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I. INLEIDING 

Voor de keuze van mijn onderzoeksonderwerp heb ik me gebaseerd op mijn ervaringen als 

studente in de initiële lerarenopleiding secundair onderwijs groep 1. Gedurende mijn studies 

merkte ik namelijk dat mijn medestudenten en ik de stage zeer intens beleefden: heel wat 

gevoelens, angsten en verwachtingen doken op.  

In de opleiding werd daar nauwelijks bij stilgestaan. Er was wel de mogelijkheid om deze 

gedachten in je reflectie kwijt te kunnen maar na de stage verdwenen deze reflecties in een mapje 

onderaan de stapel. Er werd er nooit meer op teruggekomen maar je kreeg er wel ‘punten’ voor.  

Tijdens de opleiding en stage gaven de docenten vooral technische tips en aanwijzingen over 

klasmanagement en didactiek. De gehele opleiding stond vooral in het teken van de technische 

beheersing van het vak en de bijhorende didactiek. De emoties, stress, frustratie en euforie die 

opdoken tijdens de stage werden genegeerd en als te verwaarlozen beschouwd. 

Ik ben ervan overtuigd dat het gebrek aan aandacht voor die onderliggende vragen en gevoelens 

deels de reden vormde waarom ik nooit in het beroep van leerkracht ben gestapt. Ik bleef 

worstelen met angst en twijfels. Ondanks mijn goede resultaten had ik het gevoel dat ik jongeren 

weinig kon bijbrengen omdat ik zelf nauwelijks een idee had van wat een goede leerkracht is. Na 

het behalen van mijn diploma kwam ik in de opleiding pedagogische wetenschappen terecht waar 

ik op verschillende vlakken heel wat wijzer ben geworden. Toch draag ik nog steeds die 

verwarrende ervaringen mee vanuit mijn vooropleiding. Hierin vond ik dan ook de basis voor mijn 

scriptie. 

 

Op basis van deze persoonlijke ervaringen ben ik op zoek gegaan naar literatuur in verband met 

emoties in de lerarenopleiding. Onmiddellijk viel het grote gebrek aan onderzoek in dit domein op, 

hoewel er de laatste jaren wel wat meer interesse lijkt te zijn vanuit wetenschappelijke hoek.  

Om voorgaande lacune enigszins op te vangen werd er doorheen dit verkennend onderzoek 

nagegaan welke emoties student-leerkrachten in de stage ervaren, hoe ze ermee omgaan en welke 

begeleiding ze in dit verband vanuit de lerarenopleiding verwachten. 

In wat volgt wordt eerst een beeld geschetst van de professionaliteitsopvatting en bijhorende 

reflectiegebruiken in de Vlaamse lerarenopleiding, vervolgens wordt er nagegaan wat er in de 

literatuur reeds te vinden is in verband met emoties in het beroep van leerkrachten en gaan we 

dieper in op wat emoties eigenlijk zijn en hoe ze gereguleerd worden door enkele belangrijke 

theorieën in dit verband te belichten. Het theoretisch deel wordt afgesloten met een bespreking 

van wat student-leerkrachten van de begeleiding in de lerarenopleiding verwachten. Op basis 

hiervan wordt de onderzoeksopzet en –resultaten voorgesteld en na een uitgebreide discussie 

hiervan komen we tot een conclusie waarin de theoretische en praktische implicaties van dit 

onderzoek worden besproken.  
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II. LITERATUURSTUDIE 

1. De lerarenopleiding vandaag 

Wanneer een student vandaag in de initiële lerarenopleiding start, krijgt deze gedurende drie jaar 

een combinatie van theorievakken en praktijk (stage). Doorheen de verschillende jaren zal het 

praktijkgedeelte een steeds groter aandeel innemen: beginnend met ‘micro-teaching’ waarbij 

eenvoudige lesopdrachten worden uitgewerkt en aan medestudenten onderwezen in het eerste jaar 

tot drie maanden stage in het laatste jaar van de opleiding.  

Vandaag de dag wordt er in de meeste lerarenopleidingen gereflecteerd op deze ervaringen: 

studenten schrijven een verslag waarbij ze dieper ingaan op de sterktes en zwaktes van de 

gegeven les, zodat ze daar de volgende lessen aan kunnen werken. Reflectie is echter niet altijd zo 

vanzelfsprekend geweest in de opleiding van leerkrachten. In wat volgt wordt hier dieper op 

ingegaan. 

1.1 Beperkte professionaliteitsopvatting 

Eind 19e eeuw, ten tijde van de industriële evolutie en de ontwikkeling van de welvaartsstaat, 

begon men jongeren op te leiden naar volwassenheid. In die tijd was lesgeven een missie en stond 

de leerkracht tussen maatschappij en bevolking (Depaepe & Simon, 1993 in Schepens, 2005). 

Vanaf de 20e eeuw verminderde die autonomie geleidelijk aan, tegelijkertijd met toenemende 

initiatieven tot professionalisatie vanuit de educatieve en pedagogische wetenschappen. Deze 

kregen steeds meer controle over het lerarenberoep, met een niet te dichten kloof tussen 

academische en praktijkkennis als gevolg. De autonomie van de leerkracht bleef in dit opzicht 

beperkt tot de klas en dit leidde tot een geïsoleerde positie van de leerkracht. Ook zijn taak bleef in 

discussies over de professionaliteit van het leerkrachtenberoep in de brede samenleving buiten 

beschouwing (Korthagen, Tigchelaar & Wubbels, 2001; Novoa, 1994 in Schepens, 2005). 

Dergelijke visie, waarbij de vakinhoudelijke en vakdidactische oriëntatie primeert en de leerkracht 

gericht is op het dagelijks handelen in de klas, wijst op een beperkte professionaliteitsopvatting 

van het leraarschap (Aelterman, 2002, 2006). Hierdoor hoeft men in de opleiding toekomstige 

leerkrachten enkel een aantal technieken en manieren aan te leren om op een zo efficiënt 

mogelijke manier kennis bij te brengen aan de leerlingen. In dergelijke traditionele lerarenopleiding 

domineert de technische rationaliteit, met als gevolg een zeer rigide kijk op zowel leren lesgeven 

als het lerarenberoep. Het doorgeven van bestaande patronen in educatie en maatschappij 

primeert hierbij, in tegenstelling tot het stimuleren van emancipatie, innovatie en creativiteit 

(Beyer & Zeichner, 1987, Pratt, 1980; allen in Schepens, 2005).  

 

Het gevaar bij een opleiding die onderliggende technisch-rationele visie hanteert is dat de nadruk 

vooral komt te liggen op de technische kant van de opleiding, de zogenaamde 

taakbekommernissen zoals bijvoorbeeld: ‘Hoe organiseer je groepswerk? Hoe ga je over van een 
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theoretisch naar een praktijkgedeelte in de les?’ (Fuller, 1969; Janssens 1994; Tistaert, Janssens & 

Laevers, 1995). Deze bekommernissen spelen zeer sterk bij de student en in die zin is technische 

en praktische hulp noodzakelijk. Anderzijds is het belangrijk dat lectoren duidelijk aangeven dat 

lesgeven meer inhoudt dan het in de hand hebben van de klas en het organiseren van 

leeractiviteiten, wanneer de studenten uiteindelijk voor de klas staan in de stageperiode worden ze 

immers geconfronteerd met situaties, problemen en gevoelens die niet aan bod kwamen in hun 

opleiding. In de literatuur wordt deze ervaring omschreven als de zogenaamde ‘praktijkkloof’ 

(Kelchtermans, 2003; Korthagen et al., 2001): 

1.2 Verruimde professionaliteitsontwikkeling 

Door de focus op het technische aspect van het lesgeven in de lerarenopleiding worden de 

persoonlijke ervaringen en opvattingen van de studenten over het hoofd gezien, wat leidt tot de 

praktijkkloof: “Een student die in de lerarenopleiding beland, is geen onbeschreven blad. Men heeft 

er al een hele carrière opzitten als leerling en door ervaringen met leerkrachten en 

onderwijssituaties heeft men reeds een geheel eigen referentiekader opgebouwd.” (Kelchtermans, 

2001, p. 94). Dit referentiekader werkt als het ware als een soort filter van waaruit de hele 

opleiding wordt opgevat. Bepaalde aspecten glippen erdoor, andere worden verworpen omdat ze 

niet bij de ideeën van de student passen.  

Over deze persoonlijke ideeën van student-leerkrachten en de mogelijke gevolgen hiervan voor de 

lerarenopleiding is er al heel wat in de literatuur verschenen (o.a. Wideen, Mayer-Smith & Moon, 

1998). Persoonlijke ideeën van de student zijn ook gekend als ‘subjectieve theorieën’; dit in 

contrast met de ‘objectieve theorieën’, namelijk de theoretische kennis die in de lerarenopleiding 

wordt aangeboden (bijvoorbeeld de wetenschappelijk onderbouwde theorie die in handboeken over 

didactiek of onderwijskunde te vinden is).  

Het spreekt voor zich dat de subjectieve theorieën en idealen die studenten doorheen hun leven 

hebben opgebouwd stevig verankerd zijn. Het probleem bij een lerarenopleiding die de nadruk legt 

op technische rationaliteit is dat men vertrekt van de idee dat studenten deze ‘beliefs’ vlot 

aanpassen aan de wetenschappelijk onderbouwde kennis die in de opleiding wordt aangeboden. De 

studie van Wideen et al (1998) verwerpt echter deze stelling: 

 

One could ask, if the beliefs of preservice teachers are not amenable to change in any way, 

then why do so many teacher educators and researchers create expectations that involve 

conceptual change? [I]ndividuals’ lay theories prevailed even though preservice teachers 

were presented with knowledge-based theories that were contrary (…) [P]rior beliefs 

prejudice and color as much as they illuminate. (Wideen et al., 1998, p 145) 

 

Kelchtermans (1997, 2001, 2003) werkte het idee van de subjectieve theorieën verder uit en 

ontwikkelde op basis van onderzoek het persoonlijk interpretatiekader: “Daarmee bedoelen we het 

geheel van cognities dat fungeert als een bril waardoor de leerkrachten hun beroepssituatie 

waarnemen, er betekenis aan geven en erin handelen.” (Kelchtermans, 2001, p 15). Dit 
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interpretatiekader kan beschouwd worden als de mentale neerslag van ervaringen en ideeën die 

studenten hebben opgedaan vóór en tijdens hun opleiding. 

toekomstperspectiefprospectief

opvattingen

subjectieve onderwijstheorie

kennis

professioneel zelfverstaan

retrospectief

toekomstperspectiefprospectief

opvattingen

subjectieve onderwijstheorie

kennis

professioneel zelfverstaan

retrospectief
•taakopvatting•normatief

•beroepsmotivatie•evaluatief

•zelfwaardegevoel•conatief

•zelfbeeld•descriptief

•taakopvatting•normatief

•beroepsmotivatie•evaluatief

•zelfwaardegevoel•conatief

•zelfbeeld•descriptief

 

Figuur 1: Het persoonlijk interpretatiekader ( Kelchtermans, 2001) 

 

Binnen dit persoonlijk interpretatiekader onderscheidt Kelchtermans twee grote domeinen: het 

professioneel zelfverstaan en de subjectieve onderwijstheorie. 

− Het professioneel zelfverstaan verwijst naar het geheel van opvattingen die men heeft over 

zichzelf als leerkracht. Daarbinnen kunnen vijf componenten worden onderscheiden: zelfbeeld 

(Hoe beschrijft de student-leerkracht zichzelf?), zelfwaardegevoel (Hoe goed vindt de student-

leerkracht dat hij/zij het beroep uitoefent?), beroepsmotivatie (Wat zijn voor de betrokkene de 

belangrijke motiverende factoren in het beroep?), taakopvatting (Wat ziet de betrokkene als 

zijn/haar taak om een goede leerkracht te zijn? WAT moet ik doen en WAAROM?) en 

toekomstperspectief (Welke verwachtingen heeft de betrokkene tegenover zijn/haar toekomst 

in het beroep?). 

− Het professioneel zelfverstaan staat in relatie tot de subjectieve onderwijstheorie. Dit laatste 

gaat om een persoonlijk geheel van kennis en opvattingen over onderwijzen, bijv. 

vakinhoudelijke kennis, opvattingen over effectieve (vak-)didactische strategieën of vuistregels 

voor goed klasmanagement en groepsdynamische inzichten. Samengevat gaat het hier over de 

vraag: ‘HOE moet ik het doen en WAAROM ZO?’ “We kunnen dit omschrijven als de 

professionele know-how van leerkrachten.” (Kelchtermans, 2003, p 19 e.v.) 

 

Het is dus van belang dat docenten in de lerarenopleiding zicht hebben op de referentiekaders van 

hun studenten en deze als aangrijpingspunt nemen om samen met de student op ervaringen in de 

stage te reflecteren, aangezien de voorgeschiedenis en idealen van de student een sterke invloed 

hebben op de ontwikkeling tot professionele leerkracht. Uit het voorgaande blijkt dat een 

traditionele technisch-rationele opleiding hier niet in zal slagen door de exclusieve gerichtheid op 

het handelen in de praktijk. 
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Een onderzoeksgerichte (inquiry-oriented) lerarenopleiding daarentegen gaat verder dan het 

beperkte, uitvoerende beeld van de leraar door een reflectieve houding centraal te stellen, waarbij 

zowel de eigen opvatting als de bredere maatschappelijke context wordt meegenomen. Het begrip 

dat aan deze benadering ten grondslag ligt, is de verruimde professionaliteitsontwikkeling waarbij 

de leerkracht naast de vakinhouden en vakdidactiek eveneens gericht is op het vakoverschrijdend 

functioneren als lid van de schoolorganisatie. De ontwikkeling naar het verruimde 

professionaliteitsbegrip is niet enkel van belang voor kwalitatief hoogstaand onderwijs maar 

verhoogt eveneens het welbevinden van de leraar aangezien stress en ontevredenheid bij 

leerkrachten grotendeels samenhangen met de microsituatie van het alledaags functioneren (Van 

Ginkel, 1987; OTO, 1988; Stichting Technologie Vlaanderen, 1999; allen  in Aelterman, 2006).  

 

De meeste lerarenopleidingen in Vlaanderen hebben zich reeds georiënteerd op de 

onderzoeksgerichte lerarenopleiding. Zowat elke zichzelf respecterende lerarenopleiding heeft 

reflectie in het curriculum opgenomen en de wetenschappelijke literatuur staat er vol van. Toch is 

de definitie van reflectie niet zo eenduidig als die lijkt en verschilt deze naargelang de 

onderliggende visie die men heeft op onderwijs. Zo legt Schön (1983, 1987) in ‘reflection-on-

action’ sterk de nadruk op het verband tussen de handeling en de eigen inschatting van de situatie. 

Zeichner (1983) daarentegen gelooft dat de reflecterende persoon vooral relaties moet zien tussen 

het eigen handelen en ethische, morele en politieke principes.  

We kunnen wel stellen dat bijna alle onderzoekers het erover eens zijn dat reflectie een specifieke 

vorm van denken is en dat de oorsprong van het begrip kan worden gevonden in het werk van 

Dewey (1933) die waarschuwde voor een te technische visie op onderwijs. 

Traditioneel wordt in de meeste lerarenopleidingen in België en Nederland gebruik gemaakt van de 

“reflectiecyclus van Korthagen”,  een model van een ideaaltypische reflectiecyclus, mede gebaseerd 

op het werk van Kolb over ervaringsleren (Korthagen & Vasalos, 2002).  

 

 

Figuur 2: De reflectiecyclus van Korthagen (Korthagen & Vasalos, 2002) 
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Dit model wordt spiraalsgewijze voortdurend herhaald, waarbij stap vijf opnieuw de basis vormt 

voor stap één. Zoals blijkt uit de figuur, bestaat het model uit vijf opeenvolgende fases: 

- Fase 1: handelen, waarbij het opdoen van praktijkervaring centraal staat. Dit kan iets 

eenvoudigs zijn zoals het schrijven van een woord op het bord maar evengoed een complexe 

handeling als het geven van een wiskundeles. 

- Fase 2: terugblikken op het feitelijk handelen. Dit kan zich reeds tijdens het handelen voordoen 

bijvoorbeeld bij een onverwachte situatie (reflection-in-action). Ook na het handelen  kan 

teruggeblikt worden (reflection-on-action) (Schön, 1983). In deze fase staat men stil bij de 

ervaringsfeiten, wat belangrijk is omdat veel studenten de neiging hebben zeer vlug conclusies 

te trekken uit de praktijk en direct op zoek te gaan naar handelingsalternatieven. Dit is echter 

niet voldoende want men dient ook dieper in te gaan op de situatie: goed nagaan wat er 

gebeurde en hoe het te verklaren valt. Dit laatste gebeurt niet enkel vanuit de eigen intenties 

maar eveneens vanuit de positie van de leerlingen. 

- Fase 3: de student wordt zich bewust van de essentiële aspecten van de concrete ervaring. 

Vaak gaat dit gepaard met het vinden van verbanden of het herstructureren van de situatie. 

Dit is ook de fase waarin er de mogelijkheid is om de eigen opvattingen/subjectieve 

onderwijstheorie (Kelchtermans, 2001) in vraag te stellen en eventueel af te stemmen op 

nieuwe inzichten. 

- Fase 4: er worden alternatieven ontwikkeld voor het gedrag van de leerkracht-in-opleiding die 

beter geschikt zijn voor het bereiken van het gegeven doel. Uit die mogelijke alternatieven 

wordt een keuze gemaakt. 

- Fase 5: de besproken veranderingen worden uitgeprobeerd in de praktijk. Dit geldt als een 

nieuwe ervaring. De cyclus kan nu opnieuw worden doorlopen, vertrekkende van de opgedane 

ervaring.  

(Korthagen, Koster, Melief  & Tigchelaar, 2002; Korthagen & Vasalos, 2005) 

 

De student-leerkracht kan dit model alleen doorlopen of onder begeleiding. Het model wordt 

beschouwd als normatief wat betekent dat reflectie een systematische vorm aanneemt die geldt 

dan als een ‘goede’ reflectie. De inbedding van het model in de praktijk (men begint en eindigt in 

de praktijk) en zijn eenvoud verklaren wellicht het succes ervan in de verschillende 

lerarenopleidingen. 

Vaak wordt de reflectiecyclus gecombineerd met het schrijven van een reflectieverslag, op die 

manier kan de lector immers controleren in hoeverre de student de reflectie heeft uitgevoerd. Uit 

onderzoek blijkt echter dat de combinatie van de methodiek van Korthagen en het schrijven van 

een verslag niet de gewenste resultaten oplevert. De verslagen zijn niet feitelijk genoeg en 

studenten beperken zich tot een globale weergave van incidenten. Ook het taalgebruik laat vaak te 

wensen over waardoor reflectie vaak zeer beperkt blijft (Pauw, 2005). 

Wanneer alle fases zorgvuldig gevolgd worden is het model van Korthagen een zeer goede leidraad 

om te komen tot systematische reflectie. Toch gebeurt dit niet altijd. In de praktijk is het namelijk 

vaak zo dat de tweede en/of derde fase wordt overgeslagen. Hierdoor vervalt men in een zeer 

oppervlakkige reflectie waarbij men voor alles wat mis gaat onmiddellijk alternatieven opzoekt 

zonder stil te staan bij de kern van de situatie. Dit wordt versterkt door dat studenten tijdens hun 



 

Literatuurstudie 12 

stage onder een enorme handelingsdruk staan en vaak geen tijd hebben om dieper op de feiten in 

te gaan.  

Het oppervlakkige gebruik van reflectie blijkt ook bevestigd te worden door onderzoek (zie in dit 

verband ook Biesta, Verkuyl & Korthagen, 2002; Kelchtermans, 2001; Luttenberg, 2002).  

 

Reflecteren heeft bij studenten vaak het karakter van zelf-evaluatie (“ik heb het niet goed 

gedaan”) en leidt niet zelden tot zelfverontschuldiging en goede voornemens (“een 

volgende keer zal ik eerder moeten ingrijpen”). Daarbij komt dat studenten vaak niet 

verder gaan dan het geven van verklaringen voor zaken die niet goed gingen (“er zat een 

erg vervelende leerling in mijn klas die ik alle aandacht moest geven, daardoor verloor ik 

het overzicht over de rest van de groep”). Op deze wijze wordt betrekkelijk weinig aan 

nieuwe en diepere inzichten gewonnen. (Procee & Visscher-Voerman, 2004, p. 37) 

 

Het hierboven geschetste gebruik van reflectie beperkt zich dus tot het eerste niveau  van de drie 

niveaus die door van Manen worden onderscheiden (1991): 

- Het eerste niveau omvat de technocratische rationaliteit waarbij de inhoud van de reflecties 

gericht is op een technische probleemoplossing in functie van effectiever en efficiënter 

onderwijzen. Voorgaande opmerking in verband met oppervlakkige reflectie waarbij de tweede 

of derde fase van de cyclus van Korthagen wordt overgeslagen kunnen we hier plaatsen. 

- Practical action gaat dieper, waarbij de aan de actie onderliggende vooronderstellingen, 

vooropgestelde waarden en gerealiseerde effecten worden verhelderd. Men wil het eigen 

handelen beter op het doel afstemmen. 

- Bij het derde niveau, kritische reflexiviteit, neemt de student eveneens ethische en morele 

criteria mee in overweging. De relatie met de bredere maatschappij wordt gelegd, hierbij wordt 

zowel de onderwijsact als de context van het onderwijzen in vraag gesteld. Bij dit laatste dient 

wel opgemerkt te worden dat het niet altijd mogelijk en wenselijk is om kritisch te reflecteren 

gedurende het lesgeven. 

 

Wanneer we de theorie in verband met ‘concerns’ in acht nemen, is de grote aandacht voor het 

technische aspect van het ‘leraar zijn’ in zekere mate te begrijpen. Concerns verwijzen namelijk 

naar die situaties en feiten waar men mee begaan is en evolueren idealiter van bekommernissen 

om zichzelf, over bekommernissen om de taak tot bekommernissen om de leerlingen. 

Studenten zijn in de beginfase van de lerarenopleiding dus nog zeer sterk bezig met de zelf- en 

taakbekommernissen en hebben bijgevolg nood aan veel praktische tips en ideeën in verband met 

de praktijk van het lesgeven (Fuller, 1969; Janssens et al., 1995). Ook Korthagen, Tigchelaar & 

Wubbels (2001, p. 24) geven dit aan:  

 

Mede onder invloed van de schoolcultuur zijn leraren vaak sterk gericht op het snel vinden 

van oplossingen voor praktische problemen, zonder dat reflectie plaatsvindt op de 

onderliggende problematiek. Dat is weliswaar een effectieve manier om in een hectische 

praktijk overeind te blijven, maar het gevaar bestaat dat de professionele ontwikkeling 

stagneert. 
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In zijn latere werk stelt Korthagen (2004) zelf dan ook een meer holistische kijk op de leraar in 

wording voor.  

 

 Figuur 3: Het ui-model: de verschillende niveau’s van verandering (Korthagen, 2004) 

 

Deze visie maakt hij aanschouwelijk door middel van een ui die de verschillende niveau’s in de 

persoon van de leerkracht weergeeft waarop beïnvloeding mogelijk is. De twee buitenste niveau’s 

(omgeving en gedrag) zijn deze waar men zich in de lerarenopleiding traditioneel het meest om 

bekommert. Iets dieper liggen de competenties, namelijk de onderliggende kennis, vaardigheden 

en attitudes. Meer naar de kern toe vinden we de overtuigingen, die vaak zeer sterk bepalen wat 

de student-leerkracht overhoudt uit de opleiding; en de (professionele) identiteit, die de morele, 

politieke en emotionele dimensies van de persoon verenigt. Tegen de kern bevindt zich de missie, 

waarbij de rol van de leerkracht in het groter geheel centraal staat. Met dit model pleit Korthagen 

voor een reflectie die stilstaat bij de kernkwaliteiten van de student met als uiteindelijk doel het 

groeien naar wat men ziet als een ‘goede leerkracht’.  

 

In aansluiting met het ui-model van Korthagen zijn er een aantal methodieken die peilen naar de 

diepere dimensies van de student en die in de lerarenopleiding een interessante aanvulling kunnen 

zijn op de traditionele reflectie-instrumenten. Zo is er de onderwijsautobiografie (Kelchtermans & 

Vandenberghe, 1993; Verkuyl, 2002), het pedagogisch (tegen)voorbeeld (Schepens, 2004; 

Verkuyl, 2002), leraarbeelden (Verkuyl, 2002), het pedagogisch muurtje (Verkuyl, 2002; Biesta, 

Korthagen & Verkuyl, 2002), de contrastanalyse (Aelterman, 2006; Biesta, Korthagen & Verkuyl, 

2002) en het Stimulated Recall Interview (SRI) (Calderhead, 1981; Schepens, Aelterman & Van 

Keer, 2007). 

De auteurs van deze methodieken (Kelchtermans, 2004; Klaassen, 1994; Korthagen en Verkuyl, 

2000) pleiten voor een brede en diepe inhoudelijke reflectie, analoog aan het derde niveau van 

reflectie zoals beschreven door van Manen (1991): ‘diepe reflectie’ reikt voorbij het niveau van de 

efficiënte uitvoering van het onderwijzend handelen om door te stoten tot op het niveau van de 
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onderliggende opvattingen, waarden en normen. Met andere woorden, bij diepe reflectie wordt het 

persoonlijk referentiekader mee onder de loupe genomen en kritisch getoetst. Anderzijds heeft 

‘reflectie in de breedte’ aandacht voor alle betrokken dimensies van het lesgeven:  

- Morele dimensie: als leerkracht werkt men mee aan het vormen van toekomstige generaties. 

Bijgevolg duiken er onvermijdelijk vragen en twijfels op rond de waarden en normen die men 

aan leerlingen meegeeft. Bovendien moet elke leerkracht hierbij rekening houden met eisen en 

verwachtingen van verschillende partijen als ouders, werkveld, directie, overheid… tegenover 

wie hij zich in toenemende mate dient te verantwoorden.  

- Politieke dimensie: verschillende partijen hebben belang bij hetgeen de leerkracht in de klas 

doet of laat. Het werkveld stelt bijvoorbeeld eisen in verband met het curriculum, de overheid 

wil bepaalde vakken introduceren om hete hangijzers in de maatschappij aan te pakken,…  

- Technische dimensie: hierboven reeds uitgebreid besproken en een niet te onderschatten 

aspect van het onderwijs. Deze dimensie dient in relatie gezien te worden tot de andere drie.  

- Emotionele dimensie: lesgeven, voor de klas staan en in contact komen met anderen, het 

leraarschap is bij uitstek een beroep waarbij emoties niet kunnen weggedacht worden. Niet 

enkel de erkenning van leerlingen, maar evengoed die van ouders, directie en collega-

leerkrachten spelen een rol. Na de technische dimensie komt de emotionele dimensie 

waarschijnlijk het meest aan bod in de lerarenopleiding. Het is belangrijk dat erkend wordt dat 

het hier gaat om een fundamenteel aspect van het beroep.  

