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 Voorwoord

Wat maakt een leraar tot een goede leraar? Die vraag intrigeerde me vroeger als leer-
ling al. Deze vraag kreeg een extra lading toen ik in 1995 zelf leraar werd. Het werd me 
al vrij snel duidelijk dat het vermogen om een wezenlijke ontmoeting met leerlingen 
aan te gaan – naast gedegen vakkennis en didactiek – van groot belang is om te slagen 
als leraar. Op grond van dit inzicht ontstond bij mij het plan om te promoveren op 
een onderzoek naar deze ontmoeting en met name de inbreng van de leraar daarbij. 
De interviews die ik in dat kader hield maakten me al snel duidelijk dat leraren veel te 
vertellen hadden over hun professionele groei als leraar; een groei die bovendien sterk 
samenhing met persoonlijke biografische factoren. Prof. dr. Bert Roebben komt de eer 
toe mij op het spoor van roeping gezet te hebben. En zo begon dit proefschrift.

Die middag in Appolonia, bijna zestig jaar geleden, werd mij duidelijk waartoe ik 

was voorbestemd, en ik besloot me er niet aan te onttrekken. Maar het was bijna 

meer door een gevoel, dan omdat ik er weet van had, dat ik begreep dat als je bent 

voorbestemd om de wereld te veranderen, het nodig is om eerst jezelf te veranderen. 

Wie gehoor geeft aan zijn roeping, moet een krachtige en geheime kant van zichzelf 

zien te vinden of te verzinnen, een kant die geen rekening houdt met hemzelf, met 

anderen en zelfs niet met de wereld die hij volgens zijn bestemming van gedaante 

zal doen veranderen, niet conform zijn eigen wensen, maar conform een geest die 

hij tijdens het veranderingsproces zal ontdekken.

Deze gedachten dicht John Williams in zijn roman AUGUSTUS toe aan keizer Caesar 
Augustus, geboren als Gaius Octavius, wanneer deze aan de vooravond van zijn overlij-
den terugblikt op zijn leven. Een van de achterliggende vragen van dit onderzoek is of 
leraren ook ‘een krachtige en geheime kant van zichzelf ’ bezitten en of zij zich daarvan 
bewust zijn met betrekking tot hun leraarschap. In het verlengde hiervan speelden voor 
mij de volgende vragen. Is het ook voor leraren nodig om ‘eerst jezelf te veranderen’, 
voordat je iets kunt betekenen voor je leerlingen? Of volstaat een duidelijk omlijnd en 
contractueel vastgelegd jaartaakformulier? 
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Ten diepste speelt hier de vraag naar roeping. Tegelijkertijd is dit een vraag naar wat 
leraren bezielt om zich dag in dag uit in te zetten voor de aan hun zorg toevertrouwde 
leerlingen. Anders gezegd, wat boeit leraren om dit werk te doen? Soortgelijke vragen 
heb ik ook regelmatig aan mijzelf gesteld zoals: wat bezielt je om naast je leraarschap 
een promotieonderzoek te doen? 

Het onderwijs en met name de leerlingen boeien mij in elk geval zo mateloos dat de 
vraag stellen hem beantwoorden is. Het omgaan met de leerlingen en het lesgeven rie-
pen bij mij vele vragen op, waarbij ik steeds weer uitkwam op de bepalende rol die de 
leraar temidden van zijn leerlingen mag en moet spelen. En met meer of minder succes 
ook daadwerkelijk speelt. Door middel van dit onderzoek wilde ik meer inzicht krijgen 
in de rol van de leraar en wat bijdraagt aan al dan niet succesvol leraarschap.

Maar ook het onderzoek zelf was een motiverende bezigheid naast het feitelijke lesge-
ven. Zowel het langdurige literatuuronderzoek inclusief de tussentijdse publicaties als 
de gehouden enquêtes en interviews vormden en vormen voor mij een boeiende ver-
rijking en verdieping van mijn eigen professioneel zelfverstaan als reflective practitioner. In 
die zin is dit onderzoek ook voor mij een gehoor geven aan een soort roeping geweest, 
waarbij ik in dubbele zin ‘geboeid’ was en ben.

Graag wil ik op deze plaats de respondenten bedanken die bereid waren mee te wer-
ken: zowel degenen die de enquête over roeping hebben ingevuld als in het bijzonder 
de achttien leraren die aan de interviews hebben deelgenomen. Op deze wijze mocht 
ik diepgaand contact maken met de professionele levensverhalen van een groot aantal 
leraren. Zonder hun, vaak existentieel gekleurde, inbreng was dit proefschrift niet mo-
gelijk geweest. Het was een eer hun vertrouwen te ontvangen; de geleverde analyses 
mogen als een concreet dankbewijs gelden.

Met de afronding van dit onderzoek is een lange reis ten einde gekomen. Maar de 
verhalen die me op deze reis zijn verteld blijven me bij en bevestigen me in het ver-
trouwen dat het leven de moeite waard is om te leven. Vanuit dat vertrouwen te mogen 
lesgeven is wat mij betreft dan ook niet zozeer een pedagogische opdracht, maar een 
pedagogische uitdaging waarmee wij als leraren (en alle daarbij betrokken onderwijs-
partners) een bijdrage mogen leveren aan een menswaardige toekomst.
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Hoofdstuk 1 |  Inleiding 

1.1 Aanleiding tot deze studie

De aanleiding tot deze studie bestaat uit twee delen. Enerzijds vormde een persoonlijke 
ervaring de aanleiding, anderzijds vormde de manier waarop het leraarschap als een 
zakelijk beroep wordt benaderd een aanleiding om onderzoek te doen. Beide zaken 
hebben me op het spoor gezet van een onderzoek naar het professioneel zelfverstaan 
van de leraar en de mogelijke rol van roeping daarbinnen. 

Hieronder beschrijf ik eerst beide aanleidingen. Daarna stel ik de vraag of de gesig-
naleerde problematiek rondom het leraarschap niet een meer fundamentele oorzaak 
heeft. Die vraag beantwoord ik op grond van een bespreking van de toepassing van de 
instrumenteel-rationele benadering binnen het onderwijs (1.2). Vervolgens stel ik de 
vraag naar een mogelijk alternatief (1.3) om daarna te komen tot de vraagstelling van 
dit onderzoek (1.4). Aansluitend bespreek ik opbouw van deze studie (1.5). 

Aanleiding 1: Een wezenlijk tekort1

In januari 1995 begon ik als zij-instromer aan mijn onderwijsloopbaan2. De eerste jaren 
gaf ik les op twee, drie en tijdelijk zelfs vier middelbare scholen tegelijk; tegenwoordig 
geef ik fulltime les op één school aan leerlingen van alle niveaus3. In deze jaren viel 
en valt me het volgende op: iedere middelbare school heeft zo haar specifieke school-
cultuur en ziet die als vrijwel alleenzaligmakend. En binnen iedere school hebben de 
meeste leraren vrij weinig diepgaand inhoudelijk overleg met elkaar (Vermeulen 2009: 
91-92; 2012: 124; Kelchtermans 2008-b: z.p.). Was hier werkelijk sprake van onderwijs-
kundige blikveldvernauwing of was dat maar mijn eerste indruk? Gaandeweg viel me 
nog iets anders op. Klassen, maar ook individuele leerlingen leken soms wel schizofreen 
te zijn (excusez le mot), omdat ze regelmatig het ene lesuur volstrekt ander gedrag ver-
toonden dan het andere uur (Banning 2010-c)4.
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Langzaam ontstond er helderheid in mijn eerst nog confuse waarnemingen. Op de 
meeste scholen waar ik werkte was de focus en inzet van de directies vooral gericht 
op verbouwingen, fusies, het opstellen en invullen van jaartaakformulieren, competen-
tielijsten en beleidsplannen. Op mijn huidige school kwam daar ook nog een groot-
scheepse actie Activerende Didactiek bij; een actie die na een paar jaren op vrijwel 
niets is uitgelopen. Steeds meer viel me op dat er nauwelijks diepgaande gesprekken 
plaatsvonden over de eigenlijke onderwijspraktijk. Tussen leraren onderling vrijwel niet, 
maar ook niet tussen leidinggevenden en leraren. Als er al onderwijsgesprekken plaats-
vonden, viel me, net als Stevens (1999), op dat veel leraren in een cirkeltje ronddraaien. 
Anders gezegd, wezenlijke verrijking vanuit studie, coaching of persoonlijke ontwik-
keling vond en vindt slechts in beperkte mate plaats. Ook viel en valt me de grote 
afhankelijkheid van methodes op, of zoals Van Oostrom (2007) het zei: Dikke boeken, 
dunne leraren5. 

De puzzelstukken vielen pas echt op hun plaats toen ik – na een lezing van Stevens 
op onze school in juni 1999 – een artikel van zijn hand meenam. Dat was het artikel: 
Professionaliteit als menselijke conditie. Beroepsstandaarden en wezenlijke bekwaamheden6. Dit 
artikel heb ik talloze malen gelezen en herlezen. Gaandeweg werd me duidelijk dat veel 
van de door mij waargenomen zaken hun oorsprong vonden en vinden in enerzijds een 
overtrokken aandacht voor de buitenkantzaken van het onderwijs en anderzijds in een 
structureel veronachtzamen van de diepere lagen van de menselijke persoon7. 

Als theoloog was ik echter vertrouwd met de specifieke menselijke aspecten of anders 
gezegd: met het waardegebonden karakter van pedagogische processen. Langzamer-
hand werd me ook het belang van een persoonlijke toe-eigening en doorleving van het 
lesgeven in al haar facetten duidelijk; op deze manier kreeg ik zicht op de persoonlijke 
onderwijstheorie van het leraarschap. Dankbaar constateerde ik dat deze benadering 
een positieve invloed uitoefende op mijn manier van lesgeven, vakinhoudelijk en pe-
dagogisch. Deze zoektocht culmineerde in het schrijven van mijn onderwijsbiografie 
Onderwijsdier in hart en nieren. Een persoonlijke visie op groei, professionaliteit en pedagogisch 
vermogen (2007-b). Onderhavig promotieonderzoek zie ik als een weg, zo u wilt als een 
roeping, om meer duidelijkheid te krijgen in de diepere lagen van de professionaliteit 
van het leraarschap – de bedreigingen, maar zeker ook de kansen. 

Aanleiding 2: Leraarschap, een zakelijk beroep?

Jaartaken, fte’s, kop- en basistaken, roosters en lesplanners, digitale gegevensverwerking, 
competenties, eindtermen, incidentenregistratie, protocollen, kerndoelen, controleme-
chanismen, rankings en bench-marks lijken te bepalen wat de professionaliteit van de 
leraar inhoudt in het begin van het derde millennium. Het leraarschap lijkt een zakelijk 
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beroep te worden, waarbij taken en personen inwisselbaar zijn8. De schier eindeloze lijst 
met competenties die de laatste jaren de ronde doet versterkt die indruk van profes-
sionalisering alleen nog maar, zij het ten onrechte, aldus Korthagen (1998)9. Binnen een 
dergelijke benadering lijkt het begrip roeping een anachronisme in te houden10.

De vraag is echter of leraren zich in een dergelijke benadering van het leraarschap 
kunnen vinden. Publicaties van een tegenbeweging als de Stichting Beroepseer geven 
aan dat er weerstand bestaat tegen de al te zakelijke manier waarop het leraarschap te-
genwoordig vaak benaderd wordt; zo spreekt de naam van de publicatie Het Alternatief 
(Kneijber & Evers 2013) voor zich11. Het kost veel leraren echter moeite om het eigene 
van het leraarschap onder woorden te brengen (De Bont 2013: 17). Zorgwekkend hier-
bij is dat veel leraren aan de kant lijken te staan, terwijl zij toch van doorslaggevend 
belang zijn bij de vormgeving van het onderwijs (Verhulst 2009; Snoek 2008; Broos & 
Korte 2007; Buys 2007; Onderwijsraad 2007-a)12. 

Binnen dit kader pleit De Bont (2013) voor een rehabilitatie van het woord roeping13. 
Roeping zou volgens hem een waardevolle ingang zijn om het professioneel zelfver-
staan van de leraar te herijken. In het verlengde van dit pleidooi doet dit proefschrift 
onderzoek naar de mogelijke rol die roeping kan spelen binnen het professioneel zelf-
verstaan van de leraar. En wel door – naast literatuuronderzoek – een aantal leraren 
uitdrukkelijk aan het woord te laten.

1.2 Een fundamentele oorzaak?

In de bovenstaande dubbele aanleiding heb ik problemen beschreven die binnen het 
onderwijs en meer specifiek met betrekking tot het leraarschap spelen. Deze beschrij-
ving vormde wat De Groot (1961) noemt de ‘feitelijke ondergrond’ van mijn onder-
zoek. Deze ondergrond bestond niet alleen “uit waarnemingen en observaties van de 
onderzoeker zelf ”, maar ook “uit de feiten, die uit wetenschappelijk onderzoek zijn 
voortgekomen” (p. 41; vgl. p. 43)14. In het empirisch deel van deze studie richt ik me op 
het professioneel zelfverstaan van de concrete leraar: de leraar die dag in, dag uit met 
zijn leerlingen het onderwijs vorm probeert te geven. Wel heb ik, om de plaats van de 
leraar binnen het krachtenveld van het onderwijs goed te kunnen situeren, een diep-
gaand literatuuronderzoek uitgevoerd. 

Een fundamentele oorzaak van veel problemen met betrekking tot het leraarschap wordt 
door meerdere auteurs gezocht in een eenzijdige nadruk op een functionalistische 
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manier van denken en handelen binnen het onderwijs. In het theoretisch hoofdstuk zal 
ik dieper op deze benadering ingaan. Het betreft hier een benadering waarbij mensen 
het onderwijs zien in termen van middelen die dienen om efficiënt een doel te bereiken. 
Deze benadering brengt met zich mee dat alle betrokkenen binnen het onderwijs – 
leerlingen, leraren en ook bestuurders – slechts middelen zijn ten aanzien van een hoger 
doel: zakelijke en economische efficiëntie. Op organisatieniveau neemt de rationeel-
instrumentele benadering meestal de vorm van bureaucratisering aan, waarin het gezag 
wordt uitgeoefend met behulp van regels en procedures die op een rationeel-correcte 
wijze tot stand zijn gekomen (Borgman 2008-a; 2008-b). Op het niveau van het con-
crete leraarschap neemt deze benadering de vorm aan van een eenzijdige nadruk op 
planningen, formulieren, competenties, protocollen en evaluatiemechanismen. Van den 
Berg (2009-a) is kritisch over deze eenzijdige benadering: “We leven in een periode 
waarin de mens binnen organisaties steeds verder lijkt te worden gemarginaliseerd en 
vooral instrumenteel benaderd wordt. Dit leidt tot een breed gevoel van onbehagen” 
(p. 21-22). Hij verklaart deze benadering van het onderwijs vanuit een illusoir geloof 
in het maakbaarheidsdenken; de daaruit voortvloeiende controle en regelzucht leiden 
volgens hem tot dood tij: het kan de vaak aanwezige betovering tussen een leraar en 
zijn leerlingen wegnemen. Voor de persoonlijke, existentiële inbreng van leraren is bin-
nen een dergelijk benadering steeds minder plaats; een begrip als roeping vormt binnen 
een dergelijke benadering een achterhaald fenomeen.

1.3 Een wezenlijk alternatief?

De boven beschreven problematiek als mogelijk gevolg van een eenzijdig functionalis-
tische, rationeel-instrumentele manier van denken beperkt zich niet tot het onderwijs, 
maar is wijd verspreid binnen de moderne samenleving. Op meerdere wetenschapsge-
bieden worden dan ook vraagtekens bij een dergelijke benadering geplaatst. Zo hebben 
de studies van Krabbendam (2011), Van Heijst (2011), Janssen (2004), Tromp (2001) en 
Vuijk (1996) allen de bovengenoemde problematiek voor hun vakgebied uitgewerkt 
en onder kritiek gesteld. Tegelijkertijd hebben zij ook alternatieven geschetst15. Voor 
het onderwijs heeft de eenzijdige toepassing van de instrumentele benadering even-
eens ernstige gevolgen. Vandaar dat de vraag naar een mogelijke complementaire dan 
wel aanvullende benadering niet irrelevant is16. Aan een dergelijk benadering wil dit 
onderzoek bijdragen.

Uitgaande van de hypothese dat de eenzijdige toepassing van de rationeel-instrumente-
le benadering een voorname oorzaak vormt voor nogal wat problemen met betrekking 
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tot het leraarschap, zou een complementaire benadering een voorname remedie kun-
nen betekenen. Deze studie stelt zich dan ook ten doel om een antwoord te vinden 
op de vraag op welke wijze de rationeel-instrumentele benadering van het onderwijs 
en meer specifiek het leraarschap een aanvulling dan wel correctie behoeft vanuit een 
waarden-gerichte17 benadering die meer ruimte biedt aan de betekenisgeving binnen 
onderwijsprocessen. Deze vraag wordt in dit onderzoek zowel vanuit een theoretische 
als empirische invalshoek benaderd.

1.4 onderzoeksvragen

Als eerste stap vindt een literatuuronderzoek plaats naar de actuele problemen in het 
onderwijs, de meer fundamentele oorzaken hiervan en mogelijke oplossingen. Aange-
zien de leraren, zoals boven aangegeven, vaak aan de kant lijken te staan bij de onder-
wijsdiscussie en deze discussie hierdoor bij voorbaat zinloos lijkt te worden, wil ik met 
dit onderzoek de leraren met hun eigen professioneel zelfverstaan betrekken bij boven-
staande vraag, omdat zij uiteindelijk het onderwijs dienen vorm te geven (Vandenberg-
he 2012: 80; Onderwijsraad 2007-a: 25). Bij het beantwoorden van de vraag op welke 
wijze de rationeel-instrumentele benadering van het onderwijs en meer specifiek van 
het leraarschap een aanvulling dan wel correctie behoeft vanuit een meer waarden-ge-
richte benadering, gebruik ik het woord roeping als exponent van de waarden-gerichte 
benadering. Aangezien er nauwelijks onderzoek is gedaan naar de mogelijke rol van 
roeping binnen het professioneel zelfverstaan van leraren, heb ik ervoor gekozen om 
hier empirisch onderzoek naar te doen. Zo zou ik niet alleen de beschikking krijgen 
over empirische data met betrekking tot roeping en professioneel zelfverstaan bij le-
raren, maar kan ik deze gegevens ook vergelijken met de onderzochte literatuur. Dit 
empirisch onderzoek naar roeping is geconcretiseerd aan de hand van de volgende drie 
onderzoeksvragen:

1. Hoe kijken leraren tegen roeping aan? 
2. Wat is het professioneel zelfverstaan van leraren?
3. Wat is de relatie tussen roeping en het professioneel zelfverstaan?

Met behulp van deze onderzoeksvragen wil ik het begrip roeping ontsluiten vanuit 
de betekenisgeving van de leraren zelf. Door de eventuele aanwezigheid van roeping 
te situeren ten opzichte van het professioneel zelfverstaan (Kelchtermans 1994) hoop 
ik een dieper inzicht in zowel roeping als het professioneel zelfverstaan bij de leraren 
mogelijk te maken.
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1.5 opbouw van de studie 

De opbouw van deze studie is als volgt. Dit promotieonderzoek bevat zowel een 
theoretisch, methodologisch als empirisch onderzoeksdeel. In het theoretisch onder-
zoeksdeel (hoofdstuk 2) wordt een filosofische achtergrond gegeven van de rationeel-
instrumentele benadering en haar doorwerking binnen het onderwijs. Vervolgens 
wordt een complementaire benadering geschetst in de vorm van het sociaal-inter-
pretatief paradigma. Op grond van dat paradigma wordt op basis van literatuuronder-
zoek een beeld geschetst van een aantal aspecten van de professionaliteit van de leraar 
die voor dit onderzoek van belang zijn. Vervolgens worden de twee hoofdbegrippen 
uit de onderzoeksvraag, te weten het professioneel zelfverstaan en roeping, uitvoerig 
beschreven.

Het theoretisch onderzoeksdeel vormt een kader op grond waarvan het empirisch on-
derzoek naar het professioneel zelfverstaan van leraren en de mogelijke rol van roeping 
daarbinnen is ontworpen. In hoofdstuk 3 wordt de methodologie van het empirisch 
onderzoek beschreven en verantwoord. Speciale aandacht is hier voor de ontwikkel-
de onderzoeksinstrumenten die afgestemd zijn op de drie onderzoeksvragen. Ook de 
vraag naar de validiteit en betrouwbaarheid van dit onderzoek komt hierbij aan bod.

In de hoofdstukken 4, 5 en 6 worden de drie onderzoeksvragen beantwoord op basis 
van de uitkomsten van het empirisch onderzoek met behulp van de drie ontwikkelde 
onderzoeksinstrumenten. Het eerste onderzoeksinstrument betreft een enquête naar de 
visie van leraren op het begrip roeping. Deze enquêtes dienen om inzicht te krijgen in 
de manier waarop leraren tegen het begrip roeping aankijken, zowel in het algemeen 
als met betrekking tot het onderwijs (onderzoeksvraag 1, hoofdstuk 4). Het tweede en 
derde onderzoeksinstrument betreft een dubbelinterview, bestaande uit een biografisch 
en semigestructureerd, open interview. Door middel van deze interviews wordt zowel 
het professioneel zelfverstaan van de respondenten verkend (onderzoeksvraag 2, hoofd-
stuk 5) als de relatie tussen het professioneel zelfverstaan en roeping (onderzoeksvraag 
3, hoofdstuk 6). Zo krijgen de begrippen ‘professioneel zelfverstaan’ en ‘roeping’ en hun 
onderlinge verhouding betekenis op grond van de onderzoeksgegevens afkomstig van 
de lerarenrespondenten.

In hoofdstuk 7 vindt een discussie plaats, waarbij de uitkomsten van het literatuur-
onderzoek vergeleken worden met het empirisch onderzoek. In het verlengde hier-
van vindt een onderwijskundige herpositionering van het begrip roeping plaats met 
betrekking tot het professioneel zelfverstaan van leraren. De discussie zal leiden tot 
een visie op de professionaliteit van de leraar, waarbij uitdrukkelijk aandacht besteed 
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zal worden aan het onderscheid tussen het rationeel-instrumentele en sociaal-in-
terpretatieve paradigma; deze visie zal geconcretiseerd worden in een model van de 
professionaliteit van de leraar. Binnen dit model staat de eigen betekenisgeving van 
de leraar centraal.





 23

Hoofdstuk 2 | theoretisch kader

2.1 Inleiding

Het leraarschap lijkt op een kruispunt te staan (Wijte 2011). Enerzijds verzakelijkt het 
beroep van de leraar, waardoor de leraar steeds meer een uitvoerder wordt van ge-
standaardiseerde protocollen (Bakker 2003: 107; Kelchtermans 2008-b: z.p.). Anderzijds 
wordt het belang van de persoon van de leraar voor het onderwijs benadrukt (Bakker 
2003: 107; Ministerie van OC&W 2012; Korthagen 2012). Zoals we verderop zullen 
zien is hier sprake van twee verschillende invalshoeken van waaruit het onderwijs, i.c. 
het leraarschap benaderd kan worden. De keuze voor een bepaalde benadering is overi-
gens niet alleen voor leraren van belang, maar is ook relevant voor andere mensgerichte 
beroepen zoals sociaal werkers, verpleegkundigen en politiemensen. In dit theoretisch 
deel van deze studie beschrijf en evalueer ik beide benaderingen (Banning 2011; 2013). 
Om tot een gefundeerd inzicht met betrekking tot beide invalshoeken te komen heb ik 
ervoor gekozen om de filosofische achtergrond ervan uit te werken.

In 2.2 wordt de eerste invalshoek besproken; het betreft hier de rationeel-instrumentele 
benadering en haar doorwerking binnen het onderwijs. Eerst bespreek ik de filosofi-
sche achtergrond van deze benadering om vervolgens het problematisch karakter van 
een eenzijdige toepassing daarvan te bespreken. In het verlengde daarvan werk ik uit 
hoe de eenzijdige toepassing van de rationeel-instrumentele benadering zijn invloed 
doet gelden binnen het onderwijs; aansluitend bespreek ik de gevolgen van deze be-
nadering voor het eigenaarschap van de leraar. Uit deze bespreking zal blijken dat de 
rationeel-instrumentele benadering minder geschikt is om te dienen als paradigma op 
basis waarvan het onderwijs, i.c. het leraarschap vorm gegeven wordt. In 2.3 bespreek 
ik de tweede invalshoek, te weten de sociaal-interpretatieve benadering van het onder-
wijs. Deze benadering is meer omvattend dan de rationeel-instrumentele benadering 
en vormt mijns inziens een beter uitgangspunt om het leraarschap en de plaats van het 
eigenaarschap daarbinnen te benaderen. In 2.4 beschrijf ik vanuit de sociaal-interpre-
tatieve benadering enkele aspecten van de professionaliteit ter voorbereiding van het 
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empirisch onderzoek. In 2.5 sta ik stil bij de centrale begrippen van dit onderzoek, te 
weten het professioneel zelfverstaan van de leraar en roeping. Deze beschouwing wordt 
in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk (2.6) afgerond met een onderbouwing van de 
noodzaak van een empirisch onderzoek.

2.2 de rationeel-instrumentele benadering

2.2.1  ontwikkeling en aspecten van de rationeel-instrumentele 
benadering

Zoals in de Inleiding (1.1) aangegeven bestaat er de nodige kritiek op de eenzijdige 
toepassing van de rationeel-instrumentele benadering binnen het onderwijs. Wil deze 
kritiek echter zinvol functioneren, dan is een dieper inzicht in deze benadering vereist 
(Pieper 2008-a). Met name aan de hand van Böhm en Weber zullen we ons een der-
gelijk inzicht verschaffen door een onderscheid te maken tussen de begrippen praxis 
en poiesis, c.q. waarderationaliteit en instrumentele rationaliteit. Uit de bespreking zal het 
problematische karakter van het eenzijdig toepassen van de instrumentele rationaliteit 
in de samenleving inzichtelijk worden.

