtenissen geweest die voor jou als leraar 

betekenisvol zijn geweest? 

7. Op welke manier, positief of negatief, was deze gebeurtenis belangrijk? 

Vragen voor verdere uitwerking van de situatie: 

a) Wie was er bij betrokken? 

b) Wat gebeurde er achtereenvolgens? 

c) Hoe voelde je je erbij? 

d) Hoe ben jij omgegaan met de situatie? 

e) Waarom was deze gebeurtenis belangrijk? 

Vragen voor verdieping van de betekenis: 

a) Wat bedoel je wanneer je zegt..? 

b) Kun je je antwoord verder toelichten? 

c) Kun je een voorbeeld geven? 

 

8. Heb je het idee dat deze gebeurtenis of gebeurtenissen voor jou iets veranderd heeft in de 

manier waarop je tegen jezelf als leraar aankijkt?  

 

9. Welke doelen heb je voor jezelf voor ogen om de komende tijd te realiseren als leraar?  

10. Heb je beelden bij hoe je dan leraar bent of wil zijn? 

11. Heb je ideeën bij hoe je deze doelen kunt gaan bereiken? Voor jezelf, voor je omgeving? 

 

Je hebt aangegeven dat je al .. jaren werkzaam bent op deze school. 

12. Hoe ervaar jij in zijn algemeenheid op deze school de mogelijkheid om vorm te geven aan 

je leraarschap? 

13. Wie of wat zijn hierbij van invloed? 

14. Wat betekent dit voor jou? 

 

15. Zijn er zaken die we nog niet besproken hebben en die je graag wil delen? 

 

Ik wil je hartelijk bedanken voor je deelname aan dit gesprek. 

Als je er prijs op stelt, geef ik je graag een terugkoppeling van de bevindingen ten aanzien van jouw 

verhaal en het uiteindelijke resultaat van dit onderzoek. 

Als bedankje geef ik je graag deze attentie. 
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Bijlage E: Interviewprotocol 

- Startvraag om de leraar op het gemak te stellen en deze te laten vertellen over diens  

actuele situatie. 

- Vraag 1 t/m 5. Er wordt gevraagd naar hoe de leraar zichzelf ziet en vanuit welke 

overtuigingen deze les geeft. Antwoorden op deze vragen geven inzicht in de eigen 

overtuigingen over leren en kennisontwikkeling (Ontological en Epistemological Beliefs), de 

wijze waarop de persoon zichzelf ziet en beleeft (Self-Perceptions en Definitions), de doelen 

die de leraar wil bereiken met diens onderwijs (Purpose en Goals) en naar de opvattingen van 

de leraar over de ruimte om te handelen die deze ervaart binnen diens rol als leraar (Perceived 

Action Possibilities) volgens Garner en Kaplan (2019). 

- Vraag 6 t/m 8, inclusief subvragen voor verdere uitdieping. Er wordt gevraagd naar 

betekenisvolle ervaringen. Daarbij kan het vooraf ingevulde format ondersteunen bij het 

terughalen van een gebeurtenis om uit te diepen. Antwoorden op deze vragen geven inzicht in 

het handelen van de leraar (Action) en de bijbehorende emoties (Emotions). Ook wordt 

bevraagd of de leraar inschat dat de manier waarop deze zichzelf ziet als leraar is veranderd 

door de gebeurtenissen. Antwoorden op deze vragen geven inzicht in Ontological en 

Epistemological Beliefs, Self-Perceptions en Definitions en Purpose en Goals (Garner & 

Kaplan, 2019) zoals de leraar op dit moment over zichzelf waar heeft en waar mogelijk ook 

zijn veranderd door de gebeurtenis(sen). 

- Vraag 9 t/m 11. Er wordt gevraagd naar Purpose en Goals (Garner & Kaplan, 2019) voor de 

toekomst. 

- Vraag 12 t/m 14. Er wordt gevraagd naar de omgevingsfactoren van de leraar: de sociale 

context (Social Context), het domein (van het onderwijs) (Domain), en de cultuur (Culture) 

van de leraar in de context (Garner & Kaplan, 2019) die van invloed zijn op de manier waarop 

deze vorm kan geven aan diens identiteit.  