(Kelchtermans, Robbens & Deketelaere, 2004, p.18 e.v.)  

 

Laten we even dieper ingaan op die laatste dimensie. Uit de inleiding bleek dat ik heel wat 

tegenstrijdige emoties in de lerarenopleiding heb ervaren maar dat er geen aandacht aan werd 

besteed door docenten of in reflectie. Anderzijds wordt door diverse auteurs benadrukt dat vanuit 

het concept van de verruimde professionaliteitsontwikkeling kritische reflectie met aandacht voor 

zowel de morele, politieke, technische als emotionele dimensie van het leraarschap noodzakelijk is, 

iets waar het in de huidige lerarenopleiding aan ontbreekt. In wat volgt ga ik daarom dieper in op 

die emotionele dimensie: wat zijn emoties precies, welke betekenis hebben ze voor student-

leerkrachten en waarom worden ze in de huidige lerarenopleiding nog steeds genegeerd?  

2. Erkenning en belang van emoties in het lerarenberoep 

Uit de beschrijving van de hedendaagse lerarenopleiding blijkt dat er reeds heel wat aandacht is 

voor het cognitieve aspect van het lesgeven en de ideeën waarmee studenten in de 

lerarenopleiding terechtkomen. Anderzijds zien we ook dat de lerarenopleiding met een aantal 

problemen kampt die voornamelijk gerelateerd zijn aan de blijvende focus op het technische aspect 

van het lesgeven, waardoor er essentiële elementen van het groeien tot een volwaardige leerkracht 

over het hoofd worden gezien. 

Eén van die elementen zijn de emoties. Ondanks het feit dat deze een belangrijke drijfveer vormen 

voor het gedrag van een leerkracht in opleiding, is er tot op heden weinig onderzoek naar gebeurd, 

al lijkt daar stilaan verandering in te komen (Evelein, 2005). De erkenning van emoties en een 

adequate begeleiding ervan kan namelijk een belangrijke sleutel bieden tot het verhelderen van 
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het gedrag van de leerkracht-in-opleiding, evenals de problemen waarmee de lerarenopleiding 

worstelt. In wat volgt ga ik in op de vraag hoe het komt dat emoties zo weinig aandacht krijgen in 

onderzoek en de lerarenopleiding zelf.  

2.1 De Westerse visie op emoties 

Emoties zijn niet weg te denken uit ons leven. Toch worden emoties in de Westerse wereld nog 

steeds voornamelijk als irrationeel beschouwd: ze staan het helder denken, de rede, in de weg. 

Een idee dat reeds bij de Grieken ontstond, zo’n 2000 jaar geleden, toen Seneca aangaf dat 

emoties het evenwicht van de geest vertroebelen. Nochtans gaat deze tegenstelling tussen hart en 

verstand absoluut niet op: emoties zijn rationeel. Wanneer we ons bijvoorbeeld angstig voelen, kan 

dit zijn omdat we geloven dat bepaalde mensen ons schade willen toebrengen. 

 

It is important to recognize that emotions reflect the way we believe things are going for or 

against us. They are, in effect logical and depend on reason or thought, even though the 

reasoning may be faulty or base don unrealistic premises. […] It is mostly the poor quality 

of our thought, knowledge, and beliefs and the lack of wisdom in the goals to which we 

commit ourselves that are the primary causes of human folly. (Lazarus, 2006, p.17 e.v.) 

 

Deze gedachtegang wordt door heel wat andere onderzoekers gevolgd (o.a. Schutz & DeCuir, 

2002; Zembylas, 2004).  

2.2 Emoties in het beroep van leerkrachten 

Uit het voorgaande blijkt dat emoties onlosmakelijk verbonden zijn met het lesgeven. Zowel 

leerkrachten-in-opleiding, als beginnende en ervaren leerkrachten zijn emotioneel betrokken bij 

hun werk (Day & Leitch, 2001; Hargreaves, 1998, 2000, 2001; Nias, 1996; Tickle, 1991; 

Zembylas, 2004).  

Nias (1996) haalt aan dat affectie van fundamenteel belang is in het leven en beroep van 

leerkrachten. Dit omdat ze vaak sterk emotioneel betrokken zijn met hun leerlingen, collega’s en 

de hele schoolorganisatie. Ook contacten met belangrijke externe betrokkenen als ouders of 

inspectie en de effecten van allerlei beleidsbeslissingen op de leerlingen en zichzelf houdt hen 

bezig. Dit heeft vanzelfsprekend een invloed op hun professionele effectiviteit en de ontwikkeling 

en uitoefening van de ‘competenties’ waarop leerkrachten tegenwoordig steeds meer worden 

afgerekend.  

 

In dit verband kunnen we eveneens de studies naar het ‘welbevinden’ en ‘bevlogenheid’  

vermelden. Deze concepten sluiten aan bij de positieve psychologie met als pioniers de 

Amerikaanse psychologen Martin Seligman en Mihaly Csikszentmihalyi. Zij bepleitten in het jaar 

2000 een psychologie met als taak: begrijpen waarom het leven waard is geleefd te worden 

(Smulders, 2006) in tegenstelling tot een klimaat waarin gefocust wordt op stress, problemen en 

remediëring. Welbevinden verwijst naar een positieve toestand van het gevoelsleven die het 
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resultaat is van een harmonie tussen een geheel van specifieke omgevingsfactoren enerzijds en 

persoonlijke behoeften en verwachtingen van leraren anderzijds. Uit onderzoek blijkt dat 

leerkrachten in het algemeen een redelijk tot zeer goed welbevinden rapporteren (Aelterman, 

Engels, Van Petegem & Verhaeghe, 2003).  

Het concept ‘bevlogenheid’ wordt als volgt omschreven:  

 

Bevlogenheid is werkgerelateerd en wordt door drie kenmerken gekarakteriseerd. Ten 

eerste houdt bevlogenheid in dat een persoon beschikt over veel energie, zich fit voelt en 

lang en onvermoeibaar kan werken. De persoon is bereid om energie in het werk te steken, 

en vol te houden bij problemen. Ten tweede is men zeer toegewijd aan het werk, en vindt 

men het werk nuttig en zinvol. Men is enthousiast over en trots op het werk. Ten derde 

gaat men op een plezierige wijze op in het werk, en kan men moeilijk afstand nemen van 

het werk. (Bal, Bakker & Kallenberg, 2006, p. 19)  

 

Dit begrip is van belang in het onderwijs, enerzijds omdat het aanstekelijk werkt naar collega’s en 

leerlingen toe en anderzijds omdat meer bevlogenheid leidt tot minder ziekteverzuim en minder 

vrijwillig personeelsverloop (Schaufeli & Bakker, 2004). Belangrijk voor dit onderzoek is dat bij een 

studie naar de invloed van bevlogenheid op de prestaties van leraren-in-opleiding naar voor kwam 

dat emotionele taakeisen, zoals veeleisende leerlingen en emotioneel beladen situaties, de 

bevlogenheid van leerkrachten doet afnemen. Echter, de aanwezigheid van voldoende 

energiebronnen zoals autonomie in het werk en steun van collega’s verhoogt de mate van 

bevlogenheid (Bal, Bakker & Kallenberg, 2006).    

Ook Evelein (2005) benadrukt de affectieve component van het leraarschap. In zijn studie naar het 

verband tussen het functioneren van docenten-in-opleiding en de mate van vervulling van hun 

psychologische basisbehoeften besteedt de onderzoeker expliciet aandacht aan de kernkwaliteiten 

van de studenten, dit zijn “ [I]nnerlijke, voedende bronnen die wanneer een persoon deze in 

zichzelf aanspreekt en inzet in het functioneren, kunnen bijdragen tot de vervulling van 

psychologische basisbehoeften” (Evelein, 2005, p. 42). Positieve emoties helpen deze innerlijke 

bronnen aanleggen en zijn een basis voor menselijke kracht, ze bevorderen effectief cognitief 

verwerken en verbeteren menselijke interacties (Isen, 2003 in Evelein, 2005). Eén van de 

aanbevelingen uit het onderzoek is dan ook opleiders leren kernkwaliteiten herkennen bij 

leerkrachten-in-opleiding en deze helpen inzetten tijdens het lesgeven. Dit wordt door Korthagen 

en Vasalos als ‘kernreflectie’ benoemd (Korthagen & Vasalos, 2005, 2007) 

 

Naast menselijke contacten zijn ook strategieën en klasmanagement gebonden aan onderliggende 

emotionele reacties, ideeën en waarden. Bovendien kan noch emotie, noch cognitie gescheiden 

worden van culturele en sociale invloeden. We kunnen dus stellen dat emotionele reacties 

onlosmakelijk verbonden zijn met het idee dat men van zichzelf en anderen heeft. Deze ideeën zijn 

ontstaan door vroegere invloeden, educatie en ervaring. Het ‘unieke zelf’ van elke leerkracht is dus 

geworteld in het sociale. (Nias, 1996)  

 

Ondanks deze alomtegenwoordigheid van emoties is er tot nu toe verrassend weinig systematisch 

onderzoek naar de rol ervan in het leven en beroep van leerkrachten. Zo stelt Hargreaves (2000, 
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p.812): “Educational policy and administration, and most of the educational research community 

pay little or no attention to the emotions”. Ook andere onderzoekers bevestigen deze visie, 

waaronder Evelein (2005), Lazarus (1993, 2006), Nias (1996), Schutz & DeCuir (2002) en 

Zembylas (2004). 

Hieronder worden enkele redenen aangehaald waarom wetenschappelijk onderzoek in dit verband 

zo terughoudend is:  

- Onderzoek naar de cognities van leraren begon pas in de vroege jaren zeventig (Sutton & 

Wheatley, 2003) en het duurde tot de jaren tachtig vooraleer men in psychologisch onderzoek 

aandacht kreeg voor emoties. Aangezien het tijd vergt vooraleer bevindingen vanuit één 

onderzoeksdiscipline worden toegepast op een andere discipline werden emoties uiteindelijk 

pas in de late jaren 90 een object van onderzoek in de opleiding en vorming van leerkrachten 

met Nias (1996) en Hargreaves (1998, 2000) als pioniers . 

- De tweede reden voor het gebrek aan aandacht voor emoties vinden we in het eerder 

aangehaalde feit dat er in het Westen nogal wat argwaan heerst rond alles wat te maken heeft 

met emoties. Wanneer bijvoorbeeld iemand ‘emotioneel’ reageert, bedoelt men dat vaak in de 

zin van ‘irrationeel’. Emoties worden vaak gezien als primitief, oncontroleerbaar en kinderachtig 

in contrast tot de rede die gezien wordt als bedachtzaam, volwassen en beschaafd. 

Onderzoekers, die zichzelf meestal als rationele en logische wezens zien, besteden hierom 

minder aandacht aan de rol van emoties bij leerkrachten en in andere beroepen (Ashforth & 

Humphrey, 1995). Ook Zembylas (2004) meent dat het een uitdaging is om een conceptueel 

kader uit te bouwen rond de rol van emoties in het lesgeven, aangezien in de Westerse 

filosofie, wetenschap en cultuur emoties traditioneel in tegenstelling tot rede en waarheid 

worden gezien.  

- Verder kunnen we de geringe aandacht voor emoties in de lerarenopleiding ook verbinden met 

de ‘technische rationaliteit’ die in het merendeel van de lerarenopleidingen nog steeds hoogtij 

viert. Een opleiding die aan studenten een handjevol technieken aanleert om in het onderwijs 

aan de slag te kunnen zal vanzelfsprekend geen voorrang verlenen aan de persoonlijke ideeën, 

laat staan aan de gevoelens van de toekomstige leerkrachten. (Sutton & Wheatley, 2003, p. 

327 e.v.) 

- Ook Hargreaves (1998) merkt het gebrek aan onderzoek op. Volgens hem wordt dit 

grotendeels veroorzaakt door de onvoorspelbaarheid ervan. Gevoelens worden namelijk enkel 

vermeld wanneer ze onderzoekers helpen verklaren waarom educatieve verandering door 

leerkrachten soms moeizaam erkend wordt. De echt passionele (en minder controleerbare) 

emoties als vreugde, angst, woede en frustratie worden ver van de educatieve agenda 

gehouden. Day & Leitch (2001, p. 407) bevestigen deze visie:  

 

The same is true for the consequences of the intensification and attempted technicisation of 

teachers’ work in many countries. For example, whilst the new right managerialist agendas 

now recognise the existence of widespread teacher stress and acknowledge its effects upon 

the quality of teaching and learning, there are no signs they seek to look beyond this ‘crisis’ 

in order to attend to the underlying emotional repertoire required by teachers if they are to 

sustain high quality, enthusiastic teaching on a daily basis over a career. 
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- Zembylas (2005, p. 466) wijt het gebrek aan onderzoek op dit vlak aan de complexiteit van 

emoties. Omdat emoties veel moeilijker te beschrijven zijn dan cognities, richt men zich daar 

minder op. 

 

3. Wat zijn emoties? 

3.1 Onderscheid tussen begrippen 

Om te beginnen is het noodzakelijk aan te geven wat emoties NIET zijn. Voor dit onderscheid 

baseer ik me op James Gross (1998):  

- ‘emoties’ worden onderscheiden van ‘emotioneel geladen gebeurtenissen’ (emotion episodes) 

in die zin dat emoties zich in een relatief korte periode manifesteren, terwijl een emotioneel 

geladen gebeurtenis meer uitgebreid is over plaats en tijd (Frijda, 1993). Zo verwijst de emotie 

‘woede’ naar het geheel van veranderingen in verbale en non-verbale uitdrukkingen, 

automatische reacties en beleving. De emotioneel geladen gebeurtenis van woede verwijst 

naar alle voorgaande elementen met daarbij de sociale context en de gehele sequentie van 

interacties volgend op de emotie.  

- ‘emoties’ worden eveneens onderscheiden van ‘gemoedstoestand’ (mood), aangezien 

gemoedstoestand eerder wijst op een langdurig emotioneel klimaat (APA, 1994 in Gross, 1998) 

en vooral de cognitie beïnvloedt, waarnaast emoties van kortere duur zijn en eerder actie 

uitlokken. 

- Daarnaast worden de termen ‘affect’ en ‘emoties’ in de literatuur vaak door elkaar gebruikt. 

Hier wordt wel een onderscheid gemaakt door ‘affect’ als een overkoepelende categorie te zien 

voor zowel emoties, emotioneel geladen gebeurtenissen als gemoedstoestanden.  

3.2 Definiëring 

Het is niet eenvoudig om uit de veelheid aan onderzoek een eenduidige beschrijving van emoties te 

destilleren. Aangezien emoties op verschillende vlakken het organisme beïnvloeden, zijn vele 

theoretici het er over eens dat emoties gezien moeten worden als een multicomponentieel proces 

(o.a. Frijda, 2005; Lazarus, 1993, 2006; Sutton & Wheatley, 2003) waarbij elk van de 

componenten elkaar beïnvloeden maar deels onafhankelijk zijn.  

Gross (1998 a) ziet emoties als een flexibele opeenvolging van responsen die opduiken wanneer 

een individu een situatie als uitdagend beoordeelt. Dit wordt aangeduid op de figuur door de pijl 

‘evaluatie’.  
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Figuur 4: Het procesmodel van emotie (Gross, 1998 a) 

 

Evaluatie (appraisal) is een centraal element in de theorieën rond emoties. Ieder individu heeft 

namelijk bepaalde doelen of subjectieve representaties van hetgeen men wil bereiken en wat men 

wil vermijden in de toekomst. Deze doelen zijn de elementaire concepten waarrond gedachten, 

handelingen en emoties worden georganiseerd (Schutz & DeCuir, 2002). 

Vele theoretici geloven dat elk emotioneel proces aanvangt met een soort beoordeling of evaluatie 

in relatie tot die persoonlijke doelen. Lazarus (1993, p. 6) beschrijft dit als volgt: 

“[T]he process that mediates – I would prefer to say actively negotiates - between, on the one 

hand, the demands, constraints and resources of the environment and, on the other, the goal 

hierarchy and personal beliefs of the individual.”   

Deze evaluatie is gebaseerd op persoonlijke ideeën over zichzelf en de wereld en vergelijkt hetgeen 

men wil bereiken met hoe men zichzelf ziet in relatie tot die doelen. Emoties zijn sterk verbonden 

met die persoonlijke theorieën en zijn de aanleiding voor bepaalde beslissingen. Ze beperken de 

keuzemogelijkheden, menselijke keuzes worden voornamelijk gemaakt op basis van hoe men zich 

erbij voelt, eerder dan op basis van een rationele afstand.  

Lazarus (1993) maakt hierbij ook onderscheid tussen primaire en secundaire evaluatie: 

- Primaire evaluatie verwijst naar het belang van een bepaalde situatie in relatie tot de doelen 

van een individu. Wanneer een bepaalde situatie als onbelangrijk wordt beschouwd is er dus 

weinig kans op emoties. Lazarus geeft aan dat een individu een situatie evalueert in relatie tot 

doel-relevantie, doel-congruentie en ego-betrokkenheid.  

Zo kan een bepaalde situatie voor een student-leerkracht doel-relevant (vb. een lesstage, die 

belangrijk is omdat hij het diploma van leerkracht wil behalen) doel-incongruent (vb. het geven 

van de les verloopt niet goed) en hoog ego-betrokken zijn.  

- Wanneer personen oordelen over hun potentieel om met een gegeven situatie om te gaan, is 

dat secundaire evaluatie. 

Op dit niveau kan de student uit het bovenstaande voorbeeld de situatie aan zichzelf wijten 

(vb. de les is niet goed genoeg voorbereid) en volgen angstgevoelens, of aan een ander (vb. de 

mentor biedt weinig ondersteuning), dit kan resulteren in woede.  

Aangezien dergelijke evaluatie zo persoonlijk gekleurd is en er vaak verschillende stimuli zijn in 

eenzelfde situatie, verklaart dit waarom die ene situatie niet tot dezelfde emoties leidt bij 

verschillende personen.  
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De responsen die volgen op de evaluatie van een bepaalde situatie zijn relatief kortdurend en 

houden veranderingen in op verschillende gebieden. 

Qua gedrag, namelijk impulsen tot acties, die vaak zo krachtig zijn dat ze tijdelijk lange termijn 

doelen van emotionele regulatie verdringen (Tice, Bratslavsky & Baumeister, 2001). Emotionele 

expressie uit zich ook non-verbaal, zoals via gezichtsuitdrukkingen. 

Qua beleving, want niet iedereen ervaart vreugde, angst of plezier op eenzelfde manier. De 

persoonlijke ervaringen van emoties zijn bestudeerd doorheen de metaforen die mensen gebruiken 

om hun ervaringen uit te drukken. Zo wordt woede vaak uitgedrukt door middel van metaforen als 

druk en hitte. Verder ook op het gebied van fysiologie zoals hartslag, lichaamstemperatuur en 

bloeddruk (Sutton & Wheatley, 2003).  

 

Belangrijk is dat deze responsen nog gemoduleerd kunnen worden wat leidt tot de uiteindelijke 

vorm van een emotionele reactie. De modulatie van deze responsen worden verder besproken in 

het deel ‘emotionele regulatie’ (zie hoofdstuk 5). 

3.3 Emoties in een educatieve setting 

Schutz et al. (2006) vertalen de visie op emoties naar een onderwijskundige context: “We 

currently think about emotion as socially constructed, personally enacted ways of being that 

emerge from conscious and/or unconscious judgments regarding perceived successes at attaining 

goals or maintaining standards or beliefs during transactions as part of social-historical contexts.” 

(p.344) 

 

“Socially constructed, personally enacted” Emoties zijn geen kenmerk van een bepaalde situatie of 

persoon maar worden opgeroepen door een interactie tussen een persoon en de situatie. Een 

educatieve setting slaat meestal op een school, waarin leerkracht, leerlingen en eventuele andere 

aanwezigen (zoals een observerende mentor) bepaalde handelingen stellen om bepaalde redenen. 

Hieruit volgt dat bij een nadere analyse van emoties in de klas niet enkel dient gekeken te worden 

naar de belevingen binnen de leerling of leerkracht maar dat de gehele setting moet beschouwd 

worden waar interactie tussen individu en omgeving plaatsvindt. 

 

Emoties zijn “ways of being”. Hier wordt gewezen op het reeds eerder aangehaalde 

multicomponentiële karakter van emoties, inclusief de fysiologische, psychologische en 

gedragsaspecten.  

 

Emoties zijn zeer complexe holistische gehelen en bij analyse ervan kunnen we drie belangrijke 

elementen onderscheiden (Lambie & Marcel, 2002):  

Bewustzijn is georganiseerd op twee niveaus: een eerste-orde emotionele ervaring wordt 

gekenmerkt door volledige betrokkenheid. Zo kan een student-leerkracht die voor het eerst 

lesgeeft volledig opgeslorpt worden door de inhoud van de les die hij moet geven, zonder zelfs de 

leerlingen op te merken. 
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Een tweede-orde ervaring voegt besef toe aan de eerste-orde ervaring, waarbij men zich dus ter 

dege bewust is van de emotionele ervaring. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om te reflecteren en 

de ervaring te benoemen. Op dit niveau kan er ook emotionele regulatie ontstaan. 

Het tweede element gaat om de aandachtsfocus. Deze kan intern of extern zijn. Zo kan een 

student-leerkracht zich intern focussen op hoe hij zich voelt op het moment dat hij voor de klas 

staat. Anderzijds kan een student bezig zijn met hoe hij leerlingen het best kan bereiken via 

bepaalde werkvormen, de aandacht is dan extern gericht  

Het derde element van de emotionele beleving kunnen we actie-tendens noemen, namelijk “de 

bereidheid of gereedheid om een bepaalde handeling uit te voeren” (Frijda, 1988, p.82). Hoe de 

actie wordt uitgevoerd, is uiteraard afhankelijk van de plaats, tijd en omstandigheden. Zo kan een 

leerkracht-in-opleiding bij het ervaren van angst om voor de klas te staan, de bereidheid hebben 

om weg te lopen, maar ervoor kiezen om zich ziek te melden omdat weglopen gezien de 

omstandigheden weinig zin heeft. 

 

Emoties zijn “conscious and/or unconscious judgements regarding perceived successes at attaining 

goals or maintaining standards or beliefs”. Doelen, standaarden en overtuigingen zijn centrale 

concepten waar individuen zich naar richten en emoties duiken op als gevolg van het al dan niet 

bereiken van deze doelen. De evaluatie van bepaalde situaties kan zeer snel en onbewust 

gebeuren, desondanks is dit essentieel in het ontstaan van emoties. 

De leerkrachten en leerlingen in een klas handelen dus in relatie tot hun eigen doelen en 

overtuigingen. Wanneer een student-leerkracht als doel heeft om een vlotte leerkracht te zijn die 

een luisterend oor biedt kan de confrontatie met leerlingen die de student als een afstandelijke 

volwassene beschouwen, heel wat gevoelens naar boven brengen. 

 

Emoties zijn “transactions as part of social-historical contexts”. Emoties zijn sterk cultuurgebonden. 

Culturen verschillen namelijk in de soorten en de aard van emoties die worden erkend. Zo hebben 

mensen in Oeganda een emotioneel concept dat elementen van woede en verdriet in het Westen 

combineert. (Ratner, 2000). Emoties in het klaslokaal zijn dus niet enkel te begrijpen in relatie tot 

de doelen en interactie van de personen in die specifieke situatie, deze worden evenzeer beïnvloed 

door het ruime kader van de sociaal-historische context. Zo is de verhouding tussen leerkrachten 

en leerlingen op macht gebaseerd. Wanneer die verhoudingen op één of andere manier worden 

uitgedaagd kan dit conflicten en emoties veroorzaken.  

3.4 Oorzaken van emoties bij student-leerkrachten  

Reeds eerder werd aangegeven dat leerkrachten, ook student-leerkrachten, emotioneel betrokken 

zijn bij hun werk. Maar daarbovenop brengt de eerste confrontatie met de praktijk in de stage vaak 

zodanig veel indrukken, uitdagingen en verwachtingen met zich mee, dat verschillende 

onderzoekers erkennen dat de emoties hier heel hoog kunnen oplopen (Bullough & Draper, 2004; 

Intrator, 2006; Lindgren, 2005; Schutz & DeCuir, 2002; Zembylas, 2003, 2005). Erb (2002) 

spreekt in dit geval dan ook treffend van “The emotional whirlpool of beginning teachers’ work.”  
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In een onderzoek van Beach & Pearson (1998) bij studenten in een universitaire lerarenopleiding 

stelt men vast dat beginnende- en student-leerkrachten vier soorten oorzaken vermelden in de 

confrontatie met de klaspraktijk die negatieve emoties bij hen oproepen: 

− Curriculum en instructie: de kloof tussen geplande lessen en de werkelijke praktijk, tussen de 

eigen perceptie en die van de leerlingen, tussen de eigen overtuigingen in verband met het 

curriculum en de overtuigingen van de stageschool en tussen de druk om het leerplan te 

volgen en de constructivistische principes meegekregen in de opleiding.  

− Relaties: de spanningen in de relaties met de leerlingen, mentoren, collega-leerkrachten en 

medewerkers. Veel studenten gaven ook aan dat ze zich vaak geïsoleerd voelen. 

− Zelfbeeld en rol: situaties waarbij het zelfbeeld als leerkracht wordt uitgedaagd, de overgang 

van de rol van leerling naar leerkracht en innerlijke conflicten. 

− Contextueel en institutioneel: de verwachtingen van de lerarenopleiding, de complexiteit en 

politiek van schoolsystemen en de druk om zich aan te passen aan de schoolcultuur. 

 

Beach & Pearson (1998) focussen zich in hun onderzoek voornamelijk op negatieve emoties maar 

het is duidelijk dat deze genoemde oorzaken evengoed positieve gevoelens kunnen opwekken. Zo 

kan de relatie met medestudenten die ook stage volgen een belangrijke bron van steun betekenen 

en een onverwachte discussie tijdens een les voldoening geven aan zowel student-leerkracht als 

leerlingen.  