2.2.1.1 Praxis en poiesis

Böhm (2011: 11-12) begint zijn analyse van de rationeel-instrumentele benadering met 
het Aristotelische onderscheid tussen de begrippen praxis en poiesis. Aristoteles verstaat 
onder het begrip praxis iedere activiteit die destijds voor een vrije man toegankelijk 
was. Het heeft betrekking op het verantwoordelijke en door ideeën geleide menselijke 
handelen. Hiervan onderscheiden is het begrip poiesis, waaronder Aristoteles het ver-
vaardigen van een product verstaat; zo is poiesis slechts nuttig wanneer het eindresultaat 
bereikt wordt. Praxis daarentegen vindt zijn betekenis en voltooiing al wanneer het als 
goed of rechtvaardig handelen geschiedt; los van het feit of de persoon met zijn hande-
len bereikt wat hij wilde bereiken, blijft hij geïnvolveerd en verantwoordelijkheid dra-
gen (Loose 2008: 81; Biesta 2012: 82). Vanwege de specifieke betekenis van praxis binnen 
dit verband – te onderscheiden van de moderne term praxis – zal deze term, wanneer 
het deze betekenis betreft, steeds cursief weergegeven worden.
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2.2.1.2 dominantie van poiesis in het moderne wereldbeeld

In de moderne tijd is de verhouding tussen praxis en poiesis ingrijpend gewijzigd. Hier-
bij speelde de ontwikkeling van het Westerse rationalisme een doorslaggevende rol. 
Terwijl in de Renaissance nog een brede opvatting van redelijkheid aanwezig was, 
werd deze visie gaandeweg de zeventiende eeuw verdrongen door een op zekerheid 
en beheersing gefixeerd rationalisme dat als uitweg diende uit ‘de toenmalige crisis van 
sociaal-economische en politiek-religieuze aard’ (Van Heijst 2011: 56-58; vgl. Borgman 
2006: 52 en 148; Vergote 1987-a: 91-92)18.

Binnen dit rationalisme speelde poiesis een overheersende rol en wel ten koste van de 
praxis (Van Heijst 2011: 89-93). Deze dominantie werd zichtbaar bij Bacon aan het 
begin van de zeventiende eeuw (Böhm 2011: 31-32)19. Bacon verdedigt immers de 
idee van een nieuwe wetenschap die vooral praktisch (in een nieuwe betekenis) dient 
te zijn, dat wil zeggen, toepasbaar in de technische vooruitgang en ten dienste van de 
verbetering van de menselijke levensomstandigheden. Een droom die in veel opzichten 
uitkwam (Laeyendecker 2013: 481; Van Rossem 2014).

Ongeveer tegelijkertijd met Bacon pleit Descartes voor een praktische filosofie (even-
eens in een nieuwe betekenis) die, op grond van inzicht in de werking van de natuur, 
het ons mogelijk maakt om heer en meester van diezelfde natuur te worden (Böhm 
2011: 32). De uit deze praktische filosofie voortvloeiende wetenschap wordt “door Hei-
degger begrepen als een tot het uiterste gerationaliseerde praktijk (…) die door alles 
te berekenen, (…) in staat is alles te begrijpen, dat wil zeggen in haar greep en onder 
controle te krijgen, zeker en veilig te stellen en te beheersen” (Vedder 1986: 19). Berger 
(1986) kenmerkt deze denkhouding als ‘beheersingsweten’ (pp. 68-71). Deze benade-
ring leidde tot een andere verhouding ten opzichte van de ons omringende werkelijk-
heid en zelfs ten opzichte van ons eigen lichaam: de fascinatie verdween ten gunste 
van een explorerende en gaandeweg ook exploiterende en soms zelfs vernietigende 
houding (Van Rossem 2014; Biesta 2012; Borgman 2008-b; 2006; Hermans 2001; Van 
Peursen 1992).

Vervolgens beschrijft Böhm (2011: 42-44) hoe bij Bacon en Descartes de opvatting post 
vatte dat de werkelijkheid slechts de fysiek waar te nemen werkelijkheid betreft; een 
werkelijkheid die bovendien alleen in mathematische regels uiteen te zetten valt (‘de 
wereld als een uurwerk’)20. Uiteindelijk zal deze ontwikkeling leiden tot een ‘mecha-
nisering van het wereldbeeld’ (Dijksterhuis 1980), waarbij de niet-mathematiseerbare 
aspecten van de wereld steeds meer veronachtzaamd en zelfs ontkend worden (Berger 
1986; Ratzinger 1977: 89-90)21. De werkelijkheid wordt op deze wijze gereconstrueerd 
en gereduceerd tot berekenbaarheid (Berger 2006: 34-35, 188). Zo raakt het menselijk 
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‘doen’ in de westerse traditie langzaam gevangen in de instrumentele logica van de 
poiesis (Van Heijst 2011: 88; Heidegger 1987: 35). Anders gezegd, hier vindt Die Entzäu-
berung der Welt plaats: “daß es also prinzipiell keine geheimnisvollen unberechenbaren 
Mächte gebe, die da hineinspielen, daß man vielmehr alle Dinge – im Prinzip – durch 
Berechnen beherrschen könne” (Weber 1919; vgl. De Dijn 2014: 22-23; Borgman 2006: 
51; 2008-a: 42; Burms & De Dijn 2005: 39; Bulhof 1990: 11; De Valk 1990: 7-8; Van der 
Ven 1984: 70)22.

De opgave van de wetenschap is voortaan het onderzoek voor zover het in mathema-
tische formules concipieerbaar is. Daarbij dient het onderzoek zich toe te spitsen op de 
vraag naar het hoe. Volgens Böhm staat hierbij niet langer de vraag naar het waarom van 
de wereld centraal; de vraag naar zin en doeleinden kan daarom niet meer op een zinvolle 
manier gesteld worden (p. 50). Wezenlijk menswaardig handelen (praxis) transformeert 
hier tot technisch handelen op grond van de ontdekte wetmatigheden (poiesis). Of 
zoals Borgman (2008-a) het stelt: “Zo neemt een gerationaliseerd wereldbeeld, dat al-
les beschouwt in termen van middelen om een doel te bereiken, de plaats in van het 
religieuze wereldbeeld dat volgens Weber denkt in termen van intrinsieke waarde en 
betekenis” (p. 42). Verhaeghe (2012) spreekt in dit kader van een ‘sciëntistisch model’ 
dat niet alleen kwantitatief, maar ook ‘onafhankelijk van de specifieke contexten’ te 
werk gaat (p. 73-74). Daarmee verdwijnt het subject: het menselijke handelen wordt via 
processen en procedures geobjectiveerd, waarbij abstractie wordt gemaakt van de speci-
fiek menselijke, biografische en context gebonden aspecten van de menselijke persoon 
(Van der Ven 1984: 61 en 84; Van Heijst 2011: 114)23. In het handelen openbaart zich niet 
langer de vrij handelende persoon, maar slechts de rationeel ontdekte en mathematisch 
weergegeven wetmatigheid (Wildiers 1989: 220; Vergote 1987-a: 103-104).

2.2.1.3  overgang van waarderationaliteit naar instrumentele rationaliteit 

Bovenstaande ontwikkeling kan – met termen van Weber – ook weergegeven worden 
als een overgang van Wertrationalität (waarderationaliteit) naar Zweckrationalität (doelra-
tionaliteit) (Weber 1921/1984; 1985). Zo handelt iemand volgens Weber ‘waarderatio-
neel’, wanneer hij handelt “im Dienst seiner Überzeugung von dem, was Pflicht, Wür-
de, Schönheidt, religiöse Weisung, Pietät, oder die Wichtigkeit einer «Sache» gleichviel 
welcher Art ihm zu gebieten scheinen” (Weber 1921/1984: 45; 1985: 566). 

Doelrationeel handelt iemand daarentegen “wer sein Handeln nach Zweck, Mittel und 
Nebenfolgen orientiert und dabei sowohl die Mittel gegen die Zwecke, wie die Zwecke 
gegen die Nebenfolgen, wie endlich auch die verschiedenen möglichen Zwecke gegenei-
nander rational abwägt: also jedenfalls weder affektuell (und insbesondere nicht emotional), 
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noch traditional handelt.” (Ibidem, cursiveringen door Weber). Laatstgenoemde vorm van 
rationaliteit denkt in termen van optimale doel-middelen-relaties: middelen worden zo 
effectief en efficiënt mogelijk op gegeven doeleinden afgestemd (Laeyendecker 2013: 480; 
vgl. Borgman 2011-a: 59; Blokland 2001). Hoewel men ook wel spreekt van doel- of func-
tionele rationaliteit24, geef ik de voorkeur aan de term instrumentele rationaliteit. Ten eerste 
omdat deze term uitdrukt dat de rationaliteit niet ten dienste staat van de ontdekking dan 
wel ontplooiing van de eigenwaarde van iets of iemand (Wertrationalität), maar in dienst 
staat van het te berekenen effect dat met een handeling (spraktijk) wordt beoogd (Borg-
man 2008-b; Blokland 2001; Tromp 2001). Ten tweede onderstreept het zakelijk-technisch 
karakter van de term dat affectie en emotionele betrokkenheid buiten beschouwing ge-
laten dienen te worden (Verhaeghe 2012: 76-77).

De instrumentele rationaliteit geldt doorgaans als consequent rationeel denken en han-
delen. Toch is de mogelijkheid dat deze vorm van rationaliteit samengaat met irratio-
naliteit niet ondenkbaar. Sterker nog, in haar absolute drang naar rationaliteit verraadt 
dit handelen volgens uiteenlopende auteurs een irrationele drang naar beheersbaarheid, 
die terug te leiden zou zijn tot de (frustrerende) onmogelijkheid om de werkelijkheid 
in onze macht te krijgen (Hermsen 2014; Verhaeghe 2012; De Dijn 2007, 2014; Berger 
1986, 2006; Borgman 2006; Palmer 2000; Roumen 2003, 2008-a, 2008-b; Moore 1994-
a, 1994-b; Drewermann 1990-a, 1990-b, 1990-c; Hillman 1975; Ulanov & Ulanov 1975; 
Maslow 1966, 1971)25. Volgens hen zou de Westerse wereld door de eenzijdige nadruk 
op de instrumentele rationaliteit ernstige schade aan haar ziel geleden hebben (Van der 
Ven 1984: 78-79). Tegelijkertijd pleiten zij voor een aanpak die deze eenzijdigheid te 
boven komt en meer realistisch met de wereld en het eigen mens-zijn leert omgaan. 
Met dit pleidooi zijn we in de kern van dit proefschrift aangekomen. De vraag is name-
lijk of dit pleidooi ook geldt voor het onderwijs.

2.2.1.4  Problematisch karakter van het eenzijdig toepassen van de 
instrumentele rationaliteit

Op de eenzijdige toepassing van de instrumentele benadering bestaat binnen verschil-
lende maatschappelijke sectoren de nodige kritiek26. Zo maakt Van Heijst (2011) het 
verwijt dat “de zorgsector gerund wordt als een productie- en consumptieproces” (p. 
115). Deze problematiek staat volgens haar niet op zichzelf: “Paul Schnabel (…) stelde in 
2002 somber vast dat in héél de quartaire sector een beheersmatige cultuur is ontstaan 
van ‘meer van hetzelfde’: verfijning van regelingen door technocraten en bureaucraten, 
hetgeen leidt tot een vervreemding bij de burger die als een gemanipuleerde klant 
ten tonele verschijnt” (p. 119)27. Vervolgens maakt Van Heijst een voor mijn onderzoek 
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belangrijke opmerking: “uit de zucht naar beheersing spreekt meer dan economische 
rationaliteit”, (…) zij komt voort uit onvermogen ermee te leven dat mensen van elkaar 
verschillen en de ongewisheid die dat met zich meebrengt” (Ibidem; cursivering B.B.)28. 
Deze constatering sluit aan bij de boven beschreven beheersingsdrang die onzekerheid 
wil uitsluiten en daarmee irrationeel kan worden. Zo spreekt De Dijn (2014: 78) over 
‘een beheersings- en zekerheidssyndroom’ dat, wanneer het geconfronteerd wordt met 
de grenzen van rationele beheersing, kan leiden tot depressie en angst, maar ook tot 
een zich nog meer vastklampen aan beheersingsmaatregelen. Een dergelijke vorm van 
beheersing houdt geen rekening met de concrete menselijke werkelijkheid, waardoor 
(zorg)instellingen – ondanks de voortreffelijke vaktechnische en logistieke kwaliteiten 
– in menselijk opzicht hun doel voorbijschieten (Van Heijst 2011: 122). Of dit ook geldt 
voor het onderwijs, bespreek ik in paragraaf 2.2.2.

2.2.1.5  samenvatting

Samenvattend kan de instrumentele rationaliteit in drie samenhangende kenmerken 
uiteengelegd worden. Bij deze beschrijving geef ik ook steeds een gevolg van het be-
treffende aspect weer.
 –  Ten eerste kenmerkt deze vorm van rationaliteit zich als doelrationaliteit, dat wil 

zeggen zij beschouwt alles in termen van middelen om een doel te bereiken. Gevolg 
hiervan is dat menswaardig handelen (praxis) transformeert tot technisch handelen 
op grond van ontdekte wetmatigheden (poiesis). De vraag naar het waarom, naar de 
zin en doeleinden staat hierbij niet langer centraal, slechts de vraag naar het hoe telt. 

 –  Een tweede kenmerk is de eenzijdige nadruk op het kwantitatief denken; de werke-
lijkheid valt alleen in mathematische regels uiteen te zetten. Gevolg hiervan is dat de 
niet-mathematiseerbare aspecten van mens en wereld steeds meer veronachtzaamd 
of zelfs ontkend worden (de onttovering van de wereld). Het handelen staat ver-
volgens niet langer gericht op de vrij handelende persoon, maar op de rationeel te 
ontdekken en mathematisch weer te geven wetmatigheden.

 –  Het derde kenmerk is de overtuiging “daß man (...) alle Dinge – im Prinzip – durch 
Berechnen beherrschen könne“ (Weber, 1919; cursivering B.B.). Instrumentele rati-
onaliteit kenmerkt zich als een beheersingsweten, dat alles in haar greep en onder 
controle wil krijgen. Gevolg hiervan is een zich eenzijdig verhouden tot de werke-
lijkheid, waarbij van een echte, want op de een of andere wijze wederkerige, relatie 
geen sprake kan zijn. 

Ook in het onderwijs komt de eenzijdige toepassing van de instrumentele rationaliteit 
voor. In de volgende paragraaf zal ik hier een aantal voorbeelden van geven en daarbij 
met name ingaan op de gevolgen die dit heeft voor het eigenaarschap van de leraar.
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2.2.2  de rationeel-instrumentele benadering in het onderwijs

Volgens een aantal onderwijsauteurs vinden veel van de in de Inleiding (1.1) gesig-
naleerde problemen in het onderwijs hun (mede)oorzaak in de eenzijdig toegepaste 
instrumentele rationaliteit. In de onderstaande subparagrafen bespreek ik een aantal van 
deze problematische kwesties binnen het onderwijs. 

De bespreking zal duidelijk maken dat alle drie bovengenoemde kenmerken van de 
instrumentele rationaliteit in de onderwijswereld aanwezig zijn. Zo komt bijvoorbeeld 
de overtuiging “daß man (...) alle Dinge – im Prinzip – durch Berechnen beherrschen könne” 
(Weber 1919; cursivering B.B.) op alle niveaus voor. In de onderwijspraktijk wordt dit 
het ‘meten-is-weten’-principe genoemd (Visser 2013: 23-25). Riskant hierbij is echter 
dat de “vertaling van kwaliteiten in kwantiteiten ertoe leidt dat die kwantiteiten als 
maatstaf voor kwaliteit gaan functioneren” (Laeyendecker 2013: 709). Te meer wanneer 
dit denken post vat binnen beleidsmatige en evaluerende instanties.

De bespreking vindt plaats in drie stappen, waarbij de bovengenoemde kenmerken van 
de instrumentele rationaliteit als uitgangspunt zullen dienen (doelrationaliteit, kwan-
titatief denken en beheersingsdenken). Aansluitend zal ik steeds de gevolgen van be-
treffend aspect van de instrumentele rationaliteit voor het eigenaarschap van de leraar 
uiteenzetten.

Als motto voor de onderstaande analyses wil ik het volgende citaat van Wineberg (2008) 
aanhalen, omdat hij kort en krachtig samenvat wat de effecten zijn van de rationeel-
instrumentele benadering voor ‘all the helping professions today’:

“My concern is that, across all the helping professions today, the prevailing means 

are conspicuously impersonal and self-interested. Care has come to be increasingly 

programmatic, technique-oriented, and career-driven as practitioners have accom-

modated more and more to a consumerist mindset and the rules of the marketplace: 

efficiency, productivity, and profit” (p. 1).

2.2.2.1 Eigenaarschap 

Bij de bespreking van de gevolgen van het proces van instrumentalisering binnen het 
onderwijs maak ik gebruik van het begrip ‘eigenaarschap’. Het begrip ‘eigenaarschap’ is 
ontleend aan een advies van de Onderwijsraad met betrekking tot de positie van de on-
derwijsprofessional bij de nieuwe bestuurlijke verhoudingen (Onderwijsraad 2007-a). 
De raad is ervan overtuigd dat de leraar een belangrijke rol speelt binnen het onderwijs. 
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Zo is de leraar de vakinhoudelijk deskundige en bepaalt hij in voorname mate hoe 
de leerlingen begeleid en gestimuleerd worden om hun talenten te ontplooien (On-
derwijsraad 2007-a: 25). Bovendien bezit de leraar een sterke intrinsieke motivatie om 
leerlingen iets bij te brengen en hen vooruit te helpen in de maatschappij (Waslander 
& Glebbeek 2006: 110). Daarnaast vormt eigenaarschap “een cruciale voorwaarde om 
succesvol te vernieuwen” (Waslander & Pater 2009: 77). Anders gezegd, leraarschap is 
eigenaarschap (Onderwijsraad 2007-a).

Op meer formele manier brengt de raad dit eigenaarschap (sense of ownership) als volgt 
onder woorden: “Onder eigenaarschap verstaat de raad het verantwoordelijk maken van 
de beroepsbeoefenaar voor de inhoud van het werk en de wederzijdse afspraken die 
daarover gemaakt zijn. Dit op een dusdanige manier dat de beroepsbeoefenaar de ver-
antwoordelijkheid neemt, deze verantwoordelijkheid als zodanig beleeft en de compe-
tenties die dat tot uiting brengen, laat zien” (Ibidem: 64). Deze visie vertoont gelijkenis 
met mijn beschrijving van het eigenaarschap in twee eerdere studies, namelijk dat het 
onderwijs in de meest eigenlijke zin gerealiseerd wordt door de leraren in hun directe 
interactie met leerlingen op zowel pedagogisch en vakinhoudelijk gebied (Banning 
2011 & 2013). Daarom verdienen leraren een wezenlijke inbreng en stem binnen het 
onderwijs. Deze stem staat echter op het spel, wanneer de instrumentele benadering de 
overhand krijgt.

2.2.2.2 doelrationaliteit in het onderwijs

“Het onderwijs is in het ministeriële denken een economie geworden waar meetbare 

resultaten en de plaats in de internationale ranking de eindproducten zijn van een 

onderwijsfabriek, waar leerlingen als halffabricaat binnenkomen en dankzij de in-

spanningen van het personeel (lees: de arbeiders) beter opgeleid weer uitkomen. 

(…) Een cynisch beeld?” (Gerritjan van Luin 2012: 30-31; vgl. Visser 2013: 23-24).

A. Bedrijfsmatig en gestandaardiseerd werken

Een duidelijk voorbeeld van de eenzijdige toepassing van doelrationaliteit in het onder-
wijs is de tendens tot bedrijfsmatig werken (Geurts 2009: 97; Boonstra & De Caluwé 
2006: 15). Volgens Waslander (2011) krijgt de bedrijfsmatige aanpak te veel nadruk met 
als gevolg dat de beroepsinhoudelijke taak van leraren overschaduwd wordt (Vrieze 
& Kleijer 2000-b; Mok 2000: 135). Zo geeft zij aan dat de meeste innovaties in het 
voortgezet onderwijs zich op andere, meer beheersmatige aspecten richten dan op het 
leren van leerlingen en het handelen van leraren (Vandenberghe 2014: 210). En waar 
de beroepsinhoudelijke taak van de leraar aan bod komt leidt de sterke nadruk op 
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wetenschappelijke standaarden, die de Inspectie met haar toetsingskader aan scholen 
oplegt, tot een relativering en ondergeschikt maken van de eigen beproefde praktijkop-
vattingen van de leraren en hun scholen (Dullemans 2008: 33; Van den Berg 2002-b: 
577). Het professionaliseringsproces wordt bovendien in zijn instrumentele betekenis 
gezien, waardoor de voor het onderwijs wezenlijke menselijke en culturele conditie op 
de achtergrond raakt: de opmars van het onderwijsbedrijf (De Visscher 2000). Op deze 
wijze raakt het beroep van de leraar onthecht, en verliest het – althans op systeemniveau 
– zijn wortel: de menselijke interactie (Stevens 1999). Het is dan ook niet vreemd dat 
de Onderwijsraad (2007-a: 32) grote onvrede binnen het onderwijs constateert over de 
bedrijfsmatige manier van werken.

B. Bureaucratisering

De doelrationaliteit vertaalt zich op organisatieniveau meestal in de vorm van bureau-
cratisering. Karakteristieken hiervan vormen de centrale leiding, de hiërarchische, on-
persoonlijke verhoudingen en de nadruk op procedures (Laeyendecker 2013: 720-723; 
De Valk 1989: 25). Zo verloopt de taakvervulling volgens zakelijke regels, waarbij de 
vaste procedures in combinatie met de gezagshiërarchie een strakke controle op alle 
activiteiten mogelijk maakt. Het onderwijs wordt aldus volgens Vergote (1987-a) een 
element van “een omvangrijke, welhaast anonieme planning, die het hele leven in een 
rationele vooruitrekening ordent” (p. 105). Volgens de Onderwijsraad (2004: 19) heeft 
deze bureaucratisering twee gezichten. Positief is de bijdrage aan de overzichtelijkheid 
en voorspelbaarheid van gedrag; evenals de bescherming van mensen tegen willekeur. 
Minder positief is dat de extra middelen voor onderwijs zelden ten goede komen aan 
het primaire proces; de almaar groeiende bureaucratie gaat ten koste van het product: 
kwalitatief goed onderwijs. Bovendien zorgt het zakelijk-formele karakter van het bu-
reaucratisch handelen er voor dat met “de ideeën en ervaring van professionele onder-
wijsmensen weinig rekening gehouden wordt” (Laeyendecker 2013: 727). Sterker nog, 
de bureaucratisering leidt in de praktijk vaak tot vormen van depersonalisering (De 
Dijn 2014: 70-75, 110-111, 161; Giesbers & Bergen 1991: 13; Turkstra, Bakker & Bos 1986: 
112; Van der Ven 1984: 83-84).

 Gevolgen voor het eigenaarschap

Het bedrijfsmatig en bureaucratisch werken brengt twee fundamentele problemen met 
zich mee. Ten eerste gaat de vraag naar zin en doeleinden, naar het ‘waartoe’ verlo-
ren van het onderwijs verloren (Van Eersel & Van Roekel-Kolkhuis Tanke 2009: 8). 
Daarmee verdwijnt uiteindelijk het subject en daarmee de subjectvorming binnen het 
onderwijs: het menselijk handelen wordt immers via processen en procedures geob-
jectiveerd (Van der Ven 1984: 61 en 84). Ten tweede wordt het eigenaarschap van de 
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leraar bedreigd door het eenzijdig benadrukken van regels en (kwantitatieve) controle 
(Van Eersel & Van Roekel-Kolkhuis Tanke 2009: 8; Konermann & Uytendaal 2011: 
9-13). Daarmee neemt voor leraren de mogelijkheid van eigen pedagogische en vak-
inhoudelijke inbreng af en verliest hun werk aan betekenis (Boonstra & Caluwé 2006: 
14). Hierdoor wordt het steeds moeilijker om aandacht te besteden aan de dromen en 
idealen van het onderwijs (Van Eersel & Van Roekel-Kolkhuis Tanke 2009: 8). Terwijl 
juist existentiële belevingen als dromen en idealen de voedingsbodem vormen voor 
het handelen van de leraar (Van den Berg 2012-c: 85). De Onderwijsraad (2004: 19) is 
daarom van mening dat het tijd is om de bureaucratisering in te dammen, zodat het 
primaire proces met een wezenlijke inbreng van de leraar hersteld wordt en beheers- en 
ondersteunende instanties weer gezien worden als dienaren van het primaire proces. 

2.2.2.3 kwantitatief denken in het onderwijs

A. Instrumentalisering binnen het kwaliteitsdenken

Het lijkt een open deur dat onderwijs uit moet zijn op kwaliteit; kwaliteit van zowel 
de cognitieve als pedagogische processen. Dat hierbij een gezonde mate van rationa-
liteit vereist is vormt een tweede vanzelfsprekendheid. Toch bestaan er vormen van 
kwaliteitsdenken die voor vragen vatbaar zijn, namelijk wanneer een wetenschappelijke 
aanpak geïdentificeerd wordt met een benadering die alleen oog heeft voor het kwan-
tificeerbare aspect van de (onderwijs)werkelijkheid (Berger 2006: 34).

Zo wijst Klaassen (2000) op de beperkte opvatting die gehanteerd wordt bij het vast-
stellen van schooleffecten: “Het gaat vooral of uitsluitend om die kwaliteiten die ‘geteld’ 
kunnen worden. Het leerproces in de school wordt gereduceerd tot goed meetbare, 
afzonderlijke en vergelijkbare fragmenten van officiële schoolkennis” (p. 145). Op deze 
manier worden de legitieme cognitieve doelen op het Procrustusbed van de meetbare 
rationaliteit gelegd. Daarmee wordt onrecht gedaan aan de dieper- en verdergaande 
doelen waar de school zich op heeft te richten, zoals blijkt uit het volgende door Klaas-
sen vermelde citaat:

“If we think about education largely in relation to economic competitiveness, then 

we loose sight of the fact that school has to be more than economy. If we determine 

success primarily in terms of test scores, then we ignore the social, moral and aes-

thetic dimension of teaching and learning and, as well, we’ll miss those considera-

ble achievements which aren’t easily quantifiable. If we judge one school according 

too [ to, B.B. ] the success of another, we could well diminish the particular ways 

the first school serves its community” (Rose 1995: 2-3; cursivering B.B.)29.
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Ook Koops stelt dat de onderwijsinspectie voornamelijk kijkt naar kwantificeerbare 
gegevens op scholen met als gevolg dat de niet-kwantificeerbare zaken van het onder-
wijs veronachtzaamd dreigen te worden30. En aangezien de emotionele, sociale, morele 
en levensbeschouwelijke aspecten van leraren en leerlingen ‘aren’t easily quantifiable’, is 
het gevaar dat de eenzijdige nadruk op kwantificeerbare gegevens leidt tot kwalitatieve 
erosie van het onderwijs niet denkbeeldig.