Er wordt een doorvraagstrategie gehanteerd ter verduidelijking of verdieping.  
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Bijlage F: Situaties met ouders en collega's en het DSMRI-model 
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Bijlage G: Situaties met leerlingen en het DSMRI-model 
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Bijlage H  

 

 

Tabel 2  

Betekenisvolle situaties met collega's of ouders als betrokkenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Noot. Letter correspondeert met eerste letter fictieve naam leraar, getal met situatie. Weergave  

                          in vet geeft grote mate van betekenis aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Betrokken in 

situatie 

Kern situatie 

Positief                              Negatief 

   Onderwijs 

samen 

ontwikkelen 

Positieve 

waardering 

Verschil 

visie 

Conflict 

omgang 

   Te veel/te 

weinig 

ruimte 

Collega A3 

D3 

D4 

F5 

 A4 

A5 

C3 

D5 

D6 

F2 

G1  

G2 

G4 

H5 

J2 

J3 

J4 

B3 

B4 

C3 

D6 

H2 

I7 

C4 

F5 

G3 

I6 

Ouder  E2 

E3 

F3 

 

B1 

B2 

E1 

E4 

I1 

I4 

I8 

J3 

B8 

C1 

E4 

H6 

I3 

I5 
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Bijlage I 

 

Tabel 3 

Betekenisvolle situaties met leerlingen als betrokkenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Noot. Letter correspondeert met eerste letter fictieve naam leraar,  

                                   getal met situatie. Weergave in vet geeft grote mate van betekenis  

                                   aan. 

 

 

  

Betrokken in 

situatie 

                      Kern situatie  

Positief               Negatief  

Doel voor 

leerling 

bereiken        

Omgaan 

ongewenst 

gedrag 

leerling 

Doel voor 

leerling 

niet 

bereiken 

Leerling A2 

D1 

D2 

D7 

E2 

E3 

E5 

F3 

F4 

F6 

H1 

J1 

J2 

A1 

B5 

B6 

C2 

D1 

E4 

F1 

H3 

H4 

I2 

B1 

B2 

E1 

E2 

I1 
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Bijlage J  

 

Tabel 4  

 

Probleemgerichte coping 
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Bijlage K 

 

Tabel 5  

 

Emotiegerichte coping 

 

  

Tabel 5 

Handelen van Leraren in Betekenisvolle Situaties  

 

 
   Noot. Letter correspondeert met beginletter fictieve naam leraar, cijfer met de situatie. 

 

 

  

Vormen van 

handelen 

                                                  

                Emotiegerichte coping                                              

   

   

Geen 

verantwoorde 

lijkheid nemen 

  

Verantwoor

delijkheid 

nemen 

Afstand 

nemen  

Accepteren Voor 

zichzelf 

bevestigen 

Externalise

ren 

 Reflecteren 

zelf  

Reflecteren 

ander 

 A1 

B2 

G3 

G4 

H5 

I5 

       

E1 

G1 

I5 

A1 

C2 

C3 

E1 

E3 

E4 

G1 

H1 

J2 

 

 

A1 

C1 

D1 

D6 

E1 

H6 

 

 

 

 

 

A1 

A4 

B1 

B2 

B3 

B8 

D1 

D2 

D3 

D5 

G1 

G4 

H2 

H6 

I1 

 

C3 

D6 

G2 

I1 
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Bijlage L  

Tabel 6 

Citaten bij coping 

Vorm van handelen Voorbeeld citaat 

Probleemgerichte coping  

Actief handelen  

        Initiatief tot contact nemen 

  

"Dus toen zagen we mekaar en toen zei ik nou, ik wil graag als het kan zo 

met jou praten." (HB 2.14) (Benthe, groep 4) 

        Ruimte nemen  "Ik heb binnen de kaders, binnen het kader wat mogelijk was, heb ik 

gedaan wat kon, en binnen dat kader hebben ze een prachtig afscheid 

gehad." (HB 5.2) (Edgar, groep 8) 

    Onderzoeken  "Dus toen heb ik eh, met moeder heb ik, daarover met ouders dus 

gesproken, en toen hebben we echt afgesproken, van nou, we gaan nu 

een poosje proberen om helemaal niet meer met elkaar te overleggen, na 

school aan de poort." (HB 10.5) (José, groep 5-6) 

    Structuur bieden "En op een gegeven moment heb ik maar gezocht dat er iemand in mijn 

klas kwam, ik denk, dit is dé kans, en toen ook gezegd, van, goh, ik ga 

het even opschrijven. Klopt het dat ..?" (HB 8.3) (Hetty, groep 4) 