3.5 Motivatie 

Aangezien motivatie vaak opduikt in onderzoek rond emoties en de onderwijskundige literatuur, 

wordt dit hier apart vermeld. Het is een containerbegrip geworden waar veel naar verwezen wordt 

maar waar eigenlijk weinig over geweten is. Ford (1992, in Schutz, Hong, Cross & Osbon, 2006) 

omschrijft motivatie als “een psychologisch, toekomstgericht en evaluatief fenomeen” (p. 352). De 

motivatie van een individu voorziet dus de energie en richting van zijn gedrag, waarbij constant 

wordt geëvalueerd of het gedrag dient voortgezet of gestopt te worden. Schutz (2006, p. 352) 

stelde de volgende formule voor motivatie op:  

 

motivation = goals x emotions x beliefs 

 

Schutz geeft met deze formule aan dat zowel motivatie, doelen, emotie en persoonlijke ideeën 

onderling gerelateerd zijn. Wanneer één van de elementen uit de formule niet aanwezig is, dan 

heeft dat uiteraard een invloed op de andere elementen. Zo zal een persoon zonder 

welomschreven doelen en met weinig zelfvertrouwen in een bepaalde situatie nauwelijks emoties 

ervaren en dus niet gemotiveerd zijn om die situatie tot een goed einde te brengen. Zoals reeds 

eerder aangegeven zijn doelen gebaseerd op cognities (hoe we denken over onszelf en onze 

omgeving). Die doelen helpen te bepalen waar we staan in relatie tot een gegeven situatie. De 

positie ten opzichte van die doelen veroorzaakt emoties en de motivatie om de doelen na te 

streven.  
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3.6 Stress en burn-out 

Ook ‘stress’ en ‘burn-out’ zijn alomtegenwoordig in studies rond emoties. Problematisch is dat 

beide concepten vaak gebruikt worden om naar dezelfde symptomen te verwijzen. ‘Stress’ kwam 

ter sprake in de literatuur rond de jaren ’70 terwijl ‘burn-out’ voornamelijk in de jaren ’80 opgang 

maakte. Hierdoor kan de indruk gewekt worden dat het ene begrip gewoon door het andere is 

vervangen (Franken, 1998). Toch zijn beide compleet verschillend. 

 

Stress wordt voornamelijk gebruikt om te verwijzen naar allerlei vormen van druk en spanning 

zoals examens, tijdsdruk, verbreken van relaties,.. Vanuit evolutionair standpunt verwijst men naar 

deze reactie als een ‘fight or flight response’, de reactie van een levend wezen op een bedreiging. 

Op dat moment wordt het energiepeil verhoogd door o.a. een verhoogde bloedtoevoer, loslaten 

van vetten in de bloedstroom, verhoogde transpiratie... Nochtans gaat het hier niet enkel om 

bedreigingen. Stress wordt door onderzoekers vooral gezien als een adaptief mechanisme, 

waardoor we in staat zijn om ons aan te passen aan de omgeving (Franken, 1998). 

 

Burn-out is een langdurend proces dat vaak een hele tijd onopgemerkt blijft en opduikt in 

interactieve en sociale beroepen, zoals leerkrachten, managers en politieagenten. De omschrijving 

van Maslach (1982, in Bakker et al., 2002) wordt in dit verband het meest geciteerd. Burn-out 

wordt hierbij gezien als een multidimensionele constructie bestaande uit drie onderscheiden 

facetten: emotionele uitputting, depersonalisatie en beperkte persoonlijke verwezenlijking. 

Aansluitend is het meest gebruikte instrument om een burn-out te bepalen, de Maslach Burnout 

Inventory (Maslach & Jackson, 1981 in Bakker et al, 2002) waarbij op basis van een aantal vragen 

een score wordt gegeven aan de drie onderscheiden dimensies van burn-out. Er zijn verschillende 

versies van dit instrument in omloop afhankelijk van de aard van het beroep (Bakker et al, 2002). 

Toegepast op het lerarenberoep kan emotionele uitputting duiden op het gevoel dat men niet 

langer zoveel energie in de leerlingen kan steken als voorheen. Ook worden leerlingen, collega’s en 

ouders als onpersoonlijk ‘materiaal’  gezien waardoor onverschilligheid toeneemt 

(depersonalisatie). Bovendien is er sprake van beperkte persoonlijke verwezenlijking wanneer de 

leerkracht het gevoel heeft leerlingen niet meer te kunnen helpen. Deze symptomen kunnen 

uiteindelijk leiden tot neurotische en psychosomatische ziektes, afwezigheden en vervroegde 

pensionering.   

 

In de theorievorming rond dit fenomeen ziet men stress als het gevolg van emotionele en 

cognitieve druk tijdens het lesgeven.  Dit kan op zijn beurt evolueren naar chronische stress wat 

samen met oververmoeidheid tot de uiteindelijke burn-out kan leiden. Stress wordt dus gezien als 

een voorwaarde om te komen tot een burn-out (Vandenberghe & Huberman, 2000). 
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Figuur 5: het burn-out model (Vandenberghe & Huberman, 2000) 

 

De concepten stress en burn-out worden vaak genoemd in literatuur omtrent emoties. Hoewel over 

emoties lange tijd weinig verscheen, geldt dit niet voor stress en burn-out, integendeel. In de jaren 

’30 verlieten vele psychologen het veld van de emoties, terwijl de aandacht voor het concept stress 

bleef groeien. Dit werd vooral veroorzaakt door dat men stress lange tijd beschouwde als een 

zuivere behavioristische ‘stimulus-respons’ reactie. Zo werden in de jaren ’60 en ’70 methodieken 

ontwikkeld om stress te meten als gevolg van objectieve veranderingen in de omgeving als 

scheiding, verlies van een job of dood van een echtgenoot (Lazarus, 1993). Ook burn-out kreeg 

heel wat aandacht maar dit bleef lange tijd beperkt tot de Amerikaanse literatuur. Pas eind jaren 

‘80 werd dit concept ook volop onderzocht in Europa (Vandenberghe & Huberman, 2000).  

Hoewel stress en emoties historisch gezien apart zijn behandeld, pleit Lazarus (1993) voor een 

visie waarbij stress als onderdeel van emotie wordt beschouwd. Beide literatuurvelden delen 

immers heel wat ideeën en theorieën in verband met stress zijn nagenoeg gelijkwaardig aan deze 

over emoties.  

Dit impliceert dat stress eveneens als een bron van informatie kan worden gezien over de mate 

waarin een individu zich kan aanpassen aan de eisen van de omgeving. In vergelijking met het 

volledige veld van emoties is die informatie echter beperkt (Lazarus, 1993, p. 10).  
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4. Emotionele regulatie 

4.1 Begripsomschrijving 

Tot zover is duidelijk dat mensen bepaalde situaties als relevant evalueren in relatie tot hun 

persoonlijke doelen, waardoor vervolgens bepaalde gevoelens worden opgewekt. Mensen ervaren 

echter niet enkel die emoties, ze gaan er ook op een bepaalde manier mee om. Er is dus controle 

over de emoties, zowel voor als tijdens het optreden van de emotie. De regulering van emoties is 

afhankelijk van de situatie en persoonlijke voorkeur en gebeurt zowel bewust als onbewust (Frijda, 

1993).  

Gross (1998 a, 1998 b) definieert emotionele regulatie als volgt: “Emotional regulation refers to 

the processes by which individuals influence which emotions they have, when they have them, and 

how they experience and express these emotions.”  (p. 275).  

Het onderzoek naar emotionele regulatie bouwt verder op het traditionele onderzoek naar stress en 

coping. ‘Coping’ wordt door Lazarus omschreven als “Constantly changing cognitive and behavioral 

efforts to manage specific external and/or internal demands that are appraised as taxing or 

exceeding the resources of the person” (Folkman, Lazarus, Gruen & DeLongis, 1986, p. 2). Meestal 

wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘problem-focused coping’ waarbij men de oorzaak zelf weg 

tracht te nemen of de impact ervan probeert te minderenen ‘emotion-focused coping’ waarbij 

geprobeerd wordt om de emoties te controleren die opduiken als gevolg van het probleem. Hoewel 

de traditionele theorie in verband met ‘coping’ en het hedendaagse onderzoek naar emotionele 

regulatie duidelijk raakpunten hebben, zijn ze volgens Gross (1998, 2007) geenszins gelijk 

aangezien het onderzoek naar coping zich grotendeels beperkt tot het omgaan met negatieve 

gevoelens en op langere tijdsperiodes focust. Deze vaststelling wordt door andere onderzoekers 

bevestigd (Carver & Scheier, 1994). 

In zijn model van emotionele regulatie onderscheidt Gross (1998 b) twee processen: ‘antecedent-

focused regulation’ waarbij de input wordt gereguleerd en ‘response-focused regulation’ waarbij de 

output wordt gereguleerd. Op onderstaande figuur wordt het optreden van beide processen 

verduidelijkt in het model van emotieverwerking. 

 

Figuur 6: Het reguleringsmodel van emotie (Gross, 1998a) 
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Er wordt ingezoomd op beide regulerende processen. 

Binnen antecedent-focused regulation worden er vier mechanismen onderscheiden: 

- Situatie selectie, het benaderen of vermijden van bepaalde situaties of personen waardoor het 

uitlokken van emoties wordt gereguleerd. Situaties zijn in vele gevallen uiteraard zeer complex 

en bevatten vaak heel wat emotionele betekenissen. Er is dus een zekere mate van zelfkennis 

nodig om te weten welke situaties op te zoeken en welke te vermijden, voornamelijk inzake 

korte- en langetermijneffecten.  

Zo kan een student-leerkracht conflicten met een bepaalde leerling proberen vermijden door 

die leerling niet te betrekken in de les, dit kan echter op lange termijn problematisch worden. 

- Situatie modificatie, het uitoefenen van invloed op een situatie waardoor deze onmiddellijk  

meer hanteerbaar wordt en de emotionele impact kan worden gecontroleerd. In de literatuur 

wordt dergelijke vorm van emotionele regulatie ‘problem-focused coping’ genoemd (Folkman, 

Lazarus, Gruen & DeLongis, 1986) 

Het stopzetten van een activiteit of lesfragment kan een manier zijn voor de student-leerkracht 

om de gevoelens te controleren. 

- Aandachtsfocus, het focussen of vermijden van aandacht in relatie tot een bepaald element in 

de situatie is een manier om de emoties onder controle te houden. Mogelijkheden zijn 

concentratie, afleiding en ruminatie.  

Concentratie is het volledig focussen op een bepaalde taak om andere gedachten niet de kans 

te geven het denkproces te verstoren. 

Afleiding legt de focus op de niet-emotionele aspecten van een situatie, of van de situatie in 

zijn geheel. 

Ruminatie gaat om het focussen op gevoelens en de gevolgen ervan.  

Een beginnende leerkracht die zich concentreert op de te geven les zonder aandacht te 

besteden aan de rumoerige klas kan hierin een manier vinden om de emoties onder controle te 

houden.  

- Cognitieve verandering, het herevalueren van een situatie of de vermeende capaciteit om met 

een situatie om te gaan. Enkele technieken hierbij zijn: ontkenning, isolatie, intellectualisering, 

sociale vergelijking, cognitieve herformulering,..  

Een student-leerkracht die na een fout gelopen stage-les aangeeft dat het toch nog beter is 

gelopen dan de les van een medestudent, doet aan sociale vergelijking om op die manier zijn 

emoties de baas te kunnen. 

 

Response-focused regulation gebeurt door respons controle. Wanneer emoties eenmaal opgeweld 

zijn, kan men de fysiologische, belevings- en gedragsaspecten proberen te beïnvloeden. Enkele 

mogelijkheden zijn drugs of medicatie, relaxatie-oefeningen en zelfs voedsel maar de meest 

voorkomende is het onderdrukken van de emotionele expressie. 

Een student in de lerarenopleiding kan de emoties en stress proberen verlichten door het roken van 

een sigaret voor de stage-lessen. 

 

In het kader van emoties bij leerkrachten vormt ‘emotional labor’ (Hargreaves, 1998, 2000; 

Hochschild, 1983) een aanvullend concept bij de literatuur van ‘emotional regulation’. Het gaat hier 
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om het maskeren of benadrukken van gevoelens in functie van de lespraktijk. Zowel het verbergen 

van woede bij een confrontatie met ouders als het overenthousiast reageren op de goede 

prestaties van een leerling behoren hiertoe. Dit kan enerzijds positief wanneer emotionele 

inspanningen beloond worden en men niet constant moet terugvallen op het verbergen van 

bepaalde emoties. Anderzijds kan dit ook negatief uitvallen wanneer van leerkrachten constant 

geëist wordt dat ze gevoelens verbergen of transformeren in functie van hun beroep. 

4.2 Emotionele regulatie bij student-leerkrachten 

Beach & Pearson (1998) onderscheiden drie soorten strategieën waarmee student-leerkrachten de 

emotionele oorzaken te lijf gaan, geordend volgens effectiviteit.  

− Level I strategieën, hierbij worden emotionele situaties vermeden en ontkend. Deze zijn te 

vergelijken met situatie-selectie en cognitieve verandering bij het emotionele regulatiemodel 

van Gross (1998a).  

− Level II strategieën zijn gericht op onmiddellijke modificatie van een bepaalde situatie via 

korte-termijn oplossingen.  

− Level III strategieën tenslotte focussen op lange-termijn oplossingen door de eigen 

overtuigingen en identiteit in vraag te stellen. Deze laatste twee strategieën komen 

grotendeels overeen met ‘situatie-modificatie’ bij Gross.  

 

Level III strategieën zijn volgens Beach & Pearson de meest effectieve strategieën om met 

emotionele oorzaken om te gaan. Opnieuw dient hierbij opgemerkt te worden dat Beach & Pearson 

zich enkel focussen op het omgaan met oorzaken die negatieve gevoelens oproepen, in die zin is 

hun onderzoek vrij beperkt. Daarnaast is er volgens hen een volgorde bij deze strategieën waarin 

ze er van uitgaan dat studenten een evolutie doormaken van minder effectieve strategieën (level I 

en II) naar effectieve strategieën.  

 

Deze visie dient enigszins genuanceerd te worden aangezien in het deel in verband met concerns 

(2.2.3) reeds werd aangegeven dat men niet mag uitgaan van een universele evolutie bij 

studenten, dit wordt immers tegengesproken in sommige onderzoeken (Haritos, 2004). Daarnaast 

is geven de leerstijlen van Oosterheert (2001) aan dat heel wat studenten een blijvende voorkeur 

vertonen voor bepaalde strategieën in verband met emoties. Tenslotte is het niet ondenkbaar dat 

sommige korte-termijn strategieën op bepaalde momenten de voorkeur verdienen gezien de aard 

van de situatie. Zo kan het wegsturen van een agressieve student in de eerste les van een stage 

een prima voorlopige oplossing zijn. Het lijkt dus aan te raden om geen directe voorkeur uit te 

spreken voor de strategieën die een leerkracht-in-opleiding gebruikt om met emotionele oorzaken 

om te gaan. 

5. Emoties en begeleiding in de lerarenopleiding  

De begeleiding van studenten gedurende hun stage verschilt naargelang hogeschool en opleiding.  

Over het algemeen wordt een student op de stageschool begeleid door de leerkracht van de klas 
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waar hij/zij lesgeeft (de mentor). De begeleiding vanuit de hogeschool gebeurt meestal door een 

pedagoog (de lector) al dan niet in samenspraak met vaklectoren. De begeleiding door de 

klasmentor richt zich op de praktijk, op de inhoud van het handelen en het optimaal realiseren van 

de doelstellingen van de school. De lector houdt zich uitdrukkelijk bezig met de beweegredenen 

van het handelen, het leerproces dat gericht is op beter (beroepsmatig) functioneren. De 

wisselwerking tussen beide is daarbij van belang (de Groot, 1996). In wat volgt wordt ingegaan op 

de stagebegeleiding van student-leerkrachten in het algemeen, zowel door mentoren als door 

lectoren.   

 

Uit verschillende studies blijkt dat de meeste student-leerkrachten in de lerarenopleiding naast 

didactische tips en advies, evaluatie en mogelijkheden tot reflectie in de eerste plaats emotionele 

steun van hun begeleiding verwachten, (Bullough & Draper, 2004; Maynard, 2000; Zanting, 

Verloop & Vermunt, 2001). Dat is deels te verklaren door dat leerkrachten-in-opleiding voor het 

eerst geconfronteerd worden met al die elementen die horen bij het lerarenberoep (zie 4.4), 

waaronder contacten met leerlingen en collega-leerkrachten, de eisen van het curriculum en 

tegenstrijdigheden met de persoonlijke idealen.  

De mentoren en lectoren zelf erkennen het feit dat het geven van emotionele steun centraal staat 

in hun rol als begeleider (Awaya et al., 2003; Bullough & Draper, 2004, de Groot, 1996; Sundli, 

2007). Griffioen (1980 in Tistaert et al, 1995) haalt dan ook aan dat een goede begeleidingsrelatie 

enkel kan slagen wanneer de houding van de begeleider acceptatie, empathie en echtheid 

uitstraalt. Onder empathie verstaat men het zich verplaatsen in het standpunt van de student-

leerkracht en dit communiceren via verbale en non-verbale wijze. Belangrijk hierbij is om te 

luisteren naar de gevoelens die achter de woorden van de stagiair doorklinken, want door open te 

staan voor de denk- en gevoelswereld van de student-leerkracht zal de stagebegeleider zicht 

krijgen op de eventuele problematiek die achter het waarneembaar gedrag schuilgaat. 

Wie op basis van voorgaande bevindingen concludeert dat een begeleider zich in de eerste plaats 

moet richten op het emotionele aspect van de stage omdat student-leerkrachten hier nood aan 

hebben, gaat echter voorbij aan een aantal elementen die in dit verband opduiken.  

 

Ten eerste gaan niet alle student-leerkrachten op dezelfde manier om met de gevoelens die ze 

ervaren gedurende de stage. Dit vraagt dan ook een aangepaste begeleiding van de begeleiding. 

Oosterheert besteedt in haar onderzoek naar de verschillende leerstijlen van student-leerkrachten 

expliciet aandacht aan de emotionele regulatie van de leerkracht-student (Oosterheert, 2001, p. 

137) en onderscheidt hierin vier verschillende leerstijlen: 

− Overlevingsgericht/inactief, deze studenten gaan ervan uit dat veel lesgeven vanzelf leidt tot 

het beheersen van het vak. Men heeft weinig aandacht voor het ontwikkelen of aanpassen van 

de eigen ‘beliefs’. Problemen worden meestal extern geattribueerd en men vermijdt het 

ervaren van negatieve emoties. Stuurloosheid kenmerkt het leren. 

− Gesloten/reproductieve studenten streven naar een ideaal zelfbeeld als leerkracht. Men is niet 

gericht op het verwerven van meer inzicht in de manier van onderwijzen. Negatieve emoties 

worden vermeden. Men is sterk zelfsturend en weinig communicatief. 

− Gesloten/betekenisgericht, deze studenten experimenteren om tot een eigen onderwijsstijl te 

komen. Men houdt vast aan wat werkt en ‘vergeet’ wat niet werkt. Op het gebied van reflectie 
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en het zoeken naar alternatieve onderwijsstrategieën is men sterk afhankelijk van anderen, 

want de eigen gedachten worden niet vertrouwd. Problemen ziet men uitsluitend als 

handelingsproblemen, de klassituatie begrijpen is minder belangrijk. Secundaire emoties geven 

aanleiding tot actie. 

− Open/betekenisgerichte studenten zijn het meest onafhankelijk in hun leren. Men maakt 

gebruik van externe informatiebronnen die beschikbaar zijn om het lesgeven te verbeteren. 

Problemen worden gezien als handelingsproblemen maar ook als betekenisproblemen. Deze 

studenten tonen een lichte neiging tot het vermijden van negatieve ervaringen. 

(Oosterheert, 2001; 2002)  

In de begeleidingspraktijk zal een overlevingsgerichte student-leerkracht bijvoorbeeld meer 

begeleiding nodig hebben bij de integratie van nieuwe kennis in het bestaande referentiekader en 

het onder ogen zien van negatieve ervaringen. Beschikbaarheid van externe bronnen én hulp bij de 

raadpleging ervan is noodzakelijk. Een betekenisgerichte student-leerkracht heeft daarentegen 

minder nood aan strakke begeleiding inzake leren en emotionele regulatie, zolang er voldoende 

externe informatiebronnen beschikbaar zijn in verband met leerstrategieën en didactiek en de 

mentor of lector een empathische houding uitstraalt. 

 

Ten tweede zijn de eisen die student-leerkrachten aan de begeleiding stellen soms zeer hoog, wat 

een zware last vormt voor begeleiders omdat ze onmogelijk alle verwachtingen kunnen inlossen. 

Student-leerkrachten zijn zich soms weinig bewust van het feit dat begeleiders ook een eigen leven 

erop na houden naast de rol van begeleider: “[T]here is little awareness of the mentors as people 

with lives outside of school, worries, concerns, responsibilities, personal needs and desires” 

(Bullough & Draper, 2004 p. 274). Ook zijn er soms de zeer tegenstrijdige eisen van student-

leerkrachten, waarbij ze enerzijds emotionele  ondersteuning in een positieve vertrouwelijke sfeer 

willen en anderzijds voldoende kritische feedback, alleen niet te veel (Bullough & Draper, 2004; 

Maynard, 2000). 

 

Ten derde blijkt ook dat ondanks voorgaande onderzoeksresultaten en aanbevelingen precies het 

emotionele aspect van de stage-ervaringen vaak voor problemen zorgt binnen de relatie 

begeleider-student (Boler, 1997; Bullough & Draper, 2004; Day & Leitch, 2001; Erb, 2004; 

Hargreaves, 1998, 2000, 2001; Lazarus, 1993, 2006; Lindgren, 2005; Nias, 1996; Schutz & 

DeCuir, 2002; Zanting, Verloop & Vermunt, 2001; Zembylas, 2003, 2005). De redenen kunnen we 

vinden in de reeds besproken terughoudendheid rond emoties in het Westerse denken. Hierdoor 

hebben zowel begeleiders als student-leerkrachten de idee dat een professionele leerkracht een 

zekere afstand dient te behouden in de interactie met leerlingen en externen wat leidt tot een 

student-leerkracht die geen hulp wil vragen en een begeleider die zijn bezorgdheid niet durft te 

uiten (Bullough & Draper, 2004). Verder speelt uiteraard de beperkte professionaliteitsopvatting 

waarin emoties geen betekenis hebben in vele opleidingen nog steeds een grote rol.  

 

Tot slot dient ook vermeld dat een begeleidingsrelatie, zoals elke relatie tussen twee mensen, zeer 

complex is. Sommige studenten in de lerarenopleiding verwachten een emotioneel ondersteunende 

en vertrouwelijke relatie en willen tegelijk kritische feedback. Andere student-leerkrachten eisen 

volledige beschikbaarheid van de begeleider, zonder stil te staan bij zijn andere bezigheden. 
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Anderzijds hebben sommige begeleiders moeite om zich empathisch op te stellen tegenover 

bepaalde student-leerkrachten, andere vrezen deze te overdonderen met adviezen (Bullough & 

Draper, 2004). Een belangrijke opmerking bij de emotionele begeleiding van student-leerkrachten 

is dat gevoelens als frustratie of angst niet mogen gezien worden als een ‘praktisch probleem’ 

maar als een aanleiding om de redenen voor die gevoelens te achterhalen door middel van reflectie 

in een brede context. Op die manier kan de begeleider de student optimaal begeleiden in zijn groei 

naar een professionele leerkracht (Feiman-Nemser, 2001; Lindgren, 2005). 
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III. METHODOLOGIE 

1. Probleemstelling 

Veel studenten in de lerarenopleiding maken een verwarrende tijd door wanneer ze geconfronteerd 

worden met de dagelijkse praktijk in een stageschool. Confrontatie met leerlingen en leerkrachten, 

de eisen van het curriculum, de verwachtingen van de opleiding en het zelfbeeld van de student 

kunnen tot zowel positieve als negatieve emoties leiden. Aangezien de gevoelens van een student-

leerkracht een grote rol spelen in het verloop van de stage, wordt er via dit onderzoek nagegaan 

welke oorzaken in de opleiding en stage tot deze emoties leiden en welke strategieën student-

leerkrachten gebruiken om ermee om te gaan.  

Hierbij wordt van de volgende probleemstelling vertrokken: Welke emoties ervaren studenten in de 

stage van de lerarenopleiding, hoe gaan ze ermee om en welke begeleiding verwachten ze in dit 

verband vanuit de lerarenopleiding? Deze probleemstelling is vertaald in drie concrete 

onderzoeksvragen:  

1. Welke oorzaken in de stage lokken bij de student-leerkracht emoties uit?  

2. Hoe verloopt de regulatie van emoties bij student-leerkrachten?  

3. Wat verwachten studenten in de lerarenopleiding van de begeleiding inzake emoties?  

2. Interpretatief onderzoek 

In het algemeen kiezen we voor  interpretatief onderzoek wanneer we flexibel moeten 

kunnen inspelen op hetgeen we in de onderzoekssituatie ontmoeten. Dat geldt, met andere 

woorden, voor situaties die we niet of slechts in beperkte mate kunnen onderzoeken met 

methoden en technieken die gericht zijn op kwantificering: […] situaties waarin men wil 

exploreren welke betekeniswereld er ligt achter sociale processen, interacties, sociale 

relaties, gedragingen, houdingen, gevoelens en ervaringen. (Maso & Smaling, 1998, p. 10) 

 

In het kader van deze scriptie wordt voor interpretatief onderzoek geopteerd, aangezien deze 

studie zich specifiek richt op de beleving van emoties van student-leerkrachten in de context van 

de stageschool, een situatie waarbij dergelijk onderzoek een meerwaarde kan bieden ten opzichte 

van kwantitatief onderzoek. Dergelijk interpretatief onderzoek heeft wel als nadeel dat zowel de 

betrouwbaarheid als validiteit niet volledig gegarandeerd kunnen worden (Schuyten, 2004; 

Silverman, 2003). Het betrouwbaarheidsprobleem wordt evenwel zoveel mogelijk opgevangen 

door:  

− Audio-opnames en computergestuurde verwerking van de data. 

− Duidelijke beschrijving van zowel de selectie van informanten en situaties als van de gebruikte 

onderzoeksmethoden en technieken.  
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De validiteit wordt ondersteund door:  

− Databronnentriangulatie, meer specifiek een combinatie van semi-gestructureerde interviews, 

Stimulated Recall Interviews, analyse van reflectieverslagen, supervisiegesprekken en 

vragenlijsten. 

 

Hoewel er doorheen het onderzoek gesteund wordt op een aantal modellen en classificaties in 

verband met emoties is het niet het uiteindelijke doel van deze studie om deze te toetsen. Het 

onderzoek is eerder exploratief van karakter, daar op zoek wordt gegaan naar verklaringen, 

verbanden en verschillen voor gedragingen van student-leerkrachten op basis van een aantal 

psychologische modellen.  

3. Onderzoeksopzet 

3.1 Onderzoekseenheden 

Het onderzoek vindt plaats gedurende het academiejaar 2007-2008 in het tweede jaar van de 

opleiding kleuteronderwijs aan een Vlaamse hogeschool. De keuze viel hierop aangezien een 

onbekende hogeschool én opleiding de onpartijdigheid verhoogt (Baarda, Goede & Teunissen, 

2004). Bovendien verleent het departement de volledige medewerking, wat de selectie van 

student-leerkrachten voor het onderzoek er makkelijker op maakt.  