De inzet van de instrumentele rationaliteit is effectiviteit. Deze inzet kan echter ook 
een negatief effect uitoefenen op de kwaliteit van het onderwijs en meer specifiek op 
het eigenaarschap van de leraar. Ook Hargreaves (2000) constateerde dit paradoxaal 
karakter. Zo staat volgens hem de rationeel geplande standaardisering van met name het 
middelbaar onderwijs, ironisch genoeg, het bereiken van die standaarden in de weg: “By 
focusing only on cognitive standards themselves, and the rational processes to achieve 
them, we may, ironically, be reinforcing structures and professional expectations that 
undermine the very emotional understanding that is foundational to achieving and sustaining 
those standards” (p. 825; cursivering B.B.). 

B. Instrumentalisering en toetsdrang 

“Als voorzitter van de sectie Nederlands van de Vereniging van Leraren in Levende 

Talen hoort hij regelmatig van collega’s dat hun professionele vrijheid afneemt 

door de toenemende overheidsaandacht voor het eindexamen. Bij tegenvallende 

examenresultaten besluiten schoolleiders nogal eens om minder tijd te besteden 

aan bijvoorbeeld literatuurgeschiedenis, en meer aan examentraining. “Dan kun-

nen leerlingen als ze van school komen heel goed meerkeuzevragen beantwoorden 

over de functie van de eerste alinea. Maar kunnen ze ook goed lezen of schrijven? 

Het gaat mij teveel over cijfers en te weinig over kwaliteit van onderwijs.”” (Klaas 

Heemskerk, in: Onderwijsraad 2012: 29).

“Onder invloed van het Cito, dat meer producten levert dan alleen de omstreden 

eindtoets basisonderwijs, zijn zo ook de bovenbouw van havo en vwo verworden tot 

toetsmachinerie” (Visser 2013: 24).

Een andere vorm waarin het kwantitatief denken opgeld doet is de toetsdrang die zich 
van het onderwijs meester gemaakt lijkt te hebben. Het betreft hier niet het toetsen 
voor zover ondergeschikt aan het eigenlijke leer- en ontwikkelingsproces; kennis, in-
zicht en vaardigheden moeten nu eenmaal getoetst worden en als zodanig heeft toetsen 
een (deel)functie (Ravitch 2011: 167; Schuyt 2001: 23-24). Bij deze benadering blijft het 
besef overeind dat onderwijs “meer is dan meetbare kennisoverdracht waarop wordt 
afgerekend” (Vrieze et alii 2007: 3-4). 
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Maar deze manier van denken over toetsen staat onder druk. Zo bestaat er een tendens 
die gericht is op steeds eenzijdiger toetsen en testen met een eindeloze hoeveelheid cij-
fers als gevolg. Waslander (2012: 61) spreekt in dit kader van een ‘hele toetsmachinerie’, 
Schuyt (2001: 23) over ‘toetsfabrieken’, terwijl Nussbaum (2010) het steeds veelvuldiger 
voorkomen van standaardopgaven in het onderwijs bekritiseert, “for critical thinking 
and sympathetic imagining are not testable by quantitative multiple-choice exams, and the 
skills involved in world citizenship are also poorly tested in such a way” (p. 134; cursive-
ring B.B.). Bij deze nadruk op het toetsen stelt Vandenberghe (2012: 74-75) bovendien 
twee problemen vast: zo worden er enerzijds door de Inspectie geen vragen gesteld over 
de validiteit van de toetsen, terwijl het anderzijds voor directeuren van schoolteams niet 
eenvoudig is op basis van data tot weloverwogen acties over te gaan.

Ravitch (2011) wijdt aan deze kwestie een boek, waarvan de titel voor zich spreekt: 
The Death and Life of the Great American School System. How Testing and Choice Are Un-
dermining Education. Door de afrekencultuur die overheden toepassen, kunnen leraren 
in de verleiding komen dan wel door de eigen schoolleiding onder druk gezet worden 
om de leerlingen eenzijdig voor te bereiden op toetsen. Hierdoor wordt volgens Ra-
vitch de bedoeling van het testen aangetast: “Excessive test preparation distorts the very 
purpose of tests, which is to assess learning and knowledge, not just to produce higher 
test scores” (p. 160; vgl. p. 161). Bovendien is het volgens Ravitch naïef om te denken 
“that higher test scores on standardized tests of basic skills are synonymous with good 
education” (p. 111). De eenzijdige nadruk op testen leidt dus niet alleen tot eenzijdige 
outputsturing, maar leidt ook af van de eigenlijke onderwijsopgaven. Ook de belofte 
van echte onderwijsverbetering wordt door gestandaardiseerde testen – ondanks de 
hoge financiële kosten – niet waar gemaakt (p. 287). Nogmaals, Ravitch heeft niets 
tegen toetsen: “Tests are necessary and helpful” (p. 167). Maar ze moeten worden aan-
gevuld ‘by human judgment’ (Ibidem). Dit menselijke aspect verdwijnt volgens haar uit 
het oog, “When we define what matters in education only by what we can measure” 
(p.167). Ravitch wijst hier treffend op de beperkingen van de instrumentele rationaliteit 
die zich beperkt tot wat kwantitatief meetbaar is.

 Gevolgen voor het eigenaarschap

Een belangrijk doel van het primair en middelbaar onderwijs is een bijdrage te leveren 
aan de verstandelijke en sociaal-emotionele vorming en ontwikkeling van jonge men-
sen zodat zij kunnen uitgroeien tot volwaardige deelnemers aan onze maatschappij. Of 
zoals Schuyt (2001) het formuleert: “het tot ontwikkeling brengen van het leervermo-
gen van leerlingen en studenten, zowel in intellectuele en morele, als in affectieve en so-
ciale zin” (p. 9; vgl. Nussbaum 2010: 95-96; Onderwijsraad 2008: 9; Freriks 2006; Stevens 
2006). De al te grote nadruk op kwantificeerbare gegevens, al dan niet als resultaat van 
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toetsen, leidt de aandacht van deze eigenlijke opgave af. Bovendien geeft Schuyt (2001: 
24) aan dat het toetsen ooit bedoeld was om het intuïtieve oordeel van de leraar te 
controleren en zo nodig te corrigeren. Maar in de huidige afrekencultuur verdwijnt de 
rol van dit intuïtieve oordeel geheel naar de achtergrond. Daarmee gaat een wezenlijk 
aspect van het leraarschap verloren.

2.2.2.4 Beheersingsdenken in het onderwijs

A. Leraar gedegradeerd tot uitvoerder

Een manier om als overheid meer greep op het onderwijsproces te krijgen is het de-
graderen van de leraar tot uitvoerder. Hoewel veel onderwijsauteurs de leraar als een 
wezenlijke factor zien binnen het onderwijsproces31, wordt de leraar bij veel vernieu-
wingen stelselmatig gedegradeerd tot uitvoerder32. Broos & Korte (2007) zijn hier stel-
lig over: “Zowel de overheid als de leidinggevenden hebben de praktijkkennis en –er-
varing van leraren niet (h) erkend. Naar de mening van de leraar is stelselmatig niet 
gevraagd bij allerlei vernieuwingen. (…) Leraren waren niet langer de expert, de expertise 
kwam van buiten” (p. 38, cursivering door B.B.). Zo is bijvoorbeeld het inhoudelijke 
denk- en ontwikkelwerk dat het leraarschap lange tijd kenmerkte, geruisloos over-
geheveld naar de grote pedagogische centra en educatieve uitgeverijen (Ibidem; Van 
Oostrom 2007; Schwab 2007; Dijsselbloem 2008; Imelman 2009 & 2012). Zo is ook 
de invoering van het studiehuis over de hoofden van leraren ingevoerd (Mok 2000: 
135). Meer recentelijk constateert De Bont (2013: 14) dat beleidsnotities zoals ‘Focus 
op vakmanschap’ en bestuursakkoorden zoals ‘Leraar 2020’ weliswaar maatregelen en 
voornemens bevatten om de kwaliteit van leraren te verbeteren. Maar tegelijkertijd 
stelt hij vast dat “de rode draad daarin het verlangen is om controle te krijgen op on-
derwijsprofessionals, resulterend in een tamelijk instrumentele kijk op het beïnvloeden 
van mensen en hun kwaliteiten” (Ibidem). De achtergrond van deze ontwikkelingen 
vormt enerzijds de idee van de ‘experten- en ingenieurscultuur van educatie’ (Leirman 
1993, geciteerd vanuit Böhm 2011: 75)33 en anderzijds de aanname dat de overheid de 
aangewezen instantie is om deze expertocratie uit te oefenen. Het onderwijs wordt op 
deze wijze meer en meer een instrument voor politieke en economische doelstellingen 
in de handen van de overheid (Imelman 2012: 115-121)34.

Ravitch (2011) stelt zich met betrekking tot dit soort ontwikkelingen twee wezenlijke 
vragen – om direct aansluitend haar vermoeden uit te spreken: 

“Can teachers successfully educate children to think for themselves if teachers 

are not treated as professionals who think themselves? Can principals be inspiring 
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leaders if they must follow orders about the most minute details of daily life in class-

rooms? If a get-touch policy saps educators of their initiative, their craft, and their 

enthusiasm, then it is hard to believe that the results are worth having” (p. 67; vgl. 

Kootstra 2007: 113; Van der Zee & Van Eersel 2007: 179).

Het is een vraag of een dergelijke ontwikkeling voor Nederland wenselijk is. Het is 
echter een andere vraag of leraren zich ook daadwerkelijk als uitvoerder zijn gaan zien 
– zonder eigen initiatief en zonder inspiratie. Of anders gezegd, zonder roeping. In het 
empirisch onderzoeksdeel zal ik op deze vraag een antwoord proberen te geven.

 Gevolgen voor het eigenaarschap

Bovenstaande ontwikkelingen staan haaks op de idee dat scholen en leraren eigen ver-
antwoordelijkheden en mogelijkheden hebben, waarbij de overheid vooral een facili-
terende rol dient te spelen (Dijsselbloem 2008: 143) . De Onderwijsraad (2007-a) stelt 
namelijk: “Juridisch gezien heeft de leraar in het onderwijs een (ongeschreven) recht 
op pedagogisch-organisatorische autonomie” (p. 25). Goed onderwijs veronderstelt dat 
leraren mede-eigenaar zijn van het onderwijsproces, aldus het Ministerie van O, C & 
W (2008: 22) . Leraren horen dan ook mee te beslissen over het onderwijsbeleid van 
de school en de uitvoering daarvan (Ibidem: 45-46). De door de overheid uitgevoerde 
expertocratie verdraagt zich niet met het eigenaarschap van de leraar. De degradatie 
van de leraar tot uitvoerder brengt een ernstig verlies met zich mee. Het leraarschap 
verwordt op die manier tot een doorgeefluik: voorgeschreven kennis en vaardigheden 
moeten leerlingen worden bijgebracht op door anderen voorgeschreven manieren van 
werken. Daarmee verliest het leraarschap zijn authentieke inbreng (Pieper 2008-b: 16). 
Het is dan ook niet vreemd dat Van den Berg (2007: 28) constateert dat het professio-
nele zelfbewustzijn van de leraar een knauw heeft gekregen. Met alle negatieve gevol-
gen voor het professioneel zelfvertrouwen van dien. De Raad van Bestuur van OMO 
(2008) is daarom ook “van mening dat de professionaliteit van de leraar aan revitalise-
ring toe is” en gaat om die reden de dialoog met leraren aan “over hun opvattingen met 
betrekking tot de moderne professionaliteit van de leraar en zijn ambt” (p. 33).

B. Instrumentalisering van de waardeontwikkeling

“In de vijftien jaar dat ik in het middelbaar onderwijs zit, ben ik behalve vakdocent 

ook mentor en opvoeder geweest, en heb ik van overheidswege racisme bestreden, 

zowel multiculturele als meer nationale burgerzin aangewakkerd, terrorisme be-

vochten, aandacht gevraagd voor de posities van homo’s, vrouwen en arbeiders en 

bewustzijn gekweekt rond thema’s als het milieu, roken en andere drugs, obesitas 

en seksueel overschrijdend gedrag” (Visser 2013: 23).
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Een bijzondere vorm van beheersingsdenken constateert Schuyt (2001: 8). Zo geeft 
hij aan dat het onderwijs door de politiek geïnstrumentaliseerd wordt om specifieke 
problemen die in de samenleving spelen aan te pakken (vgl. Dijsselbloem 2008: 128; 
Onderwijsraad 2007-b)35. Hij betoogt dat deze instrumentalisering in de vorming van 
jonge mensen desastreus is, omdat zij het onbevangen, oprechte omgaan met jonge 
mensen perverteert. Schuyt pleit daarom voor een “radicale breuk met het instrumen-
talistische denken over onderwijs en een daarmee corresponderend versmald utilistisch 
onderwijsbeleid” (p. 9). Het onderwijs hoort niet “in een instrumentele relatie tot po-
litieke of tot vanuit de sociale cohesie wenselijk geachte maatschappelijke doeleinden 
geplaatst te worden” (Ibidem)36. De persoonsvorming, de opvoeding van “jonge men-
sen, potential human beings (…) tot actual human beings, tot verantwoordelijke, zelfstandig 
handelende en denken personen” komt daarmee volgens hem ernstig in het gedrang 
(Ibidem: 28-29, cursivering door Schuyt).

Ook Klaassen (2000: 144-145) bekritiseert bovengenoemde ontwikkeling, maar dan 
vanuit het perspectief van de waardeontwikkeling op school. Door het opgelegde be-
heersingshandelen raakt de intrinsieke betrokkenheid van de leraren bij de jonge mens 
in de knel. De pedagogische relatie veronderstelt juist een fundamentele erkenning van 
het persoon-zijn door de leraar naar de leerlingen toe. Instrumentalisering staat haaks 
op een dergelijke relatie (De Dijn 2014: 113; Burms & De Dijn 2005: 3-4) en maakt de 
betrokkenheid, die van doorslaggevend belang is voor de waardeontwikkeling en on-
derwijs, onmogelijk (Claasen 2013: 36-38). Deze ontwikkeling komt immers tot stand 
als respons op een voorbeeld; zo vinden waarden geen vertaling in leerlinggedrag wan-
neer de leerkrachten zich er zelf niet aan houden (Nussbaum 2010: 10 en 134; Delfos 
2001; 2008; Rigter 2004: 133 en 135; Schuyt 2004: 114; Gravesteijn en Diekstra 2004: 
210; De Winter 2004: 17937; Roebben 1995: 203; Hermans 1993: 214). De Winter (2004) 
stelt daarom dat de leraren menselijke verbindingen moeten aangaan; verbindingen die 
“niet zitten in procedures, protocollen en kwaliteitssystemen, maar gewoon in mensen” 
(p. 181). Leerlingen hebben er bovendien een neus voor of zij als authentieke personen 
benaderd worden of gereduceerd worden tot een ‘men’; zij zullen zich daar ook naar 
gedragen: “Een leerling die niemand is, zal zich ook als niemand gedragen” (Hermans 
1993: 216).

Samengevat, de instrumentalisering van de waardeontwikkeling legt een claim op de 
relaties in het onderwijs. Een dergelijke claim verstoort niet alleen de relaties, maar 
maakt deze ook fundamenteel onmogelijk. Het overheersen van een ander gaat immers 
het subject-zijn van die ander tegen (Waaijman 2004: 25). De menselijkheid wordt 
geschaad, omdat ten aanzien van de ander niet een fundamenteel respect in acht wordt 
genomen. De instrumentalisering van de waardeontwikkeling staat daarmee paradoxaal 
genoeg haaks op de waardeontwikkeling en werkt depersonaliserend38.



38 Leraren, wat boeit jullie?

2.2.2.5 ondanks rationaliteit toch emotionele arena39

“De eenzaamheid waarover u sprak, voel ik vaak tot in mijn tenen. Alsof je alleen 

op de barricades staat, vechtend voor wat jij vindt dat de essentie van onderwijs is. 

(…) En tegelijkertijd klem in de structuur van alles wat jou ‘opgedrongen wordt’. 

(…) Dit klinkt negatief, maar ik merkte dat ik er ‘ziek’ van werd. Want alles wat ik 

gaf, leek geruisloos te verdwijnen in een systeem waarin het niet leek te passen. De 

oogst werd nauwelijks opgemerkt en ik voelde me niet gezien. (…) Wanneer je niet 

de weerspiegeling krijgt, waar jij als bezielend leerkracht zo’n behoefte aan hebt, 

word je murw en ga je haast een beetje ‘dood’” (E.M., docent en remedial teacher in 

het basisonderwijs, in: Van den Berg, Stevens & Vandenberghe (2013: 11-12).

De overheersend instrumentele benadering van het onderwijs lijkt te suggereren dat het 
onderwijs en meer specifiek het leraarschap rationeel en planmatig te organiseren zijn 
(Seichter 2007: 182; vgl. p. 183-184 voor een grondige kritiek). Uit organisatiepsycho-
logisch onderzoek blijkt echter dat rationalisering en schaalvergroting bureaucratische 
pathologieën kunnen oproepen zoals anonimisering, vervreemding, overconformiteit, 
ongevoeligheid, apathie en hardvochtigheid (Habermas 2005; Ratzinger 2005; Onder-
wijsraad 2004: 40; Morgan 1986: 37). Eenzijdig doelrationele maatregelen kunnen blijk-
baar ernstige sociaal-emotionele effecten veroorzaken met negatieve gevolgen voor alle 
betrokkenen binnen het onderwijs (Van den Berg 2012-b; Onderwijsraad 2004; Van den 
Berg, Van den Heuvel, Sleegers & Geijsel 1997; De Both 1994)40. Vrijwel iedere leraar die 
te maken heeft gehad met fusieperikelen, schaalvergroting en extern aangestuurde onder-
wijshervormingen zal daarover mee kunnen spreken (zie bovenstaand citaat van E.M.). 

Bovendien zitten leraren binnen de school regelmatig “verstrikt in een web van loya-
liteiten” (Ballet 2006, geciteerd uit: Van den Berg 2009-a: 38)41. Zo is er sprake van een 
‘micropolitiek’ (Kelchtermans 2000, geciteerd uit: Van den Berg 2009-a: 38)42 als gevolg 
waarvan “mensen uit vrees voor bijvoorbeeld verlies van eigenwaarde maskers dragen, 
bondgenoten opzoeken, voorschriften accepteren of weigeren daarop in te gaan” (Van 
den Berg 2009-a: 38). Voor de realisering van goed onderwijs is het daarom zinvol reke-
ning te houden met de school als emotionele arena. In onderzoek, beleid en uitvoering 
dient ruim aandacht besteed te worden aan de emoties waarmee onderwijs en onder-
wijsvernieuwingen gepaard gaan. In het empirisch onderzoeksdeel van deze studie zal 
ik voor dit aspect van het onderwijs nadrukkelijk oog hebben.

 Gevolgen voor het eigenaarschap

Bovengenoemde effecten leiden tot een uitholling van de authentieke betrok-
kenheid van leraren binnen de onderwijsorganisatie. Zowel met betrekking tot de 
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leidinggevenden als met betrekking tot de leerlingen. Hier wordt de beperktheid van 
de instrumentaliserende, rationeel-lineaire aanpak zichtbaar. Het is dus van belang om 
zowel op organisatie– als microniveau van het onderwijs te zoeken naar een benadering 
die deze averechts werkende effecten zoveel mogelijk tegengaat.

2.3  de sociaal-interpretatieve benadering in het onderwijs

2.3.1 Inleiding

In deze paragraaf onderneem ik een poging om voor het onderwijs een complementair 
alternatief te schetsen (vgl. Annoot 2008; Kunneman 2008). Daarvoor dient er een visie 
op rationaliteit ontwikkeld te worden, die rationaliteit niet op een sciëntistische wijze 
bij voorbaat identificeert ‘met de vorm die de moderne culturele en maatschappelijke 
rationalisering heeft aangenomen’ (Borgman 2006: 52; De Visscher 2000). Tegenover 
de instrumentele rationaliteit dient een bredere vorm van rationaliteit beschreven te 
worden waarbij “dimensies van zingeving, denken, voelen, het spirituele en emotio-
nele essentieel zijn” (Van den Berg 2013: 34; vgl. Waslander & Pater 2009: 78; Borgman 
2006: 52; Alexander 2001: 207; Van den Berg e.a. 1997; Van der Ven 1984: 89; Peters 1974: 
57). Deze benadering dient ruimte te bieden aan een kwalitatieve benadering van de 
onderwijswerkelijkheid, waarbinnen de persoon van de leraar en zijn betekenisgeving 
centraal staat; de leerlingen zijn daarmee overigens geïmpliceerd (Korthagen 2012: 10; 
Waslander 2012: 63). Een dergelijke inspanning doet principieel recht aan de onver-
vreemdbare menswaardigheid van het onderwijs, i.c. het leraarschap; een dergelijke 
poging sluit aan bij het pleidooi van Ravitch (2011): 

“And finally, we need to reorient our social en educational vision to see each and 

every child as a precious human being, as person of endless potential. Not rated by 

his or her test scores. Not defined by his or her family demographics. But as a person 

who is growing, developing, in need of adult guidance, in need of a challenging and 

liberating education, an education of possibilities and passion” (p. 288). 
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2.3.2 Een waarderationele benadering van het onderwijs

“We kunnen ook oog hebben voor de school als gemeenschap waarin humaniteit, 

menselijke waardigheid en menslievendheid een belangrijke rol spelen. Deze in-

vulling van waarderationaliteit is voor scholen een profetisch protest tegen een 

eenzijdige dominante vorm van doelrationaliteit” (Roumen 2008-a: 10; vgl. Geurts 

2009: 103-108).

In deze paragraaf worden drie auteurs besproken die het onderwijs waarderationeel 
benaderen. Ze worden besproken met het oog op het ontwikkelen van een benadering 
die als alternatief voor de instrumentele rationaliteit kan dienen: het ‘sociaal-interpre-
tatief paradigma’. Deze term kan gelden als een goede samenvatting van de gedachten 
van de drie besproken auteurs.

2.3.2.1 Böhm

Böhm (2011) werkt zijn pleidooi voor een meer substantiële benadering van het onder-
wijs uit in de vorm van een personale en dialogale pedagogiek (vgl. Banning 2007-b: 
96, 143). Deze pedagogiek gaat fundamenteel uit van de vrijheid van de menselijke 
persoon. In wisselwerking met zijn aanleg en met de maatschappelijk-culturele situatie 
waarin hij zich bevindt wordt een mens steeds meer zichzelf door zijn vermogen tot 
vrijheid, dat is zelfbepaling (vgl. Ravitch 2011: 288). Deze zelfbepaling vindt plaats in 
antwoord op de situatie die hem uitdaagt: vrijheid en engagement gaan zo samen op 
(Böhm 2011: 119-132).

Deze vrijheid verdraagt zich niet met het inpassen van de mens binnen een instru-
mentele rationaliteit. Vandaar dat Böhm vraagtekens plaatst bij een technologische, em-
pirische opvoedingswetenschap: het handelen van de mens immers laat “sich niemals 
vollständig in eine kausalanalytische Wissenschaft auflösen” (p. 127). Evenmin als “sein 
konkretes selbstverantwortliches Handeln sich niemals durch exakte und streng wis-
senschaftlich verbürgte Anwendungs- und Handlungsanweisungen determinieren lässt” 
(Ibidem). 

De empirische opvoedingswetenschap stoot op de weerbarstige werkelijkheid van het 
persoon-zijn, “wenn Menschen anders handeln, als es die empirisch gesicherte Wis-
senschaft voraussagt und die statistische Wahrscheinlichkeit erwarten lässt, wenn Lehrer 
und Schüler in der Schule etwas anderes tun, als was die wissenschaftliche Theorie 
vorhersagt und vorgibt” (p. 142). Deze ‘afwijkingen’ vormen volgens Böhm geen min 
of meer toevallige uitzonderingen op de wetenschappelijke regel of een onverklaarbare 
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‘subjectieve factor’ (p. 142-143). Deze ‘afwijkingen’ komen in zijn ogen juist voort uit 
het wezen van het menselijk handelen, namelijk de vrije zelfbepaling die principieel 
de mogelijke mislukking in zich draagt (p. 166; 180)43. Een opvoedingswetenschap die 
dergelijke ‘afwijkingen’ buiten haar eigenlijke onderzoeksgebied plaatst, verdient vol-
gens Böhm in strikte zin de naam opvoedingswetenschap niet, omdat deze benadering 
“sich gerade von der Person des menschlichen Subjektes entfernt” (p. 159)44. Böhm pleit 
daarom voor een pedagogische wetenschap die de vrije persoon met zijn persoonlijke 
levenservaring tot uitgangspunt neemt. De vereiste wetenschappelijke kenmerken van 
noodzaak, algemene geldigheid en verificatie brengt hij als volgt onder woorden. 