    Overtuigen  "… na drie dagen belde ik op, hoe het ging, dat het toch wel erg belangrijk 

was dat hij zoveel mogelijk naar school kwam, dus je probeert ze te 

stimuleren om hem naar school te laten gaan" (HB 5.7) (Edgar, groep 8) 

    Strijd aangaan "Daar ga je natuurlijk tegen in en ja, dat wordt knokken, hè, dat wordt 

vechten." (HV 4.5) (Diana, groep 8) 

Afwachten  

    Ruimte geven "Toen ben ik gaan filmen. Oké, laat, laat, laat het maar los. Ik kom de 

beginsituatie filmen." (HB 1.5) (Anton, groep 6-7-8) 

    Zich openstellen "Nou ja, toen heb ik ook gezegd, nou ja, wat belangrijker is, nu, is dat, dat 

jij het blijft volhouden, want als jij d’r aan onderdoor gaat, dat is 

absoluut niet wat wij willen." (HB 10.3) (José, groep 5-6) 

    Er (bewust) niets mee doen "Prima, ik denk, ik ga hier niet op reageren, want dan wordt het zo’n 

welles-nietes verhaal. Dat wil ik helemaal niet." (HB 9.22) (Ivar, groep 

6) 

   Negeren  

    Strijd vermijden "Dus wat doe je dan, om jezelf niet te kijk te zetten, dan ga je daar geen 

probleem van maken." (HV 2.11) (Benthe, groep 4) 
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Vorm van handelen                                         

Emotiegerichte coping 

 

                                 Voorbeeld citaat 

Aan de ander laten – buiten 

zichzelf laten 

 

    Afstand nemen  "Op het moment dat ik bij mezelf irritatie bespeurde heb ik deze emotie, 

bewust, geblokt en heb ik afstand genomen van de lln door hem in een 

andere ruimte rustig te laten worden." (SB F1.1) (Anton, groep (6-7-8) 

    Accepteren "Maar ja, dan denk ik weer, ik weet dat ik nu aan het vervangen ben, en 

dat ik het hier mee moet doen." (SB 7.5) (Gino, groep 1-2) 

    Voor zichzelf bevestigen  "Maar dat wat ik bedenk op dat moment dat dat niet is, dat dat niet fout 

hoeft te zijn, en dat ik wel daar, dat ik dat als uitgangspunt mag 

gebruiken. Dat ik wel gewoon mag geloven in dat wat ik zelf denk op 

dat moment' (SB 3.1) (Chris, groep 8) 

    Externaliseren "Ja, toen was ik even verbaasd, van wat zeg jij me nu? Eh. Ja, en op dat 

moment kon ik d’r weinig mee. En daarna denk je, ja, zegt meer over 

die ouder, denk ik, dan eh, dan over mij." (HV 8.12) (Hetty, groep 4). 

Verantwoordelijkheid nemen   

    Reflecteren zelf "Ja, maar bij die laatste situatie heb ik wel een beetje het gevoel dat ik daar 

een soort van reflectie, eh, zelf gehad heb. Ik weet waar het mis is 

gelopen, en ehm, En ja, het is niet persé dat ik iemand de schuld kan 

geven, het is een beetje een samenloop van omstandigheden, ehm, maar 

hoe dan ook, heb ik daar wel van geleerd." (SO 2.2) (Benthe, groep 4) 

    Reflecteren ander "Ik eh, vond het sowieso al spannend om naar haar toe te gaan, om er op 

terug te komen, maar ik dacht wel, ja, ik wil d’r wel wat mee, want dit 

zegt ze niet zomaar, misschien had ik zelfs eerder willen zeggen nog, 

dat ze het, dat ik het vervelend vond, dat het zo, mij zo ter orde is 

gekomen, maar goed, ik heb meer om opheldering gevraagd." (SO 3.5) 

(Chris, groep 8) 
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Bijlage M 

Tabel 7 

Ontwikkeling van Identiteit in Betekenisvolle Situaties  

Soort Situatie Meer zelfinzicht Bestendiging Handelen  Aspecten Geen uitspraak 

Positief Collega A3   D3  

D4 

F5 

Positief Ouder E2 

E3 

  J4 

Positief  Leerling D1 

E2 

E3 

F3 

H1 

J1 

J2 

D1 D1 A2 

D2 

D7 

E5 

F4 

F6 

Negatief Collega G1 

G2 

G4 

H2 

 