De keuze viel op het tweede jaar van de opleiding omwille van een aantal praktische redenen. Ten 

eerste is er in het tweede jaar een lagere schooluitval dan in het eerste jaar van de opleiding, 

daarnaast zijn er verschillende korte stages over het academiejaar gespreid, wat het volgen van de 

studenten eenvoudiger maakt. Bovendien worden studenten in het tweede jaar voor het eerst 

geconfronteerd met een aaneensluitende lesstage van één à twee weken waardoor de emoties 

sterker meespelen dan in het eerste jaar van de opleiding en tegelijk minder vanzelfsprekend 

gereguleerd worden dan in het derde jaar.  

 

In de onderzochte hogeschool is het zo dat de studenten gedurende het hele academiejaar in 

dezelfde stageschool blijven, weliswaar per stageperiode in een andere klasgroep met een andere 

mentor. Aan die stageschool is een vaste mentor-coach verbonden die samen met de lector-coach 

de studenten op die school opvolgt en eveneens de supervisiegesprekken bijwoont. Elke 

stageperiode wordt de student begeleid door de (klas)mentor, de lector-coach komt minstens 

éénmaal langs gedurende de stage waarbij één of meerdere activiteiten worden geobserveerd 

gedurende gemiddeld twee uur. Na de observatie volgt een feedbackgesprek tussen de lector-

coach en student over de geobserveerd activiteit. Tijdens de stage schrijven de studenten een 

reflectieverslag waarbij twee positieve en twee negatieve ervaringen worden geanalyseerd volgens 

de reflectiecyclus van Korthagen, dit verslag wordt na de stage ingediend. Zo snel mogelijk na de 

stage volgt een supervisiesessie waarbij alle begeleiders (lector-coach, mentor, mentor-coach) en 

de student gezamenlijk de kwaliteit van de voorbereidingen, de groei, prestaties en attitudes van 

de student bespreken. 
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In dit onderzoek wordt het aantal respondenten beperkt tot vier. Het is immers van belang om de 

studenten gedurende de verschillende stageperiodes van dichtbij te volgen, wat een zeer 

tijdsintensieve opdracht is. Deze vier studenten lopen per twee stage in eenzelfde stageschool en 

worden alle vier begeleid door éénzelfde lector-coach. 

De stages voor de 2e bachelor in het onderwijs, kleuteronderwijs zijn de volgende: 

 

Stage Periode 

Stage 1 26-30 november 2007 

Stage 2 3-14 maart 2008 

Stage 3 28 april – 9 mei 2008 

Tabel 1: Overzicht stageperiodes 

 

Wegens praktische redenen worden de studenten enkel tijdens stage 1 en 2 gevolgd, aangezien 

het onderzoek tegen eind mei wordt afgerond. 

3.2 Tijdspad onderzoek 

Eind juni 2007 werd contact opgenomen met het departement lerarenopleiding van de betrokken 

hogeschool en werd overeengekomen om het onderzoek in de opleiding ‘bachelor in het onderwijs: 

kleuteronderwijs’ in het academiejaar 2007-2008 op te starten. Een lector-coach werd bereid 

gevonden om mee te werken aan het onderzoek en bracht de vier studenten aan die ze begeleidde. 

Na een korte uiteenzetting van het onderzoek verleenden alle vier de studenten hun medewerking 

(zie bijlage 1 & 2). Hieronder is een tijdspad geschetst van het verloop van het onderzoek per 

student. 

Timing Methodiek 

Oktober - november 2007 
 
 
 

− Afname semi-gestructureerd interview I 
waarin gepeild wordt naar het profiel en 
referentiekader van de student en de 
verwachtingen naar de volgende stage toe, 
gebaseerd op vragenlijst Vandevelde S. 
deel 1 

− Afname reflectiemethodieken: 
onderwijsautobiografie, pedagogisch 
voorbeeld, contrastanalyse, analyse 
bekommernissen 

Stage 1 (26-30 november 2007) − Afname Stimulated Recall Interview I 
 

December – januari 2007/2008 − Analyse reflectieverslagen 
− Bijwonen supervisiegesprekken 

Stage 2 (3-14 maart 2008) − Afname Stimulated Recall Interview II 
 

Maart - april 2008 − Analyse reflectieverslagen 
− Bijwonen supervisiegesprekken 
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Maart – april 2008 − Afname semi-gestructureerd interview II 
waarin gepeild wordt naar de emotionele 
regulatie en verwachtingen inzake 
emotionele begeleiding.  

− Afname vragenlijst S. Vandevelde deel 2 
− Afname ILTP (I. Oosterheert) 

Tabel 2: Tijdspad onderzoek per student 

3.3 Semi-gestructureerd interview 

Bij semi-gestructureerde interviews wordt niet met vaste vragen gewerkt maar is er wel een reeks 

te behandelen onderwerpen vastgelegd. Op die manier is het voor de onderzoeker mogelijk om in 

te spelen op gegevens die ‘spontaan’ opduiken gedurende het gesprek (Baarda et al, 2004). 

Dergelijke interviews zijn in dit onderzoek naar emoties en de regulering ervan goed bruikbaar 

daar ze een duidelijk beeld geven hoe mensen betekenis geven aan hun ervaringen.  

 

Het eerste interview met de studenten wordt afgenomen voor de start van de stages, aan het 

begin van het academiejaar 2007-2008. De grote lijnen van dit interview zijn gebaseerd op de 

vragenlijst van Vandevelde (2007). Deze vragenlijst werd opgesteld en afgenomen in het kader 

van het scriptieonderzoek naar het profiel van studenten in de eerste bachelor lager onderwijs in 

het academiejaar 2005-2006 en bevat verschillende bruikbare vragen naar achtergrond en 

voorgeschiedenis van de student waardoor deze geschikt is voor dit onderzoek. 

Na afloop van het eerste semi-gestructureerd interview wordt aan elke student gevraagd om de 

onderwijsloopbaan te schetsen en een onderwijsautobiografie op te maken (Kelchtermans & 

Vandenberghe, 1993; Verkuyl, 2002). Verder worden methodieken als het pedagogisch 

(tegen)voorbeeld (Schepens, 2004; Verkuyl, 2002) en de contrastanalyse (Aelterman, 2006; 

Biesta, Korthagen & Verkuyl, 2002) gehanteerd en via een eenvoudige invuloefening naar de 

verschillende bekommernissen gepeild (Aelterman, Coulier & Creve, 2007; Fuller, 1969; Janssens 

et al. 1995) (zie bijlage 3). Deze methodieken vormen een alternatief voor de traditionele reflectie-

instrumenten en bevragen onderliggende opvattingen en waarden, evenals de verschillende 

dimensies van het lesgeven. 

In onderstaande tabel worden de voornaamste doelstellingen van het eerste interview en de 

reflectiemethodieken weergegeven. 

Methodiek Doel 

Semi-gestructureerd interview op basis 
van vragenlijst Vandevelde (2007) 

− Algemene informatie  
− Verwachtingen naar volgende stage toe 

Onderwijsautobiografie  − Professioneel zelfverstaan  
− Subjectieve onderwijstheorie  

Pedagogisch voorbeeld − Subjectieve onderwijstheorie  

Contrastanalyse − Subjectieve onderwijstheorie  

Tabel 3: Doelstellingen interview I 

 

Het tweede interview vindt plaats na afloop van de tweede stage. Aanvullend hierbij wordt het 

tweede deel van de vragenlijst van Vandevelde (2007) afgenomen, waarin de beroepsmotivatie, 

visie op onderwijs, houding ten aanzien van het lerarenberoep en professioneel zelfverstaan 
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onderzocht worden. Daarnaast wordt eveneens de Inventory Learning To Teach Process (ILTP) 

afgenomen,  waarbij er bewust voor is gekozen om de ILTP op dit moment af te nemen omdat 

Oosterheert stelt dat na 2 à 3 maanden -min of meer- zelfstandig lesgeven de studenten zich veilig 

voelen in de klas en de vragenlijst pas op dit moment de meest betrouwbare resultaten levert 

(Oosterheert, 2001). Toch dient benadrukt dat deze vragenlijst slechts ter indicatie gebruikt wordt, 

gezien het beperkt aantal onderzoekseenheden. 

Tijdens het 2e interview wordt vooral gepeild naar: 

 

Methodiek Doel 

Semi-gestructureerd interview − Verwachtingen inzake emotionele 
begeleiding 

− Emotionele regulatie 

Vragenlijst Vandevelde deel II − Professioneel zelfverstaan  
− Beroepsmotivatie 
− Visie op onderwijs  
− Houding ten aanzien van het lerarenberoep 

ILTP − Verwachtingen inzake emotionele 
begeleiding 

 Tabel 4:  Doelstellingen interview II 

 

Beide interviews met de verschillende studenten vinden plaats op het departement lerarenopleiding 

van de betrokken hogeschool. Hiervoor is telkens een lokaal gereserveerd zodat er niet kan 

gestoord worden. De gemiddelde duur van een interview bedraagt 40 minuten. Elk interview wordt 

integraal opgenomen via MP3. (zie bijlage 4) 

3.4 SRI 

Het ‘Stimulated Recall Interview’ omvat het afspelen van een video- of audio-opname van een 

gegeven les om op die manier de gedachtegang van de leerkracht tijdens het lesgeven na te gaan. 

Men gaat er vanuit dat de beelden het de leerkracht mogelijk maken om de les te ‘herbeleven’ wat 

de onderzoeker toelaat een accuraat retrospectief verslag op te maken van de originele 

denkprocessen van de leerkracht. Deze techniek is in deze onderzoekscontext uiterst bruikbaar 

aangezien op deze manier de gevoelens tijdens bepaalde lesmomenten kunnen worden nagegaan, 

evenals de keuzes die erop volgen (Meijer et al., 2002b;  Schepens et al., 2007). 

 

Tijdens beide stages wordt vooraf een moment gezocht waarop de activiteiten met camera worden 

geobserveerd. Zowel de betrokken mentor als mentor-coach zijn hiervan op de hoogte gebracht. 

Gemiddeld wordt er twee uur gefilmd en onmiddellijk na de activiteiten, tijdens de middag of na 

schooltijd wordt de camera aangesloten op de laptop en de student met de beelden 

geconfronteerd. Het SRI wordt ingeleid volgens de aanwijzingen van Schepens (2004). Bij elke SRI 

wordt aan de studenten gevraagd of ze het gevoel hadden dat zijzelf of de kleuters beïnvloed 

werden door de camera. Geen van de studenten geeft aan invloed te hebben ondervonden, 

evenmin hebben ze het gevoel dat de kleuters hierdoor worden beïnvloed. Voor het verloop van het 

SRI wordt op de studenten vertrouwd: ze geven aan welke stukken ze graag willen zien en 

wanneer er dient doorgespoeld te worden. Na afloop wordt er nog even verder ingegaan op de 
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emoties in verband met curriculum, relaties, zelfbeeld en context aangezien deze niet altijd 

duidelijk worden uit het beeldmateriaal.  

Deze gesprekken vinden meestal plaats in het klaslokaal, een enkele keer in de leraarskamer. Een 

SRI met aanvullende vragen duurt gemiddeld een uur en wordt integraal opgenomen via MP3 (zie 

bijlage 5).  

3.5 Analyse reflectieverslagen en supervisiegesprekken 

In het kader van de stage en de daaropvolgende evaluatie dienen studenten zowel mondeling als 

schriftelijk te reflecteren. De student zal in dit kader deelnemen aan supervisiegesprekken en 

reflectieverslagen schrijven (ook portfolio of logboek genoemd), in de hogeschool waarmee wordt 

samengewerkt gebeurt dit op basis van de reflectiecylus van Korthagen. De verslagen en 

supervisiesessies worden geanalyseerd op eventuele aanvullende informatie. Een voordeel van 

dergelijke reflectieverslagen is dat deze non-reactief zijn en dus minder vertekend worden dan 

interviews of SRI, hierdoor vormen ze een prima aanvulling op de overige analysetechnieken uit 

het onderzoek (Baarda et al, 2004).  

De verschillende supervisiegesprekken worden na afloop van elke stage bijgewoond, hiervoor was 

vooraf de toestemming van alle betrokkenen verkregen (student, lector-coach, mentor en mentor-

coach). Uit deze gesprekken wordt de inbreng van de studenten in verband met gevoelens 

gefilterd. De reflectieverslagen worden na elke stage via email doorgestuurd, deze worden 

eveneens geanalyseerd op aanvullende informatie naar gevoelens toe. 

3.6 Verwerking resultaten 

De semi-gestructureerde interviews, Stimulated Recall Interviews en supervisiegesprekken worden 

na opname integraal uitgetypt in Word. Deze bronnen, evenals de reflectieverslagen worden 

vervolgens in het softwareprogramma QSR NUD*IST geladen en gecodeerd aan de hand van een 

vooraf opgestelde boomstructuur, gebaseerd op voorgaande literatuurstudie (zie bijlage 6). De 

twee vragenlijsten die per student worden afgenomen kunnen niet statistisch verwerkt worden 

wegens een beperkt aantal onderzoekseenheden, de resultaten ervan dienen enkel ter indicatie. In 

totaal worden 40 bronnen verwerkt, dat zijn 10 bronnen per student-leerkracht. 
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IV. RESULTATEN 

In dit deel wordt eerst het profiel van de verschillende deelnemende student-leerkrachten 

geschetst. Vervolgens worden de verschillende onderzoeksvragen één voor één besproken, waarna 

de resultaten bediscussieerd worden en tenslotte een conclusie volgt. 

1. Profiel van de student-leerkrachten in de studie 

Onderstaande profielbeschrijving laat toe de resultaten van de verschillende onderzoeksvragen 

beter te situeren en verhoogt zo de externe betrouwbaarheid van het onderzoek (Schuyten, 2004). 

Per student geven we achtereenvolgens enkele indrukken van het onderwijskundig referentiekader, 

meer bepaald het zelfbeeld, zelfwaardegevoel, taakopvatting, toekomstperspectief en subjectieve 

onderwijstheorieën (Kelchtermans, 2001, 2003). Ook de belangrijkste bekommernissen per 

student worden vermeld.  

1.1 Student 1 

Student 1 is een vrouw van 20 jaar met de Belgische nationaliteit. Zowel haar moeder, tante als 

stiefvader zijn werkzaam in het onderwijs, haar moeder is kleuterjuf. Ze heeft een diploma TSO 

van het secundair onderwijs. Ze schat haar kansen om voor de 2e bachelor kleuteronderwijs te 

slagen tussen 51 en 75%, dat is ook de kans die ze haarzelf toedicht om de lerarenopleiding af te 

maken. Ze is actief lid van een sportvereniging. 

In het begin van het academiejaar en na de eerste stage beschrijft student 1 zichzelf als een 

onzeker iemand met een aantal twijfels in verband met haar rol als leerkracht:  

Ik vraag me gewoon af of ik er wel klaar voor ben. Ligt het me wel, ben ik wel een goede juf? 

Zien de kleuters mezelf ook graag? Voor de rest, als je in een klas staat voel ik me sowieso al 

juf maar of ik echt al juf ben, dat weet ik niet en ben ik over aan het twijfelen. Is dit mijn ding 

gewoon? Daar ben ik mee bezig. (SRI I, 30.11.2007) 

Dit beeld evolueerde geleidelijk na een positieve tweede stage waarbij ze zich al beter kon vinden 

in het beeld van de leerkracht. Toch blijft de onzekerheid soms knagen, vooral wanneer ze 

geobserveerd wordt of wanneer een activiteit eens wat minder goed lukt. Het zelfwaardegevoel bij 

student 1 is over het algemeen vrij positief en wordt sterk beïnvloed door de contacten met de 

kleuters:  

Ik kreeg van een kleuter de reactie: ‘Ooh, zo’n mooie prenten!’ Hierdoor voelde ik me wel heel 

blij. Het is leuk dat je werk wordt geapprecieerd en dan zeker door de kleuters zelf. 

(Reflectieverslag II).  

Volgens student 1 is het bieden van structuur enerzijds en ervoor zorgen dat de kleuters plezier 

beleven anderzijds de belangrijkste taak van de leerkracht. Haar beroepsmotivatie vindt ze 

voornamelijk in de kleuters zelf:  
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Gewoon zo de manier waarop de kleuters naar je toekomen. Ze zien je echt als juf en ze kijken 

echt naar je op (…). Nu kan je echt zo, de kleuters met allerlei materialen laten kennismaken. 

Allé, ik vind dat wel leuk om gewoon te experimenteren zelf, dus vind ik dat ook leuk om dat 

over te brengen naar kleuters toe. (Interview I, 25.10.2007) 

Dit wordt bevestigd door de maximum score op het aspect ‘motivatie omwille van de kinderen’ en 

‘motivatie omwille van het leraarschap zelf’ op de vragenlijst (Vandevelde, 2007). 

Deze studente kijkt ook erg uit naar de toekomst waarbij ze in de voetstappen van haar moeder 

hoopt te treden. Wat subjectieve onderwijstheorieën betreft, heeft ze af en toe problemen met 

Lichamelijke Opvoeding, volgens haar omdat de lessen LO nogal eng zijn en weinig ruimte laten 

voor experimenten, bovendien zijn kleuters vaak te enthousiast zodat er voor gestructureerde 

activiteiten weinig ruimte is. Verder vindt ze het belangrijk dat de lectoren de lessen 

toepassingsgericht maken om deze te kunnen te integreren in haar klaspraktijk. Bij het peilen naar 

bekommernissen valt op dat student 1 het sterkst bezig lijkt te zijn met de kleuters, eerder dan 

met zichzelf, de taak of onderwijs in het algemeen, wat aansluit bij voorgaande bevindingen. 

1.2 Student 2 

Student 2 is een 23-jarige vrouw met de Nederlandse nationaliteit, ze heeft geen familieleden in 

het onderwijs. In het Nederlands onderwijssysteem volgde ze mavo en mbo4 (dit is te vergelijken 

met TSO in het Vlaamse onderwijssysteem). Op dit moment bist ze de 2e bachelor kleuteronderwijs 

waarbij ze enkel stage loopt en geen lessen meer hoeft te volgen. Ze schat de kans dat ze de 2e 

bachelor met succes afwerkt tussen 76 en 100%, evenals de kans dat ze de lerarenopleiding 

afwerkt. In Nederland was ze jarenlang actief lid van een jeugdbeweging. Student 2 beschrijft 

zichzelf als een enorm onzeker persoon, wat haar problemen bezorgt tijdens de opleiding:  

Ik ben erg onzeker. Ik durf niet goed om vragen te  stellen omdat ik bang ben voor het 

antwoord, of dat mensen mij niet willen helpen. Anderzijds heb ik veel last van (negatieve) 

emoties (...). Die werken bij mij heel veel door op mijn doen en laten. Als ik bijvoorbeeld 

verdrietig ben, kan ik heel vervelend worden en hele dagen wenen. Hierdoor kan ik in de 

kleuterklas niet altijd overeind blijven staan. Ik kan hele goede dagen hebben en ik kan ook 

hele slechte dagen hebben. (Reflectieverslag II)  

Haar zelfwaarde als leerkracht hangt af van moment tot moment, zoals deze studente zelf 

aangeeft:  

 Ik heb woensdag een heel slechte dag gehad. Alles is echt fout gelopen, ik was in een hele 

slechte dag. Het niveau, mijn activiteiten zelf, mijn voorbereiding was ook niet fantastisch voor 

die dag en ikzelf voelde me ook niet optimaal die dag. Dus ja, alles samen is dat dan heel 

slecht. Maar bijvoorbeeld maandag heb ik dan weer een superdag gehad. Het was echt een 

leuke dag, het ging allemaal goed en de kleuters waren mee en zo. (SRI II, 15.03.08) 

Volgens student 2 is het belangrijk dat een kleuterjuf heel vrolijk, speels en lief is. Streng zijn vindt 

ze af en toe belangrijk maar ze heeft een probleem met leerkrachten die autoritair zijn en vaak 

straffen. De voornaamste reden om voor dit beroep te kiezen is omdat ze heel graag met kinderen 

werkt, dit blijkt ook uit de resultaten van de vragenlijst waarbij student 2 zeer hoog scoort op het 

deel ‘motivatie omwille van de kinderen’ (Vandevelde, 2007), evenals haar jarenlange inzet voor 
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de jeugdbeweging. Over haar toekomst in het beroep heeft ze zich nog niet direct vragen gesteld 

zo blijkt uit de gesprekken. Volgens haar opvattingen is de stagecomponent van de opleiding het 

belangrijkst maar zijn de lessen evenzeer noodzakelijk:  

Je moet toch die theorie ook wel hebben vooraleer je dingen aan kan brengen. En ja, we 

hebben lessen Nederlands, muziek, je leert blokfluit spelen, je leert notenleer, goed je moet 

dat wel weten maar in de omgang met de kleuters zijn die dingen dan niet essentieel. Maar bij 

de lessen pedagogie zitten er dan weer wel dingen die essentieel zijn ervoor. Om die 

activiteiten, om die theorie daarvan te kennen dat is ook wel zeer belangrijk. (Interview II, 

08.04.08)  

Deze student bekommert zich vooral om de taak en de leerlingen, iets minder om zichzelf en het 

minst om onderwijs in het algemeen. 

1.3 Student 3 

Student 3 is een vrouw van 21 jaar met de Belgische nationaliteit. Ze heeft geen familieleden in 

het onderwijs. Ze is in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs TSO en de eerste 

bachelor kleuteronderwijs heeft ze succesvol afgewerkt in een andere hogeschool in Gent. De 

reden voor die overstap wijt student 3 vooral aan de mindere kwaliteit van begeleiding en geringe 

mate van vrijheid in de andere hogeschool. De kans dat ze haar huidige opleiding afmaakt, schat 

ze tussen de 51 en 75%, de kans dat ze de lerarenopleiding uiteindelijk afwerkt tussen de 76 en 

100%. Deze studente is geen lid van een vereniging.  

Student 3 beschrijft zichzelf als iemand die moeite heeft om  gevoelens te uiten, zowel naar de 

kleuters als naar begeleiding toe, desondanks wil ze zich ten volle inzetten om de opleiding tot een 

goed einde te brengen:  

Er zijn er altijd waar je aan moet werken, zoals bijvoorbeeld het speelse, dat gaat nog moeilijk, 

zo echt in die leefwereld komen. Ook zo ja, mijn mimiek en expressie. (Interview II, 21.03.08) 

Ik heb dat ook gezegd tegen de mentor dat ik er echt alles voor wil doen. Nu ook, er zijn vier 

dramasessies, ik ga die alle vier volgen en dan ook nog een keer een extra 

assertiviteitstraining. Dus je ziet dat ik er echt iets voor wil doen maar dat is met alles zo. Ik 

bedoel, mijn lesvoorbereidingen moeten ook supergoed voorbereid zijn om toch te kunnen 

vertrekken anders heb ik daar geen goed gevoel bij. (Supervisiesessie I, 14.12.08) 

Ondanks haar bezorgdheid omtrent haar werkpunten blijft haar zelfwaarde vrij positief:  

Ik ga zeker niet de moed laten zakken, zo ben ik niet. Ik heb zeker niet gedacht om te 

stoppen, dat staat niet in mijn woordenboek. Ik ga me ervoor zetten en hopen dat het beter 

gaat dan. (SRI II, 04.03.08) 

Voor student 3 is het essentieel dat de kleuters zowel plezier beleven in de klas als iets bijleren, 

hierin schuilt volgens haar de voornaamste taak van de leerkracht. Uit de resultaten van de 

vragenlijst (Vandevelde, 2007) en de verschillende interviews komt naar voor dat de voornaamste 

motivatie van deze student ligt in het werken met kinderen. In de toekomst lijkt het deze student 

een uitdaging om met kinderen te werken die de taal nog niet zo goed beheersen, bijvoorbeeld als 

leerkracht in een taalbadklas. Wat subjectieve onderwijstheoriëen betreft, blijkt dat voor deze 
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student de stage van groot belang is aangezien ze meent dat je de job van leerkracht vooral door 

oefening in de klas leert. Deze student hecht veel belang aan begeleiding met praktische tips:  

Ik vraag elke keer ’s avonds of ’s middags aan de mentor tips. Het zijn soms maar kleine 

dingen, qua organisatie of trucjes. Ik probeer die dan wel toe te passen, naar volgende 

activiteiten toe. (…) De lector gaf het voorbeeld van als ik een doos heb, dat ik er eens mee 

moet schudden. Maar dat had niet altijd effect. En bijvoorbeeld tijdens mijn stage de laatste 

dag. Ik had al heel veel trucjes moeten uithalen en ik deed elke keer dezelfde truc maar het is 

logisch dat dat niet meer aanslaat. (Interview II, 21.03.08)  

Deze student scoort dan ook het maximum op het aspect ’bewustworden onder externe sturing’ 

van de ILTP. De voornaamste bekommernissen bij deze student zijn gericht op zichzelf en de 

leerlingen. 

1.4 Student 4 

Student 4 is een tweeëntwintigjarige vrouw met Belgische nationaliteit waarvan de grootmoeder 

vrijwilligerswerk deed in de kinderopvang. Deze studente heeft een diploma hoger secundair 

onderwijs ASO. Voor ze startte met de lerarenopleiding kleuteronderwijs heeft deze studente twee 

maal de lerarenopleiding lager onderwijs in een andere hogeschool gevolgd, hiervoor was ze 

evenwel niet geslaagd. Ze geeft zichzelf tussen 51 en 75% kans om te slagen in de 2e bachelor 

kleuteronderwijs en tussen 76 en 100% kans om de lerarenopleiding af te werken. In haar vrije tijd 

is deze studente actief lid van een jeugdbeweging en daarnaast doet ze vrijwilligerswerk in de 

zorgsector. Deze studente omschrijft zichzelf als iemand die veel aandacht besteed aan planning en 

structuur, zowel in de voorbereiding als tijdens de activiteiten in de kleuterklas. Wanneer ze niet 

alle factoren onder controle heeft, windt ze zich hierin soms op:  

Ik wil alles echt wel af hebben vooraleer ik aan de stage begin. Ja, zodat ik ruimte heb om 

dingen te veranderen, dus ik heb mijn streefdatum. (…) Want als ik dat dan vergelijk met 

andere mensen, ik zou helemaal flippen in andere mensen hun plaats. Als je nu nog niks hebt 

van voorbereidingen, brr. Ja, ik ben echt een stappenplanpersoon. Het is ongelofelijk maar ja, 

ik heb dat nodig. 