De noodzaak van het persoon-zijn ziet Böhm in de algemeen menselijke ervaring dat 
“sich der Mensch als Mensch selbst bestimmen muss, dass er frei sein muss, dass er sich 
entscheiden muss und dass er sich der Selbstbestimmung und Entscheidungsfreiheit 
pinzipiell nicht entziehen kann” (p. 156). De algemene geldigheid van het persoon-zijn 
verduidelijkt Böhm aan de hand van de ervaring van de dood van een geliefde: in die 
ervaring wordt ook het eigen mogelijke sterven en dat van alle anderen symbolisch 
mee beleefd (p. 156-157). De verifieerbaarheid als wetenschappelijk kenmerk verbindt 
Böhm ten slotte met de dialoog, waarin mensen hun persoonlijke ervaringen begrips-
matig vatten, uitwisselen en vergelijken (p. 157-158). De controle van wetenschappe-
lijke uitspraken over de persoon kan dus weliswaar niet op empirisch-zintuiglijk wijze 
plaatsvinden, maar is volgens Böhm “nur im argumentativen Gespräch möglich, im 
Vergleich und Austausch “symbolischer” Erfahrungen, und daher kommt allein diesem 
Begriff der Überprüfung das Kennzeichen einer im strengen Sinne [inter-]personalen 
oder [inter-]subjektiven Verifizierung zu” (p. 158).

Zo schetst Böhm een visie op onderwijs waarbinnen de menselijke persoon met al 
haar eigenaardigheden een plaats krijgt. Het pedagogisch handelen krijgt binnen deze 
visie vorm, wanneer het onderwijs een gemeenschap van personen vormt waarin alle 
partijen een wezenlijke stem en inbreng hebben (p. 180-181). Deze gemeenschap kan 
volgens Böhm “zum Embryo einer menschenwürdigen Gesellschaft werden (…), einer 
Gesellschaft, in der sich die Menschen als Personen begegnen, miteinander handeln und 
sich über ihr Handeln immer wieder verständigen” (p. 181). 

2.3.2.2 stevens

Stevens plaatst fundamentele kanttekeningen bij een uitsluitend rationeel-logische, c.q. 
instrumentele benadering van opvoeding en onderwijs (Stevens & Van der Wolf 2001). 
De manier waarop in het huidige onderwijs gewerkt wordt met rationeel vastgestelde 
profielen en standaarden mag politiek en onderwijskundig respectabel lijken, maar doet 
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volgens hem geen recht aan de eigenheid van het onderwijs (Stevens 1999). Stevens 
staat dan ook afwijzend tegenover een onderwijsbeleid waarbij het beroep van de leraar 
vooral in zijn instrumentele betekenis wordt gezien en waarbij menselijke verhoudin-
gen en doelen binnen de school verzakelijken (Stevens 1998, 1999, 2006). Binnen een 
dergelijke visie zouden leraren praktijkproblemen dienen op te lossen door min of 
meer beproefde technieken toe te passen, die afkomstig zijn van wetenschappers die 
deze problemen hebben geanalyseerd en op grond daarvan handelingsmethodieken 
hebben opgesteld. Onder dergelijke omstandigheden raakt het beroep van leraar ont-
hecht, omdat het zijn wortel, de menselijke interactie, buitensluit (Stevens 2008; Stevens 
& Van der Wolf 2001; Stevens 1999). Het volgende citaat van Stevens stamt uit 1998, 
maar lijkt aan actualiteit nauwelijks ingeboet te hebben: 

“Mijn voornaamste stelling is dat het onderwijsbeleid noch de onderwijsinstellingen 

rekening houden met de menselijke conditie: met de wijze waarop leerlingen leren 

en zich ontwikkelen; en met de betekenis van overtuigingen, opvattingen, persoon-

lijke doelstellingen en motieven van leraren en leerlingen voor de effectiviteit van 

het onderwijs” (Stevens 1998: 114).

Dit beleid is volgens hem in tegenspraak met het toenemend inzicht in het cognitief-
motivationele karakter van de menselijke ontwikkeling, van leren en van gedrag (Ste-
vens & Van der Wolf 2001: 315). Op grond van dat inzicht benadrukt Stevens de rol die 
het vertrouwen in de wisselwerking tussen leraren en leerlingen speelt. Zo moeten 

“leraren zodanig beschikbaar willen en kunnen zijn dat de leerlingen daaraan ver-

trouwen en zelfvertrouwen kunnen ontlenen; zij moeten bovendien onvoorwaarde-

lijk vertrouwen in het ontwikkelingsvermogen van hun leerlingen” (Stevens 1998: 

124; vgl. Stevens 2006, 2011 en 2014; Castelijns & Stevens 1996). 

Op basis van dit vertrouwen kunnen leerlingen hun omgeving succesvol exploreren, de 
dingen leren kennen en kunnen, en zullen ze het vertrouwen hebben dat het lukken 
zal (Stevens 1998: 123). In het bieden van dat vertrouwen ligt de voornaamste taak van 
de leraar.

Ook voor het vakinhoudelijke aspect van het onderwijs heeft Stevens het belang van 
de leraar als persoon duidelijk gemaakt. Zo spreekt Stevens over de ‘handelingseenheid 
van persoon en omgeving’ (Stevens 2006: 41). Binnen deze handelingseenheid wordt 
“de kwaliteit van de uitkomst bepaald door wie iemand is, niet door wat hij allemaal 
aan kennis en vaardigheden heeft. Kennis en vaardigheden zijn abstracties, zijn afgelei-
den, zijn door ons geconstrueerd op basis van analyse van handelen, maar zijn niet dat 
handelen zelf ” (Ibidem). Daarom is de “leraar geen uitvoerder van kennis, vaardigheden 
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en attitudes, maar is hij het handelen zelf. Als diezelfde leraar een ander zou vragen hoe 
hij iets moet doen, dan kan die ander alleen maar antwoorden: wie ben je? Daarom 
kan de ene leraar de ander ook nooit zeggen hoe iets ‘moet’, dat hangt helemaal van de 
persoon van de leraar in kwestie af en uiteraard van zijn situatie” (Ibidem).

Ook brengen Stevens & Van der Wolf (2001) het normatieve karakter van de opvoe-
dingspraktijk ter sprake. Binnen de rationeel logische benadering is voor dat norma-
tieve karakter geen plaats, omdat daarin “afgezien wordt van het betekenisperspectief 
van opvoeder en kind en waarin wetenschappelijk verantwoord pedagogisch handelen 
tot technisch rationeel handelen wordt” (Ibidem: 321). Zij stellen daarentegen dat “dat 
de opvoedingspraktijk hier en nu wordt bepaald door de betekenis-constructies van de betrokken 
subjecten of actoren” [cursivering door de auteurs, B.B.] (Ibidem: 321). Deze constructies 
zijn wezenlijk normatief van karakter en kunnen daarom alleen juist verstaan worden 
binnen een interpretatieve, waardegebonden benadering. In het verlengde hiervan con-
stateren Stevens & Van der Wolf dat deze betekenisconstructies “niet stabiel zijn, maar 
verschuiven in de transacties tussen de actoren (…) en dat zij zich niet laten standaardiseren” 
[cursivering door de auteurs, B.B.] (p. 321). Vandaar dat de opvoedingspraktijk zich 
niet laat standaardiseren: “Mensen, en dus ook leraren en leerlingen, laten zich immers 
niet programmeren” (Ibidem). De verschuivende betekenisconstructies laten zich alleen 
verstaan binnen een benadering die rekening houdt met het intrinsiek sociale karakter 
van die betekenisgeving. 

Het leraarschap gedijt volgens Stevens dus alleen binnen een setting van vertrouwen en 
persoonlijke betrokkenheid. Deze zaken zijn intrinsiek verweven met de betekenisge-
ving door middel van overtuigingen, doelstellingen en zingeving van de leraren (Ste-
vens 2006: 39). Daarom is het onderwijs wezenlijk waardegebonden en pedagogisch van 
aard. Het onderwijs vraagt dus om een benadering die uitgaat van betekenisverlening in 
wisselwerking tussen alle deelnemers aan het onderwijs.

2.3.2.3 Van den Berg

Volgens Van den Berg (2007) blijken veel “onderwijsvernieuwingen te falen omdat 
mensen van buitenaf of bovenaf denken te weten wat goed is voor leraren en leerlin-
gen” (p. 19). Dergelijke vernieuwingspogingen zijn volgens hem te eenzijdig rationeel-
lineair en deductief van aard, waardoor ze niet in staat zijn in te spelen op de belevingen 
van de mensen op de werkvloer (Van den Berg e.a. 1997; Van den Berg 2007, 2009-a, 
2012-a, 2013). Sterker nog, de rationeel-lineaire aanpak van onderwijsvernieuwing ver-
oorzaakt door geen rekening te houden met de belevingen juist een tegenovergesteld 
effect; het veroorzaakt weerstanden die de beoogde vernieuwing niet alleen vertragen, 
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maar ook ondergraven (Van den Berg 2009-b, 2012-a, 2012-b; Van den Berg, Van den 
Heuvel, Sleegers & Geijsel 1997; vgl. Visser 2013: 28). Bovendien doet een dergelijke 
aanpak “geen recht aan de diepe menselijke behoefte aan waardigheid, erkenning van 
opgebouwde ervaring en aan respect voor de eigen kwaliteit en expertise” (Van den 
Berg 2007: 43; vgl. Pieper 2008-b: 16).

Daarom pleit Van den Berg (2002-b) nadrukkelijk voor meer aandacht voor de exis-
tentiële belevingen van leraren. Onder deze belevingen verstaat hij: “those beliefs, at-
titudes, and emotions or irrefutable personal meanings or “truths” that every teacher 
adheres to–with a particular manner of “existence” as the result” (p. 579; vgl. Van den 
Berg 2002-a; 2007). Deze belevingen zijn sterk persoonlijk en over het algemeen diep 
geworteld, omdat ze in hoge mate biografisch van aard zijn. De belevingen van leraren 
komen dan ook tot uitdrukking in persoonlijke onderwijsverhalen, die gezien kunnen 
worden als “processen van betekenisgeving, die telkens opnieuw genuanceerd, aange-
vuld of herzien kunnen worden” (Van den Berg 2007: 25; vgl. 2002-a; 2002-b). Het 
geheel van de existentiële belevingen kleurt het handelen van leraren: “their meanings 
or beliefs, attitudes, and emotions directly influence the quality of the education they 
provide” (Van den Berg 2002-b: 589; vgl. p. 595)45. Daarbij functioneren leraren met hun 
existentiële belevingen niet op een eiland, maar staan zij in voortdurende wisselwerking 
met de omgeving waarin zij verkeren. Daarom kan volgens Van den Berg (2002-b) de 
professionele identiteit van de leraar verstaan worden “as the result of an interaction 
between the personal experiences of teachers and the social, cultural, and institutional 
environment in which they function on a daily basis” (p. 579).

Het is, aldus Van den Berg, daarom van groot belang te beseffen dat deze existentiële 
belevingen geen noodzakelijk te overwinnen hindernissen zijn op de weg van een ra-
tioneel uitgestippeld vernieuwingsbeleid. De existentiële belevingen vormen volgens 
Van den Berg (2002-b) daarentegen een ‘groeibriljant voor duurzaam innoveren’: zij 
zijn immers bepalend voor zowel “the amount of energy they [the teachers, B.B.] are 
willing to invest in their work” (p. 580) als de betekenis die zij aan hun werk geven (Van 
den Berg 2012-c).

Wanneer men leraren in hun persoonlijke opvattingen serieus neemt en “uitnodigt om 
in een open dialoog te reflecteren op hun pedagogische, onderwijskundige en organisa-
torische opdracht, blijken zij dikwijls een bijzondere kijk op hun eigen mogelijkheden 
in het onderwijs te hebben” (Van den Berg 2012-c: 93)46. Daarom “moet elke school 
aansluiten bij de praktische kennis, werkervaring en persoonlijke biografie van leraren” 
(Van den Berg 2007: 44). De plannen die op deze wijze ontstaan zijn zeer waarschijnlijk 
van hogere kwaliteit dan bij een lineair-instrumentele benadering. Bovendien mag men 
ook een grotere bereidheid verwachten tot het invoeren van veranderingen (Ibidem).
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In de praktijk blijkt deze uitnodiging tot dialoog echter niet altijd tot stand te ko-
men. Zo verwijst Van den Berg (2012-c) naar een onderzoek van Waslander (2011) in 
het kader van Passend Onderwijs waaruit blijkt dat “er nauwelijks met leraren wordt 
gesproken en voor zover er over hen wordt gesproken dat vooral is in termen van ‘de 
leraar als probleem’” (p. 93): “Little or nothing is typically said about the meanings of 
teachers” (Van den Berg 2002-b: 612; vgl. Van den Berg 2009-a: 41-43). Als reden voor 
deze gebrekkige aandacht voor existentiële belevingen geeft hij de eenzijdige nadruk 
op de lineair-rationele invalshoek binnen het onderwijsbeleid. Daarom pleit Van den 
Berg (2002-b) voor “a shift from a structuralist-functionalist research paradigm to an 
interpretive paradigm” (p. 581; vgl. p. 584). In het kader van die omslag pleit hij voor “a 
more cultural and individual approach” (p. 612)47. Later neemt Van den Berg (2012-a: 
17) de uitdrukking ‘sociaal-interpretatief paradigma’ van Boonstra & De Caluwé (2006: 
23) over.

2.3.3 Het sociaal-interpretatief paradigma

Het sociaal-interpretatief paradigma lijkt een goede term om zowel de visie van Böhm, 
Stevens als Van den Berg samen te vatten. In het verlengde daarvan lijkt dit paradigma 
zeer geschikt om te dienen als alternatief voor de instrumenteel-rationele benadering 
binnen deze studie. En wel om de volgende redenen: 
A.  Met de keuze van de term ‘paradigma’ wordt duidelijk gemaakt dat het niet gaat 

om aanpassingen binnen het kader van de lineair-rationele invalshoek. Het gaat 
daarentegen om het ontwikkelen van een fundamenteel vernieuwend perspectief 
waarmee het onderwijs benaderd kan worden; het gaat dus om een andere denk- en 
handelwijze. 

B.  De term ‘sociaal’ in het begrip ‘sociaal-interpretatief ’ verwijst naar de aandacht voor 
het wezenlijk sociale aspect van het onderwijs, dat wil zeggen aandacht voor de 
existentiële belevingen zoals die door alle leden van de onderwijsgemeenschap – in-
dividueel, in samenspraak, in organisatorisch en cultureel verband – gebezigd wor-
den (Van den Berg 2012-a: 14). Deze existentiële belevingen zijn altijd persoonlijk 
van aard, maar tegelijkertijd bestaat dit persoonlijke slechts binnen het sociale ver-
band van de samenleving. Mensen, i.c. leraren en leerlingen, doen namelijk een ap-
pel op elkaars subjectiviteit. Dit appel “houdt steeds de uitnodiging in om uit jezelf 
te treden” (Van den Berg 2009-a: 50). Daarmee kunnen mensen bij elkaar nieuwe, 
wellicht onvermoede dimensies van de eigen existentie openbaren (Ibidem: 51).

C.  De term ‘interpretatief ’ verwijst naar het gegeven dat alles wat in het onderwijs 
gebeurt wezenlijk te maken heeft met betekenisgeving. Deze betekenisgeving komt 
pas tot haar recht wanneer er binnen een open dialoog ruimte is voor de inbreng 
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van alle betrokkenen: een ‘gedeelde betekenisgeving’ (Boonstra & De Caluwé 2006: 
23). Met betrekking tot deze betekenisgeving heeft geen van de partijen een door-
slaggevende stem: iedere stem telt. Zo worden de verschillende interpretaties met 
elkaar geconfronteerd in het besef dat iedere mening slechts een interpretatie is en 
dat ook eventuele gemeenschappelijke uitkomsten wederom slechts voorlopige in-
terpretaties zijn op de weg naar nieuwe interpretaties (Van Velthoven 1988: 67; Van 
der Ven 2010: 25). Hier is dus sprake van het hermeneutisch karakter van de dialoog 
over betekenisgeving: waarheid voltrekt zich alleen waar het spel der interpreta-
ties gespeeld wordt. Bovendien heeft dit spel altijd een existentieel karakter, omdat 
“Hermeneutiek in de betekenis waarin die in dit boek wordt gebruikt er met de 
filosoof Hans-Georg Gadamer van uitgaat dat we een uiting alleen maar goed kun-
nen verhelderen als die ons op de een of andere manier iets doet, wanneer die in 
zekere zin over onszelf gaat of een verborgen boodschap voor ons lijkt te hebben” 
(Maso, Andringa & Heusèrr 2004: 16).

D.  Termen als interpretatie en betekenisgeving zouden ten onrechte de indruk kun-
nen wekken dat het voornamelijk betrekking heeft op de rationaliteit. De term 
paradigma schept echter aandacht voor de uiteenlopende belevingen en beteke-
nisgevingen die zich afspelen binnen de verschillende ‘niveaus’ van het mens-zijn, 
zowel rationeel als emotioneel. En soms zelfs irrationeel48. De kracht van het sociaal-
interpretatieve paradigma steekt juist in de openheid voor heel de menselijke wer-
kelijkheid. Alle facetten van de existentiële beleving hebben iets te zeggen binnen 
een waarachtig onderwijsdiscours.

Samenvattend zou gezegd kunnen worden dat de keuze voor het sociaal-interpretatief 
paradigma in dienst staat van het recht willen doen aan zowel de diepe menselijke be-
hoefte aan respect voor de eigen kwaliteit van een ieder (Van den Berg 2009-a) als aan 
“de menselijke interactie”, die “gericht is op het zoeken naar waarden en betekenisge-
ving” (Van den Berg 2007: 40).

In tegenstelling tot de vigerende instrumenteel-functionalistische benadering die uit-
gaat van de beheersbaarheid van processen, vormt dit paradigma een benadering waarin 
de menselijke factor, c.q. de personen van leraar en leerlingen in hun wederkerige 
verhouding centraal staan. Hier spelen overtuigingen, waardepatronen, emoties, exis-
tentiële belevingen en biografische processen een centrale rol. Het belang van een 
dergelijke benadering van het onderwijs, c.q. de professionaliteit van de leraar wordt 
breed gedeeld (Stevens 2014; Wassink & Bakker 2013; Banning 2007-b; 2008; 2011; 2013; 
Ravitch 2011; Nussbaum 2010; Ter Avest, Miedema & Bakker 2009; Kelchtermans 1994; 
2008-a; Waaijman 2004; 2007; Schuyt 2001; Palmer 1998; 2000; De Dijn 1999; 2014).
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2.4 Enkele aspecten van de professionaliteit van de leraar 

In deze paragraaf wordt het sociaal-interpretatief paradigma nader uitgewerkt in de 
richting van de professionaliteit van de leraar. Het valt buiten het bestek van deze studie 
om een uitvoerige beschrijving van de professionaliteit van de leraar te geven; boven-
dien heb ik in eerdere publicaties al over het pedagogisch en vakinhoudelijk aspect van 
het leraarschap geschreven (Banning 2008; 2011; 2013). In deze paragraaf ga ik in op een 
vijftal aspecten van de professionaliteit van de leraar die voor het empirisch onderzoek 
naar het professioneel zelfverstaan van de leraar (en de mogelijke rol van roeping daar-
binnen) van belang zijn. Het betreft ten eerste het interne ethos van de leraar (2.4.1), 
vervolgens de zogenaamde ‘klik’ tussen leraar en leerlingen (2.4.2), ten derde het ethisch 
karakter (2.4.3), ten vierde het biografisch aspect (2.4.4) en ten vijfde het narratief 
karakter van het leraarschap (2.4.5). De reden waarom hier zo uitvoerig bij stilgestaan 
wordt ligt in de eis dat de empirisch onderzoeker zich zo gedegen mogelijk dient voor 
te bereiden op de te onderzoeken werkelijkheid (zie 3.7.1.1.A en 3.7.2.A). Vervolgens 
wordt deze paragraaf samengevat (2.4.6).

2.4.1  Intern ethos, een herpositionering van het vak van de leraar

“Ik vind dat als je docent bent, je er met hart en nieren voor moet gaan, je vak en-

thousiast naar leerlingen moet overbrengen en ze aandacht geven en helpen waar 

dat nodig is. Ook is het zo dat als een docent (e) met glimlach of eigen ervaring of in 

ieder geval een spoor van interesse in zijn of haar vak les staat te geven, dan helpt 

dat ook veel bij de houding van de klas die die docent (e) voor zich heeft” (MW, een 

leerling) (geciteerd uit: Banning 2007-b: 108).

De Onderwijsraad (2007-a) is met een bijzonder voorstel gekomen om de profes-
sionaliteit van de leraar te herpositioneren. Zij stelt dat het imago van het vak van de 
leraar “versterkt kan worden door de kracht van symbolen en rituelen te gebruiken, 
zoals een dag van de leraar, maar bijvoorbeeld ook door een eed of belofte” (p. 70). 
Dergelijke symbolen en rituelen doen volgens de raad een beroep op het moreel ap-
pel, op het professioneel geweten van de leraar; het laat zien dat de leraar deel uitmaakt 
van een instituut waar waarden een centrale plaats innemen (Ibidem). Hier overschrijdt 
de Onderwijsraad nadrukkelijk de rationeel-instrumentele benadering van het beroep 
van de leraar. Als reden geeft de raad aan dat de kwaliteit van het onderwijs “niet kan 
worden afgedwongen door het stellen van voorschriften en andere externe prikkels” 
(p. 60). Kwaliteit komt volgens de raad daarentegen voort uit het ‘interne ethos’ van de 
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beroepsbeoefenaar (Ibidem; vgl. ook Geurts 2009; De Been 2009; Jansen 2008; Lackner, 
Onderstal, De Smeth & Theisens 2009; Frey & Osterloh 2009; Pink 2009)49.

Door te verwijzen naar het belang van het interne ethos voor het leraarschap refereert 
de Onderwijsraad – bewust dan wel onbewust – aan de oorspronkelijke betekenis 
van het begrip professionaliteit. Volgens Wineberg (2008), Banning (2007-b) en Jansen 
(2004) komt dit begrip oorspronkelijk van het woord ‘professie’: het plechtig uitspreken 
van de toewijding aan iets of iemand, op grond waarvan een persoon zich committeert 
aan een bepaald ideaal om God en/of de mensheid te dienen50. In eigentijdse termen: 
het uitspreken van je commitment. Professionaliteit betekent dus oorspronkelijk het 
uitspreken van het interne ethos ten opzichte en ten dienste van de gemeenschap.

Zoals ik elders heb beargumenteerd (Banning 2007-b) hoort het institutioneel vastleg-
gen van deze toewijding in duidelijk omschreven afspraken tussen werkgever en werk-
nemer en/of binnen de beroepsgroep ook bij het begrip professionaliteit. Daarbij gaat 
de beschrijving van de diepere laag van de toewijding vaak verloren, omdat deze laag 
moeilijk onder woorden te brengen, laat staan contractueel in formules te vangen is. De 
beschrijving van de professionaliteit beperkt zich doorgaans tot de lagen van gedrag en 
vaardigheden, waarbij de diepere lagen van overtuigingen, gevoelens, zelfbeeld en in-
spiratie nauwelijks aan bod komen (Korthagen 1998; 2001). Vervolgens gaat de contrac-
tuele beschrijving de werkelijkheid normeren en bepalen (Laeyendecker 2013: 709). De 
oorspronkelijke notie van ‘professie’ gaat daarmee verloren. Nodig is dus een uitdieping 
van de professionaliteit die de professionaliteit herijkt, niet alleen in vakinhoudelijk 
maar ook in pedagogisch opzicht. Niet alleen voor de leraar zelf, maar ook en vooral 
voor de leerlingen die aan zijn zorg worden toevertrouwd. Deze benadering verwijst 
naar praxis in de Aristotelische zin, omdat de persoonlijke zingeving van de leraar vanuit 
de nadruk op het interne ethos gewaarborgd is. Binnen een dergelijke benadering is het 
eigenaarschap van de leraar pas werkelijk mogelijk.

2.4.2  de ‘klik’ als concretisering van het sociaal-interpretatief 
paradigma

“Als leraar is het nu immers uw taak om onze beste prestaties uit ons te kunnen 

halen. Met behulp van uw opleiding, schoolboeken en kennis kan je als leraar je vak 

zo goed mogelijk overbrengen. Je voldoet aan de taak die jou is opgedragen. Geen 

risico’s dat je je baan verliest en gewoon doen wat je moet doen. Wat gaat er mis als 

een leraar dat standpunt heeft? Wat ik het meest meemaak is dat ik het vertrouwen 
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verlies in hem of haar. Ook krijg je meestal het idee dat de leraar het idee heeft dat 

lesgeven een verplichting is. Hij heeft geen plezier meer in zijn werk. Nu bevestig ik 

dat niet met zekerheid, maar het is wel dat de leerling zo’n indruk krijgt. Als mentor 

zijnde is het helemaal van belang om zoveel mogelijk vertrouwen te geven aan de 

leerling. Dit kan alleen gebeuren door het begrip care toe te passen. Laten zien dat 

je betrokken bent en wilt zijn bij je leerlingen. Niet alleen je leerlingen krijgen zo 

meer vertrouwen in de docent, maar ook hun ouders.” (L.L., Gymnasium 4).

Bij de bespreking van het sociaal-interpretatief paradigma is gewezen op de samenhang 
van het sociale en betekenisgevende aspect. Deze samenhang is terug te vinden in de 
zogenaamde ‘klik’ tussen de leraar en de leerlingen. In het bovenstaande citaat van een 
leerling valt te lezen wat er gebeurt als die klik niet tot stand komt: de leerling verliest 
het vertrouwen in de leraar. Iedereen die ervaring met het onderwijs heeft (gehad), als 
leerling of als leraar, weet hoe belangrijk deze ‘klik’ is in zowel pedagogisch als vakin-
houdelijk opzicht. Deze klik is in hoge mate ongrijpbaar, maar voor iedereen zal het 
duidelijk zijn dat die klik niet voortkomt uit de louter technische beheersing van een 
aantal vaardigheden. Of zoals Hutschemaekers het zegt: “Die ‘klik’ kun je toch niet in 
protocollen vastleggen?”51 De klik heeft – het hoe laten we hier in het midden – in 
elk geval te maken met een diepe vorm van communicatie tussen leraar en leerlingen, 
waardoor zij een appel doen op elkaars subjectiviteit en elkaar uitnodigen boven zich-
zelf uit te stijgen (Van den Berg 2009-a: 50; vgl. Korthagen & Lagerwerf 2008: 51-53). 
Anders gezegd, de klik veronderstelt een vorm van zowel betrokkenheid tussen leraar 
en leerlingen als van gedeelde betekenisgeving. Daarom is de klik zowel sociaal als in-
terpretatief van aard.