A4 

A5 

B3 

D6 

G2 

G4 

H2 

H5 

I6 

I7 

J3 

C3 

D6 

G4 

I6 

I7 

B4 

C4 

D5 

F2 

F5 

G3 

Negatief Ouder E1 

E4 

J3 

C1 

E4 

J3 

B2 

C1 

B1 

B8 

H6 

I3 

I4 

I5 

I8 

Negatief Leerling A1 

C2 

D1 

E2 

E3 

F1 

J1 

J2 

D1 

I1 

B6 

D1 

I1 

B5 

H3 

H4 

I2 

I10 

Noot.: Letter correspondeert met beginletter fictieve naam leraar, cijfer met de situatie. 
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Bijlage N: Voorbeeld zelfdialoog en verificatie 

 

Hetty laat leerlingen een werkblad over hun welbevinden invullen en merkt dat een leerling 

naar aanleiding daarvan zich opent naar de leraar. Over de situatie spreekt Hetty in algemene 

termen. Zij verwoordt haar innerlijke dialoog als volgt:   

" … ineens begon die te praten en toen dacht ik, o, hier moet ik iets mee, want dat deed ‘ie 

normaal niet". En: "En op een gegeven moment heb ik maar gezocht dat er iemand in mijn 

klas kwam, ik denk, dit is dé kans". Hetty maakt de afweging tussen haar overtuigingen 

(OB&EB) dat een leerling geholpen kan worden middels een gesprekje en de 

verantwoordelijkheid voor de groep. Ook maakt Hetty de afweging tussen de zelfkennis dat 

de situatie een emotionele lading kan krijgen vanwege eigen jeugdervaringen waarin zij 

aandacht van haar ouders heeft gemist, en het zelfbeeld dat zij juist vanwege haar achtergrond 

kan helpen (SP&SD):  

Ja, … , alleen heb je soms een situatie, ja, dan denk je van, o, dat heeft wel veel 

raakvlakken met mijn jeugd, en dat is dan wel aangrijpend. Maar dan denk ik, door er 

iets mee te doen kan ik wel misschien het verschil maken. (Hetty,  groep 4) 

Vervolgens maakt Hetty de afweging om verdere actie te ondernemen: "En daarna had 

ik een hele lap tekst, maar ik had zoiets van, hier kan ik iets mee, hier moet ik iets mee, voor 

mijn gevoel", waarbij opnieuw de overtuigingen (als leraar dien je een leerling te helpen) en 

het zelfbeeld meespelen (ik kan het verschil maken). 

Als uiting van verificatie geeft Hetty aan: "en toen zei de teamleidster wel van eh, ja, 

eigenlijk hoef je daar niks mee, want dat gaat wel ver, maar ik snap wel dat je er iets mee 

wil". Hiermee wordt Hetty bevestigd in haar zelfbeeld (SP&SD), want zij wordt herkend in de 

manier waarop zij voor kinderen wil opkomen. Ook worden haar overtuigingen (OB&EB) 

ondersteund. Hetty gaat met ouders en de leerling in gesprek over de zorgen en angsten die de 

leerling heeft gedeeld, waarna de ouders hulp gaan organiseren en de leerling zich beter gaat 
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voelen. Ook vanuit ouders krijgt Hetty daarna bevestiging (verificatie) dat deze een passende 

aanpak heeft gehanteerd: "Dus het heeft uiteindelijk een hele hoop opgeleverd, daarna hebben 

ouders mij daar ook voor bedankt, en ja, dat is wel, eh, heel mooi". Uiteindelijk bereikt Hetty 

meer zelfinzicht en bestendiging van haar identiteit: "Ik voelde aan dat ik hiermee het verschil 

voor hem kon maken" (Hetty, groep 4). 
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Bijlage O 

 

Tabel 8 

Reflectie over handelen in betekenisvolle situaties 

Vorm Reflectie Zelf Ander 

In Situatie I1 

H6 

C3 

I1 

Na Situatie A1 

A4 

B1 

B2a 

B3 

B8a 

D1a 

D2a 

D3a 

D5a 

G1 

G4 

H2 

 

D6 

G2 

Noot.  a Reflectie over aspecten van identiteit. Letter correspondeert met beginletter 

fictieve naam leraar, cijfer met de situatie. 

 