Ik verwacht dat ik veel zal moeten zeggen: “Zwijg”, of “Zet u recht”, “Zet u op uw poep”, zo 

van die dingen. Er zullen veel stoorelementen zijn, dat wel. Ik enerveer me daarin, omdat ik zo 

wil van: “Het moet zo lopen.” (Interview I, 5.11.07) 

Student 4 heeft over het algemeen een positief zelfwaardegevoel als leerkracht, vooral wat betreft 

L.O., omdat ze er plezier aan beleeft en de verschillende begeleiders aangeven dat ze hier goed in 

is. De ideale kleuterjuf is volgens deze student creatief, zelfzeker, heeft een groot organisatietalent 

en blijft onder alle omstandigheden zichzelf. Deze student wil al heel lang leerkracht worden maar 

heeft pas sinds kort ontdekt dat ze het liefst met jonge kinderen werkt. Volgens de vragenlijst 

(Vandevelde, 2007) vindt deze studente haar motivatie in het leraarschap zelf en het goede 

toekomstperspectief van het leerkrachtenberoep. Na haar studies ziet de studente zich dan ook al 

direct voor de klas staan:  

Ja, als ik afgestudeerd ben ga ik direct beginnen solliciteren. Dat is wel zeker. Ik ga zeker niet 

eerst even dat diploma een paar jaar laten liggen en iets anders gaan doen. Nee, ik denk dat 
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dan de tijd wel rijp is om te beginnen werken. Ervoor niet, omdat ik ook wel graag student ben 

natuurlijk maar binnen twee jaar gaat de tijd wel komen dat ik wel ga willen beginnen werken. 

(Interview I, 5.11.07) 

Bij het peilen naar de subjectieve onderwijstheorieën van de student primeert de stage-ervaring, 

de lessen zijn volgens haar pas interessant wanneer ze praktijkgericht zijn. Verder heeft ze een 

uitgesproken mening wat betreft inclusie van kinderen met een handicap:  

Het is lastig, het is echt lastig, ik zou liever hebben dat er geen in mijn klas zitten. Je moet al 

uw aandacht aan dat ene kind spenderen, je hebt daar wel nog andere kinderen hé en die 

willen ook aandacht, die willen ook iets leren en iets doen. Ja, ik vind, je hebt zo van die 

nieuwe voorstellen die in Vlaanderen gedaan worden om gehandicapte kinderen te integreren 

in het gewoon onderwijs. Ik ben daar niet zo voor want ze staan er niet bij stil wat dat 

betekent voor leerkrachten, want we moeten ons al in 25 splitsen en nu eigenlijk in nog veel 

meer. Ik heb liever van niet, je moet dan nog eens differentiëren en je moet dat al zoveel doen 

maar je moet dat dan nog meer doen en het is al werk genoeg uiteindelijk. (Interview II, 

07.04.08) 

De bekommernissen van de studente zijn zowel gericht op zichzelf, de taak als de leerlingen maar 

het meest op onderwijs in het algemeen, dit in contrast met de andere studenten. 

2. Welke oorzaken lokken bij de student-leerkracht emoties uit?  

De ordening van de verschillende emotionele oorzaken is gebaseerd op de typering van Beach & 

Pearson (1998) maar in tegenstelling tot hun studie zijn hier eveneens positieve emoties 

opgenomen in het onderzoek. Uit de verschillende bronnen blijkt dat elke door ons bevraagde 

student de vier categorieën die Beach & Pearson onderscheiden minstens één keer vernoemden.  

2.1 Curriculum & instructie 

De studenten vermelden bij deze categorie vaak activiteiten die in de praktijk anders verlopen dan 

verwacht door 

− een verkeerde inschatting van het niveau van de kleuters waardoor activiteiten te moeilijk of 

makkelijk zijn.  

− praktische problemen (LO materiaal dat nog dient klaargezet te worden, didactisch materiaal 

dat niet blijkt te functioneren zoals het hoort,…). 

− het gedrag van de kleuters (vermoeidheid, enthousiasme tijdens LO). 

− organisatorische aspecten (speeltijden die verplaatst worden, uurroosters veranderen,…). 

 

S3: Ik had wel gezegd wat ze konden kiezen, bijvoorbeeld met die ‘inpakhoek’. Ik had dan 

gezegd van “Jullie mogen dingen kopen in de winkel en dan kan je dat laten inpakken in de 

inpakhoek.” Maar ik dacht dat ze dat zelf wel gingen kunnen want ik had ook gezegd “Er ligt 

kleefband” maar blijkbaar ging dat dan toch niet. Maar de mentor had dan ook gezegd dat ik 

dat dan ook beter eens had voorgetoond maar ik ging ervan uit dat ze dat begrepen. Dat vond 

ik echt jammer uiteindelijk. (Supervisie I, 14.12.07) 
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S4: Amai, ik weet niet meer waar mijn hoofd staat momenteel. Van dat zwemmen alleen al ben 

je al zo heel moe en met dat ze in één keer vanmiddag daar met 25 waren toen dacht ik van 

“Oh nee, help, wat nu gedaan?” En het is zo lastig om die zo altijd constant stil te krijgen. Het 

is niet dat de spelletjes niet leuk waren, want de kleuters konden het echt goed maar door mijn 

boosheid en geïrriteerdheid is alles wat in het honderd gelopen. (SRI I, 5.11.07) 

Tijdens de inleiding van de beeldactiviteit heb ik het stenen mannetje gebruikt. Hij wou een 

huisje en de kinderen moesten voor dat huisje zorgen. Ze waren onmiddellijk enthousiast en 

iedereen wou direct een huisje maken. Maar het mooie eraan is dat ze tijdens de hele week het 

stenen mannetje als een nieuw klasvriendje begonnen te zien. Ze vroegen ook, dan vooral de 

jongste kleuters of het stenen mannetje wel tevreden ging zijn over hetgeen ze aan het maken 

waren. Dat gaf wel een grote voldoening want ze waren helemaal aan het opgaan in het 

verhaal. Daarbij dacht ik: “Wauw, zo tof dat het aanslaat bij de kleuters, want een 

beeldactiviteit is altijd moeilijk om sfeervol in te leiden.”(Reflectieverslag II) 

 

Ook het verschil in perceptie tussen de leerkracht en de kleuters zorgt voor emoties:  

S1: Daarbij dacht ik dat alle kleuters de prent heel goed konden zien omdat ik de vinger van 

alle kleuters kon zien. Ik dacht er niet bij na dat sommige kleuters de prent niet goed konden 

zien en daardoor rumoerig werden. Ik dacht dat ze aan elkaar begonnen te prutsen omdat ze 

het saai vonden. Dus ik wilde het zo snel mogelijk achter de rug hebben, dat het gedaan was. 

(Reflectieverslag I) 

 

Bij deze categorie zijn zowel positieve als negatieve emoties genoemd. Verder werden er door de 

studenten geen emoties vermeld in verband met de spanning tussen eigen overtuigingen en die 

van de stageschool, of de spanning tussen het volgen van het leerplan en de constructivistische 

principes zoals gezien in de lerarenopleiding.  

2.2 Relaties 

Op het gebied van relaties staat zowel het relatie met de mentor als met de kleuters centraal. Deze 

contacten lokken bij de studenten een hele reeks aan positieve en negatieve gevoelens uit, zoals 

uit de verschillende gesprekken blijkt: 

S2: Ik heb me bij haar niet zo goed gevoeld, we lagen elkaar gewoon niet zo goed. Ik had 

gewoon pech. Met die mentor had ik ook geen e-mailcontact. Dat kon ook niet want ze heeft 

geen e-mailadres. Ik moest alles over de telefoon doen en dan gaat ze zeuren dat ik geen 

lesvoorbereidingen heb laten zien. (Interview II, 08.04.08) 

 

S3: De mentor had ook helemaal niets over het verslag gezegd tijdens de stage en daar had ik 

wel last van (…). Ik dacht dat ze ’s avonds wel eens ging praten en aangeven wat de punten 

zijn en tips ook. Maar dat was dan niet het geval, enkel de maandag. En de dinsdag en de rest 

van de dagen heb ik dan niets meer gehad. De vrijdagavond kreeg ik dan mijn verslag en dat 

was de enige avond dat de mentor op school bleef. Dat kwam echt hard aan, want er stonden 
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ook punten op waar ik nog nooit van gehoord had, ik weet dat ik mezelf niet bezig zie qua 

mimiek en zo maar ik weet nog altijd wel wat ik doe en niet doe. Ik ga niet zeggen dat het een 

heel slecht verslag was maar er zaten toch dingen tussen waar ik echt van geschrokken was. 

 

S4: Die X hé, heb je dat gezien dat hij plots aan mijn been kwam hangen? Jongens zeg, toen 

kreeg ik het wel weer op mijn zenuwen hoor. Allé komaan, hij wil weer de aandacht opeisen hé, 

terwijl iedereen zit te spelen en te wachten tot ik rond kom. Alleen X interesseert het meer om 

aan mijn been te hangen en de aandacht op te eisen. Neem dat weg uit die klas en dat is 

helemaal anders. Ja, ik zet hem daarom altijd bij mij. (…) Maar X is een moeilijk kind, de 

mentor heeft het ook gezegd, ze is altijd blij als hij eens een dag thuis is. Gewoon omdat dat 

kind veel aandacht vraagt. (SRI II, 13.03.08)  

 

S1: Ik vond mijn stage super. Ik voelde me al meer een echte juf en de band met de kinderen 

ga ik nooit vergeten. Ik ga ze in de eerste plaats heel hard missen. Toen het mijn laatste dag 

was, was zowel ik en de kleuters een beetje emotioneel. Er begon één kleuter te wenen wat me 

wel trof. Ik wou niet vertrekken. Sommige kleuters gaven me dikke knuffels maar het was een 

troost te weten dat ze me nog op de speelplaats gaan zien. Ik heb weer heel veel bijgeleerd en 

ik wil zeker mijn mentor bedanken voor de leuke tijd en vooral de nuttige tips die ik heb 

gekregen. (Reflectieverslag II)  

 

Daarnaast zijn eveneens de relaties met begeleiders en collega’s in de stageschool een bron van 

gevoelens allerhande: 

S2: Ja, ik had vorig jaar een lector-coach. Dat was een heel lieve maar ze had een probleem 

met haar achillespees waardoor ze niet bij mij kon komen kijken. Daarom had ik een 

vervangend lector-coach op mijn stage en dat was de lector muziek. Een week vooraf wist ik 

dus pas dat die zou komen. De tweede week was die nog altijd niet beter, dus weer een ander, 

dus ja de vervanging van mijn eigen lector-coach en ze ging wel mee maar ze liet de bespreking 

over aan die ander. Dus ja, ik had verschillende begeleiders, waardoor ik niet echt wist waar ik 

aan toe was. Dat was gewoon jammer en nu hoop ik dat dit gewoon gans het jaar hetzelfde 

blijft. (Interview I, 26.10.07) 

 

S4: Gisteren kwam één van de kinderverzorgsters naar mij en ik zei “Hallo” tegen haar en ze 

zei: “Het is de eerste keer dat je iets tegen mij zegt, je bent altijd zo onvriendelijk tegen mij. 

Heel het dagverblijf praat erover.” Ik vind het echt niet terecht dat ze dat zei want ja, ik praat 

tegen de opvoedsters die bij mij komen en als ik door de gang loop. (…) Ze kunnen toch niet 

van me verwachten dat als ik bezig ben met een kind dat ik plots alles laat vallen om 

goedendag te zeggen! Wel, ze zegt dat heel het dagverblijf erover praat. Kan je het voorstellen? 

Alstublieft hé, komaan. Dat is toch te belachelijk voor woorden. Ik kan er nu wel mee om maar 

aan de andere kant vind ik het zo onterecht dat ze dat heeft gezegd, want hoeveel keer zie ik 

dat mens op een dag?  Ja en ik wist zelf niet in het begin wie het was. Allé ja, er lopen hier 

tientallen opvoedsters rond. Dat is frustrerend. Ze moeten altijd iets hebben om over te klagen: 

is het het weer niet, dan is het de stagiair, is het de stagiair niet, dan zijn het de kinderen. (SRI 

II, 13.02.08) 
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2.3 Zelfbeeld & rol 

Studenten worden doorheen de stages geconfronteerd met verschillende situaties waarin ze 

zichzelf tegenkomen als mens, leerkracht en student. Deze  situaties in verband met het zelfbeeld 

zijn in ondergebracht in drie types: 

 

− Emotionele situaties waarbij het zelfbeeld als leerkracht wordt uitgedaagd of bevestigd. Hierbij 

worden zowel positieve als negatieve gevoelens ervaren. 

 

S2: Ik hou er niet van om te dreigen. Bijvoorbeeld:”Als het niet stil is zal ik naar huis gaan.” 

Dit is een beetje extreem maar het geeft wel weer wat ik bedoel. Als ik afspraken maak met de 

kleuters en ze leven die niet na, moet er een straf komen. Wel, met straffen heb ik het zeer 

moeilijk. Ik denk dat ik niet goed durf. Op het einde van de week durfde ik al meer te straffen. 

Vooral bij onaccepteerbaar gedrag. Als de kleuters met mijn voeten speelden, durfde ik niet zo 

goed iets te doen, omdat ik niet goed wist wat ik moest doen. Ik heb verschillende dingen 

geprobeerd maar de meeste dingen hielpen niet zo goed. (Reflectieverslag I) 

 

S4: Ik heb me eigenlijk al heel de week kleuterjuf gevoeld, behalve op de daguitstap, die 

begeleid werd door de mentoren. We wisten niet wat er op die daguitstap concreet stond te 

gebeuren. We gaan naar de Toverplaneet en we wisten niet eens wat dat was. En we vroegen 

of we in de bus iets van afspraken moesten zeggen maar ze zeiden dat we ons van niets 

moesten aantrekken. We moesten dus mee begeleiden maar we deden gewoon wat de 

mentoren deden. Maar op dat moment waren we niet echt leerkracht maar gewoon een beetje 

‘hulp’. Ik vond die dag gewoon saai, want je zit daar gewoon heel de dag op een bankje en op 

dat moment had ik echt zo iets van: ik wil nu liever lesgeven, liever nu lesgeven en in een 

kring zitten met 25 drukke kleuters dan daar saai op een bank te zitten wachten tot er één met 

een buil afkomt. (SRI I, 5.11.07) 

 

− De overgang van de rol van leerling naar leerkracht brengt voornamelijk negatieve gevoelens 

teweeg bij de vier studenten.   

 

S1: Het is natuurlijk een beetje tegenstrijdig, ik voel me juf maar ook student, want er kijkt 

altijd iemand op uw vingers, je wordt nog altijd bekeken en er wordt je gezegd wat er goed en 

slecht ging. Het is mijn klas nog niet echt, als ik hier alleen zou staan dan is het echt mijn klas. 

Maar dat is nog niet zo dus voel je je nog altijd student. Ik verlang echt zo naar mijn eigen 

klasje gewoon, dat ik echt mijn eigen kindjes heb. Nu zeg ik ook wel “Mijn kindjes, kom” maar 

je voelt je nog altijd bekeken. De mentor zit daar wel een beetje weggestoken maar je let er 

toch op, je ziet dat wel in je ooghoeken. (SRI I, 30.11.07). 

 

S2: Ik voel me niet erg op mijn gemak in de turnzaal. Dat heb ik nooit gedaan. Zelfs toen ik 

een klein kind was, bewoog ik niet graag in een grote groep, zeker niet in mijn klasgroep van 

toen. Ik hou op zich wel van sport. Ik vind volley leuk, ik heb ooit nog geturnd en ik ben een 
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waterrat. Al denk ik dat als ik moest zwemmen met kleuters, ik dat ook niet graag zou doen. 

Als ik in de turnzaal sta denk ik aan de activiteit. Niet echt aan de kleuters. Ik wil wel dat de 

kleuters voldoende bewegen maar ik ben niet de persoon om ze dat te laten doen. 

(Reflectieverslag II) 

 

− Innerlijke conflicten zijn hoofdzakelijk bron van negatieve gevoelens. 

 

S1: In het begin had ik ook wel wat twijfels of dat wel iets voor mij was. Want nu is het zo de 

werkelijkheid. Ik had echt zoiets van: “Is dat iets voor mij, zou ik niet beter iets anders doen? 

Ligt me dat wel?” Die dingen kwamen zo allemaal op in mijn hoofd. Ja, naar het einde van de 

week had ik zoiets van “Misschien wel?” Vooraf had ik echt wel schrik om voor een klas te 

staan, of dat iets voor mij is. Want ik vind, het is niet enkel spelen maar je moet ook oog 

hebben voor de verschillende doelstellingen en zo. (Supervisiesessie I, 14.12.07) 

 

S3: Zelf sta ik daar niet bij stil dat die mimiek ontbreekt. Ik zou dat eigenlijk niet weten, met 

die camera heb ik wel gezien dat de leerlingen niet altijd de afspraken volgen tijdens de les 

maar ik heb niet echt de mimiek opgemerkt. Ik heb er echt zin in maar ik ben er me wel van 

bewust dat ik dat niet altijd toon en dat ik dat ook meer moet tonen en misschien kan je dat 

niet altijd zien of zo, omdat ik het niet altijd duidelijk maak. Ik wil echt wel plezier beleven ook 

al toon ik het niet, ik ben me daar wel van bewust maar ik wil er echt aan werken dat ik dat 

kan tonen. Ik denk dat het eerder zo is dat ik het niet kan tonen dat ik me amuseer. Ik wil het 

wel hoor maar het komt er niet uit. (Supervisiesessie I, 14.12.07) 

2.4 Contextueel & institutioneel 

De eisen en verwachtingen van de stageschool enerzijds en die van de hogeschool anderzijds zijn 

voor de studenten de belangrijkste bron van emoties op contextueel vlak, zowel in positieve als 

negatieve zin: 

 

S1: Het lied aanleren heb ik ook op mijn eigen manier gedaan zoals hier in de stageschool. Dat 

was niet zo met die negen stapjes zoals we gezien hebben maar de kinderen waren er snel mee 

weg. Want als je moet werken met die negen stapjes, op de duur, tegen dat die kinderen 

mogen zingen hebben ze er al geen zin meer in. Ik heb dat in de eerste stage ook meegemaakt 

en op de duur hebben de kinderen ook geen zin meer in om op de zevende stap te beginnen 

zingen. Maar als ze komen kijken van de hogeschool, dan gaat dat niet natuurlijk, goh, ik kom 

daar soms gek van. (SRI II, 05.03.08) 

 

S3: Volgende week komt Sinterklaas en voor Sinterklaas hebben ze allemaal een hoedje op: 

ofwel een mijter, ofwel een zwarte pietenmuts. Maar dat is dus elk jaar zo, de mentor ging dat 

anders maken dus ik moet dat nu overnemen. Dat is het enigste maar van de hogeschool uit 

zegt men dan dat dat cliché is. En ik begrijp dat dat cliché is maar die vragen dat hier en dan 

moet ik dat zelf maar oplossen. De school hier maakt hier nu wel geen problemen over maar 
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soms op de hogeschool hoor ik dan dat dat cliché is maar op de stageschool vragen ze hier om 

dat te maken en je bent hier ook nog altijd de gast en dan moet je je gewoon aan de regels 

houden, later op je werk moet je dat ook doen. Vanuit de hogeschool hebben ze ook hun eisen 

en ik begrijp dat maar ik vind dat ze dat echt op elkaar zouden moeten afstemmen. (SRI I, 

27.11.07)  

 

S4: Ik krijg een thema opgelegd van de stageschool maar ik kies daar wel een aspect uit dat ik 

uitwerk. Ik heb nu gekozen om me te focussen op de kip zelf, zijn vrienden en het fladderen, ik 

heb deze morgen een kippendans gedaan. Dus ik vind het absoluut niet erg dat ik zelf niet mag 

kiezen want anders zit ik al drie dagen op voorhand te denken welk thema ik moet kiezen. Ik 

moest vanuit de stageschool wel een mandje maken voor de paaseieren maar ik ben daar blij 

om want dan had ik al een beeldactiviteit en dan moest ik niet meer zoeken wat ik nog kon 

doen voor beeld. (SRI II, 13.03.08) 

 

De grote hoeveelheid lesvoorbereidingen, het minieme aantal bijwoondagen en de beoordelende 

functie van de lector-coach worden eveneens een aantal keren vernoemd als zijnde negatief: 

 

S1: De mentor kent ook de klas hé, de lector-coach en mentor-coach kennen de klas niet. Zij 

kent mijn klas en weet hoe ik ermee omga iedere dag. Ze ziet me in een positieve en negatieve 

activiteit, dus als er een probleem zou zijn dan ga ik eerder naar haar. Het feit dat ook de 

lector-coach mee beoordeelt, ik heb daar mijn idee over dat ik dat eigenlijk niet zo correct vind. 

Ze kent ten eerste de klas niet en ze ziet me in het totaal een uurtje bezig, om het grof te 

zeggen. Op die 2 weken ziet ze me een uurtje bezig, dus dan ziet ze enkel de goede of slechte 

activiteit en dat speelt dan een enorme rol dus ja, dat vind ik niet correct eigenlijk. De mentor 

heeft het volgens mij eerder voor het zeggen dan de lector-coach. Maar ja, dat is niet zo hé. 

(Interview II, 09.04.08)    

 

S2: Ik vind het genoeg dat ik weet wat ik ga doen en waar ik naar toe wil. Dat is belangrijk. Ik 

vind het uitschrijven van lesvoorbereidingen teveel werk voor hetgeen wat je ervoor terug 

krijgt. De lesvoorbereiding mag wel wat minder uitgebreid, wat beknopter.(SRI II, 15.03.08) 

 

S3: Ja, ik bedoel gewoon dat je nog te weinig voeding en ervaring hebt en als je vooraf een 

week zou komen observeren en activiteiten meemaken zou dat beter zijn maar als je dat al 

mist, dan is dat eigenlijk een raar gevoel. Je wordt dan in die klas gesmeten en ik denk dat als 

je dan een week observatie zou hebben, dat dat ook al veel zou veranderen, omdat je dan die 

structuur hebt. Maar nu observeer je maar enkele dagen en als je een bepaalde dag niet komt 

en dan doe je die ene activiteit ergens op een andere plaats, alle die kleuters weten het dan ook 

niet meer hé. Dan zeggen ze: “Nee juf nu moet dat niet!” (SRI I, 27.11.07) 
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3. Hoe verloopt de emotionele regulatie bij de student-leerkracht? 

Gedurende het onderzoek is er nagegaan op welke manier de studenten hun emoties controleren. 

De strategieën die op vraag van de onderzoeker door de studenten genoemd werden, werden 

geordend volgens de eerder besproken theorie van Gross (1998b). 

3.1 Antecedent-focused regulation 

3.1.1 Situatie selectie 

Het gaat hier om het benaderen of vermijden van bepaalde situaties of personen waardoor het 

uitlokken van emoties wordt gereguleerd. De vier studenten geven aan dat ze af en toe bepaalde 

negatieve situaties en personen willen of proberen vermijden: 

 

S1: Als ze net komen observeren wanneer het slecht gaat, dat haat ik hé. Dan voel ik me zó 

slecht, dan heb ik er ook gewoon geen zin meer in, dat demotiveert me echt, als ze dan net op 

een slecht moment komen. (… ) Ik heb er dan gewoon geen zin meer in dan, dan heb ik zoals in 

de eerste stage er gewoon geen zin meer in en dan denk ik : “Ik ga gewoon in mijn bed blijven 

liggen, ik ga me ziek melden”. (…) Slechte dingen demotiveren me en dan sta ik op en dan denk 

ik “Voel ik me wel goed? Zou ik wel gaan?” Dat was de eerste stage echt zo, ik dacht eraan om 

me ziek te melden en thuis te blijven. (SRI II, 05.03.08) 

 

S2: De mentor mag wel even naar mij toe komen en vragen hoe het is en of ik nog vragen heb. 

En daar heb ik wel nood aan, want ik ben niet iemand die zelf naar de mensen toe stapt (…) Ik 

had veel meer moeten vragen en dat heb ik niet gedaan omdat ik dat niet makkelijk durf.  (SRI 

II, 15.03.08). 

 

S3: Ik heb nadien gevraagd aan de mentor of het mogelijk zou zijn dat ze me de leiding liet 

nemen. Toch bleef ik het gevoel hebben dat het niet echt mogelijk was om de leiding te nemen, 

omdat ze het gewoon niet echt toeliet. Ik dacht toen ook: “Ik ga er niet op blijven verder 

zeuren.”(...) Ik ben niet bang om het te zeggen maar ik had ook zoiets van, als ik het al gezegd 

heb dan ga ik er niet blijven op hameren. Ja, ik ben ook zo niet om het zo iedere keer te blijven 

zeggen. (Supervisiesessie I, 14.12.07) 

 

S4: Ja, wat wel een beetje is tegengevallen is muziek maar normaal gezien is het niet zo dat ik 

dat niet graag doe maar ja, ik vind dat ik soms nog wat meer vooraf naar mijn muziek moet 

kijken. Ik heb soms zoiets van: “Ik kan het al.”’ en ik handel het wat te vlug af, daarom dat het 

dan eigenlijk ook niet zo goed is. Daarom heb nu voor deze stage een beetje op safe gespeeld 

en ik heb nu een spreektekst genomen om aan te leren in plaats van een lied, ik vond het 
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moeilijk om met een lied te ritmeren. Ik ben ook niet zo muzisch aangelegd. (Supervisiesessie 

II, 21.04.08)  

 

Anderzijds blijkt uit de resultaten van de ILTP dat de vier studenten zeer laag scoren op de 

component ‘vermijdingsgedrag’. Door de studenten wordt geen expliciete vermelding gemaakt van 

bepaalde situaties die ze opzoeken om positieve gevoelens te ervaren. 

3.1.2 Situatie modificatie 

Het gaat hierbij om het uitoefenen van een zekere invloed op een situatie waardoor deze 

onmiddellijk meer hanteerbaar wordt en de emotionele impact kan worden gecontroleerd. Drie van 

de vier studenten rapporteren verschillende keren hoe ze bepaalde acties ondernemen om zo snel 

mogelijk bepaalde situaties onder controle te krijgen en hun negatieve gevoelens de baas te 

blijven.  

 

S1: Ik had vooral problemen met ‘prentkijken’ want de kleuters moeten naar een prent kijken 

en ik vind dat een saaie activiteit en ik weet ook niet hoe je dat boeiender kan maken. 

Uiteindelijk, ze kijken maar naar die prent en ze tonen dan een aantal dingen maar eigenlijk is 

dat een en al theorie. Ik vind dat een theorieles, eerder dan een echte activiteit. Maar ja, het 

moet gegeven worden dus heb ik het gegeven maar niet lang, ik heb het heel kort gedaan, 

omdat ja, ik zag dat de kleuters ook niet echt geïnteresseerd waren. Misschien was dat ook 

omdat mijn prent een beetje te laag hing want ik zat er ook een beetje voor voor sommige 

kinderen maar ja, ik vond dat ook niet alle kinderen die het wel konden zien aandachtig waren. 