Van Manen (2014) introduceert in dit verband het begrip ‘Pedagogische Tact’. Dit is 
voor hem geen onderwijsmethode die “ons gaat vertellen wat pedagogisch passend is 
voor een bepaald kind of groep kinderen in een bepaalde situatie” (p. 75). Pedagogische 
Tact ligt daarentegen in de lijn van de pedagogische sensitiviteit die als het ware spon-
taan weet in te spelen op wat leerlingen nodig hebben. Anders gezegd, wat nodig is om 
de klik tot stand te doen komen op pedagogisch en vakinhoudelijk gebied. 

2.4.3 Het ethisch karakter

Professionaliteit betreft oorspronkelijk het uitspreken van een commitment ten dienste 
van de gemeenschap. Daarmee is de professionaliteit waardegebonden en ethisch van 
karakter (vgl. Maas 2011; mutatis mutandis Borgman 2011-b: 20). Op dit aspect wil ik 
hier nog kort ingaan. Dit aspect van de professionaliteit werd in het verleden vaak in-
gekleurd en opgelegd vanuit de levensbeschouwelijke tradities die Nederland kende. 
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Volgens Koops (2009) speelt de angst voor een reconstructie van de verzuiling nog 
steeds een rol bij het uit de weg gaan van normatieve vraagstukken. Om die reden leg-
gen we volgens hem “de keuzes waar we voor staan liever in handen van technici en 
bureaucraten” (p. 6)52. Op deze wijze krijgt de vermeende waardeneutraliteit van de 
instrumentele rationaliteit een andere lading. In plaats van neutraliteit is er in dat geval 
sprake van een verdringing van de normatieve kwestie53. Daarmee verwordt de ver-
meende neutraliteit tot een verborgen normativiteit, die een open en eerlijke dialoog 
over betekenisgeving onmogelijk maakt (Stevens & Van der Wolf 2001: 321). Het soci-
aal-interpretatief paradigma biedt daarentegen juist een platform waarop de gedeelde 
betekenisgeving tot stand kan komen.

Wineberg (2008) spreekt in een ander opzicht zijn zorgen uit met betrekking tot het 
ethisch karakter van de professionaliteit van de leraar. Professionaliteit betekent voor 
hem een uitdaging ten dienste van het welzijn van anderen, maar in de huidige tijd 
constateert hij een tegenovergestelde ontwikkeling: “these original moral obligations 
and aspirations have become downgraded in the drift toward increasing self-interest” (p. 
1). Deze ontwikkeling bedreigt volgens hem de moraliteit: “What is being minimized, 
ignored, or dismissed is the notion of a profession as a group within society dedicated to 
a life of service in which self-interest yields to other-directed care.” (Ibidem, p. 2; cursi-
vering B.B.). Naar het onderwijs toe vertaald betekent dit voor Wineberg dat leraren 
de moraliteit van hun beroep opnieuw dienen te herontdekken. Voor alle ‘helpende’ 
beroepen geldt dat deze moraliteit is gefundeerd in “the neediness of persons seeking 
help” (Ibidem). Voor artsen bestaat deze ‘neediness’ in ‘the need for health’, voor sociaal 
werkers in ‘relational wholeness’ en voor leraren in ‘the need for knowledge [and pe-
dagogics, B.B.]’ (Ibidem). Daarom moeten leerlingen kunnen vertrouwen op de com-
petentie en morele integriteit van de leraar als professional “who professes to care for 
them” (Ibidem). In het ethisch aspect van het sociaal-interpretatief paradigma komt 
een wezenlijk facet van de gedeelde betekenisgeving aan bod: betekenisgeving is niet 
neutraal, maar altijd waardegebonden en daarmee ethisch van aard. Binnen dit kader 
krijgt de professionaliteit van de leraar zijn pedagogische diepte: de leraar weet zich 
verantwoordelijk voor de aan zijn zorg zijn toevertrouwde leerlingen.

2.4.4 Biografisch perspectief 

In de bespreking van het sociaal-interpretatief paradigma is nog niet gewezen op het 
aspect van de biografische ontwikkeling. Wel werd er gesproken over het belang van 
een open dialoog waarbij een uitnodiging plaatsvindt om uit jezelf te treden binnen 
een proces van gedeelde betekenisgeving dat nooit af is. Deze dialoog impliceert dat 
mensen zich ontwikkelen. 
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Een leraar maakt tijdens zijn loopbaan allerlei ontwikkelingen door, die samen zijn 
professionele levensgeschiedenis uitmaken54. Deze geschiedenis is essentieel om het 
professioneel handelen te begrijpen: het kleurt zijn denken, voelen en handelen als 
leraar (Van den Berg 2002-a). Vanwege het belang van deze professionele levensgeschie-
denis spreekt men ook van het biografisch perspectief van de onderwijsprofessionali-
teit. Kelchtermans (1994) ziet als centrale gedachte van het biografisch perspectief “dat 
menselijk handelen mede bepaald is door zijn vroegere ervaringen, zijn levensgeschie-
denis of biografie” (p. 38).

Voor Stevens (2008) vormt dit perspectief zelfs een kernpunt van de professionaliteit 
van de leraar: “leraren vormen met hun biografie en hun persoonskenmerken en de 
daarmee verbonden overtuigingen en motieven hun eigen instrument en tevens het 
belangrijkste instrument” (p. 67; vgl. Stevens 1999). Het gaat dus niet alleen om de com-
petenties van leraren, “het gaat erom wie ze zijn” (Stevens 2008: 67; vgl. Stevens (2006: 
41-42) en Stevens (1997: 7, 10, 55). Voor de visie op het leraarschap betekent dit dat het 
‘hoe’ en ‘wat’ niet zinvol gescheiden kan worden van het ‘wie’, van de persoon van de 
leraar (Kelchtermans 2008-a).

De professionaliteit van de leraar is dus geen statisch gegeven, maar altijd in ontwikke-
ling (Banning 2007-c; 2012-b). Deze professionaliteit ontwikkelt zich echter niet lineair 
en gelijkmatig. Zo kan de professionaliteit zich op het ene punt negatief ontwikkelen 
en op andere punten positief; ook kan iets wat ooit negatief was zich ten positieve keren 
(en vice versa). Deze ontwikkeling is van dermate groot belang dat Van den Berg (2002-
a) stelt dat “de vitaliteit van zowel de scholen van vandaag als die van morgen in hoge 
mate afhangt van de wijze waarop de leraren zich professioneel ontwikkelen en werken 
aan een veelbelovende loopbaan” (pp. 32-33; vgl. Stevens 1997: 56). De noodzakelijke 
concentratie op de persoon van de leraar komt op een goede manier tot zijn recht bin-
nen het biografisch perspectief (Bakker & Rigg 2004: 25).

Als een van de weinigen legt Waaijman de nadruk op het biografisch aspect van het 
vakinhoudelijk leraarschap. Een echte leraar maakt zich tijdens een lange ontwikke-
lingsweg de vakinhoud zo eigen dat idealiter van de authentieke leraar gezegd zou 
kunnen worden: “Spreken en biografie zijn in de leraar één” (Waaijman 2004: 5). Een 
dergelijke leraar heeft gezag, want hij heeft werkelijk iets te zeggen (vgl. Palmer 1998: 
33; Van Crombrugge 2007: 103-105). Leerlingen merken immers direct dat hij vakkun-
dig is, boven de stof staat en van zijn vak houdt (Waaijman 2004: 5; Van Achter 2008: 
170). Het biografisch perspectief maakt duidelijk hoe een dergelijke ontwikkeling – die 
immers niet uit de lucht komt vallen – zich voltrekt.
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2.4.5 Het narratief karakter

Binnen het sociaal-interpretatief paradigma neemt de betekenisgeving van mensen een 
centrale rol in. Deze betekenisgeving is niet alleen biografisch, maar ook wezenlijk nar-
ratief van aard (Van Eersel 2011: 9; Jovchelovitich & Bauer 2000: 57; Heidegger 1987: 
11). Zo bouwen leraren door het vertellen en opnieuw vertellen van verhalen (‘narra-
tives’) “stilaan een kennisbestand op, dat “persoonlijk” is, omdat het wortelt in de eigen 
loopbaanervaringen en tevens “praktisch”, aangezien het relevant is voor de beroeps-
praktijk” (Kelchtermans 1994: 47; vgl. Kunneman 2007: 60). Het biografisch verhaal is 
dus niet zozeer een weergave van afzonderlijke gebeurtenissen uit het beroepsleven van 
de leraar, maar vooral een scheppend proces, waarin – al vertellend – betekenissen wor-
den ontdekt en gecreëerd (Alii 2009: 134, 153-154). Op deze wijze verstaan is het bio-
grafisch verhaal “een talige constructie van de werkelijkheid waarin de verteller leeft” 
(Nijhof 2007: 147)55. Deze vorm van betekenisgeving wordt aangeduid als de narratieve 
(re) constructie van gebeurtenissen en belevingen (Alii 2009: 135). Het zelfverstaan van 
leraren binnen een dergelijke (re) constructie levert nooit een vaststaande identiteit op, 
maar vormt een proces om lijn te ontdekken en te bewaren binnen het eigen (beroeps)
leven (Ibidem: 46, 154; Brugman 2007: 42). 

Het dynamische karakter van de identiteit van de leraar wordt duidelijk in het vertellen 
van het levensverhaal. Het verhaal dat verteld wordt is immers niet alleen het verhaal 
sec óver het leven van betreffende persoon, alsof dat verhaal in het vertellen als het ware 
alleen nog maar uitgerold hoefde te worden voor degene die luistert. Het levensverhaal 
wordt daarentegen ín het vertellen zelf getransformeerd: het vertellen voegt een nieuw 
hoofdstuk, een nieuwe dimensie aan het nog niet vertelde toe. Of zoals Freriks (2006) 
stelt: “Een verhaal krijgt betekenis door de communicatie over en weer met het andere 
of de ander. Jij geeft betekenis aan iets. Een ander reageert daarop. Jij stelt je betekenis 
bij waarop een beeld (construct) ontstaat. Ook met dingen gebeurt dit” (p. 82).

2.4.6 samenvatting

De vijf beschreven aspecten van de professionaliteit van de leraar maken duidelijk dat 
het beroep van de leraar waarderationeel van aard is en tot zijn recht komt binnen 
het sociaal-interpretatief paradigma waarin betekenisverlening door en tussen mensen 
centraal staat. Dat wil zeggen dat “leraren niet alleen maar uitvoerders zijn van over-
heidsdoelen” (G. ten Dam, in: Onderwijsraad 2012: 11); leraren zijn ook en vooral met 
hun hele persoon geïnvolveerd bij goed leraarschap. Of zoals de Association for Teacher 
Education in Europe (2006) het stelt: 
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“Teacher quality is an overall concept that comprises not only knowledge and skills, 

but also personal qualities (respect, care, courage, empathy, etc.) and personal va-

lues, attitudes, identity, beliefs etc.” (geciteerd uit: Van Gennip & Vrieze 2008: 47)56.

Met bovenstaande theoretische inzichten is een kader geschapen waarbinnen in de 
volgende paragraaf de kernbegrippen van het empirisch onderzoek verhelderd kunnen 
worden.

2.5 kernbegrippen van het empirisch onderzoek

In deze studie (1.3) heb ik me ten doel gesteld een antwoord te vinden op de vraag op 
welke wijze de rationeel-instrumentele benadering van het onderwijs en meer specifiek 
het leraarschap een aanvulling dan wel correctie behoeft vanuit een waarden-gerichte 
benadering die meer ruimte biedt aan de betekenisgeving binnen onderwijsprocessen. 
In de bovenstaande theoretische bespreking is deze vraag diepgaand besproken. Maar 
omdat het niet alleen gaat om een theoretische analyse, waarbij de leraren zelf niet aan 
het woord komen, heb ik ook gekozen voor een empirisch onderzoek om de visie en 
mening van leraren met betrekking tot kwesties als het uitvoerder dan wel eigenaar zijn 
met betrekking tot het eigen leraarschap te vernemen. Daarbij gebruik ik het woord 
roeping als exponent van de waarden-gerichte benadering. 

De bovenstaande theoretische beschouwingen vormen tevens een conceptueel kader 
voor het empirisch onderzoek naar de mogelijke rol van roeping binnen het professio-
neel zelfverstaan van leraren. In de twee onderstaande paragrafen bespreek ik de kern-
begrippen van het empirisch onderzoek, te weten ‘het professioneel zelfverstaan van le-
raren’ en ‘roeping’. Aansluitend zal ik de noodzaak van de onderzoeksvragen bespreken.

2.5.1 Het professioneel zelfverstaan van de leraar

Deze studie is geïnteresseerd in de vraag of leraren zich herkennen in een eenzijdige 
toepassing van de instrumentele rationaliteit binnen het onderwijs. Of dat zij andere 
opties voorstaan en zo ja, in welke richting die gaan. Deze vraag valt met een litera-
tuurstudie niet op te lossen; de leraren zelf dienen daartoe – uitvoerig en met name 
diepgaand – aan het woord te komen57. Anders gezegd, mijn onderzoek richt zich ook 
op het professioneel zelfverstaan van de leraar en meer specifiek op de mogelijke rol 
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die roeping binnen dit zelfverstaan speelt. In deze paragraaf werk ik het begrip profes-
sioneel zelfverstaan theoretisch uit, in de volgende paragraaf het begrip roeping.

De wijze waarop leraren zichzelf zien op enig moment in hun levensgeschiedenis wordt 
het professioneel zelfverstaan genoemd (Kelchtermans 1994; 2008-a; Van der Zee & Van 
Eersel 2007). Deze opvatting van leraren “is de resultante van de professionele biogra-
fie of beter van de professionele ontwikkeling die plaatsvindt doorheen de loopbaan” 
(Kelchtermans 1994: 90). Dit zelfverstaan komt enerzijds voort uit de ontwikkeling van 
het professioneel handelen, terwijl het anderzijds ook het professioneel handelen van 
leraren beïnvloedt (Kelchtermans 1994: 81). Het professioneel zelfverstaan van leraren 
is narratief en biografisch van karakter: al vertellend begrijpen leraren zichzelf en hun 
werk als betekenisvol, doordat het verhaal een brug slaat tussen verleden, heden en 
toekomst (Alii 2009: 134). Vanwege het narratief en biografisch karakter van het profes-
sioneel zelfverstaan zal ik in het empirisch onderzoek ook gebruik maken van onder 
andere het biografisch interview (zie hoofdstuk 3).

Kelchtermans (1994) onderscheidt zes dimensies in het professioneel zelfverstaan, zoals 
deze in de door hem onderzochte loopbaanverhalen tot uiting kwamen58. Gezien het 
belang van deze dimensies voor dit onderzoek wordt de beschrijving ervan hieronder 
weergegeven.
 –  “zelfbeeld: dit betreft eigenlijk het antwoord dat de leerkracht voor zichzelf geeft 

op de vraag: wie ben ik als leerkracht? Dit blijkt uit zelftyperingen” (p. 89). “Het 
gaat hier om de descriptieve dimensie in de uitspraken m.b.t. het professioneel 
zelfverstaan” (p. 278).

 –  “zelfwaardegevoel: dit aspect omvat de evaluatieve zelfbeleving. De leerkracht velt 
voor zichzelf een oordeel over de kwaliteit van zijn professioneel handelen” (p. 89). 
Het betreft hier de evaluatieve dimensie van het zelfverstaan (p. 283). “Het woord 
“gevoel” wijst uitdrukkelijk naar het affectieve element dat essentieel is in deze di-
mensie van het zelfverstaan” (p. 283).

 –  “beroepsmotivatie: hiermee verwijzen we naar de motieven om te beginnen aan 
de loopbaan van leerkrachten, om in het beroep te blijven, eruit te stappen of even-
tueel te herbeginnen” (p. 89). “Deze dimensie bepaalt in sterke mate het engage-
ment van de leerkracht in zijn beroep. Daarom spreken we hier ook van de cona-
tieve dimensie” (p. 289). 

 –  “beroepsvoldoening: dit heeft betrekking op de mate waarin leraren tevreden zijn 
met hun beroepssituatie” (p. 89). 

 –  “Taakopvatting verwijst naar de wijze waarop leerkrachten hun beroepstaak in-
vullen en verantwoorden. Het gaat met andere woorden vooral om een antwoord 
op de vraag: “wat is mijn taak als leerkracht?”. Impliciet bevat dit antwoord altijd 
een norm. Het gaat er niet alleen om wat ik als leerkracht moet doen op zich, maar 
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veeleer om wat ik moet doen om een “goede” leerkracht te zijn. De taakopvatting 
omvat met andere woorden de normatieve dimensie in het professioneel zelfver-
staan. De taakopvatting hangt dan ook nauw samen met het impliciete professionele 
streefdoel dat bij het zelfwaardegevoel een rol speelt (zie hoger)” (p. 298; vgl. p. 90).

 –  “toekomstperspectief: deze laatste component verwijst naar verwachtingen i.v.m. 
de toekomstige beroepssituatie. De wijzigingen die leerkrachten voorzien in hun 
zelfbeeld, beroepsvoldoening, taakopvatting, motivatie, zelfwaardegevoel, enz. vor-
men een essentieel element in het professioneel zelfverstaan. Het is de betrokken-
heid op de toekomst die latent aanwezig is in het professioneel zelfverstaan en dus 
ook in het professioneel handelen” (p. 90). “De uitspraken van de leerkrachten over 
hun toekomstperspectief kunnen alle teruggebracht worden tot een beoordeling 
van hun beroepstoekomst in vergelijking met hun huidige situatie” (p. 306).

Deze zes dimensies zijn grotendeels retrospectief en voor een deel prospectief van 
aard. Retrospectief zijn met name de dimensies van het zelfbeeld, het zelfwaardegevoel, 
de beroepsmotivatie, de beroepsvoldoening en de taakopvatting. Hierbij gaat het om 
opvattingen die verwoord worden terwijl men vanuit het heden terugkijkt op het ver-
leden. Prospectief van aard is met name het toekomstbeeld dat betrekking heeft op het 
vooruitkijken naar de toekomst vanuit het heden (Kelchtermans 1994: 277-278). Deze 
dimensies vormen aspecten van het professioneel zelfverstaan op grond waarvan leraren 
hun leraarschap op existentiële wijze vorm geven en beleven. 

Kelchtermans (1994) heeft op grond van zijn empirisch onderzoek de dimensie van de 
‘beroepsvoldoening’ laten vervallen, omdat de uitkomsten van dit item ondergebracht 
bleken te kunnen worden onder zelfwaardegevoel en beroepsmotivatie (p. 277-278). 
In mijn empirisch onderzoek handhaaf ik alle zes dimensies om op grond van de 
empirische uitkomsten te bezien of dit ook geldt voor mijn onderzoeksdata. Deze zes 
dimensies vormen een voornaam uitgangspunt binnen mijn empirisch onderzoek on-
der leraren met betrekking tot hun professioneel zelfverstaan en de mogelijke rol van 
roeping daarbinnen.

 Professionele biografie en professioneel zelfverstaan 

In deze studie worden – in navolging van Kelchtermans – met biografie en zelfverstaan 
steeds de professionele biografie en het professioneel zelfverstaan bedoeld: het gaat in 
deze studie immers niet om de leraar als privépersoon, maar om de leraar in zijn be-
roepsrol. Overigens geeft Kelchtermans (1994) aan dat de grens tussen werk en privé 
niet strikt te trekken is: “Het onderscheid (…) is niet principieel, maar conceptueel” 
(p. 89). Vandaar dat “ontwikkelingen en ervaringen uit de beroepscontext ook zullen 
leiden tot veranderingen in het niet-professioneel zelfverstaan en omgekeerd” (Ibidem). 
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Het zal dus van belang zijn om in de biografische interviews ruimte te bieden aan “de 
subjectieve beleving door de leerkrachten van hun loopbaan” (Ibidem: 70), ook wan-
neer de leraar tijdens zijn loopbaanverhaal privézaken inbrengt (Korthagen 2001).

2.5.2  Roeping als exponent van de sociaal-interpretatieve 
benadering

Ik mag hopen dat een leraar in ieder geval (een beetje) roeping ervaart voor zijn 

werk want ik vrees dat er anders een ongemotiveerde chagrijn voor de klas staat. 

Een leraar moet wel plezier hebben in zijn werk (D. V., Gymnasium 5)59

Meer specifiek is deze studie geïnteresseerd in de vraag welke rol roeping speelt binnen 
het professioneel zelfverstaan van leraren. In deze paragraaf verken ik op theoretische 
wijze het begrip roeping. In het verlengde van die beschrijving wordt uitgewerkt dat 
enkel een literatuurstudie onvoldoende is om de onderzoeksvragen te beantwoorden.

2.5.2.1 Een beladen begrip

Het woord roeping is met name binnen katholieke kringen nogal besmet geraakt en 
kan zelfs symbool staan voor decennialange manipulatie en instrumentalisering voor 
kerkpolitieke doeleinden (Roes 1994: 44-45). Roeping en recht op zelfbeschikking 
stonden voor veel katholieken tot de zestiger jaren van de vorige eeuw op een gespan-
nen voet met elkaar, waarbij roeping haar oorspronkelijke, vrijmakende inhoud verlo-
ren had (vgl. Palmer 2000: 2-4, 50). Ook Van Heijst (2008: 70) wijst in het verband van 
de gezondheidszorg op de in het verleden aanwezige negatieve connotatie van roeping 
met ‘de oneindige schatplichtigheid van de mens jegens God’, die aanzette tot altijd 
maar moeten klaarstaan voor anderen (vgl. met betrekking tot predikanten: Van Holten 
2009).

In dat opzicht is het niet vreemd dat zorgprofessionals trots zijn op de overgang die 
ze gemaakt hebben van roeping naar beroep, van religieuze professie naar professiona-
liteit (Van Heijst 2011: 38). Tegelijkertijd stelt zij dat roeping ook voortkwam uit op-
rechte ‘spirituele motivatie’ vanuit het doorleefde geloof in het ‘onuitputtelijke aanbod 
van liefde en genade’ door God (Ibidem: 69). In het laatste geval komt de christelijke 
dienstbaarheid voort uit wat zij noemt: ‘positieve energie’ die voortvloeit uit ‘een dank-
baar (religieus) besef van overvloed’ (p. 70; vgl. Borgman 2011-a: 12-15, 124). Van Heijst 
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(2008) beschrijft dat religieuzen en diaconessen vanuit dit geloof “actief hebben mee-
gewerkt aan professionalisering, door het opzetten van opleiding en scholing, het ont-
wikkeling [typefout, B.B.] van methoden, technieken en hulpmiddelen” (p. 68). Gezien 
de vele onderwijscongregaties en religieus geïnspireerde leken binnen het onderwijs 
kwam deze vorm van religieuze inspiratie ook binnen het onderwijs voor (Baers 2003: 
200; Waaijman 2003: 54-56). Maar ook voor het onderwijs geldt wat Van Heijst met 
betrekking tot de gezondheidszorg schrijft: “Die oude wortels zijn tegenwoordig vrij-
wel vergeten. Dit religieuze aandeel in de sociale geschiedenis en aan de opbouw van 
de samenleving wordt zelden in studies over de verzorgingsstaat genoemd” (Van Heijst 
2011: 68). Het is echter de vraag of deze oude wortels nog kracht en betekenis bezitten 
voor de actuele samenleving, i.c. het onderwijs.

Hoewel het begrip roeping blijkbaar voor misverstanden vatbaar is, kennen diverse 
onderwijsauteurs aan dit begrip een belangrijke plaats toe met betrekking tot het le-
raarschap (De Dijn 2014: 40; De Bont 2013; Wineberg 2008; Vrieze & Kleijer 2000-a; 
2000-b; Palmer 1998; 2000)60. Zo menen Kimman & Ten Berge (2009) dat er juist in het 
onderwijs sprake is van roeping: “Als er een beroep is in onze samenleving waar je het 
woord ‘roeping’ aan mag verbinden, dan is dat het leraarschap” (p. 5). 

Ook Korthagen (2001) spreekt positief over het begrip roeping en betreurt dat dit 
aspect binnen hedendaagse benaderingen van de onderwijsprofessionaliteit uit het ge-
zichtsveld verdwenen lijkt te zijn. De term roeping duidt voor Korthagen op het wer-
ken vanuit de innerlijke diepte en vanuit de verbinding met die grotere eenheid. Bin-
nen dit kader wordt Korthagens kritiek op de overheersende rol van de competenties 
binnen de professionele ontwikkeling van de leraar duidelijk: de innerlijke diepte en 
verbinding blijven daarbij te gemakkelijk buiten beeld. Een meer op roeping gebaseer-
de manier van werken biedt een heel andere benadering: “Als je op deze manier leert 
werken, dan gaan competenties die je ontwikkelt, passen bij jou in plaats van andersom. 
Jouw handelen, jouw vermogens (competenties) worden gekleurd door wie jij bent, 
wat jij belangrijk vindt en waarvoor jij het allemaal doet” (Zijlstra, Korthagen, Vasalos 
& Wientjes 2007)61. Hier staat de leraar als persoon centraal, waarbinnen “je spirituali-
teit, je visie, je kernkwaliteiten geïntegreerd zijn in je hele functioneren” (Ibidem; vgl. 
Evelein & Korthagen 2011). Op deze wijze werkt Korthagen een visie op de profes-
sionaliteit van de leraar uit die waarderationeel van aard is. Het woord roeping is voor 
Korthagen een van de kernwoorden om deze benadering aan te duiden.

In deze studie is het sociaal-interpretatief paradigma beschreven als complementair 
alternatief voor de instrumentele benadering van het onderwijs. De Bont (2013) vraagt 
zich met betrekking tot een dergelijk paradigma af: “Hoe vertalen we deze manier 
van denken over professionaliteit, identiteit en betekenisgeving naar het onderwijs?”. 
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Zijn antwoord laat aan duidelijkheid niets te wensen over: “Door de rehabilitatie van 
het woord roeping” (p. 17). In aansluiting bij dit pleidooi kies ik ervoor om het begrip 
roeping tot centraal thema van mijn onderzoek te maken. In de onderstaande subpa-
ragrafen zal ik het begrip roeping theoretisch nader verkennen. De manier waarop de 
empirische verkenning van dit begrip heeft plaatsgevonden wordt beschreven in hoofd-
stuk 3 en geconcretiseerd in hoofdstuk 4 en 6.