Dus ik wilde het zo snel mogelijk achter de rug hebben, dat het gedaan was en dat ik het dan 

toch eens gedaan had. (SRI I, 30.11.07) 

 

S3: De woensdag in de eerste stage bijvoorbeeld, ik voelde me er echt niet goed bij want ik had 

nog nooit zoiets meegemaakt op een vorige school. Ik wilde er eens over praten met mijn 

mentor en ze had juist toezicht dus het kwam goed uit, ze was dan al vroeg op school. Ja, dan 

heb ik haar ook gezegd dat ik graag wat meer het gevoel wilde hebben dat ik ook de leiding 

mocht nemen. Mijn mentor zei: “Ja ja, doe maar, doe maar. En ja, na een dag was het terug 

het zelfde.(…) Dus wat deed ik dan? Gewoon, als ik de kans had, hup, direct ingrijpen en 

meedoen. Want als je dat laat, dan heb ik het gevoel dat de mentor het altijd zelf doet en dat 

wilde ik ook niet. (SRI II, 04.03.08) 

 

S4: Ik wilde de kleuters op één lijn krijgen tussen de kegels. Ik zei “Sta tussen de kegels en kijk 

naar mij.” Ik deed niet mee met de kleuters, ik bleef in het midden staan om instructies te 

geven die onduidelijk waren. Dan stonden de kleuters tussen de kegels maar ze keken niet naar 

mij en dan moest ik terug moeite doen om ze te doen luisteren en naar mij te doen kijken. 

Daarbij dacht ik “Oh nee, dit gaat nooit lukken!”  Ik begon te twijfelen en deed dan alles anders 

dan wat op mijn lesvoorbereiding stond. (Reflectieverslag II) 
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Student 2 doet nauwelijks aan situatie modificatie en geeft in de gesprekken dan ook aan hoe het 

haar niet lukt om bepaalde acties te ondernemen voor problemen waar ze in haar stage op botst. 

S2: Ik zoek oplossingen in mezelf meestal, ik ben niet iemand die extern hulp zoekt, gewoon 

nog eens goed kijken naar die cursus, die nog een keer goed doornemen of er nog andere 

opdrachten of manieren in staan. Bij mezelf, want naar buiten heb ik altijd die angst. Ik heb 

heel vaak schrik om dingen te zeggen. Ik heb er al heel mijn leven last mee. Ik heb wel vaak 

dingen gehad waarvan ik dacht dat ik ze nu toch wel moest zeggen maar dan durf ik dat niet en 

steek ik dat weg in mezelf. (Supervisiesessie II, 21.04.08) 

3.1.3 Aandachtsfocus 

Het focussen of vermijden van aandacht in relatie tot een bepaald element in de situatie is een 

manier om de emoties onder controle te houden. Mechanismen hierbij zijn concentratie, afleiding 

en ruminatie. 

� Concentratie 

Alle studenten vermelden bepaalde situaties waarbij ze zich volledig focussen op een bepaalde taak 

en andere gedachten niet of nauwelijks toelaten. Pas achteraf beseffen ze dat ze bepaalde dingen 

over het hoofd hebben gezien. Het gaat hier vooral om negatieve emoties. 

 

S1: In verband met de voorbereidingen voor de tweede week van de stage hou ik het nu nog 

gewoon bij deze week en dan zie ik volgende week wel hoe het gaat. Als ik er me nu al druk ga 

in maken dan zal ik niet kunnen slapen.  (SRI II, 05.03.08)  

 

S2: Ja, zo wil ik het eigenlijk altijd in de klas: Ik maak grapjes, ik ben vrolijk en ik voelde me 

ook eigenlijk echt heel goed. Vorig jaar zou ik dat helemaal zo niet gedurfd hebben, want toen 

was ik ook meer gespannen en hield ik me echt vast aan mijn lesvoorbereiding en aan mijn 

structuur en durfde ik daar echt niet van afwijken. (SRI I, 26.10.07) 

 

S3: Het is misschien dom maar op het moment zelf had ik het niet door dat ik die kleuter daar 

gezet had. Maar achteraf viel het me te binnen dat hij gewoon weg was, ervan tussen gemuisd 

was, waarschijnlijk bij het geven van de brief. En dan was hij in één keer weg en ik had er niet 

echt erg in. Nu zie het pas later en merk ik dat hij plots weg was. (SRI I, 27.11.07) 

 

S4: Ik wilde met een te begeleiden groep me volledig concentreren op de groep en niet echt 

denken aan de nevengroepen in de klas. Ik zei vooral veel tegen mijn eigen groep die ik aan het 

begeleiden was. Ik deed vooral alsof ik de andere niet hoorde om me beter te concentreren op 

de te begeleiden groep. Dan deed ik gewoon verder met de groep die aan het knutselen was en 

had ik weinig aandacht voor de andere hoeken maar wel aandacht voor de kleuters die me iets 

kwamen vragen. Daarbij dacht ik: “Roep alstublieft niet zo in de andere hoeken en laat me de 

groep begeleiden zonder gestoord te worden.” (Reflectieverslag II) 
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In het begin was dat echt niet makkelijk, je bent zo gefocust en als er zo’n kindje iets komt 

zeggen dan hoor ik vaak zo ‘zoem zoem zoem’ en dan denk ik achteraf dat ik weer de helft niet 

heb gehoord en dan loop ik weer rond zoals een kip zonder kop omdat ik niet weet waar eerst 

te kijken. (Supervisiesessie II, 21.04.08) 

� Afleiding 

Drie van de vier studenten geven aan regelmatig wat afstand te nemen en de focus te verleggen 

op de niet-emotionele aspecten van een situatie, of van de situatie in zijn geheel. Dat gaat zowel 

over positieve als negatieve gevoelens. 

 

S1: Maar ik heb dat gezegd ook tegen mijn vriend, ik zeg: “ Achter de stage, ga ik naar het 

stad.” Ik ben al drie, vier weken thuis, langer zelf, want het waren dan examens. Goh, ik heb 

dat gewoon eens nodig, ik moet daarom niks kopen, gewoon als ontspanning. (…) Ik voel wel na 

de stage dat ik er eventjes uit moet. Die rust, dat heb ik echt nodig, in het weekend ga ik nu 

helemaal geen rust hebben, want ik moet nog een lesvoorbereiding maken, materiaal maken, 

misschien dingen kopen, ik weet dat nog niet. Maar volgend weekend, oh dan ga ik naar het 

stad gaan. (SRI II, 05.03.08) 

 

S3: Ik heb dat commentaar van de mentor eerst een keer laten bezinken. Dan ben ik ook 

gewoon naar huis gegaan heb ik eens alles losgelaten en een keer niks gedaan. De volgende 

dag, dan zet je eens alles op een rijtje voor jezelf en bedenk je: “Wat heb ik gedaan, wat niet”. 

(SRI II, 04.03.08)  

 

S4: Maar het is gewoon het feit dat als al mijn voorbereidingen op tijd af zijn, dan kan ik nog 

rustig toeleven naar mijn stage, dan kan ik even ‘chillen’, nog eens weggaan en zo. Een 

cinemaatje, zwemmen, even mijn hoofd leegmaken voor ik aan de stage begin. Dat is echt 

nodig, stel je voor dat ik de zaterdag voor de stage nog lessen zou moeten maken. Ik zou 

gestrest zijn, ik zou niet meer weten waar mijn hoofd staat. (SRI II, 13.03.08)  

 

Eén studente geeft aan weinig afleiding te vinden tijdens de stage: 

S2: Ik ben wel een binnenvetter. Ik pieker altijd, ook over goede dingen. Ja, piekeren over 

goede dingen is wel leuk maar ik val er ook niet door in slaap. Meestal als ik naar mijn bed ga 

dan begint het piekeren. Dan houdt het niet meer op. Afleiding helpt ook niet want als ik weer 

stop met die afleiding begint het weer opnieuw. Dat helpt niet. (SRI II, 15.03.08) 

� Ruminatie 

Twee studentes hebben de neiging om sterk te focussen op hun negatieve gevoelens en de 

gevolgen ervan. Studente 2 heeft dit in zodanige mate dat afleiding weinig helpt, zoals ook uit het 

voorgaande citaat blijkt. 

 

S2: Ze zeggen vaak van me dat ik het erger maak dan dat het is. Maar ja, ik weet nu niet zelf 

of dat echt zo is. Ja, het is gewoon, ik denk daar veel over, ik pieker er veel over en ik zoek ook 



 

Resultaten 51 

wel oplossingen ervoor. Maar dan denk ik verder en dan denk ik ‘nee dat is helemaal geen 

goede oplossing’ en dan ga ik verder zoeken maar ja, ze zeggen van mij dat ik het erger maak 

dan dat het is door dat piekeren. Maar ja, ik weet het niet ik vind dat moeilijk om het zelf te 

bepalen of ik het erger maak ja dan nee. (Interview II, 08.04.08)    

Ik heb er wel de hele woensdag mee gezeten. Ik heb ook slecht geslapen die nacht. Maar ik heb 

toen eigenlijk wel een rotdag gehad. Dat blijft echt  in mijn hoofd malen, ik probeer het wel te 

vergeten maar dat gaat niet zo makkelijk bij mij. Dus ja.(…) Ik zit eerder terug te denken hoe ik 

het anders had kunnen doen of hoe ik het beter had kunnen aanpakken. (SRI II, 15.03.08) 

 

Ook studente 1 focust vaak op negatieve gevoelens: 

S1: Ook de eerste LO-activiteit ging niet zo goed. De kleuters luisterden wel maar ik had ook te 

weinig tijd, want ik moest een hele experimenteeromloop opzetten. Toen ze binnenkwamen was 

dat met de echte turnjuf dus ik heb ze zelf geen plaats kunnen geven en dat was moeilijk om te 

beginnen want ze zaten niet op de plaats waar ze moesten zitten. Ik vind bij zo’n omloop moet 

je enorm veel dingen zien en ermee rekening houden en het was een beetje te chaotisch voor 

mij, zeker voor mijn tweede dag. Ik had echt zo iets van: “Het lukt hier niet meer!” en dat doet 

je moed dan ook een beetje dalen. Ik liep de ganse dag dan zo’n beetje down. (SRI I, 30.11.07) 

 

Deze twee studenten vertonen aansluitend hierbij een zeer hoge score voor het aspect ‘zorgen 

hebben over’ op de ILTP.  

3.1.4 Cognitieve verandering 

Uit de verschillende bronnen blijkt dat alle vier de studenten bepaalde situaties herevalueren, de 

ene al wat meer dan de ander. Opvallend hierbij is dat drie van de vier studenten vaak de 

vergelijking maken met vorige stages of opleidingen: 

 

S1: Ik vind van mezelf dat ik ook consequenter mag optreden wanneer afspraken niet worden 

nagekomen. Ik ben op zoek naar manieren om dit correct te kunnen toepassen. Mijn onthaal 

ging al beter dan de vorige stage omdat ik nu tussendoor de andere kleuters actief erbij betrek 

door vragen te stellen. (Reflectieverslag II) 

 

S2: Ik ben heel erg aan het vergelijken met vorig jaar omdat ik dit voor het tweede jaar doe. Ik 

vond het veel beter, heel eerlijk. Vorig jaar was het eigenlijk zeer slecht, ik zat totaal niet in 

mijn vel, ik was moe. Maar dit jaar was ik eigenlijk zeer vrolijk, ik had het goed voorbereid. 

(Supervisiesessie I, 12.12.07) 

 

S3: Ik ga niet zeggen dat deze stage supergoed was of heel, heel slecht maar ik denk dat je ook 

een beetje moet kijken naar de achtergrond. Wij hebben vorig jaar eigenlijk met twee mensen 

stage gelopen, dat was maar één week, dus elk een halve week en de ene gaf dan bijvoorbeeld 

L.O., de ander gaf dan iets anders. (…) Ik moet van een halve week met twee naar een hele 

week alleen evolueren en volgende stage is het al twee weken. (SRI I, 27.11.07) 
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Sommige studenten hebben de neiging om negatieve situaties te herformuleren waarbij o.a. 

omgevingsfactoren, de aard van de kleuters of de organisatie van de stage verantwoordelijk 

worden gesteld. 

 

S2: Ik was te laat want ik kwam ook niet vooruit, dat kan gebeuren. Ik ben met de fiets 

gekomen die dag en ik kwam niet vooruit op de een of andere manier, mijn lichaam was niet 

optimaal. Ik heb echt wel geprobeerd goed te fietsen maar het lukte niet. Dus ja, ik ben ook de 

2e week iedere dag met de auto gekomen om dan zeker op tijd te zijn, die ene dag niet. Ja en 

die keer dat mijn auto niet startte, hij stond op stuurslot en ik had dat nog nooit meegemaakt, 

ik ben dan nog met de fiets gekomen maar ja. (Supervisiesessie II, 21.04.08) 

 

S3: Ik heb net hetzelfde gedaan als het spel van de wolf. Verder heb ik de kleuters nog meer 

aangemoedigd om mee te doen. Verplichten doe ik zeker niet. Dit probleem heeft vooral een 

stuk te maken met de jonge leeftijd van de kleuters, ze zijn enorm egoïstisch. Wat ook vaak 

gebeurt is wanneer één kleuter of meerdere kleuters geen zin hebben, volgen er nog. Ze 

beïnvloeden elkaar. Sommige kleuters hebben soms gewoon geen zin om aan LO te doen en 

voelen zich veiliger op de bank door een afwachtende houding aan te nemen. Sommige kleuters 

moeten gewoon leren omgaan met het feit dat ze niet altijd hun zin kunnen krijgen en ook eens 

iets moeten doen dat ze minder graag doen. (Reflectieverslag II) 

 

S4: Ja, dit deel gaat net iets beter dan in de kring maar dat is een kwestie van bijleren zeker? 

Maar wat het ook is, het grote probleem is dat we in onze stageweek echt veel moeten doen. 

We moeten echt nu doen wat kleuterjuffen op twee weken doen. Dat is echt ongelofelijk, al die 

verschillende activiteiten. Het is eigenlijk wel logisch dat die kinderen aan het einde van de dag 

bekaf zijn en lastig zijn, ze hebben namelijk altijd moeten stilzitten, luisteren en zwijgen. (SRI I, 

5.11.07) 

3.2 Response focused regulation 

Het al dan niet beïnvloeden van fysiologische, belevings- en gedragsaspecten van zowel positieve 

als negatieve emoties kwam in de verhalen van de studenten een aantal keer naar voor. 

 

S1: Als er positieve dingen gebeuren dan ga ik meestal beginnen blozen. Dan ga ik me gewoon 

goed voelen, zoals vandaag en dan ga ik dat ook tonen.  Maar soms heb ik dan ook zoiets van: 

“Ik wil het niet teveel tonen want een ander is dan misschien niet zo blij dat ik dat toon, of 

raakt er meer door in de put.” (Interview II, 09.04.08)  

 

S2: Ik probeer die negatieve gevoelens weg te steken maar dat lukt niet altijd. Ik zou graag 

willen leren om die emoties los te laten. Ik probeer zelf ook af en toe iets. Bijvoorbeeld door op 

mijn ademhaling te letten. Dan denk ik niet aan de negatieve dingen die me bezighouden. Door 

deze problemen slaap ik ook heel slecht. 
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Ik merk dat ik vooral bij LO activiteiten een zeer slonzige houding heb. Ik voel dat zelf maar ik 

hoor het ook van anderen. (…) Ik voel me niet erg op mijn gemak in de turnzaal. Dat heb ik 

nooit gedaan. Mijn slonzige houding is een deel van het probleem. De kleuters zien dat, voelen 

dat. (Reflectieverslag II) 

 

S3: Ik wil echt wel plezier beleven ook al toon ik het niet, ik ben me daar wel van bewust maar 

ik wil er echt aan werken dat ik dat kan tonen. Maar ja, ik kan mis zijn maar het is soms ook 

zo’n beetje schaamte om dat te doen. Niet naar de kinderen zelf maar naar volwassenen. Ik zie 

mezelf gewoon niet de clown uithangen. (Supervisiesessie II, 14.04.08) 

 

S4: Uiteindelijk als je altijd boos bent, dan heeft dat geen zin, die kinderen nemen dat ook over 

maar je moet voorbeeldgedrag stellen en dat is geen voorbeeld. Dus uiteindelijk moet je altijd 

maar kalm blijven en dat is niet altijd gemakkelijk natuurlijk maar dan draai ik me vijf minuten 

om en dan kan ik weer verder. (Interview II, 07.04.08) 

Als het goed is geweest en alles goed verlopen is, zeg ik dat wel eens maar ‘that’s it’. Ik ga 

geen dansje doen. In mijn eigen is dat wel zo, want als mijn mentor goede dingen over me 

heeft gezegd, dan kan ik niet anders dan stralend glimlachend rondlopen. (SRI II, 07.04.08) 

4. Wat verwachten studenten van de begeleiding inzake emoties?  

Alle studenten verwachten van de begeleiding in de eerste plaats praktische tips en aanwijzingen, 

daarnaast is ook emotionele steun van belang.  

 

S1: Ik verwacht door de mentor zelf goed begeleid te worden, dat ik ook tips krijg van hoe ik 

eraan kan werken en hoe ik het anders kan doen; gewoon. Moest het nu helemaal in het 

honderd lopen, dat ze me ook kunnen zeggen: “Wat denk je daar nu van, wat zou er daar 

kunnen verkeerd gelopen zijn?” Want zelf denk ik daar niet goed over na. Wel als ik gestuurd 

wordt naar die bepaalde punten, dan wel, want als ik zelf moet denken, dan ga ik het geheel 

zien. (Interview I, 25.10.07) 

 

S2: Wel als ik een keer, ik ben echt van babbelen eigenlijk, als ik mij slecht voel, of onzeker, 

dat ik eens kan gaan babbelen en kan vragen wat kan ik doen om dat beter te laten zijn, of hoe 

ik beter kan voorbereiden. Dat hoeven geen concrete tips te zijn, gewoon, bijvoorbeeld: “Pak 

uw slaap een keer.” Eigenlijk gewoon, dat ik me beter ga voelen. Niet echt concreet maar ja dat 

is toch wel, dat vind ik toch wel belangrijk. (Interview I, 26.10.07) 

 

S3: Ik vind het toch belangrijk dat ze bij begeleiding laten weten of je al op de goede weg bent. 

Als je bijvoorbeeld stage loopt, zie je jezelf niet bezig hé en dan heb ik graag zo als de mentor 

of lector-coach komt, dat hij feedback geeft, ook als dat negatief is. Dat iemand zegt: “Ja, daar 

moet er nog aan gewerkt worden.” (Interview I, 05.11.07)  
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Een vertrouwelijke band is hierbij cruciaal. De ene student richt zich hiervoor eerder op de mentor, 

de ander op de lector-coach: 

 

S1: De mentor kent ook de klas hé, de lector-coach en mentor-coach kennen de klas niet. Zij 

kent mijn klas en weet hoe ik ermee omga iedere dag. Ze ziet me in een positieve en negatieve 

activiteit, dus als er een probleem zou zijn dan ga ik eerder naar haar. (…) De lector-coach kent 

ten eerste de klas niet en ze ziet me in het totaal een uurtje bezig, om het grof te zeggen. Dus 

dan heb ik ook zoiets van ja, dan ziet ze enkel de goede of slechte activiteit en dat speelt dan 

een enorme rol dus ja, dat vind ik niet correct eigenlijk. (Interview II, 09.04.08)    

 

S2: Ik kan wel alles kwijt bij haar. Als je wil zou je je hart kunnen luchten bij haar, ze zal het 

niet doorvertellen. Vorig jaar bij onze andere lector-coach had ik dat niet, ik vertrouwde die 

niet, het is misschien een beetje hard maar die vertrouwde ik niet. Dat vind ik ook wel 

belangrijk bij een lector-coach, je moet er toch met alles over kunnen praten. Bij een mentor is 

dat anders, je ziet die 2 weken op een jaar en je lector begeleid je gans het jaar. (SRI II, 

15.03.08) 

 

S4: Ik vertel veel tegen de lector-coach, gewoon omdat ze er open voor staat. Niet alle lectoren 

staan daarvoor open. Er zijn bepaalde leerkrachten waar ik meer tegen zal zeggen dan tegen 

andere, omdat ze dat gevoel van openheid uitstralen. Mijn lector-coach heeft dat wel en dan 

vraag ik haar wel iets wanneer ik niet goed weet wat ik ermee moet doen. Welk gevoel ik er 

mee heb. Als er iets is dan zal ik altijd wel naar haar gaan omdat ze wel zal weten wat er is. (…) 

Ik weet dat veel mensen wel zeggen: “Ja, je mag altijd bij mij komen, je mag dit, je mag dat.” 

Maar het is gewoon de manier waarop ze dat zegt, je zag aan haar dat ze dat meende. Ik ga 

niet zeggen dat die andere mensen dat niet menen hé maar bij haar heb ik het gevoel dat ik 

haar er niet mee lastig val. 

Bij mijn mentor nu heb ik ook wel het gevoel dat ik goed mee zal overeen komen want ik heb 

haar zoveel lastig gevallen met mails. Ja ik weet niet als ze zelf tegen u over  ze zei me dat ze 

mee gaat als kookmoeder bij de Chiro. Ik vond dat wijs en ik begon dan zelf te vertellen over 

het speelplein en zo Op de duur weet je wel waar zij mee bezig zijn en omgekeerd en dat vind 

ik toch wel belangrijk. Dat je ze als mens kennen, dat is belangrijk dat ze je niet enkel als 

leerkracht zien maar ook als persoon. (Interview II, 07.04.08) 
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V. DISCUSSIE 

Het doel van dit onderzoek was om zicht te krijgen op (1) de mogelijke oorzaken die in de stage 

gevoelens uitlokken, (2) de regulatiestrategieën die studenten gebruiken om met die emoties om 

te gaan en (3) de verwachtingen die studenten hebben van de begeleiding gedurende de stages 

van de lerarenopleiding. Om de antwoorden op voorgaande onderzoeksvragen beter te kunnen 

situeren is er eveneens gepeild naar het profiel en onderwijskundig referentiekader van de 

studenten. Hiervoor werden per student twee semi-gestructureerde interviews afgenomen, vóór en 

na de stages, evenals twee Stimulated Recall Interviews tijdens de stages. Verder werden de 

supervisiegesprekken bijgewoond en reflectieverslagen geanalyseerd en zijn er twee vragenlijsten 

afgenomen, waaronder de ILTP.   

1. De oorzaken die bij de student-leerkracht emoties uitlokken 

De uitspraken van de student-leerkrachten in dit onderzoek lagen in de lijn van het onderzoek van 

Beach & Pearson (1998) naar emotionele oorzaken tijdens de opleiding van student-leerkrachten. 

Hoewel het onderzoek van Beach & Pearson zich situeerde in een 15 maanden durende 

Amerikaanse universitaire lerarenopleiding, blijken studenten tijdens een driejarige 

lerarenopleiding in een Vlaamse hogeschool eveneens geconfronteerd te worden met heel wat 

situaties die gevoelens opwekken.  

 

Wat betreft de oorzaken in verband met ‘curriculum en instructie’ blijken een verkeerde inschatting 

van het niveau van de kleuters, het (onverwachte) gedrag van de kleuters en allerhande praktische 

of organisatorische problemen de belangrijkste bronnen van gevoelens bij student-leerkrachten. 

Het gaat hier om elementen waar de studenten bij de voorbereiding van de activiteiten niet op 

rekenen maar die desondanks een grote invloed hebben op het verloop van de activiteiten. Het feit 

dat onverwachte elementen voor negatieve emoties zorgen is begrijpelijk aangezien gevoelens, 

zoals eerder gesteld, sowieso onlosmakelijk verbonden zijn met het lesgeven op zich (Day & Leitch, 

2001; Hargreaves, 1998, 2000, 2001; Nias, 1996; Tickle, 1991; Zembylas, 2004). Daarenboven 

stelt Lazarus (1993) dat elke mens situaties evalueert naargelang de betekenis voor zichzelf en zijn 

doelen. Aangezien de studenten stage lopen met als doel het bereiken van een diploma leerkracht 

kleuteronderwijs, is de stageperiode voor student-leerkrachten in hoge mate doel-relevant. 

Wanneer de activiteiten niet lopen zoals gepland, wordt het doel van de studenten in gevaar 

gebracht, d.i. doel-incongruentie, dit brengt heel wat emoties met zich mee. Desondanks zijn 

onverwachte gebeurtenissen niet per se negatief zoals uit de citaten blijkt. Positieve gevoelens 

worden opgewekt wanneer de studenten merken dat hun doelen bereikt worden, namelijk het 

boeien van de kleuters en op lange termijn het diploma van kleuterjuf.  

In tegenstelling tot de studie van Beach & Pearson (1998) rapporteren studenten geen emoties wat 

betreft de eigen overtuigingen in verband met het curriculum in contrast met die van de 

stageschool. Een reden hiervoor is mogelijk het beperkt aantal respondenten in deze studie, 
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daarnaast is er mogelijk ook een oorzaak te vinden bij het feit dat studenten (nog) geen verschil 

ervaren tussen de eigen overtuigingen en die van de stageschool omdat de student-leerkracht zijn 

manier van lesgeven aansluit bij hetgeen de stageschool verwacht en de theorie uit de opleiding 

grotendeels achterwege laat. Met andere woorden, er wordt een grote kloof tussen de praktijk en 

theorie zichtbaar (Schepens, 2005; VLOR, 2004). Ondanks de intensieve stagebegeleiding en 

reflectiepraktijken vanuit de hogeschool zou dit een aanwijzing kunnen zijn dat de praktijkkloof nog 

steeds aanwezig is in de opleiding van student-leerkrachten. Daarenboven komt het feit dat men 

zich in de onderzochte hogeschool baseert op de reflectiecyclus van Korthagen, een methodiek 

waarvan verschillende auteurs aangeven dat deze kan leiden tot oppervlakkige reflectie (Biesta, 

Verkuyl & Korthagen, 2002; Kelchtermans, 2001; Luttenberg, 2002; Pauw, 2005; Procee & 

Visscher-Voerman, 2004). 

 

Bij oorzaken in verband met ‘relaties’ wordt de band met de kleuters vaak vernoemd. Dat is 

aannemelijk wanneer we de resultaten van de enquête naar beroepsmotivatie erbij nemen 

(Vandevelde, 2007). Hieruit blijkt dat alle studenten hoog tot zeer hoog scoren op de component 

‘motivatie omwille van de kinderen’, het spreekt voor zich dat al dan niet geslaagde contacten met 

de kleuters emoties losweken. Ook Nias (1996) bevestigt dat leerkrachten vaak sterk betrokken 

zijn bij hun leerlingen. Naast het contact met de kleuters is de relatie met de mentor ook een 

‘gevoelig’ onderwerp, dit sluit aan bij het talrijke onderzoek naar de begeleiding in de 

lerarenopleiding waarin gesteld wordt dat de relatie begeleider-student cruciaal is binnen stage-

ervaringen (Boler, 1997; Bullough & Draper, 2004; Day & Leitch, 2001; Erb, 2004; Hargreaves, 

1998, 2000, 2001; Lazarus, 1993, 2006; Lindgren, 2005; Nias, 1996; Schutz & DeCuir, 2002; 

Zanting, Verloop & Vermunt, 2001; Zembylas, 2003, 2005).  

In dit onderzoek wordt door de studenten nergens vermeld dat ze zich geïsoleerd voelen, in 

tegenstelling tot wat Beach & Pearson (1998) beweren. Dit kan opnieuw toe te wijzen zijn aan het 

beperkt aantal respondenten maar anderzijds is het zo dat deze studenten telkens per twee in een 

stageschool staan en ondersteund worden door een team van lector- en mentor-coaches. De 

frequente contacten met medestudenten en begeleiding hebben er mogelijk toe geleid dat 

studenten zich minder geïsoleerd voelen. 

 

De uitspraken in verband met ‘zelfbeeld en rol’ zijn geordend rond drie aspecten die in de studie 

van Beach & Pearson (1998) worden aangehaald. In het onderzoek werden deze oorzaken frequent 

vernoemd door de studenten, wat niet zo verwonderlijk is aangezien uit de literatuur blijkt dat het 

ego enorm betrokken is gedurende de stages (Lazarus, 1993) 

 

Wat ‘contextuele en institutionele oorzaken’ tenslotte betreft zijn studenten vooral bezig met de 

spanning tussen de verwachtingen van de hogeschool en de stageschool. De studenten geven 

hierbij aan dat ze geneigd zijn om de aanpak van de stageschool te kiezen boven die van de 

lerarenopleiding, wat erop kan wijzen dat de kennis die in de opleiding wordt aangeboden in de 

praktijk niet of nauwelijks wordt toegepast. Opnieuw moeten we constateren dat de reeds eerder 

genoemde praktijkkloof toch nog lijkt mee te spelen in de huidige lerarenopleiding (Korthagen, 

2001) en het oppervlakkige gebruik van de reflectiecyclus van Korthagen in de opleiding hiervan 

mee aan de basis kan liggen.  
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2. Het verloop van de emotionele regulatie bij student-leerkrachten  

Bij het peilen naar de regulatie van emoties bij de vier studenten diende de indeling van James 

Gross (1998b) als leidraad, na analyse blijkt dat alle strategieën zoals opgelijst door Gross ook 

terugkomen in dit onderzoek. Uit de resultaten kan voorzichtig worden afgeleid dat studenten een 

voorkeur hebben voor bepaalde strategieën, aangezien één studente zelf aangeeft het moeilijk te 

hebben met het zoeken naar oplossingen maar daarentegen heel sterk de aandacht focust op de 

gevoelens. Het feit dat niet iedereen zich van dezelfde emotionele strategieën bedient wordt 

bevestigd door Frijda (1993) die stelt dat de regulering van emoties afhankelijk is van situatie en 

persoonlijke voorkeur. Ook Oosterheert (2001) geeft aan dat studenten afhankelijk van hun 

leerstijl emoties op een andere manier verwerken. Zo zal een student met overlevingsgerichte 

leerstijl eerder negatieve emoties proberen vermijden, waar een gesloten betekenisgerichte 

student actie onderneemt bij het ervaren van emoties. 

 

Op verschillende manieren wordt aan antecedent-focused regulation gedaan (het voorkomen van 

bepaalde gevoelens): 

Alle studenten passen situatie-selectie toe om negatieve emoties te vermijden, toch scoren de 

studenten laag tot zeer laag voor de component ‘vermijdingsgedrag’ van de ILTP. Deze contradictie 

kan deels te maken hebben met de onbewuste component van emotieverwerking, ofwel heeft de 

vragenlijst sociaal gewenste antwoorden opgeleverd. Bovendien dient opgemerkt dat de vragenlijst 

wegens de beperkte onderzoekspopulatie niet methodologisch correct verwerkt kon worden, 

waardoor de resultaten slechts indicatief zijn. Geen van de studenten geeft aan hoe bepaalde 

situaties worden opgezocht om positieve emoties te ervaren. Dit kan opnieuw verklaard worden 

door het onbewuste aspect van emotieverwerking, waarbij studenten bepaalde situaties opzoeken 

zonder er zich van bewust te zijn. Ook de beperkte onderzoeksgroep kan hier aan de basis liggen. 

De modificatie van bepaalde situaties wordt door drie van de vier studenten regelmatig actief 

toegepast. Uit de uitspraken blijkt dat modificatie vooral gericht is op een onmiddellijke oplossing, 

zoals het stopzetten van activiteiten bij weinig aandacht van de kleuters, een gesprek met de 

mentor om meer autonomie te krijgen of het omgooien van de lesvoorbereiding tijdens een 

activiteit. Beach & Pearson (1998) benoemen deze korte termijnoplossingen als level II 

strategieën.  Zelf geven ze de voorkeur aan level III strategieën waarbij de eigen overtuiging en 

identiteit in vraag wordt gesteld, aangezien deze gericht zijn op een lange termijn oplossing. We 

kunnen level III strategieën min of meer vergelijken met de kernreflectie waar Korthagen (2004) 

voor pleit. 

Zoals reeds eerder gesteld dienen we voorzichtig om te springen met de bewering dat lange 

termijn oplossingen beter zijn dan die op korte termijn, studenten staan tijdens hun stage immers 

onder een enorme handelingsdruk en zijn bijgevolg soms verplicht om te kiezen voor snelle 

oplossingen. Anderzijds is het wel zo dat adequate begeleiding ertoe zou moeten leiden om 

studenten door middel van diepgaande reflectie tot level III strategieën te bewegen, wat bij de 

begeleiding in dit onderzoek misschien niet altijd het geval was. Opnieuw kan de verwijzing 

gemaakt worden naar het oppervlakkige gebruik van de reflectiecyclus van Korthagen. 
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Sommige studenten hebben de neiging om sterk de aandacht te focussen gedurende de stage door 

middel van concentratie, afleiding of ruminatie. Zo vermelden alle studenten bepaalde situaties 

waarbij ze zich volledig concentreren op een bepaalde taak en andere gedachten niet of nauwelijks 

toelaten, dit is vooral het geval bij situaties die als negatief worden gepercipieerd. Een verklaring 

hiervoor kan gevonden worden in het feit dat er tijdens de activiteiten in de kleuterklas vaak veel 

prikkels zijn waardoor op dergelijke momenten de emoties vooral onder controle worden gehouden 

door te concentreren op één aspect van de situatie. Het zoeken naar afleiding wordt eveneens door 

verschillende studenten vernoemd, vooral net voor of na de stage. De nood aan afleiding bevestigt 

de emotionele druk gedurende de stage (Bullough & Draper, 2004; Erb,2002; Intrator, 2006; 

Lindgren, 2005; Schutz & DeCuir, 2002; Zembylas, 2003, 2005).  

Twee studenten vertonen een opvallende neiging tot ruminatie van negatieve gevoelens. Het feit 

dat deze twee studenten eveneens een zeer hoge score vertonen voor het aspect ‘zorgen hebben 

over’ op de ILTP zoals opgesteld door Oosterheert (2001) sluit hierbij aan. Zo geeft studente 2 aan 

niet zozeer externe oplossingen te zoeken maar eerder te focussen op haar gevoelens en de 

gevolgen ervan.  

Cognitieve verandering wordt door alle studenten vermeld. Hierbij vergelijken ze vaak met vorige 

stages of eerdere opleidingen, waardoor hun huidige prestatie (nog) beter in de verf wordt gezet. 

Dit is enerzijds logisch aangezien de mentor, lector- en mentor-coaches vaak zelf de evolutie van 

de prestatie van de studenten doorheen de stage benadrukken, anderzijds is het zo dat studenten 

door deze strategie mogelijk vermijden om dieper te graven naar de reden van goede of minder 

goede momenten. Naast de vergelijking met eerdere stagemomenten hebben studenten de neiging 

om situaties te herformuleren waarbij o.a. omgevingsfactoren, de aard van de kleuters of de 

organisatie van de stage verantwoordelijk worden gesteld. Het is natuurlijk zo dat externe factoren 

altijd een rol spelen bij stage-ervaringen en deze dienen tijdens reflectie ook expliciet in rekening 

te worden gebracht, zo stelt Korthagen in fase 2 van de reflectiecyclus (Korthagen, Koster, Melief  

& Tigchelaar, 2002; Korthagen & Vasalos, 2005) maar cognitieve verandering betekent dat 

studenten enkel de externe oorzaken verantwoordelijk stellen zonder daarom het eigen aandeel 

mee te nemen. Het is belangrijk dat de begeleiding aandacht heeft voor cognitieve 

veranderingsstrategiëen bij studenten en hen hiermee confronteert waar nodig.  

 

Wanneer de emoties eenmaal zijn opgeweld wordt al dan niet geprobeerd de fysiologische, 

belevings- en gedragsaspecten te beïnvloeden. Dit wordt ‘response-focused regulation’ genoemd 

(Gross, 1998b). Verschillende malen vermelden studenten hoe ze emoties verbergen naar 

begeleiding of kleuters toe. Ook omgekeerd is dit soms het geval, student 3 geeft aan dat het haar 

niet lukt om in bepaalde situaties enthousiast of grappig uit de hoek te komen naar kleuters toe. 

Hochschild (1983) en Hargreaves (1998, 2000) spreken in dit geval van ‘emotional labor’, waarbij 

gevoelens gemaskeerd of benadrukt worden in functie van de lespraktijk. Dit is positief wanneer 

deze inspanningen beloond worden, anderzijds kan het voortdurende verbergen of benadrukken 

van emoties een enorme last betekenen voor de student-leerkracht.  
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3. De verwachtingen van studenten-leerkrachten inzake emotionele 

begeleiding  

In tegenstelling tot wat Bullough & Draper (2004) stellen, verwachten drie studenten uit dit 

onderzoek in de eerste plaats praktische tips en aanwijzingen van de begeleiders. Slechts eén 

student wil vooral emotionele steun. Hetgeen de studenten verwachten sluit wel aan bij de theorie 

in verband met concerns waarin wordt gesteld dat studenten in de beginfase van de 

lerarenopleiding vooral  bezig zijn met de zelf- en taakbekommernissen en bijgevolg nood hebben 

aan veel praktische tips en ideeën in verband met de praktijk van het lesgeven (Fuller, 1969; 

Janssens et al. 1995). Bovendien past de vraag van studenten naar praktische ondersteuning ook 

in de lijn van onderzoek (Biesta, Verkuyl & Korthagen, 2002; Kelchtermans, 2001; Luttenberg, 

2002) waarin wordt gesteld dat reflectie in veel lerarenopleidingen nog altijd beperkt blijft tot het 

niveau van de technocratische rationaliteit waarbij technische probleemoplossing primeert (van 

Manen, 1991).  

Toch geven de studenten aan dat een goede, vertrouwelijke band met de begeleiding van heel 

groot belang is waaruit blijkt dat ook zij nood hebben aan emotionele steun ook al wordt dit niet 

door iedereen expliciet uitgesproken. Het belang van het contact tussen student-leerkracht en 

begeleiding werd reeds eerder aangehaald bij het aspect ‘relaties’ en wordt door verschillende 

onderzoekers bevestigd (Bullough & Draper, 2004; Maynard, 2000; Zanting, Verloop & Vermunt, 

2001; Griffioen, 1980 in Tistaert et al, 1995). Uit de verschillende citaten blijkt ook dat de 

begeleiding bereikbaar dient te zijn, de mentor enerzijds wordt bestookt met e-mails en 

telefoontjes en moet regelmatig beschikbaar zijn voor feedback. Van de lector-coach wordt 

anderzijds verwacht dat ook die reageert op e-mails en zoveel mogelijk lesvoorbereidingen nakijkt, 

bovendien verlangen de studenten verschillende bezoeken gedurende de stage. Deze 

verwachtingen zijn niet min en vaak niet even realistisch, zoals ook onderzoek aangeeft (Bullough 

& Draper, 2004).  

 

Verder wordt in verschillende studies gesteld dat de vaak complexe en emotioneel geladen relatie 

tussen student en begeleiding voor problemen kan zorgen (Boler, 1997; Bullough & Draper, 2004; 

Day & Leitch, 2001; Erb, 2004; Hargreaves, 1998, 2000, 2001; Lazarus, 1993, 2006; Lindgren, 

2005; Nias, 1996; Schutz & DeCuir, 2002; Zanting, Verloop & Vermunt, 2001; Zembylas, 2003, 

2005) wat eveneens blijkt uit de negatieve ervaringen van student 2 en 3 bij het contact met de 

mentor. Gezien het enorme belang van deze relatie kan zelfs de vraag worden gesteld of het 

omgaan met een kleuterklas gedurende de stage niet voor een groot deel gelimiteerd blijft tot het 

omgaan met de mentor, met andere woorden: Wegen de voordelen van deze vorm van begeleiding 

wel op tegen de nadelen? 
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4. Sterktes en zwaktes van dit onderzoek 

Dit onderzoek is een eerste stap in een tot nu toe weinig verkend onderzoeksdomein en biedt 

waardevolle informatie in verband met het belang en de betekenis van emoties in het leven van 

leerkrachten, meer bepaald in de opleiding van student-leerkrachten. De basis hiervoor werd 

gevonden in een duidelijke probleemstelling en uitgebreide literatuurstudie.  

In dit onderzoek is geprobeerd verschillende psychologische en pedagogische referentiekaders 

samen te brengen om op die manier een zo breed mogelijke en genuanceerde verklaring te kunnen 

geven voor de gedragingen van de studenten en de emotionele impact van een stageperiode op de 

student als mens. 

Een andere meerwaarde van dit onderzoek is de aandacht voor zowel positieve als negatieve 

gevoelens die tijdens de stage opduiken, dit in tegenstelling tot eerder onderzoek (Beach & 

Pearson, 1998; Bullough & Draper, 2004). De focus op negatieve gevoelens is begrijpelijk 

aangezien deze een diepe indruk maken en grote gevolgen hebben voor de subjectieve 

onderwijstheorie en het professioneel zelfverstaan van de student-leerkracht. Anderzijds mag men 

niet vergeten dat alle emoties, zowel goede als minder goede, onlosmakelijk verbonden zijn met 

het lesgeven en voor heel wat leerkrachten de belangrijkste reden zijn om voor een job in het 

onderwijs te blijven kiezen (Kelchtermans, Robbens & Deketelaere, 2004; Nias, 1996).  In de lijn 

van Martin Seligman en Mihaly Csikszentmihalyi (in Smulders, 2006) dient eveneens aandacht 

besteed te worden aan de positieve facetten in het leven en beroep van mensen. Ook Aelterman, 

et al. (2003) en Evelein (2005) leggen de nadruk op het positieve aspect van het lerarenberoep in 

hun onderzoek naar respectievelijk welbevinden en de kernkwaliteiten van leerkrachten.     

 

Doorheen dit onderzoek zijn er verschillende keuzes gemaakt die enige verduidelijking verdienen:  

Er is gekozen voor interpretatief onderzoek aangezien dit het meest aangewezen is bij 

onderzoeksvragen waarin wordt gepeild naar gevoelens en ervaringen. Voor de steekproef is 

samengewerkt met een Vlaamse hogeschool waar een lector-coach bereid was om mee te werken 

en enkele studenten aanbracht. In die zin is er niet geselecteerd in de deelnemende studenten. 

Bovendien is het door de intensieve onderzoeksopzet niet haalbaar om een groot aantal studenten 

te volgen. Dit heeft als gevolg dat er slechts een zeer beperkte groep respondenten kan gevolgd 

worden: ze zijn allen van het vrouwelijk geslacht, volgen de lerarenopleiding kleuteronderwijs, 

studeren aan dezelfde hogeschool, worden begeleid door dezelfde lector- en mentor-coach en ze 

lopen per twee stage in slechts één stageschool.  

Wat de meetinstrumenten betreft is er gekozen voor triangulatie waarbij het semi-gestructureerd 

interview en Stimulated Recall Interview aangevuld worden met de analyse van reflectieverslagen, 

supervisiegesprekken en vragenlijsten. De combinatie van de verschillende databronnen was een 

belangrijke sterkte van dit onderzoek aangezien er door middel van het semi-gestructureerd 

interview dieper kan ingegaan worden op hoe studenten de stage in het algemeen ervaren, op 

welke manier ze zich voorbereiden en wat ze eruit meedragen. Het SRI gaf anderzijds de 

mogelijkheid om in te spelen op gevoelens en gedachten tijdens concrete lessituaties. De 
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studenten gaven zelf ook aan dat ze het bekijken van de beelden zeer interessant vonden niet 

enkel om hun eigen optreden voor de klas te zien maar ook om zicht te krijgen op hun gevoelens 

en gedachten. Verder is er uit de reflectieverslagen en supervisiegesprekken heel wat informatie 

gefilterd, de studenten konden immers ofwel zelf gedachten noteren, ofwel via interactie bepaalde 

gevoelens verwoorden. Tenslotte werd de ILTP (Oosterheert, 2001) en de vragenlijst van 

Vandevelde (2007) als een waardevolle aanvulling op de andere onderzoeksresultaten, hoewel 

deze slechts ter indicatie dienden.  

Het spreekt ook voor zich dat de resultaten van deze studie een zeer beperkte validiteit bezitten, 

dat is ook niet de opzet ervan aangezien er gekozen is voor een verkennend onderzoek waarbij 

wordt nagegaan of een aantal psychologische modellen en classificaties toepasbaar zijn op de 

ervaringen van studenten in de lerarenopleiding.  

Tot slot dient opgemerkt dat emoties zeer moeilijk zijn om te onderzoeken, niet alleen omdat er 

altijd wat terughoudendheid speelt bij de studenten wanneer er gevraagd wordt naar gevoelens 

(zie in dit verband ook Ashforth & Humphrey, 1995; Zembylas, 2004) maar vooral omdat emoties 

niet zomaar in woorden gevat worden. Ten eerste is men er zich niet altijd van bewust dat emoties 

een rol spelen (Frijda, 1995), ten tweede is er de discrepantie tussen hetgeen de onderzoeker 

interpreteert en hetgeen de student-leerkracht ervaart en ten derde is er het retrospectieve aspect, 

emoties kunnen niet op het moment dat ze optreden bevraagd worden. Om dit op te vangen is er 

in dit onderzoek geprobeerd om gebruik te maken van zo divers mogelijke databronnen en werd er 

concreet gevraagd naar emotionele oorzaken en verwerkingsstrategieën. Verder is de analyse van 

de resultaten mogelijk gekleurd door de visie en achtergrond van de onderzoeker, hoewel om 

hieraan tegemoet te komen een uitgebreide profielbeschrijving van de studenten is opgenomen. 

Desondanks zijn  voorgaande bemerkingen uiteraard nooit helemaal op te vangen. 
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VI. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

De basis voor dit onderzoek werd gevonden in de idee dat studenten in de lerarenopleiding een 

emotioneel heftige periode doormaken wanneer ze geconfronteerd worden met de dagelijkse 

praktijk in een school, hiervoor geïnspireerd door mijn eigen ervaringen als student in de 

lerarenopleiding. In de literatuurstudie bleek deze gedachte ook bevestigd te worden maar vooral 

het gebrek aan onderzoek op dit vlak viel op. Daarom werd besloten om doorheen deze studie te 

concentreren op de vraag: ‘Welke emoties ervaren studenten in de stage van de lerarenopleiding, 

hoe gaan ze ermee om en welke begeleiding verwachten ze in dit verband vanuit de 

lerarenopleiding?’ Hiertoe werden vier studenten in het tweede jaar van de lerarenopleiding aan 

een hogeschool in Vlaanderen gedurende hun stages gevolgd. Van elke student zijn er twee semi-

gestructureerde interviews, twee Stimulated Recall Interviews en twee vragenlijsten afgenomen, 

aanvullend werden de supervisiessies bijgewoond en reflectieverslagen geanalyseerd.  

Voor de vraag welke oorzaken tijdens de stage emoties uitlokken bleek uit de resultaten dat 

studenten gedurende de verschillende stageperiodes zowel positieve als negatieve emoties ervaren 

op vlak van curriculum, relaties, zelfbeeld en context (Beach & Pearson, 1998). Het gebrek aan 

emoties in verband met het curriculum en de context kan wijzen op het voorkomen van de 

zogenaamde ‘prakijkkloof’ waarbij studenten in de lerarenopleiding weinig overhouden van hun 

opleiding maar zich onmiddellijk conformeren aan wat de stageschool verlangt. Ook het contact 

met de mentor bleek een belangrijke invloed te hebben op de gevoelens van student-leerkrachten. 

Hiermee worden de bevindingen uit eerder onderzoek bevestigd.   

Alle studenten gaven aan zowel positieve als negatieve emoties gedurende de stage te reguleren, 

de ordening van deze strategieën werd gebaseerd op het model van emotionele regulatie opgesteld 

door James Gross (1998b). Uit dit onderzoek werd duidelijk dat alle strategieën uit het model door 

de studenten in meerdere of mindere mate gehanteerd werden om de emoties tijdens de stage 

onder controle te houden, het is bijgevolg aanbevolen dat de begeleiding hier in de stage aandacht 

voor heeft aangezien deze strategieën diepgaande reflectie mogelijk in de weg staan. Uit dit 

onderzoek kwam naar voor dat studenten duidelijke voorkeuren vertonen in de verwerking van 

emoties, dit ligt in de lijn van eerder uitgevoerd onderzoek. 

Tot slot is er naar de verwachtingen van studenten in verband met de begeleiding inzake emoties 

gepeild. We stelden vast dat de nood aan emotionele steun niet direct wordt uitgesproken, in 

tegenstelling tot wat eerdere studies vaststelden. Anderzijds geven de verschillende studenten aan 

dat vertrouwen en openheid in de band met begeleidende mentoren, lector-coaches en mentor-

coaches belangrijk is, wat aanleiding geeft om te veronderstellen dat ook emoties bespreekbaar 

moeten zijn. De band met de begeleiding is zeer complex en kan voor problemen zorgen, bleek uit 

dit onderzoek, immers rapporteerden twee studenten problemen in hun contacten met de huidige 

mentor. 

 

Uiteraard is dit onderzoek slechts een kleine stap in het nog grotendeels onontgonnen 

onderzoeksveld van emoties en vertoont een het aantal tekortkomingen maar op basis hiervan 

kunnen dan ook een aantal suggesties voor verder onderzoek gegeven worden:   
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Deze verkennende studie had als voornaamste doel om het voorkomen en impact van emoties in 

de stage van de lerarenopleiding na te gaan. Toetsend onderzoek naar de gehanteerde modellen 

voor emotionele oorzaken en emotieregulatie bij een grote en diverse groep studenten in de 

lerarenopleiding kan hiertoe een waardevolle aanvulling zijn. Om de externe validiteit te verhogen 

is het aangeraden om studenten over verschillende opleidingen, regio’s en geslacht heen in de 

studie te betrekken.  

Verder kan worden nagegaan of studenten in de lerarenopleiding aan de hogeschool en universiteit 

dezelfde oorzaken en verwerkingsstrategieën rapporteren.  

Daarnaast wordt een longitudinaal onderzoek aanbevolen aangezien op die manier kan worden 

bestudeerd hoe bepaalde oorzaken of emotionele strategieën doorheen de opleiding evolueren. 

Eventueel kan hierbij ook gepeild worden naar een verband met de soorten bekommernissen waar 

die student mee zit, wat in dit onderzoek eveneens is opgenomen maar niet geheel werd 

uitgewerkt.  

Tot slot is in deze studie reeds een eerste aanzet gegeven om de resultaten uit het onderzoek te 

verbinden met de verschillende leerstijlen door de ILTP, ontwikkeld door Oosterheert (2001), bij de 

studenten af te nemen maar aangezien de onderzoeksgroep te beperkt was konden de resultaten 

niet naar behoren verwerkt worden. Een mogelijkheid is dus om een onderzoek naar de 

verschillende oorzaken en emotionele regulatiestrategieën te combineren met de afname van de 

ILTP om op die manier zicht te krijgen op een mogelijk verband tussen de leerstijl van studenten 

en de oorzaken of strategieën die ze rapporteren.  

 

Op theoretisch vlak impliceert deze studie nogmaals dat emoties wel degelijk een rol spelen in de 

opleiding van leerkrachten en dat ze in relatie met de cognities aan de basis liggen van heel wat 

handelingen die de student-leerkracht stelt. Hoewel naar het cognitieve aspect bij (student-) 

leerkrachten reeds heel wat onderzoek werd verricht krijgt het mogelijke aandeel van emoties in 

de stage tot nu toe nog niet de vereiste aandacht, mede door de ongrijpbaarheid ervan en het 

wantrouwen in psychologische en pedagogische literatuur. Dat er stilaan beterschap in zicht is 

wordt bewezen door de verschillende recente publicaties in verband met emoties die in deze 

scriptie werden opgenomen. 

 

Voor de praktijk betekent dit dat ondanks het huidige gebrek aan empirisch onderzoek en de nog 

steeds heersende terughoudendheid rond gevoelens er zeker rekening moet worden gehouden met 

het aandeel van zowel positieve als negatieve emoties gedurende de stage van de lerarenopleiding. 

De begeleiders van studenten dienen gevoelens, hun oorzaken en de verwerkingsstrategieën van 

studenten te herkennen en bespreken.  

Daarnaast zijn er in deze studie aanwijzingen dat de praktijkkloof in de lerarenopleiding nog steeds 

stand houdt onder meer door het gebrek aan uitspraken over emoties rond de eigen overtuigingen 

in contrast met die van de stageschool, de manier waarop studenten aangeven zich te identificeren 

met aanpak van de stageschool en de sterke gerichtheid op het praktische aspect van de stage. Dit 

leidt er mogelijk toe dat nieuwe leerkrachten vervallen in imitatie van het gedrag van hun 

mentoren zonder de nieuwe inzichten van de opleiding in de praktijk te integreren, alle 

inspanningen van onderzoek, lerarenopleiding en overheid ten spijt. Deze beperkte 
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professionaliteitsopvatting over het lerarenberoep dient daarom door de begeleiding aangepakt te 

worden.  

Verder lijkt het erop dat de verschillende emotionele verwerkingsstrategieën enerzijds positief zijn 

omdat ze de studenten de kans geven om op een adequate manier om te gaan met een emotioneel 

belastende periode zoals de stage, anderzijds hebben bepaalde verwerkingsstrategieën zoals 

ruminatie of cognitieve verandering negatieve effecten doordat ze de studenten verhinderen te 

zoeken naar oorzaken voor problemen in de stage. Het is de taak van de begeleiding om deze 

strategieën op te merken en waar nodig af te remmen of de student ermee te confronteren.  

Een mogelijke aanpak voor de genoemde praktijkimplicaties is een brede en diepe reflectie waarin 

gepeild wordt naar de de kern van het ‘leraar zijn’. Toch zijn reflectiepraktijken reeds stevig 

ingeburgerd in de meeste lerarenopleidingen maar net zoals bij de onderzochte hogeschool blijft de 

reflectie vaak beperkt tot het oppervlakkig hanteren van één enkele methodiek, namelijk de 

reflectiecyclus van Korthagen. Om te groeien naar een volwaardige leerkracht die van een 

uitgebreide professionaliteit getuigt is het evenwel noodzakelijk om in de lerarenopleiding aandacht 

te hebben voor alle betrokken dimensies van het lesgeven, zowel op technisch, moreel, politiek als 

emotioneel vlak. Dit komt bij de traditionele reflectiemethodieken blijkbaar niet altijd tot uiting. 