2.5.2.2 Lexicografische betekenis

Het sociaal-interpretatief paradigma legt de nadruk op het waardegebonden en exis-
tentieel karakter van het leraarschap. Eén van de manieren om dit paradigma te con-
cretiseren bestaat in het combineren van de begrippen ‘beroep’ en ‘roeping’62. Onder 
beroep verstaat Van Dale (Geerts & Heestermans 1984) onder andere de “maatschappe-
lijke werkkring waarvoor men de vereiste bekwaamheid en/of bevoegdheid heeft ver-
kregen”63. Deze omschrijving wijst meer naar een zakelijk-contractuele benadering van 
het leraarschap (vgl. Hermes 2010). De etymologie van het begrip beroep verwijst ech-
ter naar het gegeven dat men werkt, omdat er een beroep op iemand gedaan wordt64. 
Zo bezien veronderstelt beroep een vorm van beroeping. Deze vorm van beroep zal 
ik hieronder nader verkennen (onderstaande cursiveringen als in de dictionaires, tenzij 
anders aangegeven).

De motivatie die men vroeger voor het leraarschap had werd in het verleden regelma-
tig met het begrip roeping aangeduid (Mok 2000; Vrieze & Kleijer 2000-a). Roeping 
in dit verband is volgens Van Dale “het zich innerlijk geroepen voelen, een innerlijke 
sterke aandrang tot een bepaalde taak ondervinden: voor het onderwijs (…) moet men 
roeping hebben (voelen)”65. In Engelse dictionaires komt de betekenis van roeping (voca-
tion) in de zin van innerlijke aandrang ook voor. Zo spreekt de Webster van “A strong 
inclination toward a particular type of work or course of action”. Als voorbeeld wordt 
de volgende zin gegeven: “A job which one does because one thinks one has a special 
fitness or ability to give service to other people: Teaching children ought to be a vocation as 
well as a way of earning money”66. Opvallend is dat roeping hier betrokken wordt op het 
onderwijs; het lesgeven heeft volgens deze interpretatie naast een financieel ook een 
meer existentieel, intrinsiek motiverend aspect. De Cambridge legt zowel de nadruk op 
het werk zelf waartoe iemand zich geschikt acht als op het gevoel van de geschiktheid 
zelf: “A type of work that you feel you are suited to doing and to which you should 
give all your time and energy, or the feeling of suitability itself ”67. Ook hier wordt een 
voorbeeldzin gebruikt met een verwijzing naar het onderwijs: “We need teachers who 
regard their profession as a vocation, not just a job”, said the Minister” (Ibidem)68. Ook 



Hoofdstuk 2 | Theoretisch kader 59

in deze interpretatie is lesgeven meer dan zomaar een beroep waarmee iemand zijn geld 
verdient. Dat ‘méér’ wordt aangeduid met het begrip roeping69. 

Opvallende overeenkomst is dat alle genoemde woordenboeken naar het onderwijs 
verwijzen. Opvallend verschil is dat Van Dale alleen spreekt over ‘een sterke innerlijke 
aandrang tot een bepaalde taak ondervinden’, terwijl de beide Engelse dictionaires ook 
een ander aspect toevoegen: “… to give service to other people” (Webster) en “We need 
teachers who regard their profession as a vocation, not just a job” (Cambridge) (cursi-
veringen, B.B.). De betekenis van roeping heeft binnen de genoemde betekenis bij Van 
Dale slechts betrekking op een subject dat ergens een sterke innerlijke aandrang toe 
ondervindt. Bij de Engelse dictionaires speelt ook de ‘buitenwereld’ een rol. Bij roeping 
wordt in deze betekenissen een beroep op leraren gedaan om zich aan het onderwijs 
te wijden ten dienste van andere mensen: ‘we need teachers … to give service to other 
people’. Zoals we zullen zien zal deze aanzet een voorname aanvulling blijken te zijn 
voor een verantwoorde, theoretische omschrijving van het begrip roeping.

2.5.2.3 Inwardly – outwardly

De boven in de Engelse dictionaires waargenomen aanzet in de richting van een zekere 
tweezijdigheid in het begrip roeping is terug te vinden bij een aantal onderwijsauteurs. 
Zoals boven beschreven (2.4.3) plaatste Wineberg (2008) de professionaliteit van de 
leraar in het spanningsveld van enerzijds “the neediness of persons seeking help” (out-
wardly) en anderzijds “the notion of a profession as a group within society dedicated to 
a life of service“ (inwardly). Dit proces tussen inwardly en outwardly karakteriseerde hij 
als roeping. Wineberg verwijst hierbij naar Buechner die het samengaan van het per-
soonlijke en sociale levensdoel kernachtig verwoordt: roeping vormt “the place where 
your deep gladness meets the world’s deep need”70. Kenmerkend voor roeping is dus de 
vitale band tussen enerzijds ‘personal engagement, identity, and satisfaction’ en ander-
zijds ‘social meaning, values, and responsibilities’ (Ibidem). Ook Hansen, waar Wineberg 
veelvuldig naar verwijst, is de overtuiging toegedaan dat roeping “comprises a form of 
public service to others that at the same time provides the individual a sense of identity 
and personal fulfillment” (Hansen 1995: 2; vgl. p. 3, 161). 

Roeping kan op deze wijze verstaan worden als een existentiële vormgeving van de 
professionaliteit. Dit existentiële karakter voltrekt zich binnen een sociaal proces waar-
binnen mensen vanuit hun mens-zijn een beroep doen op elkaar (Hermans 2007: 7). 
Ook al heeft roeping het karakter van een “inner urge” en zijn de “internal motivati-
ons” van wezenlijk belang, “vocation cannot exist as a state of mind alone, dis-embodied 
or removed from a practice” (Hansen 1995: 5). Roeping veronderstelt volgens Hansen 
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“a social practice in which to enact one’s inner urge to contribute to the world” (Ibi-
dem). Anders gezegd, “the inner motivation to serve that a person may feel is socially 
rooted” (Ibidem: 6). Wanneer men de professionaliteit aldus beleeft kan men spreken 
van ‘a vocational ethic’, waarbij zowel de sociale relaties als de innerlijke verlangens 
om te dienen centraal staan (Wineberg 2008: 4). ‘Profession-as-vocation’ (Ibidem: 3) 
staat aldus symbool voor een visie op professionaliteit waarbij mensen zich innerlijk 
geroepen weten om zich met hun persoon-zijn te geven aan een specifieke, zelfgekozen 
maatschappelijke taak.

Wineberg (2008: 9) benadrukt dat roeping als dienst aan de publieke zaak niet ten koste 
dient te gaan van de eigen persoonlijkheid. Roeping, beter gezegd, vermeende roeping 
gaat ten koste van de persoonlijkheid wanneer het zich innerlijk geraakt weten veron-
achtzaamd wordt. In dat geval zou iemand een nood willen lenigen waarvoor hij niet 
in de wieg is gelegd; een dergelijke inzet kan niet leiden tot een werkelijke toewijding 
van binnen uit en zal al zeker niet tot vreugde leiden. Een dergelijke misvatting inzake 
roeping kan leiden tot allerlei “pathological tendencies, such as resentfulness, cynicism, 
fear, anger, depression, and the like” (Wineberg 2008: 9). Alleen wanneer iemand voelt 
dat het lenigen van een specifieke nood bijdraagt aan zijn eigen vreugde kan een der-
gelijke pathologie vermeden worden. Slechts dan is er werkelijk sprake van roeping.

Als geen ander legt Palmer uit hoe wezenlijk het innerlijk aspect van roeping is. Uit 
eigen ervaring weet hij hoe depressief makend het volgen van stemmen is die niet bij je 
diepste innerlijke stem horen (Palmer 2000: 56-72). Na een pijnlijke zoektocht ontdekt 
Palmer (2000) dat de beweging inwardly niet af valt te dwingen: “the willful pursuit of 
vocation is an act of violence toward ourselves” (p. 4). Werkelijke roeping komt van 
luisteren. Luisteren naar het eigen leven en proberen te verstaan waar het werkelijk om 
gaat: ‘Let Your Life Speak’71. Alleen wanneer vanuit die innerlijke beweging ingegaan 
wordt op een nood in de wereld zullen we daar ook de beweging outwardly vinden, 
“our path of authentic service in the world” (Ibidem: 16). Op deze wijze is het volgens 
hem mogelijk is om als leraar met een onverdeeld hart te leven, “to live “divided no 
more”” (Palmer 2004: 186, geciteerd uit Meijer, Korthagen & Vasalos 2009; vgl. Palmer 
1998: 163-183)72. De ontdekking van het leven vanuit het eigen innerlijk maakt het 
bovendien mogelijk om waarachtig contact te leggen met de leerlingen en de andere 
leraren, waardoor een werkelijke studiegemeenschap ontstaat (Palmer 1998). Daarom 
is het leraarschap ook meer dan een veredelde trukendoos: “Good teaching cannot 
be reduced to technique; good teaching comes from the identity and integrity of the 
teacher” (Ibidem: 10).
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2.5.2.4 theoretische visie op roeping en professionaliteit

Op grond van bovenstaande beschouwingen wil ik hier afsluiten met een theoretische 
visie op het begrip roeping met betrekking tot de professionaliteit van de leraar. Roe-
ping duidt op een professioneel zelfverstaan van leraren, die zich intrinsiek gemotiveerd 
weten voor hun werk. Maar dat is voor roeping niet voldoende. Bij roeping maakt de 
leraar zowel de beweging naar binnen als naar buiten. Zo is het beroep van de leraar 
enerzijds naar buiten gericht: in samenhang met de pedagogische opdracht dient werk 
gemaakt te worden van het vakinhoudelijke leerproces. Anderzijds kan deze beweging 
naar buiten kan slechts authentiek voltrokken worden, wanneer deze beweging gedra-
gen en bezield wordt door een innerlijke beweging. Roeping tot het leraarschap duidt 
dus zowel op de onderliggende inspiratie om het onderwijswerk te willen doen als op 
de doorwerking van die inspiratie in het feitelijke onderwijswerk. Het leraarschap ver-
eist daarom een dubbele benadering: het dient verbonden te blijven “to the source as 
well as to the whole” (Scharmer 2009: 206)73.

Beide bewegingen worden omvat door wat Hansen noemt de ‘social practice’ waar-
binnen iemand de ervaring opdoet te willen bijdragen aan de wereld74. Evenmin als 
een mens zijn bestaan en ontwikkeling los kan zien van de menselijke wereld, komt 
roeping uit de lucht vallen. Roeping is dus ‘socially rooted’. In het verlengde van Böhm 
kunnen we zeggen dat de mens zowel maatschappelijk als biologisch bepaald, maar 
niet gedetermineerd wordt. Ergens binnen deze onontwarbare kluwen van invloeden 
kan een mens een zekere vorm van vrijheid realiseren. Een vrijheid die zich niet in 
het luchtledige afspeelt, maar die op een persoonlijke wijze dienstbaar wil zijn aan de 
samenleving en die tegelijkertijd diepe innerlijke voldoening schenkt75. Anders gezegd, 
mensen kunnen zich geroepen weten om vrijheid te realiseren.

Ten slotte duidt roeping op de ervaring dat het voluntatieve aspect van de persoonlijk-
heid is ingebed binnen een diep besef van verbondenheid (Borgman 2011-a: 40, 43-45; 
Banning 2007-b: 28-32; Korthagen & Lagerwerf 2008; Korthagen 1998; 2001; Palmer 
2000). Anders gezegd, de inspiratie tot het willen gaat dieper dan het willen zelf vermag 
te willen. Terwijl paradoxaal genoeg deze verbondenheid het willen juist haar innerlijke 
kracht en uithoudingsvermogen geeft. Dit willen binnen een besef van verbondenheid 
is niet een aan te leren competentie, maar ontstaat binnen een existentieel ontwikke-
lingsproces, waarin mensen vanuit de diepte van hun mens-zijn een beroep doen op 
elkaar (Banning 2007-b; 2011). 
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Slechts binnen de wisselwerking van de volgende vijf termen kan derhalve 
zinvol van roeping gesproken worden: 
 –  innerlijk bewogen worden;
 –  op grond van een besef van verbondenheid;
 –  door de nood van een sociale werkelijkheid dan wel door het gefascineerd 

zijn van iets waardevols;
 –  tot existentieel gemotiveerde inzet voor die werkelijkheid;
 –  deze inzet leidt tot een diepe vorm van vreugde en zelfverwerkelijking. 

2.6 Noodzaak van een empirisch onderzoek

Hierboven is een theoretische, deductieve omschrijving gegeven van het begrip roe-
ping. Om een drietal redenen is dit voor mijn onderzoek onvoldoende en dient er ook 
een empirische aanvulling te komen. 

De eerste reden betreft het feit dat het begrip roeping (met betrekking tot het leraar-
schap) weliswaar met enige regelmaat gebruikt, maar – op Hansen (1995) na – nergens 
empirisch onderbouwd wordt. Deze studie wil in deze leemte voorzien.

De tweede reden ligt in het gegeven dat er nogal verschillend over het begrip roeping 
gedacht wordt. Zo zijn er onderzoekers die het begrip roeping verafschuwen, maar ook 
die het positief omarmen. Zo ziet Hermes (2010) roeping als een mythe die leraren en 
schoolleiders eerder belemmert dan vooruithelpt om goed onderwijs te realiseren en 
het vak van de leraar aantrekkelijk te houden. Terwijl Korthagen (2001; vgl. Korthagen 
& Lagerwerf 2008) het begrip roeping een integrerende betekenis toekent binnen zijn 
visie op de professionaliteit van de leraar. 

De vraag is echter hoe leraren zelf over het begrip roeping denken. Met deze vraag zijn 
we aangekomen bij de derde en belangrijkste reden. Zoals boven aangegeven lijken 
leraren vaak aan de kant te staan bij de onderwijsdiscussie, waardoor deze discussie bij 
voorbaat zinloos lijkt te worden. Dit onderzoek wil leraren met hun eigen professioneel 
zelfverstaan een stem geven, omdat zij uiteindelijk het onderwijs concreet vorm dienen 
te geven (Onderwijsraad 2007-a: 25). Bovendien is het leraarschap een praxis-werkelijk-
heid en om die reden dienen theorieën met betrekking tot de professionaliteit van de 
leraar altijd in wisselwerking met de praktijk ontwikkeld te worden (Böhm 2011). Een 
louter op de theorie gebaseerd begrip van roeping voldoet daarom niet. Daarom heb 
ik er voor gekozen om het begrip roeping ook op een inductieve, empirische manier 
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te omschrijven (onderzoeksvraag 1). En in het verlengde daarvan empirisch onderzoek 
te doen naar de mogelijke rol die roeping speelt binnen het professioneel zelfverstaan 
van leraren (onderzoeksvragen 2 en 3). Dit leek me methodologisch gezien een juiste 
zaak, omdat het begrip zo betekenis zou krijgen vanuit de betekenisgeving van de le-
raren zelf. De wijze waarop dit onderzoek ontwikkeld, opgezet en uitgevoerd is, staat 
beschreven in hoofdstuk 3.
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Hoofdstuk 3 | Methodisch kader 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe het empirisch onderzoek vorm heeft gekregen en 
welke methodologische keuzes daarbij gemaakt zijn. De in de Inleiding (1.4) geformu-
leerde onderzoeksvragen zijn daarbij leidend geweest. Allereerst beschrijf ik voor welk 
soort onderzoek gekozen is om het onderzoeksgebied empirisch te bestuderen (3.2). 
Vervolgens beschrijf en verantwoord ik de ontwikkelde onderzoeksinstrumenten ter 
beantwoording van de afzonderlijke onderzoeksvragen (3.3) en de selectie van de res-
pondenten (3.4). Hierna wordt ingegaan op de wijze waarop de datacollectie met be-
hulp van de onderzoeksinstrumenten tot stand is gekomen (3.5) en de manier waarop 
de verzamelde data werden geanalyseerd (3.6). Ten slotte ga ik in op enkele kwaliteits-
criteria die aan een verantwoord empirisch onderzoek gesteld mogen worden (3.7).

3.2 Wetenschapstheoretisch kader

3.2.1 Exploratief onderzoek

Aangezien systematisch onderzoek naar het professioneel zelfverstaan van leraren in 
relatie tot het begrip roeping ontbreekt, was dit onderzoek exploratief van aard. Daar-
om heb ik gezocht naar respondenten die betekenis zouden kunnen geven aan zowel 
het begrip roeping als de relatie tussen roeping en het professioneel zelfverstaan. Zo 
werd onderzoeksvraag 1 beantwoord op grond van een enquête onder een groot aan-
tal respondenten. Op grond van deze onderzoeksgegevens heb ik het begrip roeping 
op inductieve wijze vormgegeven (Janssens 1995: 53; De Groot 1961: 322). De onder-
zoeksvragen 2 en 3 werden beantwoord op grond van een biografisch interview en een 
semigestructureerd, open interview met een beperkt aantal respondenten (vlg. Baarda, 



66 Leraren, wat boeit jullie?

De Goede & Teunissen 2001: 139). Deze onderzoeksgegevens heb ik op deductieve 
wijze onderzocht aan de hand van categorieën die enerzijds afkomstig waren uit de 
genoemde roeping enquêtes en anderzijds uit de literatuur. 

3.2.2 kwalitatief empirisch onderzoek

In dit onderzoek heb ik voor een kwalitatieve benadering gekozen ter beantwoording 
van de onderzoeksvragen. De reden voor deze keuze houdt verband met het moderne 
wereldbeeld waarbinnen de mathematisch-technische aspecten overheersen. Met be-
trekking tot empirisch onderzoek kan dit ertoe leiden dat de aandacht eenzijdig uit-
gaat naar ‘abstracte regels en standaardprocedures’ (Kelchtermans 1994: 149), waarbij de 
menselijke persoon uit het oog verdwijnt, soms zelfs irrelevant wordt (Maso & Smaling 
1998/2004: 66-67). Een dergelijke benadering verdraagt zich niet met een onderzoek 
naar het professioneel zelfverstaan van leraren, waarbinnen overtuigingen, inzichten, 
waardepatronen en existentiële belevingen een centrale rol spelen (Wester 1995: 195). 
Daarom heb ik gekozen voor kwalitatief onderzoek, omdat deze benadering ruimte 
biedt voor het subjectgebonden interpretatieproces en daarmee recht doet aan het 
hermeneutisch karakter van het leraarschap (Wester & Peters 2004: 21-23, 191; Wester 
1995: 12). Met behulp van de ‘verstehende Methode’ (Weber) werd daarom geprobeerd 
om de subjectieve intenties, die in en achter het handelen schuil gaan op het spoor 
te komen (zie 3.5.2.3.B). De onderzochte onderzoeksgegevens werden dan ook niet 
zozeer verklaard, maar vanuit hun zinsamenhang en context geïnterpreteerd. Anders 
gezegd, het ging om interpreterend begrijpen (Weber 1921/1984: 19-21; Van Tillo 1987: 
14; Mok 2009; Ballet & Kelchtermans 2008: 34). De keuze voor een kwalitatieve on-
derzoeksbenadering sluit dus aan bij een benadering van het leraarschap vanuit het 
sociaal-interpretatief paradigma.

Overigens zijn de verschillen tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek niet princi-
pieel en bestaat er vaak een overlap van beide methoden (Van Tillo 1987: 19-20; Hutjes 
& Van Buuren 2007: 66). Zo werd in dit onderzoek de kwantitatieve methode gebruikt 
om getalsmatige verhoudingen tussen bepaalde begrippen en tussen groepen respon-
denten op te sporen; de betreffende begrippen werden echter meer gekozen op grond 
van een kwalitatieve dan kwantitatieve analyse. De kwantitatieve analyse maakte een 
‘globale indicatie van het voorkomen en de spreiding’ van deze begrippen mogelijk; dit 
‘algemene beeld’ werd vervolgens door ‘verdere kwalitatieve analyse uitgediept en ge-
nuanceerd’ (Hutjes & Van Buuren 2007: 67). Uiteindelijk is bepalend welke begrippen 
de respondenten zelf expliciet aangeven als zijnde belangrijk. Bij deze kwalitatieve ana-
lyse werd uitgebreid gebruik gemaakt van representatieve uitspraken om de ‘conclusies 
op illustratieve wijze nader te onderbouwen’ (Ibidem). 
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3.3 drie onderzoeksinstrumenten

In dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van een drietal onderzoeksinstrumenten, te 
weten een enquête en twee soorten interviews. Het gezamenlijke doel van deze onder-
zoeksinstrumenten was om een documentenverzameling aan te leggen ter beantwoor-
ding van de drie onderzoeksvragen. Hieronder staan de onderzoeksvragen met daarbij 
tussen haakjes de bijbehorende onderzoeksinstrumenten: 

1. Hoe kijken leraren tegen het begrip roeping aan? (enquête) 
2. Wat is het professioneel zelfverstaan van leraren? (biografisch interview en semigestruc-

tureerd, open interview) 
3. Wat is de relatie tussen roeping en het professioneel zelfverstaan van leraren? (biografisch 

interview en semigestructureerd, open interview) 

In de volgende drie subparagrafen wordt per onderzoeksvraag de keuze voor het (de) 
betreffende onderzoeksinstrument (en) besproken. Steeds wordt de samenhang met de 
betreffende onderzoeksvraag verhelderd. 

3.3.1  onderzoeksinstrument bij onderzoeksvraag 1: 
een enquête over roeping

In het vorige hoofdstuk zijn de begrippen ‘professioneel zelfverstaan’ en ‘roeping’ op 
deductieve wijze omschreven. Het viel me op dat het begrip roeping (met betrekking 
tot het leraarschap) weliswaar met enige regelmaat wordt gebruikt, maar – op Hansen 
(1995) na – nergens empirisch onderbouwd werd. Daarom heb ik er voor gekozen om 
het begrip roeping op een inductieve, empirische manier te omschrijven. Dit leek me 
methodologisch gezien een goede zaak, omdat het begrip zo betekenis zou krijgen 
vanuit de betekenisgeving van de leraren zelf. 

Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden kon geen beroep gedaan worden op 
een bestaand onderzoeksinstrument. Daarom heb ik een enquête met betrekking tot 
het begrip roeping ontwikkeld. Door middel hiervan hoopte ik voldoende data te 
verzamelen om empirisch onderbouwde uitspraken te kunnen doen over de visie van 
leraren op roeping en meer specifiek op roeping in de context van onderwijs (onder-
zoeksvraag 1).

De methodiek van de enquête had twee voordelen. Allereerst bestond de enquê-
te uit louter open vragen, waardoor een kwalitatieve benadering mogelijk werd. De 
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respondenten konden immers hun eigen visie verwoorden in plaats van te moeten 
kiezen uit voorgegeven antwoorden. Vervolgens maakte de enquête het mogelijk om 
een groot aantal respondenten te bevragen over dit onderwerp (Baarda, De Goede & 
Teunissen 2001: 139). Het grote aantal respondenten diende om zoveel mogelijk stabi-
liteit te geven aan het inductief verkregen begrip roeping.

3.3.2  onderzoeksinstrumenten bij onderzoeksvragen 2 en 3: een 
dubbelinterview

Na het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag diende onderzocht te worden 
welke rol roeping zou kunnen spelen binnen het professioneel zelfverstaan van leraren. 
Dit onderzoek werd in twee onderzoeksvragen uitgesplitst. Allereerst diende onder-
zocht te worden wat het professioneel zelfverstaan van leraren inhield (onderzoeksvraag 
2). Daarna kon de relatie tussen roeping en het professioneel zelfverstaan van leraren 
onderzocht worden (onderzoeksvraag 3).

In de literatuur was nergens uitgewerkt of, waar en hoe roeping een plaats zou kunnen 
krijgen binnen het professioneel zelfverstaan; ook bestond er geen empirisch onder-
zoeksmateriaal dat op deze vraag een antwoord zou kunnen geven. Daarom heb ik een 
instrument in de vorm van een interview ontwikkeld om de mogelijke rol van roeping 
binnen het professioneel zelfverstaan op het spoor te komen. Het interview kreeg de 
vorm van dubbelinterview, bestaande uit een biografisch interview en een semigestruc-
tureerd, open interview. De keuze voor een dubbelinterview vond haar reden in de 
bewuste scheiding tussen de narratieve onderzoeksvorm van het biografisch interview 
en de meer systematische onderzoeksvorm van het semigestructureerd, open interview. 
Deze scheiding onderkent de tekorten en handhaaft de voordelen die elke interview-
vorm met zich meebrengt (zie bespreking triangulatie, 3.7.1.1). 

Zo had het biografisch interview met de open vraagstelling als voordeel dat er een 
open, niet door specifieke vragen van de onderzoeker beïnvloed gesprek met de res-
pondenten kon plaatsvinden over de ontwikkeling van hun professioneel zelfverstaan; 
daarom vond dit interview ook als eerste plaats (Maso 1989: 65). Bovendien kon door 
deze benadering meer recht aan het biografisch en narratief aspect van het professio-
neel zelfverstaan gedaan worden (zie verder 3.3.2.1). Een mogelijk nadeel was echter 
dat door de open vraagstelling de inhoud van de gesprekken konden divergeren, zodat 
wellicht bepaalde thema’s buiten beschouwing zouden kunnen blijven (thema’s die 
wel van belang zijn voor een inzicht in het professioneel zelfverstaan van betreffende 
respondent).
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Het semigestructureerd, open interview had als voordeel dat er door middel van een 
zestiental vragen specifiek naar (de verschillende aspecten van) het professioneel zelf-
verstaan van de respondenten gevraagd kon worden en bijgevolg ook naar de relatie 
tussen het professioneel zelfverstaan en roeping. Nadeel van deze methode zou kunnen 
zijn dat de respondenten door de specifieke vragen op grond van de zes dimensies van 
het professioneel zelfverstaan wellicht al beïnvloed zouden worden; in de praktijk staan 
de meeste leraren immers niet stil bij deze aspecten. 

Hieronder verantwoord ik de keuze voor de afzonderlijke interviewvormen. 