Een mogelijk alternatief hiervoor zijn de reflectiemethodieken in dit onderzoek die expliciet peilen 

naar de diepere dimensies van de student, zoals de onderwijsautobiografie, het pedagogisch 

voorbeeld, de contrastanalyse en het Stimulated Recall Interview.   

Tenslotte geven de studenten ook aan dat een goede, vertrouwelijke band met de begeleiding 

wenselijk is, vooral het contact met de klasmentor wordt door de studenten als cruciaal ervaren 

voor een al dan niet positief gevoel over de stage. Bij deze vaststelling kunnen we ons natuurlijk de 

vraag stellen of de rol van de mentor die van de begeleiders uit de lerarenopleiding niet 

overschaduwt en op die manier de grote gerichtheid op de technische kant van de klasprakijk in de 

hand werkt. Anderzijds is het organisatorisch nauwelijks haalbaar om de klasmentor gedurende de 

stage minder verantwoordelijkheid te geven, bovendien is de inbreng vanuit de praktijk tot op 

zekere hoogte noodzakelijk en verrijkend.   

 

De uitspraken van de studenten over de emoties tijdens de stage zijn soms grappig, soms 

verrassend of pijnlijk maar bovenal zijn ze menselijk en bieden ze een uitstekend aangrijpingspunt 

voor reflectie op de kern van het lerarenberoep. Een brede en diepe reflectie waarin de rol van 

emoties ernstig wordt genomen stelt de student-leerkrachten immers in staat te groeien naar 

professionele en complete leerkrachten, iets waar elke lerarenopleiding uiteindelijk naar streeft. 
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Bijlage 1: Infobrief studenten 

Beste student(e), 

 

Ik ben een studente in de 3e licentie onderwijspedagogiek aan de Universiteit Gent maar tevens 

reeds afgestudeerd als leerkracht secundair onderwijs. In het kader van mijn scriptie doe ik 

onderzoek naar de emoties die studenten beleven tijdens de stage in de lerarenopleiding, de 

manier waarop ze hiermee omgaan en welke begeleiding ze in dit verband verwachten van hun 

lectoren. Mijn promotor is Prof. Dr. Antonia Aelterman. Het is de bedoeling om op basis van dit 

onderzoek advies te geven in verband met het omgaan met en de begeleiding van emoties van 

studenten in de lerarenopleiding. Concreet gaat het hier om het volgende: 

- Vóór de eerste stageperiode is er een korte kennismaking voorzien waarin onder andere 

gevraagd wordt naar de motivatie voor het volgen van de lerarenopleiding en de ideeën en 

verwachtingen in verband met het beroep van leerkracht. Dit zal maximum een uur in 

beslag nemen. 

- Tijdens de eerste en tweede stageperiode volg ik per stageweek één lesdeel met een 

camera in de klas. Die beelden dienen als basis voor een gesprek in verband met gevoelens 

in en buiten de klas en hoe u ermee omgaat. Dit gesprek zal maximum anderhalf uur in 

beslag nemen. 

- Na afloop van de stage volgt er een afsluitend gesprek waarin gevraagd wordt naar de 

verwachtingen van de lectoren in verband met begeleiding van gevoelens.  

- Tenslotte worden ook de reflectieverslagen gelezen om eventuele aanvullende gegevens te 

bekomen.  

Bovenstaande gegevens zullen worden verwerkt en gebruikt in mijn thesisonderzoek. De deelname 

aan dit onderzoek is volledig vrij en heeft geen gevolgen. Uiteraard wordt de privacy van de 

studenten bewaakt. Het beeldmateriaal en de gegevens die uit het gesprek aan bod komen, staan 

alleen in functie van het onderzoek en zullen op geen andere manier gebruikt worden. De 

betrokken studenten die dat wensen, kunnen uiteraard een exemplaar van de scriptie ontvangen . 

Als u graag wenst mee te werken, gelieve dan het bijgevoegde formulier in te vullen en mee te 

geven aan de lector. 

Indien u verdere vragen heeft, kunt u me bereiken op het volgende e-mailadres: 

joke.hurtekant@ugent.be of het nummer 0497/905343. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking 

Joke Hurtekant 
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3e licentie onderwijspedagogiek, Universiteit Gent 

 

 

 

Toestemmingsformulier  

 

 

Ik neem uit vrije wil deel aan dit onderzoek. De resultaten van dit onderzoek kunnen 

gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden en mogen gepubliceerd worden. 

De vertrouwelijkheid van de gegeven (video-opnames, gesprekken en reflectieverslagen) 

is in elk stadium van het onderzoek gewaarborgd. De audio- en video-opnames worden 

na afloop van het onderzoek vernietigd. 

Ik behoud het recht om op elk moment mijn deelname aan het onderzoek stop te zetten.  

 

  

Naam student(e) + stamnummer: 

____________________________________________ 

Naam begeleidende lector-coach: ____________________________________________ 

Datum: _________________ 

  

Handtekening: 

  

 _______________________ 
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Bijlage 2: infobrief betrokkenen 

 

Mijnheer, mevrouw, 

 

Ik ben een studente in de 3e licentie onderwijspedagogiek aan de Universiteit Gent maar tevens 

reeds afgestudeerd als leerkracht secundair onderwijs. In het kader van mijn thesis doe ik 

onderzoek naar de emoties die studenten beleven tijdens de stage in de lerarenopleiding, de 

manier waarop ze hiermee omgaan en welke begeleiding ze in dit verband verwachten van hun 

lectoren. Mijn promotor is Prof. Dr. Antonia Aelterman. Het is de bedoeling om op basis van dit 

onderzoek advies te geven in verband met  het omgaan met en de begeleiding van emoties van 

studenten in de lerarenopleiding. Concreet gaat het om vier studenten die ik een aantal lessen 

gedurende de eerste en tweede stageperiode volg. 

- Vóór de stage is er een korte kennismaking met de student(e) voorzien waarin onder 

andere gevraagd wordt naar de motivatie voor het volgen van de lerarenopleiding en de 

ideeën en verwachtingen in verband met het beroep van leerkracht.  

- Tijdens de stage volg ik per stageweek één lesonderdeel met een camera in de klas. De 

opgenomen beelden dienen als basis voor een gesprek in verband met gevoelens in en 

buiten de klas en hoe de student(e) ermee omgaat.  

- Na afloop van de tweede stageweek wordt een afsluitend gesprek gepland in verband met 

de verwachtingen van de lectoren in verband met begeleiding van gevoelens.  

- Tenslotte worden ook de reflectieverslagen van de student(e) gelezen om eventuele 

aanvullende gegevens te bekomen.  

Bovenstaande gegevens zullen worden verwerkt en gebruikt in mijn thesisonderzoek. De 

betrokkenen die dat wensen, kunnen uiteraard een exemplaar van mijn scriptie ontvangen. 

Indien u verdere vragen heeft, kunt u me bereiken op het volgende e-mailadres: 

joke.hurtekant@ugent.be of het nummer 0497/905343. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking 

Joke Hurtekant 

3e licentie onderwijspedagogiek 

Universiteit Gent 
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Bijlage 3: Houvast semi-gestructureerd interview  Deel I 

� Persoonskenmerken 

 

Naam: ………………………………. (Vul in.) 

Studentennummer: …………………. (Vul in.) 

Geboortedatum:        /        /                  (Vul in.) 

Geslacht:  ٱ man  ٱ vrouw        (Kruis aan.)      

 

� Wat is je nationaliteit? (Kruis één vakje aan.) 

 

o Uitsluitend Belgische nationaliteit    Belgisch/andere  

o Belgisch/Italiaans      Uitsluitend Italiaans  

o Belgisch/Marokkaans      Uitsluitend Marokkaans 

o Belgisch/Nederlands      Uitsluitend Nederlands 

o Belgisch/Frans       Uitsluitend Turks  

o Belgisch/Turks       Andere  

 

� Wat is je huidig statuut? (Kruis één vakje aan.) 

 

Ik volg dagonderwijs  

o Ik ben werkstudent(e)  

  

 

� Wat is het hoogste diploma/getuigschrift dat je ouders behaald hebben? (Omcirkel 

één cijfer per ouder.) 

 
 

Vader Moeder 

1. Geen diploma of lager onderwijs  1 2 

2. Lager secundair onderwijs 1 2 

3. Hoger secundair onderwijs 1 2 

4. Hoger onderwijs buiten de universiteit 1 2 

5. Universitair onderwijs 1 2 

6. Ander diploma  1 2 
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� Wat is het huidig of laatst uitgeoefende beroep van je ouders? (Omcirkel één cijfer 

per ouder.) 

 
 

Vader Moeder 

1. Heeft nooit gewerkt 1 2 

2. Landbouwer 1 2 

3. Arbeider 1 2 

4. Bediende 1 2 

5. Zelfstandige 1 2 

6. Ambtenaar 1 2 

7. Leerkracht 1 2 

8. Vrij beroep  1 2 

 

 

� Heb je familieleden die in het onderwijs werken? (Kruis aan.) 

 

o Neen 

 

o Ja, namelijk mijn … 

  

o Broer(s) en /of zus(sen)  

o Partner  

o Andere familieleden (grootouders, 

       tantes/ooms, neven/nichten) 

  

� Schoolloopbaan 

 

� Wat is het hoogste diploma/getuigschrift dat je behaalde in het secundair onderwijs? 

(Kruis één vakje aan.) 

 

o ٱ Hoger secundair tem 6de TSO o ٱ Hoger secundair tem 7de TSO 
o ٱ Hoger secundair tem 6de KSO o ٱ Hoger secundair tem 7de KSO 
o ٱ Hoger secundair tem 6de ASO o ٱ Ander diploma 
o ٱ Hoger secundair tem 7de BSO  
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� Hoe waren je resultaten in je laatste jaar secundair onderwijs als je jezelf vergelijkt 

met andere leerlingen van je school die dezelfde studierichting als je volgden? Reken 

je jezelf dan tot de groep van … (Kruis één vakje aan.) 

 

o ٱ het eerste kwart (de sterkste leerlingen) 

o ٱ het tweede kwart  

o ٱ het derde kwart 

o ٱ het vierde kwart (zwakste leerlingen) 

 

� Hoe vaak heb je tijdens je schoolloopbaan in het secundair onderwijs een B-attest 

ontvangen? (Kruis één vakje aan.) 

 

o ٱ geen enkele keer 

o 1 ٱ keer 

o 2 ٱ keer  

o ٱ meer dan 2 keer 

 

 

� Hoe vaak heb je tijdens je schoolloopbaan in het secundair onderwijs een C-attest 

ontvangen? (Kruis één vakje aan.)  

 

o ٱ geen enkele keer 

o 1 ٱ keer 

o 2 ٱ keer 

o ٱ meer dan 2 keer 

 

� Ben je vóór je begon met deze lerarenopleiding ooit een andere opleiding hoger 

onderwijs gestart? (Kruis één vakje aan. Indien je alternatief 3 of 4 aankruist, vul 

dan ook je studierichting in.) 

 

o ٱ Nee  

o ٱ Ja, deze opleiding. Ik doe mijn eerste jaar opnieuw. 

o ٱ Ja, ik heb een andere opleiding hoger onderwijs met succes beëindigd, 

namelijk de opleiding …………………………………………..……..(Vul in) 

o ٱ Ja, ik heb een andere opleiding hoger onderwijs vroegtijdig stopgezet,  

o namelijk de opleiding …………………………………………………(Vul in) 

 

 

� Betreffende de lerarenopleiding die u momenteel volgt. Hoe groot acht je de kans dat 

je dit jaar zal slagen? (Kruis één vakje aan.) 

 

o 0 – 25 % 



 

 

Bijlage 3 88 

o 26 – 50% 

o 51 – 75% 

o 100 – 76ٱ% 

 

� Hoe groot acht je de kans dat je deze lerarenopleiding zal voltooien? (Kruis één vakje 

aan) 

 

o 25 – 0 ٱ % 

o 50 – 26 ٱ% 

o 75 – 51 ٱ% 

o 100 – 76 ٱ% 

� Lidmaatschap van verenigingen 

 

 Geen 

lid 

Passief 

lid 

Actief 

lid 

Zeer 

actief 

lid 

Leiding 

1. Een sociaal of maatschappelijk georiënteerde vereniging 

(b.v. milieu, mensenrechten) 

1 2 3 4 5 

2. Een culturele vereniging (b.v. muziek, toneel, zang, …) 1 2 3 4 5 

3. Een sportvereniging of –club 1 2 3 4 5 

4. Een jeugdbeweging, jeugdclub of jongerenorganisatie  1 2 3 4 5 

5. Vrijwilligerswerk in de zorgsector 1 2 3 4 5 

6. Een andere socio-culturele organisatie 1 2 3 4 5 

 

 

� Onderwijsautobiografie 

 

Als we jouw schooltijd tot nu toe op een lijn weergeven waarbij de linkerkant het begin en de 

rechterkant het einde voorstelt. 

 

� Vind je van jezelf dat je een leuke schooltijd hebt gehad … 

 

 Absoluut    Eerder   Neutraal   Meestal        Meestal         Weet 
   niet              niet                         leuk          zeer leuk      ik niet 
                                                                                               meer 

1. Tijdens het kleuteronderwijs      1                2               3           4                 5              88 

2. Tijdens het lager onderwijs      1                2               3           4                 5              88 

3. Tijdens het secundair 
onderwijs 

     1                2               3           4                 5              88 
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� Sprongen daar enkele jaren/maanden of bijzondere gebeurtenissen/personen 

tussenuit? Perioden waarin het schoolleven je bijzonder mee of tegenviel? 

 

� Zo ja, geef wat uitleg en vooral welke periodes/personen je precies meevielen. 

 

� Zo ja, geef wat uitleg en vooral welke periodes/personen je precies tegenvielen. 

 

� Heb je ook enig idee waardoor dat kwam? 

 

� Welke invloed heeft dit gehad op jezelf (schoolbeleving, schoolprestaties, 

zelfbeeld, beeld van leraren, normen, ideeën en waarden) ? zelfbeeld-

zelfwaardegevoel-taakopvatting-beroepsmotivatie-toekomstperspectief-kritische 

incidenten/contacten 

 

� Op welk moment dacht je voor het eerst om naar de lerarenopleiding te gaan? 

Welke ervaringen, motieven en personen speelden een rol? Beroepsmotivatie-

kritische incidenten/contacten 

 

� Heb je op dit moment al de beslissing gemaakt om werkelijk leerkracht te 

worden? Zo nee, waar vloeien je twijfels uit voort? Zo ja, welke factoren waren 

doorslaggevend voor je keuze? Toekomstperspectief/beroepskeuze 

 

� Welke vragen leven er bij je ten aanzien van jezelf als leraar, je toekomstige 

studenten en het onderwijs? In hoeverre hebben die ervaringen te maken met je 

eigen ervaringen/onderwijsbiografie? Taakopvatting-zelfbeeld-zelfwaardering 

 

� Pedagogisch voorbeeld 

 In de onderwijsautobiografie zijn er wss leraren geweest die een belangrijke rol hebben gespeeld.  

 

� Heb jij ook zo’n leerkracht gehad, iemand waarvan je zegt: zo’n leerkracht wil ik 

worden? Beschrijf die leerkracht(en). Hoe heeft dit jou beïnvloed? Subjectieve 

onderwijstheorie 

 

� Aan welke leerkracht heb je slechte herinneringen? Beschrijf die leerkracht(en). 

Hoe heeft dit jou beïnvloed?  Subjectieve onderwijstheorie 

 

� Contrastanalyse 

 

Als je denkt aan de lessen die je al hebt gegeven, sta dan even stil bij een heel positieve en een 

negatieve ervaring.  
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� Beschrijf de  positieve situatie: waar was je, wie was er behalve jij, wat denk je, 

wat wil je en wat voelde je? Subjectieve onderwijstheorie 

 

� Beschrijf de negatieve situatie: waar was je, wie was er behalve jij, wat denk je, 

wat wil je en wat voelde je? Subjectieve onderwijstheorie 

 

� Leg beide situaties naast elkaar. Wat is het verschil tussen beide ervaringen? 

Subjectieve onderwijstheorie 

 

� Verwachtingen stage 

 

� Wat verwacht je van de stage die zal komen? 

 

� Hoe voel je je als je denkt aan de komende stage? 

 

� Zijn er dingen die je je hebt voorgenomen naar de komende stage toe? 

  

� Bekommernissen 

Mogelijke bekommernissen Ja/Neen 

de vraag of studenten het goed met mij zullen kunnen stellen  

het oordeel van mijn mentor/praktijkassistent over mijn onderwijs  

studenten die de orde verstoren  

de vraag of ik een goed leraar word  

de vraag of ik inhoudelijk en didactisch goed onderwijs zal geven  

het pedagogisch klimaat  

de groepsgrootte  

de beste manier om met methoden en materialen om te gaan  

het signaleren van studenten met leerproblemen  

het aansluiten bij de verschillende behoeften van de studente  

het eerlijk beoordelen van studenten  

het motiveren van studenten  

de beperkte mogelijkheden in het onderwijs om vernieuwingen door te voeren  

de samenwerking met mentor (en duo-partner)  

het toenemende aantal eisen dat aan leraren gesteld wordt  

de relatief lage salarissen van leraren  
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Bijlage 4: Houvast semi-gestructureerd interview Deel II 

 

o Professioneel zelfverstaan 

 

� Wat zijn voor jou kenmerken van een ideale leerkracht? Meerdere antwoorden zijn 

mogelijk. Wees zo concreet en volledig mogelijk. 

 

� Denk je dat je nu al over enkele kwaliteiten van een “goede” leerkracht beschikt? 

 

o Zo ja, welke? Geef concrete antwoorden. 

 

o Zo nee, welke kwaliteiten mis je nog?  

 

� Hoe denk je dat je deze kwaliteiten kan verwerven? Zelfbeeld 

 

� Wanneer zou je van jezelf vinden dat je een goede leerkracht bent? Welke doelen zou je 

zeker willen bereiken in je beroep?  

 

� Wat zou je graag hebben dat de leerlingen over jou als leerkracht denken? Wees zo eerlijk 
mogelijk t.o.v. jezelf. Meerdere antwoorden mogelijk. Zelfwaardegevoel 

 

� Wat is volgens jou de taak van een leerkracht in het kleuteronderwijs? Geef liefst meerdere 
aspecten en plaatst de belangrijkste eerst. 

 
� Probeer je zo goed mogelijk je toekomstige klas voor te stellen. Dus de klas waaraan jij 

graag zou willen lesgeven als je hier afgestudeerd bent. 

� Hoe zou de klasruimte er uit zien, wat aan uitrusting wil je er zeker bij hebben, welke 
leerlingen zitten er in je klas? Probeer je dit alles levendig voor te stellen. Neem hiervoor 
minstens twee minuten de tijd, wandel eens in gedachten door je ideale klas en ga pas dan 
naar de volgende pagina om er concrete antwoorden over in te vullen.  

 
� Hoe oud waren de kleuters in je ideale voorstelling? (Kruis één vakje aan.) 
 

o 2 tot 3 

o 3 tot 4 

o 4 tot 5 

 

� Hoe was de verhouding jongens/meisjes? (Kruis één vakje aan.) 
 

o ٱ Uitsluitend jongens 

o ٱ Bijna uitsluitend jongens 

o ٱ Meerderheid jongens 

o 50/50 ٱ 
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o ٱ Meerderheid meisjes 

o ٱ Bijna uitsluitend meisjes 

o ٱ Uitsluitend jongens 

 

� Hoeveel leerlingen zaten er in totaal in de klas? (Kruis één vakje aan.) 
 

o 1 ٱ tot 5 

o 6 ٱ tot 10 

o 11 ٱ tot 15 

o 16 ٱ tot 20 

o 21 ٱ tot 25 

o 26 ٱ tot 30 

o ٱ meer dan 30 

 

� Hoeveel % van de leerlingen beheerst het Nederlands als voertaal onvoldoende in je klas? 
(Kruis één vakje aan.) 
 

o 15 - %0 ٱ% 

o 25 – 16 ٱ% 

o 50 – 26 ٱ% 

o 75 – 51 ٱ% 

o 100 – 76 ٱ% 

 

� Hoeveel van de leerlingen had een handicap (fysiek, auditief, visueel,…)? (Kruis één vakje 
aan.) 

 

o 25 - %0 ٱ% 

o 25 – 16 ٱ% 

o 50 – 26 ٱ% 

o 75 – 51 ٱ% 

  

� Hoeveel van de leerlingen had leerstoornissen? (Kruis één vakje aan.) 
 

o 25 - %0 ٱ% 

o 25 – 16 ٱ% 

o 50 – 26 ٱ% 

o 75 – 51 ٱ% 

 

� Hoe ziet het klaslokaal eruit? 
 

� Waar stond je ergens in de klas? (Kruis één vakje aan.) 
 

o ٱ Vooraan 

o ٱ Achteraan 

o ٱ Tussen de leerlingen 
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o ٱ Andere: ……………….. 

 

� Wie is er aan het woord? (Kruis één vakje aan.) 
 

o ٱ Ik, als leerkracht, ben aan het doceren 

o ٱ Ik ben in gesprek met de leerlingen 

o ٱ De leerlingen zijn aan het woord (bv. samenwerken in groepjes) 

o ٱ Andere: ……………….. 

 
(Toekomstperspectief) 
 

Is de stage voor jou iets waar er veel gevoelens bij opduiken? 

 

Hoe ben je omgegaan met de negatieve gevoelens die je al hebt ervaren gedurende de stage? 

(emotionele regulatie) 

 

Hoe ben je omgegaan met de positieve gevoelens gedurende de stage? (emotionele regulatie) 

 

Bereid je je op emotioneel vlak voor op zo’n stageperiode? Op welke manier doe je dat? 

(emotionele regulatie) 

 

Welke gevoelens ervaar je als zo’n stageperiode afgelopen is? (emotionele regulatie) 

 

Denk je dat die gevoelens je werk in de klas beïnvloeden? Op welk vlak? Denk je dat die gevoelens 

je contacten met anderen beïnvloeden? Welke contacten? 

 

Vind je het belangrijk om over je gevoelens tijdens de stage te kunnen praten? Zo ja, met wie zou 

je er dan over praten? Kan je er met je lector-coach over praten? Kan je er met je mentor over 

praten? 

 

Vind je het belangrijk dat je lector-coach aandacht besteed aan hoe je je voelt gedurende de 

stage? Waarom? 

 

Vind je het belangrijk dat je mentor aandacht besteed aan hoe je je voelt gedurende de stage? 

Waarom? 

 

Vind je het belangrijk dat je mentor-coach aandacht besteed aan hoe je je voelt gedurende de 

stage? Waarom? 
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Bijlage 5: Houvast SRI 

 

Tijdens de stage in november en maart (wat mogelijk is) observeer ik de student (met camera) 

gedurende maximaal drietal lessen. Na de les confronteer ik de student met de beelden en geef ik 

de volgende instructie: 

 

� Welk gevoel heb je over de activiteiten die je net hebt gegeven? 

 

� Heeft de camera volgens jou invloed gehad op jouw manier van lesgeven/ op de 

kleuters? 

 

� Zijn er fragmenten uit de gegeven activiteiten waarbij je je sterke gevoelens 

herinnert en die je graag eens wil bekijken?  

 

We gaan nu kijken naar de video-opname van de activiteiten die je zojuist hebt gegeven. De 

bedoeling hiervan is dat je je probeert te herinneren welke gevoelens en gedachten er tijdens deze 

activiteiten 'door je hoofd' gingen. In een activiteit gaat er uiteraard zeer veel door je hoofd. Dit 

kan je zich vrijwel onmogelijk allemaal herinneren zonder hulp. De videobeelden moeten je daarom 

helpen om te herinneren wat je voelde tijdens de activiteiten. 

 

Probeer bij het bekijken van de video-opname de activiteiten opnieuw te 'beleven'. Vraag mij de 

video-opname te stoppen op ieder moment dat je je herinnert wat er door jouw hoofd ging; 

waaraan je dacht tijdens de les, wat je voelde en hoe dit je gedrag beïnvloedde. Probeer daarbij 

alles wat je je herinnert te zeggen, zonder je af te vragen of het belangrijk genoeg is om te 

vermelden. Het is de bedoeling dat je vertelt wat er door je hoofd ging tijdens de activiteiten en 

dus niet wat je denkt als je naar de video-opname kijkt.  

Je geeft dus zelf aan wanneer de video-opname gestopt dient te worden dus wanneer je je 

herinnert wat je voelde tijdens de activiteiten. Vervolgens vertel je jouw herinnering en daarna 

start ik de video opnieuw.  

 

Over het algemeen zal ik je niet onderbreken. Je bent de enige die aan het woord is. Maar het is 

mogelijk dat je helemaal opgaat in de videobeelden van je eigen activiteiten, waardoor het lijkt of 

je de instructie vergeten bent. Als dit gebeurt en je laat de video-opname langer dan 1 minuut 

lopen zonder iets te zeggen, zal ik de opname stoppen en vragen wat je op dat moment tijdens de 

activiteiten dacht en voelde. Als je je dit niet kan herinneren, zeg je dit gewoon en starten we de 

band weer.  

Het heeft absoluut geen belang of de activiteit die we zien 'goed' was of niet, of er een schitterende 

sfeer was of niet. Voor dit interview dat gefocust is op wat je aan het denken en voelen was 
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gedurende de activiteiten, is dit niet van belang. Het is niet de bedoeling de activiteiten te 

evalueren.  

 

Heb je nog vragen? 

 

 

Dan starten we nu de band.  (Schepens, 2004) 

 

� Welk gevoel heb je over de activiteiten die je net hebt gegeven? 

 

� Heeft dit materiaal je geholpen om je te herinneren hoe je je voelde gedurende de 

activiteiten? (Curriculum en instructie) 

 

� Zijn de activiteiten tot nu toe verlopen zoals je gepland had? (Curriculum en 

instructie) 

 

� Liggen de gegeven thema’s je? (Curriculum en instructie) 

 

� Zijn er elementen die je in je activiteit liever anders had aangebracht maar die niet 

mogelijk waren door omstandigheden? Hoe voel je je daarbij? Hoe ga je met die 

gevoelens om? (Curriculum en instructie) 

 

� Hoe verliep tot nu toe het contact met je stageschool? Je mentor(en), je 

stagebegeleider, de collega’s? Hoe ga je met die gevoelens om? (Relaties) 

 

� Wat verwacht je van je mentor inzake begeleiding? Wat is volgens jou de 

belangrijkste taak van een mentor?  (verwachtingen)  

 

� In welke mate voldoe je al aan het beeld dat je van een goede leerkracht hebt?  

 

� Zijn er momenten waarop je je nog geen/wel al leerkracht voelt? (Zelfbeeld en rol) 

 

� Hoe ga je om met de verwachtingen die de lerarenopleiding en de stageschool van je 

heeft? Voel je je thuis in een schools systeem? (Contextueel en institutioneel)
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Bijlage 6: Boomstructuur scriptie QSR NUD*IST  

 