Leestip: overal waar in dit en de volgende hoofdstukken gesproken wordt over ‘ (de) 
interviews’, worden zowel het biografisch als het semigestructureerd, open interview 
bedoeld. Wanneer een van de twee of beide interviewvormen afzonderlijk bedoeld zijn, 
worden ze met hun specifieke naam aangeduid.

3.3.2.1 Verantwoording van het biografisch interview

Om verschillende redenen heb ik gekozen voor een biografisch interview76. Allereerst 
wilde ik de respondenten de kans geven om hun professionele levensverhaal te vertel-
len. De keuze voor het ‘laten vertellen’ is een bewuste keuze geweest omdat verschil-
lende onderzoekers de mens beschouwen als een motivated storyteller (Alii 2009: 15377; 
Hermans & Van Knippenberg 2004; Hermans 2002). Mensen vertellen niet alleen ver-
halen, zij zijn verhalen en in die verhalen komen zij tot zichzelf: “In en met die verhalen 
bouwt de mens zijn leven op” (Paul de Wispelaere78; vgl. Alii 2009: 46, 134-135). Vertel-
lend begrijpen mensen zichzelf en ontdekken zij uiteenlopende en soms tegenstrijdige 
betekenissen (Dupont 2010: 94; Van der Ven 2010: 26)79. Anders gezegd, mensen zijn 
narratief van aard en willen daarom vertellen over het verhaal van hun leven (Dupont 
2010; Bohlmeijer, Mies, Westerhof 2007)80.

Dit vertellen vindt echter niet in het luchtledige plaats, het vraagt om een toehoorder 
of publiek (Alii 2009; vgl. Bouwer 2007: 105-10781; Vergote 1987: 19482). Het biografisch 
interview verschafte aan de respondenten de mogelijkheid om hun verhaal tot stand 
te laten komen; het interview betrof dus een narratieve reconstructie van de eigen 
beroepsgeschiedenis (Alii 2009: 135). Hierbij diende ik als toehoorder de respondenten 
‘hermeneutisch recht’ te verschaffen door erop te vertrouwen “ (…) dat de ander be-
doelt wat hij of zij zegt, meent wat hij of zij zegt (waarachtigheid) en doet wat hij of 
zij zegt (betrouwbaarheid) (…)” (Maso & Smaling 1998/2004: 109; vgl. Kelchtermans 
1994: 166)83. Want alleen door de respondenten serieus te nemen in hun verhaal kon 
hún verhaal tot stand komen (Brugman 2007: 43; Vergote 1987: 19684). Voordeel van 
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deze open manier van interviewen was dat het veel ruimte bood aan de eigen beteke-
nisgeving van de respondenten (Alii 2009: 155-156; Blier 1989).

Op deze wijze kon ik het professionele ontwikkelingsproces en het professioneel zelf-
verstaan van binnenuit bestuderen, namelijk vanuit de wijze waarop de respondenten 
existentieel betekenis geven aan hun ervaringen (Kelchtermans 1994: 66, 40 en 146; 
Hutjes & Van Buuren 2007: 89; Baarda, De Goede & Teunissen 2001: 131; Baarda, De 
Goede & Van der Meer-Middelburg 1996: 17 en 19; Vergote 1987-b: 23085). Op grond 
van de aldus verkregen onderzoeksgegevens kon ik niet alleen het professioneel zelfver-
staan van de betreffende respondenten beschrijven (onderzoeksvraag 2), maar ook de 
mogelijke rol van roeping binnen het professioneel zelfverstaan op het spoor te komen 
(onderzoeksvraag 3).

3.3.2.2  Verantwoording van het semigestructureerd, open interview

Ofschoon de biografische interviews de ontwikkeling van het eigen leraarschap als 
thema hadden, kregen ze toch een eigen dynamiek en inhoud. Daarom leek het mij 
wijs om het eerste interview aan te vullen met een semigestructureerd, open inter-
view waarin de respondenten een aantal vaststaande, maar open vragen gesteld zouden 
worden; vragen die mede bedoeld waren om de zes dimensies van het professioneel 
zelfverstaan te verkennen (zie 2.5.1).

Een dergelijk interview bood een dubbel voordeel. Ten eerste gaf deze interviewvorm 
de garantie dat alle respondenten een groot aantal dezelfde vragen gesteld werd (Hutjes 
& Van Buuren 2007: 83; Baarda, De Goede & Teunissen 2001: 138); hierdoor nam de 
mogelijkheid om de respondenten te vergelijken in belangrijke mate toe. Ten tweede 
gaven de open vragen de respondenten de ruimte om te antwoorden vanuit hun eigen 
betekenisgeving (Baarda & De Goede 1990: 226-230). 

De vraag die dit interview in eerste instantie diende te beantwoorden was in hoeverre 
en op welke wijze de zes dimensies van het professioneel zelfverstaan voorkwamen 
bij betreffende respondenten (onderzoeksvraag 2). In het verlengde hiervan kon dit 
interview ook antwoorden verschaffen met betrekking tot de rol van roeping binnen 
het professioneel zelfverstaan; het zou namelijk kunnen dat respondenten antwoorden 
zouden geven in de richting van roeping (onderzoeksvraag 3). 

Als afsluiting van het semigestructureerd, open interview werd een zestiende vraag ge-
steld die vroeg naar de visie op roeping in de context van onderwijs. Op deze wijze heb 
ik zowel zelf het eventuele verband tussen roeping en professioneel zelfverstaan kunnen 
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vaststellen alsook de respondenten zelf nog eens expliciet naar dat verband gevraagd. 
Beide antwoorden werden meegenomen in de uiteindelijke analyse. 

3.4 sampling

Hier bespreek ik de selectie van de doelgroepen. Zo worden in de eerste subparagraaf 
de benaderde doelgroepen voor de enquête over roeping besproken. In de tweede sub-
paragraaf worden de benaderde doelgroepen voor de interviews besproken. 

3.4.1 de selectie voor de enquête over roeping

Voor dit onderzoek heb ik zowel leraren uit het primair onderwijs (PO) als uit het 
voortgezet onderwijs (VO) benaderd en wel om de onderstaande reden. In verschil-
lende studies worden beide groepen leraren (PO en VO) genoemd, zoals bijvoorbeeld 
in ‘Onderwijzen als roeping. Het beroep van leraar ter discussie’ (Kleijer & Vrieze 2000)86. 
Ook heeft het advies van de Onderwijsraad (2007) over het eigenaarschap van de leraar 
betrekking op meerdere onderwijssectoren, waaronder PO en VO. De reden hiervoor is 
duidelijk: het leraarschap vertoont met name in het PO en VO grote overeenkomsten. 
Een thema dat de kern van dit leraarschap raakt betreft het genoemde eigenaarschap 
en in het verlengde daarvan het intern ethos van de leraar. Aangezien deze vraagstuk-
ken boven de afzonderlijke onderwijssectoren uitgaan leek het me een goede zaak om 
het professioneel zelfverstaan van de leraar vanuit meer dan één sector te onderzoeken.

Hieronder zet ik uiteen hoe beide groepen leraren, PO en VO, benaderd zijn en welke 
keuzes daarbij zijn gemaakt; deze keuzes zijn mede bepaald door praktische overwegin-
gen (Hutjes & Van Buuren 2007: 98). Aansluitend beschrijf ik de gevormde responden-
tengroepen PO en VO. Ten slotte bespreek ik de representativiteit van deze groepen.

3.4.1.1 de selectie en benadering van de respondenten Po en Vo

 Leraren PO

De benaderde leraren PO werkten op katholieke scholen die momenteel tot de 
Stichting SCALA in de gemeente Heusden behoren; deze scholen kende ik als 
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identiteitsbegeleider voor catechese. Voor het benaderen van de leraren heb ik de vol-
gende werkwijze gehanteerd. Allereerst heb ik de betreffende schoolleiders gepolst of 
zij mee wilden werken aan deze enquête. Daarop kreeg ik overwegend positieve reac-
ties, waarop ik de deelnemende schoolleiders gevraagd heb om de enquête over roeping 
op hun scholen af te nemen. Slechts een deel van de afzonderlijke leraren van deze 
scholen kende ik en wel op grond van een beperkt aantal contacten87. Te vermelden 
waard is dat een thema als roeping voorafgaand aan deze enquête nooit door of met mij 
op de betreffende scholen is besproken. 

 Leraren VO

De benaderde leraren VO werkten op een middelbare school, waar ik zelf ook werkte 
(en nog steeds werk) als leraar Godsdienst-Levensbeschouwing. Als leraar-onderzoeker 
was ik geïnteresseerd in de vraag hoe mijn collega’s dachten over een onderwerp als 
roeping; een onderwerp waarover normaal eigenlijk nooit gesproken wordt (zie 1.1). 
De leraren heb ik persoonlijk benaderd met de vraag of ze de vragenlijst wilden invul-
len en aan mij wilden retourneren.

Voor wat de haken en ogen van een onderzoek op bekende scholen betreft, verwijs ik 
naar paragraaf 3.7.2. 

3.4.1.2  Beschrijving van de respondentengroepen Po en Vo

Op deze wijze kreeg ik de beschikking over een onderzoeksgroep van 210 leraren die 
het enquêteformulier hadden ingevuld (zie 3.5.1.3). Hoewel de leeftijdsverdeling en de 
man–vrouwverhouding geen punten van vergelijking waren, heb ik ze als controleva-
riabelen meegenomen. Leeftijd en bijgevolg het aantal jaren praktijkervaring zouden 
immers van invloed kunnen zijn op het professioneel zelfverstaan (Oostdam 2009: 37; 
Vogels & Bronneman-Helmers 2006: 44; Kelchtermans 1994: 131). Hetzelfde zou het 
geval kunnen zijn wat betreft gender: zo schrijft Kelchtermans (1994: 168) dat er opmer-
kelijke verschillen tussen beide seksen in de loopbaanbeleving bestaan (vgl. Alii 2009: 
156-158; Geerdink 2009)88. Ook het PO- dan wel VO-leraar-zijn diende als controleva-
riabele, omdat het niet ondenkbaar is dat leraren PO meer kindgericht en leraren VO 
meer vakgericht zijn89.
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Tabel 3.1. Leeftijd van de respondenten Po en Vo in vergelijking met landelijke cijfers*

  ≤ 35 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar ≥ 55 jaar

PO-enquête** 26%*** 18% 36% 21%

PO-landelijk***** 27% 22% 33% 18%

VO-enquête 26% 23% 31% 20%

VO-landelijk***** 20% 22% 36% 22%

* Gegevens van de landelijke cijfers zijn afkomstig uit: Vogels & Bronneman-Helmers (2006: 22). 
** Bij het berekenen van het percentage gender PO ben ik ervan uitgegaan dat bij de 13 respondenten 
waarvan de gender niet aangegeven was dezelfde percentages gelden als bij de respondenten waarvan de 
gender wel bekend was.
*** In verband met de afrondingen kunnen de percentages in totaal soms iets onder of boven de 100% 
liggen.
**** De percentages kunnen iets afwijken omdat de getallen afgelezen dienden te worden uit een staaf-
diagram en dus het door mij geschatte percentage weergeven.

Zoals tabel 3.1. laat zien wijken de percentages bij de enquête roeping wat betreft de 
leeftijdsverdeling niet veel af van de landelijke percentages; zo lopen de verschillen in 
percentage bij het PO uiteen van 1 tot 4% en bij het VO van 1 tot 6%. Wat leeftijdsver-
deling betreft is de groep respondenten van de enquête roeping dus redelijk represen-
tatief te noemen.

Tabel 3.2. Gender van de respondenten Po in vergelijking met landelijke cijfers

Man Vrouw 

PO-enquête 28% 72%

PO-landelijk* 22%** 78%**

VO-enquête 47% 53%

VO-landelijk* 55%** 45%**

* Gegevens van de landelijke cijfers zijn afkomstig uit: Vogels & Bronneman-Helmers (2006: 24). Vgl. 
ook De Jong & Van der Zee (2008: 13) die in hun onderzoek naar inspirerende activiteiten en leraren op 
katholieke middelbare scholen op de volgende percentages uitkomen: 57% man en 43% vrouw90.
** Deze percentages kunnen iets afwijken omdat de getallen afgelezen dienden te worden uit een staaf-
diagram en dus het door mij geschatte percentage weergeven.

Zoals tabel 3.2. laat zien wijken de percentages van de respondentengroep enquête 
roeping enigszins af van de landelijke cijfers; zo verschillen de percentages bij PO 6% 
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en bij het VO 8%. Wat gender betreft is de groep respondenten van de enquête roeping 
dus redelijk representatief te noemen.

In de onderstaande tabel staat vermeld in welke disciplines de leraren VO werkzaam 
waren. 

Tabel 3.3. disciplines waarin de respondenten Vo werkzaam zijn
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* Het totaal aantal keren dat disciplines worden vermeld is hoger dan honderd, omdat een aantal leraren 
meerdere vakken geven dan wel naast een directietaak ook nog lesgevende taken hebben.

Zoals tabel 3.3. laat zien is de respondentengroep VO representatief voor een doorsnee 
middelbare school. Toch vormde dit aspect geen punt van vergelijking, omdat het om 
het leraarschap als zodanig ging en niet specifiek om het onderscheid per vak. Wel 
vermeld ik deze gegevens hier omdat leraren uit de exacte hoek een meer zakelijk 
gekleurd professioneel zelfverstaan zouden kunnen hebben dan leraren uit het alfa- of 
gammaspectrum. In deze respondentengroep is echter sprake van een redelijke verde-
ling van de respondenten over de verschillende vakken / geledingen van een middel-
bare school.
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3.4.1.3 Representativiteit

De aldus gevormde respondentengroep leek me gezien bovenstaande beschouwingen 
redelijk representatief voor de leraren PO en VO op katholieke scholen. Het betrof 
immers gewone (katholieke) basisscholen en een doorsnee (katholieke) middelbare 
school, waar bijvoorbeeld ook leerlingen van allochtone afkomst naar toe gingen. Beide 
groepen respondenten waren in iets mindere mate representatief voor alle leraren PO 
en VO, omdat ze van katholieke scholen afkomstig waren. Toch lijkt de representativi-
teit hier niet in het geding. Katholieke scholen PO en VO moeten immers evenals alle 
andere scholen PO en VO aan landelijke, collectief geregelde voorwaarden voldoen om 
als school te kunnen functioneren. In dat opzicht vallen katholieke scholen vrij goed 
te vergelijken met alle andere scholen PO en VO (met uitzondering wellicht van de 
scholen op reformatorische grondslag). Daar komt nog bij dat in Nederland vrijwel alle 
katholieke scholen, ook die van de onderzoeksgroep, sterk geseculariseerd en low profile 
zijn qua katholiciteit; katholiciteit benadert men dan ook niet zozeer als geloof, maar als 
waardepatroon (vgl. ook De Jong & Van der Zee 2008: 61-63, 130). Deze zaken komen 
de representativiteit ten opzichte van alle PO en VO scholen ten goede. 

Vanwege het exploratieve karakter van het onderzoek stond volstrekte externe validiteit 
echter niet voorop, maar juist het streven naar diepgang en interne validiteit (zie 3.7.1.).

3.4.2 de selectie voor de interviews

Vanwege de samenhang tussen beide interviews werd voor één groep respondenten 
gekozen; deze groep was niet groot, omdat het persoonlijk afnemen van de interviews 
een hoge tijdsinvestering vereiste91. 

Om dezelfde redenen als bij de enquête over roeping is gekozen voor respondenten uit 
het PO en VO. Daar kwam de volgende reden bij. Zo bleek uit een aantal antwoorden 
op de enquête roeping dat hier een mogelijke Fundgrube lag voor persoonlijke levens-
verhalen van leraren. 

Hieronder wordt uiteengezet welke doelgroepen voor het interview geselecteerd zijn. 
Bovendien wordt beschreven hoe de feitelijke respondenten benaderd zijn. De werk-
wijze met betrekking tot de doelgroep uit het VO (3.4.2.2) verschilde overigens om 
diverse redenen met de werkwijze die ik gehanteerd heb met betrekking tot de doel-
groep uit het PO (3.4.2.1). Ten slotte komt de representativiteit van de gevormde on-
derzoeksgroep aan bod (3.4.2.3).
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3.4.2.1 Leraren Po: de selectie van de respondentengroep

Wat betreft het PO heb ik dezelfde onderzoekspopulatie benaderd als bij de enquête. 
De selectie heeft echter op een andere wijze plaatsgevonden. Aan de schoolleiders heb 
ik om mogelijke deelnemers gevraagd, waarbij onderstaande criteria als controlevaria-
belen dienden voor een stabiele onderzoeksgroep:
1.  Een enigszins representatieve verhouding tussen mannen en vrouwen (in vergelij-

king met landelijke cijfers).
2.  Spreiding met betrekking tot het lesgeven in de onder- dan wel bovenbouw (groep 

1-4 dan wel 5-8). Dit vormde geen doorslaggevend criterium, omdat leraren PO 
tegenwoordig regelmatig van groep dan wel bouw verwisselen. 

Naast deze controlevariabelen heb ik twee condities gesteld aan de respondenten. Zo 
ging mijn voorkeur uit naar leraren met een ruime onderwijservaring (Kelchtermans 
1994: 131). De reden hiervan was dat deze leraren gemiddeld meer zicht hebben op 
de vakinhoudelijke en pedagogische vaardigheden die van hen als professional mogen 
worden gevraagd (Oostrom 2009: 37). De tweede conditie betrof de bereidheid tot een 
tweetal interviews van telkens minimaal één tot maximaal twee uur. 

Enkele schoolleiders gaven geen namen door (hier heb ik verder niet op aangedrongen, 
omdat ik op geen enkele wijze druk wilde uitoefenen), terwijl de meeste schoolleiders 
wel één of meer namen noemden. Op deze wijze heb ik een twaalftal namen door-
gekregen (afkomstig van negen scholen), die allen bereid bleken deel te nemen aan de 
interviews. Deze groep bestond uit negen vrouwen en drie mannen, van wie de mees-
ten – op een man na – al een ruime tot zeer ruime onderwijservaring hadden. 

3.4.2.2 Leraren Vo: de selectie van de respondentengroep

Hier verliep het verwerven van respondenten om verschillende redenen anders. Al-
lereerst werden de respondenten niet – zoals bij de enquête VO – geselecteerd uit de 
collega’s van de eigen school. Juist omdat het interview de diepere beleving van de res-
pondent beoogde te traceren, heb ik gekozen voor leraren VO die mij onbekend waren 
(bij de respondenten PO speelde dit veel minder, hen zag ik slechts af en toe). Omwille 
van de geografische synchroniciteit met de andere respondentengroepen (enquêtes PO 
en VO, interviews PO) werden respondenten geworven uit hetzelfde gebied, namelijk 
de provincie Noord-Brabant. Daartoe heb ik via het blad OMOlogie een oproep gedaan 
voor deelnemers.
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Hier speelde de tweede reden waarom de werving verschilde. Aangezien de respon-
dentengroep PO voldoende groot was, heb ik hier voor een andere strategie gekozen. 
Zo wilde ik een specifieke groep leraren op het spoor komen, namelijk degenen die 
zowel blijk zouden geven van een hoge taakopvatting als van existentiële belevingen 
(of degenen die qua visie hier haaks op zouden staan). De redenen hiervoor worden 
hieronder toegelicht.

Met betrekking tot deze respondentengroep wilde ik onderzoeken of en zo ja, op 
welke wijze roeping een rol speelde binnen een professioneel zelfverstaan dat geken-
merkt werd door zowel hoge taakopvatting als existentiële belevingen. Deze hoge taak-
opvatting en existentiële beleving leek me juist vanwege het exploratief karakter van 
dit onderzoek geen probleem, omdat het me meer ging om de vraag welke invloed 
roeping binnen het professioneel zelfverstaan zou kunnen uitoefenen dan om de mate 
waarin dit het geval zou zijn.

Daarom heb ik er voor gekozen om leraren door middel van een stellige oproep uit 
te nodigen en wel door te benadrukken dat een hoge taakopvatting en existentiële 
belevingen van belang zijn voor goed leraarschap; dat professionele groei als leerkracht 
mogelijk en van belang is. 

In het kader van bovenstaande overwegingen heb ik een artikel gepubliceerd met als 
afsluiting de volgende oproep: 

“Voor mijn promotieonderzoek ben ik op zoek naar verhalen van leerkrachten over 

hun professionele en pedagogische ontwikkeling: Wat zijn je krachtbronnen (ge-

weest)? Wat heeft je geremd, remt jou in je groei? Ik houd me graag aanbevolen 

(met informatie zal ik vertrouwelijk omgaan). Mijn werkhypothese is dat er veel 

meer diepgang in het onderwijsveld is dan de buitenwacht vaak denkt. Die diepgang 

probeer ik op het spoor te komen. Bij voorbaat dank, Bill Banning (B.Banning@

doultremontcollege.nl)92.

In betreffend artikel werd overigens op geen enkele wijze gerept over het begrip roe-
ping; het aspect roeping diende immers – al dan niet – te verschijnen binnen de le-
raarschapsverhalen van de respondenten VO. Op de oproep reageerden via de mail 
vijf leraren. Een gelukkige bijkomstigheid was dat het drie mannen en twee vrouwen 
betrof, die allemaal in een ander vak lesgaven (Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, 
maatschappijleer).

Een zesde respondent VO kwam ik op een andere manier op het spoor. Deze res-
pondent was via het onderzoek op de basisscholen op de hoogte gekomen van de 
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interviews en vroeg of deelname mogelijk was. Aangezien ik deze leraar niet kende, 
leek het me geen bezwaar. Ook qua vak (Nederlands) en leeftijd paste deze respondent 
in de gewenste spreiding93.

 Afwijzing voor deelname

Op de eigen middelbare school kwamen ook enkele aanmeldingen voor deelname aan 
het biografisch interview voor. Hieronder geef ik een voorbeeld en welke beslissing 
werd genomen. 

Toen ik eens in de docentwerkplek zat te typen vroeg een collega: “Wat ben je toch 

allemaal aan het typen?” In het kort vertelde ik waar het over ging. Mijn collega 

gaf aan interesse te hebben in het meedoen aan een biografisch interview. Na mijn 

uitleg dat deelname aan het onderzoek helaas niet mogelijk was, reageerde ze te-

leurgesteld, maar wel met begrip.

3.4.2.3 Representativiteit

Op de hierboven beschreven wijze kreeg ik de beschikking over een onderzoeksgroep 
van achttien leraren, zie de onderstaande tabel.

Het aantal van 12 respondenten PO en 6 respondenten VO is wat betreft de verhouding 
PO en VO niet ideaal, maar is tot stand gekomen vanwege de boven beschreven prak-
tische redenen van aanmelding.

Wat gender betreft blijken de percentages redelijk overeen te komen met de landelijke 
cijfers. Voor wat betreft het PO was het percentage mannen dat aan de interviews deel-
nam (25%) iets hoger dan landelijk (18%). Voor wat betreft het VO was het percentage 
mannen dat aan de enquête deelnam (50%) iets lager dan landelijk (55%).

Wat verdeling van de respondenten over de verschillende bouwen (PO) en vakken 
(VO) betreft, is er sprake van evenwichtigheid. Zo zijn de respondenten PO gelijkma-
tig verdeeld over de onder- en bovenbouw. Ook voor het VO was er sprake van een 
evenwichtige verdeling van de zes respondenten over zes verschillende vakken: 2 talen, 
2 gammavakken en een exact vak. 

Wat leeftijd betreft, die is wat betreft PO (gemiddeld 55 jaar) hoger dan de lande-
lijke lerarengroep PO (zoals tabel 3.1. laat zien is de helft van de leraren PO-landelijk 
jonger dan 44 jaar); de reden hiervoor lag in de keuze voor leraren met een ruime 
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onderwijservaring. Wat betreft het VO had ik geen invloed op de leeftijd van de respon-
denten. Desondanks is er sprake van een goede verdeling van de leeftijden, die redelijk 
representatief is met de landelijke cijfers (zie tabel 3.1., ondanks het beperkte aantal zijn 
de leeftijd vrij goed over de leeftijdscategorieën verspreid). 

Tabel 3.4. Gender, leeftijd en Po (met bouw) / Vo (met vak) van de deelnemers aan de beide interviews

 PO VO vrouw man leeftijd

1. R-1 (oB) V 55

2. R-2 (BB) V 50

3. R-3 (BB) V 48

4. R-4 (BB) V 50

5. R-5 (BB + 
coach) 

V 56

6. R-6 (BB) M 56

7. R-7 (BB) V 57

8. R-8 (BB) V 44

9. R-9 (oB) V 44

10. R-10 (oB) M 26

11. R-11 (oB) V 51

12. R-12 (oB) M 55

13. R-13 (EN + coach) V 47

14. R-14 (MA) M 61

15. R-15 (NE) M 31

16. R-16 (WI) M 43

17. R-17 (fA) V 47

18. R-18 (NL) V 28

Totaal onderbouw: 6
Bovenbouw: 6

Vakken: Ne-
derlands (2 x), 
Engels, frans, 
maatschappijleer, 
wiskunde 

Po: 9 (50%) 
Vo: 3 (17%) 
totaal: 67%

Po: 3 (25%) 
Vo: 3 (17%) 
totaal: 33%

Gemiddelde 
leeftijd: 
Po: 49 jaar
Vo: 43 jaar
totaal: 47 jaar

De aldus gevormde respondentengroep leek me op grond van bovenstaande overwegin-
gen indicatief voor de leraren PO en VO (zie verder 3.4.1.3). Vanwege het exploratieve 
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karakter van het onderzoek stond volstrekte externe validiteit echter niet voorop, maar 
juist het streven naar diepgang en interne validiteit (zie 3.7.1.).

3.5  Beschrijving en verantwoording van de datacollectie

In deze paragraaf zet ik uiteen hoe de datacollectie tot stand gekomen is. De feitelijke 
werkwijze van de drie onderzoeksinstrumenten wordt beschreven en verantwoord.

3.5.1 onderzoeksinstrument 1: enquête over roeping

In de onderstaande subparagrafen wordt allereerst een korte inleiding op de enquête 
gegeven. Daarna worden de enquêtevragen en de gehanteerde werkwijze beschreven 
en verantwoord. 

3.5.1.1 de enquête over roeping

Zoals boven beschreven heb ik ervoor gekozen om door middel van een enquête twee 
vrij grote groepen leraren (PO en VO) te bevragen op hun visie op roeping in het alge-
meen en in de context van het onderwijs. In volgende subparagraaf werk ik uit waarom 
voor deze vragen gekozen is. Daarna wordt de werkwijze besproken.

3.5.1.2 de verantwoording van de enquêtevragen

Hier beantwoord ik de vraag waarom en hoe dit instrument is ontwikkeld. Daarbij was 
de eerste onderzoeksvraag: Hoe kijken leraren tegen het begrip roeping aan? richtinggevend. 
Tegelijkertijd is deze enquête ook gebruikt om de respondenten te bevragen op met 
roeping samenhangende kwesties, zoals het al dan niet geloven in ‘iets tussen hemel en 
aarde’. De reden hiervoor was dat roeping in de literatuur soms met een bovennatuur-
lijke macht in verband wordt gebracht. 

De enquête kende zeven vragen, die op vraag 5 na in tweetallen geclusterd zijn. In de 
onderstaande verantwoording bespreek ik de vragen op volgorde en per clustering. De 
enquêtevragen staan voor de duidelijkheid steeds dikgedrukt in de tekst.
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 Vraag 1 en 2

Waar denk je aan als je het woord ‘roeping’ hoort?
Welke gevoelens roept dit begrip bij je op?
Deze twee vragen gaan over roeping in het algemeen. Het begrip roeping is immers 
een breed toepasbaar begrip en er zouden betekenisnuances verloren kunnen gaan als 
te snel naar roeping binnen de context van het onderwijs gevraagd zou worden. De re-
den van bovenstaande twee vragen was het vermoeden dat het woord roeping een met 
emotie geladen begrip is. Alleen vragen naar waar men aan denkt bij het woord roeping 
zou de eventueel aanwezige diepere betekenislagen te kort gedaan hebben. Vandaar dat 
ook naar de gevoelens bij dit begrip gevraagd werd (Baarda, De Goede & Van der Meer-
Middelburg 1996: 47; vgl. Waslander & Pater 2009: 78).

 Vraag 3 en 4

Vervolgens werden er twee vragen gesteld naar de visie van leraren op roeping in de 
context van onderwijs. Voor de duidelijkheid was dit zowel in het kopje boven de vraag als 
nogmaals in vraag 3 aangegeven. 

Roeping in de context van onderwijs…

3.  Wat zijn jouw associaties bij ‘roeping’ in de context van onderwijs? Komt 
het overeen met wat je hierboven noteerde? JA / NEE. (Je mag hier te-
rugverwijzen naar vraag 1-2 en het antwoord uiteraard ook aanvullen / 
preciseren. Graag zelfs). 

4.  Is het voor jou een positief of negatief begrip? Zou je willen aangeven 
waarom.

Door middel van deze vragen vroeg ik nadrukkelijk naar de betekenisgeving in de con-
text van het onderwijs. Om het verband dan wel de tegenstelling met de antwoorden 
bij vraag 1-2 helder te maken, werd gevraagd of het antwoord op vraag 3 overeenkwam 
met wat boven genoteerd werd: men kon dit eenvoudigweg aangeven met een voor-
gedrukt ‘JA / NEE’. Vervolgens werd gevraagd of men het antwoord wilde aanvullen 
/ preciseren. Reden van dit laatste was dat ik hoopte zo ook expliciete antwoorden te 
krijgen, nl. welke associaties men had bij roeping in de context van het onderwijs. De 
antwoorden op deze vraag wezen uit dat veel respondenten gebruik hebben gemaakt 
van de mogelijkheid om hier een extra toelichting te geven.

Hier stelde ik de vraag naar de meer normatieve beleving van roeping: ‘Is het voor jou een 
positief of negatief begrip? Evenals de vraag: ‘Zou je willen aangeven waarom?’ Zo hoopte ik 
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duidelijkheid te verkrijgen inzake de eventuele diepere betekenislagen met betrekking 
tot het begrip roeping in de context van onderwijs. 

Vraag 5

5.  Heeft je idee van ‘roeping’ te maken met bepaalde ervaringen? Wanneer/
waardoor ontstond of verdiepte zich je eventuele idee van ‘roeping’?

Door middel van deze vraag hoopte ik een beeld te krijgen van de oorsprong en ont-
wikkeling van het idee van roeping bij de respondenten. Anders gezegd, ik probeerde 
via deze vraag er achter te komen of er een link bestond tussen het begrip roeping en 
het (professionele) levensverhaal van de respondenten. Mocht een respondent weinig of 
niets met het begrip roeping hebben, dan zou dat – zo vermoedde ik – ook duidelijk 
worden. 

Vraag 6

6.  Heb jij een idee / gevoel a. of er diepere krachten bestaan dan wat je kunt 
zien / vastpakken: JA / NEE b. of er iets meer is ‘tussen hemel en aarde’? JA 
/ NEE c. Zo ja [met betrekking tot a. en / of b. ], hoe zie / ervaar / voel je dat? 

Om twee redenen werd bij vraag 6 de vraag aan de orde gesteld of de respondenten 
een of andere vorm van transcendentiebesef (i.c. het geloven in een God of in een of 
andere hogere macht) zouden hebben. De eerste reden betrof het onderzoeksgegeven 
dat transcendentiebesef binnen de professionaliteit van leraren soms een rol speelt (Van 
Aalsum 2011; De Jong & Van der Zee 2008; Roumen 2008). De vraag die ik me stelde 
was hoe dit eventuele transcendentiebesef zich zou verhouden tot het professioneel 
zelfverstaan en de mogelijke aanwezigheid van roeping daarbinnen (hierover gaat vraag 
7). Tweede reden betrof het feit dat roeping in de literatuur soms met en soms zonder 
een transcendente factor wordt beschreven (De Muynck 2008; Dullemans 2008; De 
Gier et alii 2001; Kleijer & Vrieze 2000).

De transcendente factor kan op tal van manieren worden beschreven. Tot voor enkele 
decennia was het in ons land gebruikelijk hiervoor de term ‘God’ te gebruiken, waarbij 
de term ‘God’ meestal in christelijk perspectief verstaan werd. De laatste decennia is het 
levensbeschouwelijke landschap echter ingrijpend veranderd: seculariseringsprocessen, 
immigratie van andersgelovigen (met name moslims) en de opkomst van nieuwe religi-
euze bewegingen en zelfs van het ‘ietsjisme’ maken duidelijk dat niet langer eenduidig 
van ‘God’ gesproken kan worden94. Daarom werd de vraag naar de transcendente factor 
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zo algemeen mogelijk gesteld, namelijk via de breed geaccepteerde uitdrukking ‘iets 
meer tussen hemel en aarde’95. 

De vraagstelling werd ingeleid met ‘Heb jij een idee / gevoel …’, omdat zaken rondom 
transcendentie uiteenlopend ervaren worden. Voor de een is het een gevoel, voor de 
ander een idee. Door middel van genoemde formulering kon beter ingespeeld worden 
op zowel de meer gevoelsmatige als de meer rationele benadering van transcendentie 
(Baarda, De Goede & Van der Meer-Middelburg 1996: 47). Hetzelfde geldt voor de 
vraag ‘Heb jij een idee / gevoel …’. Ook is expliciet gevraagd naar ‘een’ gevoel dan wel 
idee, omdat de vraag ‘Heb jij het idee / gevoel …’ massief zou kunnen overkomen en de 
indruk van zekerheid zou kunnen geven. Deze indruk zou ten verkeerd zijn, omdat 
met betrekking tot transcendentie nooit met zekerheid gesproken kan worden (hier 
wordt de alledaagse vorm van zekerheid bedoeld, niet de ‘zekerheid’ van de innerlijke 
evidentie op grond van een innerlijke ervaring)96.

Door middel van vraag 6-c ‘Zo ja [met betrekking tot a. en / of b. ], hoe zie / ervaar / voel je 
dat?’ hoopte ik meer duidelijkheid te krijgen over de aard van het transcendentiebesef. 
De mogelijke antwoorden hierop waren van groot belang om de eventuele antwoor-
den op vraag 7 goed te kunnen duiden. Bij deze vraag werd het ‘idee / gevoel’ uit de 
inleiding op de vragen 6-a en 6-b uitgebreid door middel van de formulering ‘zie / 
ervaar / voel ‘. Hier is de term ‘ervaar’ toegevoegd, omdat de persoonlijke ervaring bij 
het transcendentiebesef voor sommige mensen een grote rol speelt. 

Vraag 7

7.  Hebben je antwoorden bij 1-2-3-4 (m.b.t. roeping) op de een of andere ma-
nier te maken met je antwoorden bij 6 a-b-c? Licht je antwoord s.v.p. toe.

Door middel van vraag 6 en 7 werd de vraag aan de orde gesteld of de respondenten 
een of andere vorm van transcendentiebesef zouden hebben en zo ja, of dit besef op 
de een of andere manier te maken zou hebben met hun visie op roeping en onder-
wijs. Met de antwoorden op deze vraag hoopte ik meer inzicht te krijgen in de vi-
sie en beleving van leraren. Het transcendentiebesef zou volstrekt kunnen ontbreken, 
maar bijvoorbeeld ook aan de oorsprong van roeping of onderwijs kunnen staan. Maar 
evengoed zou het los van elkaar kunnen staan. Een andere mogelijkheid zou kunnen 
zijn dat onderwijservaringen leiden tot een vorm van transcendentiebesef, al dan niet 
samenhangend met roepingbesef. In de vraag werd bewust ‘op de een of andere manier’ 
gezet, omdat de vraag anders een te directe band tussen de twee groepen antwoorden 
zou suggereren. Ook vroeg ik expliciet om de antwoorden toe te lichten zodat een 
beter inzicht mogelijk zou zijn.
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3.5.1.3 de werkwijze

Hier bespreek ik de manier waarop het feitelijke onderzoek onder de betreffende res-
pondenten PO en VO heeft plaatsgevonden. Aangezien de werkwijze enigszins ver-
schilde voor de respondenten PO en VO worden beide groepen hier afzonderlijk be-
schreven (vgl. ook 3.4.1). 

 Leraren PO

Aan de schoolleiders werd een opzet voor een teamvergadering aangereikt met daarbij 
instructies hoe de vragenlijst overhandigd en ingevuld diende te worden. Een van de 
voorschriften was dat de enquêtes individueel ingevuld dienden te worden om beïn-
vloeding te voorkomen (Hutjes & Van Buuren 2007: 87). Enkele schoolleiders vroegen 
mij als onderzoeker om zelf de enquête af te nemen. Zo kregen een aantal groepen 
leraren pas na het invullen van de enquêtelijst te horen dat de vragenlijst afkomstig was 
van ondergetekende, terwijl bij andere groepen de onderzoeker wel bekend was. Een 
twaalftal respondenten vroeg via de schoolleider of het mogelijk was om de enquête di-
gitaal in te vullen en per mail te retourneren (m.n. afwezigen bij de teamvergadering)97. 
Deze groep heb ik een mail met de vragen gestuurd; al deze respondenten hebben de 
mail met ingevulde vragenlijst geretourneerd. In totaal hebben 110 leraren de enquête 
ingevuld en geretourneerd (ong. 75% van leraren aan de betreffende scholen; 145 le-
raren). Overigens had een klein aantal respondenten de enquête oningevuld of slechts 
zeer gedeeltelijk ingevuld geretourneerd. Deze enquêtes werden niet meegenomen in 
het onderzoek.

Leraren VO

Deze respondenten had ik persoonlijk benaderd met de vraag of ze de vragenlijst wil-
den invullen en aan mij wilden retourneren. De respons was hoog en bijna zonder 
uitzondering kreeg ik de formulieren ingevuld in mijn postvak terug. Een kleine groep 
respondenten vroeg of het ook mogelijk was om de enquête digitaal in te vullen en 
per mail te retourneren. Deze groep heb ik een mail met de vragen gestuurd; al deze 
respondenten hebben de mail met ingevulde vragenlijst geretourneerd. In totaal heb 
ik 127 leerkrachten (ook directieleden die lesgaven) benaderd. Daarvan heb ik er 100 
teruggekregen (een respons van 79%).
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3.5.2 onderzoeksinstrument 2: biografisch interview

In deze en de volgende paragraaf worden beide ontworpen interviews beschreven 
en verantwoord. In de onderstaande subparagrafen worden het biografisch interview 
(3.5.2.1), de verantwoording van de interviewvraag (3.5.2.2) en de gehanteerde werk-
wijze (3.5.2.3) beschreven. Waar de beschrijving van toepassing is op beide interviews 
zal dat aangegeven worden. De reden waarom ik begin met de beschrijving van het 
biografisch interview ligt in het feit dat dit interview het eerst is afgenomen; de reden 
daarvan wordt verderop geëxpliciteerd (zie 3.5.3.2).

3.5.2.1 Biografisch interview

De vraag die in dit interview aan de respondenten gesteld werd luidde: ‘Zou je willen 
vertellen hoe jij als leerkracht geworden bent tot wie je geworden bent?’ Deze vraag naar de 
biografische ontwikkeling diende in eerste instantie om inzicht te verkrijgen in de mo-
gelijke rol van roeping binnen het professioneel zelfverstaan van de betreffende leraren 
(onderzoeksvraag 3). Bovendien vormde het biografisch interview een aanvulling op het 
semigestructureerd, open interview met betrekking tot het professioneel zelfverstaan van 
leraren (onderzoeksvraag 2).

Bij dit interview werden doelbewust geen toespelingen gemaakt op het begrip roeping. 
Het was immers de bedoeling om het professionele levensverhaal door de betreffende 
respondenten zelf te laten vertellen. Om vervolgens in de analysefase te bezien of een 
thema als roeping hierbinnen op de een of andere manier een rol had gespeeld.

3.5.2.2 de verantwoording van de interviewvraag

Deze onderzoeksvraag werd begonnen met de opening ‘Zou je willen vertellen hoe…?’, 
omdat zij tot doel had de ervaringen en belevingen van de respondent te achterhalen 
met betrekking tot zijn eigen professioneel zelfverstaan in biografisch perspectief. Deze 
vraag gaf de respondenten de gelegenheid om het beeld van hun ‘ontwikkelingstijd’ 
naar boven te laten komen (Baarda, De Goede, Van der Meer-Middelburg 1996: 47; 
Maso, Andringa & Heusèrr 2004). De vraag naar ‘wie de leraar is’ hangt immers samen 
met de vraag naar ‘hoe de leraar geworden is tot wie hij geworden is’ (Kelchtermans 1994: 15 
en 38). Overigens had ik in eerste instantie een aantal hulpvragen geformuleerd om het 
gesprek verder uit te diepen. Maar in de praktijk bleek al gauw dat dit nauwelijks tot 
niet nodig was. De respondenten, zowel PO als VO, bleken over zowel de wil als het 
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verbaal vermogen te beschikken om het biografische verhaal te vertellen (Baarda, De 
Goede & Van der Meer-Middelburg 1996: 23). 

3.5.2.3 de werkwijze

A. Het eerste contact

Leraren PO

De kandidaten heb ik afzonderlijk telefonisch benaderd met het verzoek deel te nemen 
aan het biografisch interview en een tweede vervolginterview; hierbij werd het onder-
zoek toegelicht. Alle kandidaten reageerden positief en gaven aan graag deel te nemen 
aan dit onderzoek. Zo kreeg ik de beschikking over een onderzoeksgroep bestaande uit 
twaalf leraren PO. 

Leraren VO

Voor het VO verliep het eerste contact met de mogelijke kandidaten anders. Op de 
oproep in het blad OMOlogie reageerden vijf leraren via de mail. Met deze vijf perso-
nen is telefonisch contact opgenomen, waarbij het onderzoek nader toegelicht werd 
en de vraag gesteld werd of men aan het onderzoek deel wilde nemen. Alle kandidaten 
reageerden hier positief op. De zesde kandidaat meldde zich ook via de mail. Met deze 
kandidaat nam ik ook telefonisch contact op zoals boven beschreven; ook zij stemde in 
met deelname aan beide interviews. 

Telefonisch contact PO en VO

Met het eerste persoonlijke contact via de telefoon begon het interview in zekere zin 
al (Hutjes & Van Buuren 2007: 88). Daarom werden deze gesprekken met aandacht voor 
de respondent gevoerd, waarbij ik rekening hield met eventuele vragen over de aard en 
inhoud van de interviews en de rol van mijn persoon als onderzoeker. Dat deze aan-
dacht niet overbodig was, bleek uit de volgende uitspraak van een respondent: “Ik wilde 
horen hoe je stem was om zeker te kunnen weten of ik je mijn verhaal wel zou toe-
vertrouwen” (R-14). Maar ook praktische vragen, zoals hoe lang de interviews zouden 
duren en waar ze plaats zouden vinden, maakten het belang van dit contact duidelijk.

Na het telefonische contact volgde een aantal zaken ter voorbereiding van het bio-
grafisch interview. Allereerst kreeg iedere respondent zowel een tekst met daarin een 
beschrijving van het onderzoek als een vragenlijst toegestuurd. De vragenlijst bevatte 
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vragen over zaken als leeftijd en adres, de genoten opleidingen, de onderwijservaring 
en de gegevens van de school waar men werkzaam was. Ten slotte kregen alle deelne-
mers ook het verzoek om een eigen onderwijssituatie te beschrijven. Deze vragenlijst 
diende een driedubbel doel. Ten eerste was het handig om van te voren alle gegevens al 
toegezonden te hebben gekregen (via bijgeleverde envelop). 

Ten tweede hoopte ik dat het invullen van de vragenlijst als een waarborg zou dienen 
om te kunnen beschikken over serieuze kandidaten; het invullen ervan – inclusief 
formele instemming – mocht immers gezien worden als een concreet engagement ten 
aanzien van het onderzoek (Kelchtermans 1994: 134). 

Ten derde omdat ik zo alle deelnemers kon vragen om een beschrijving te geven van 
een eigen onderwijssituatie, waarvan zij zelf het idee hadden dat daarin hun ontwikke-
ling als leerkracht tot zijn recht kwam en waarvoor zij leerkracht waren geworden. Op 
twee respondenten na hebben alle deelnemers hier aan voldaan. De bedoeling hiervan 
was om de leraren al na te laten denken over hun eigen ontwikkeling en functioneren 
als leraar, zodat het interview niet uit de lucht zou komen vallen (Ibidem: 155). Bo-
vendien zou ik zo al een eerste bijdrage aan de dataverzameling (een ‘uitgelokt docu-
ment’98) ontvangen. De beschrijvingen zouden bovendien behulpzaam kunnen zijn bij 
het voorbereiden en houden van het daadwerkelijke biografisch interview, omdat ik 
hierdoor inhoudelijk niet helemaal onbekend met de respondent het interview in zou 
gaan (Ibidem: 121).

B. De werkwijze tijdens en na afloop van de interviews

Plaats van afname interviews

Als onderzoeker had het mijn voorkeur als de interviews afgenomen zouden worden 
op de school waar betreffende respondent werkzaam was. Op deze wijze zou het ge-
sprek plaatsvinden in de eigen context van de respondent; bovendien kon ik als onder-
zoeker een beeld krijgen van de plaats waar de respondent werkte. Tegelijkertijd maakte 
ik duidelijk dat de keuze van de respondent hierin bepalend zou zijn en wel omdat 
de respondent zich goed diende te voelen bij de plaats waar de interviews gehouden 
zouden worden. Slechts een minderheid gaf aan liever thuis of elders het interview te 
houden, in de meeste gevallen vanwege de privacy. Hier stemde ik uiteraard mee in. 

Verstehende Methode

Tijdens beide interviews paste ik de ‘verstehende Methode’ toe; deze methode houdt 
een empathisch, invoelend verstaan in. Op deze wijze probeerde ik me te openen voor 
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de respondenten om hun leef- en betekeniswereld te mogen vernemen (Wester 1995: 16 
en 78; Kelchtermans 1994: 143). Mede daardoor vonden de gesprekken plaats in een sfeer 
van respectvolle en dialogische betrokkenheid. Dit respect had ook een methodologisch 
karakter. De respondenten waren niet zomaar ‘object’ van onderzoek, maar werden be-
naderd als zinvolle actoren, die op hun eigen wijze betekenis toekenden aan hun werk. 
Deze sfeer zal zeker bijgedragen hebben aan het welslagen van de interviews (Maso & 
Smaling 1998/2004: 108). Na afloop van het gesprek heb ik de respondenten dan ook 
uitdrukkelijk bedankt voor hun welwillende inbreng (Maso & Smaling 1998/2004: 93-95, 
100 en 111-113). 

Biografisch interview

Het eerste, biografisch interview begon steeds met een korte kennismaking en een be-
schrijving van de manier van interviewen. Ook bedankte ik de respondent voor het 
invullen van de opgestuurde vragenlijsten en het schrijven van de ‘onderwijssituatie’. De 
inhoud van deze onderwijssituatie gaf ik bevestigend terug om vertrouwen te scheppen 
(Baarda, De Goede & Van der Meer-Middelburg 1996: 68). In een enkel geval vroeg ik 
daarbij om een korte toelichting. Vervolgens gaf ik aan dat beide interviews op casset-
teband zouden worden opgenomen (Baarda, De Goede & Teunissen 2001: 98). Hierbij 
zegde ik nogmaals geheimhouding toe (Ibidem; Kelchtermans 1994: 140-141 en 147; Hut-
jes & Van Buuren 2007: 195; zij spreken over ‘vertrouwelijkheid’, zie 3.7.3.2). Alle respon-
denten stemden hier mee in. Dat geheimhouding van belang was bleek uit een spontane 
opmerking na afloop van een interview toen ik aangaf dat ik zelf alle opgenomen ma-
teriaal zou uittypen: “Ik zou ook niet willen dat een ander dit te horen krijgt” (PO-2). In de 
daarop volgende interviews gaf ik steeds aan dat alle opgenomen materiaal eigenhandig 
uitgetypt zou worden.

De onderzoeksvraag genereerde een dergelijke hoeveelheid – ter zake doende – data, 
dat de voorgenomen tijdsplanning van één tot maximaal anderhalf uur verschillende 
keren overschreden werd (met toestemming en zelfs op verzoek van de respondenten). 
De gesprekken waren niet uniform, omdat ik de richting en de toon die ingezet werd 
door de respondenten recht wilde doen. Mijn rol als interviewer bestond er voorname-
lijk in om aandachtig te luisteren en af en toe door te vragen op dingen die niet volledig 
duidelijk waren of waar naar mijn indruk wellicht nog meer te vertellen viel (Maso & 
Smaling 1998/2004: 91-92).

C. Transcriptie en bronteksten

De opgenomen gesprekken werden uitgetypt (de transcriptie) en aldus gedigitaliseerd; 
hierbij werden ook non-verbale aspecten genoteerd om zo weinig mogelijk informatie 
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verloren te laten gaan (Kelchtermans 1994: 125). Het uittypen van de interviews was 
tijdrovend, mede omdat veel tekstfragmenten verschillende keren beluisterd moesten 
worden om alles nauwkeurig te kunnen noteren (Wester 1995: 197). Dit karwei had 
als voordeel dat ik vertrouwd raakte met het gesproken woord van de respondenten. 
Dit was van belang omdat het transcriberen de levendige dialoog objectiveert tot een 
getypte tekst; ook bestond het gevaar dat de rol van de onderzoeker uit het zicht ver-
dween en de tekst louter als een weergave van uitspraken van de respondent gezien 
werd (Kelchtermans 1994: 162 en 164)99. De transcripties werden vervolgens naar de 
betreffende respondenten gestuurd met de vraag of de uitgewerkte tekst overeenkwam 
met het gesprek. Ook werden eventuele kleine onduidelijkheden aangegeven met de 
vraag om toelichting. Door niemand werd bezwaar aangetekend tegen de transcriptie; 
in een enkel geval volgde zelfs een enthousiaste reactie:

“En ik heb ook met veel plezier dus de transcriptie van het vorige interview terug-

gelezen. Dat was voor mij wel een emotionele aangelegenheid, om dat te lezen en ja, 

ja, dat raakte me wel. (…) Wat ik allemaal gezegd had” (R-15; vgl. R-8). 

Op de vragen van mijn kant werd in de meeste gevallen een verduidelijkend antwoord 
gegeven.

De transcripties leverden een grote hoeveelheid onderzoeksdata op, omdat alle respon-
denten uitvoerig ingegaan zijn op de vragen van beide interviews. Deze transcripties 
vormden het uitgangspunt voor analyse en worden in het vervolg aangeduid als de 
bronteksten (Geijsel, Van den Berg & Sleegers 1999: 181).

3.5.3  onderzoeksinstrument 3: semigestructureerd, open interview

3.5.3.1 semigestructureerd, open interview

Het semigestructureerd, open interview diende in eerste instantie om inzicht te ver-
krijgen in de zes dimensies van het professioneel zelfverstaan van de betreffende leraren 
(onderzoeksvraag 2). Daartoe heb ik een vragenlijst opgesteld, gebaseerd op de zes di-
mensies van het professioneel zelfverstaan, te weten het zelfbeeld, het zelfwaardegevoel, 
de beroepsmotivatie, de beroepsvoldoening, de taakopvatting en het toekomstperspec-
tief (Kelchtermans 1994). Via de antwoorden op deze vragen kon een goed beeld van 
het professioneel zelfverstaan van de betreffende leraren verkregen worden. In tweede 
instantie verschaften deze vragen ook data met betrekking tot het eventueel voorko-
men van roeping binnen het professioneel zelfverstaan.
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3.5.3.2 de verantwoording van de interviewvragen

De eerste vijftien vragen

De eerste vijftien vragen van dit interview waren gebaseerd op de zes dimensies van 
het professioneel zelfverstaan (zie onder). De vragen waren zo geformuleerd dat ze op 
impliciete wijze deze dimensies onder de aandacht van de respondenten brachten. Op 
impliciete wijze omdat de respondenten zeer waarschijnlijk niet vertrouwd waren met 
de wetenschappelijke termen en daarvan onder de indruk zouden kunnen raken of in 
verwarring komen (Kelchtermans 1994: 155). Door het eenvoudige en open karakter 
van de vragen zou het bovendien voor iedere respondent mogelijk zijn om de vragen 
relatief spontaan te beantwoorden, zodat de eigen betekenisgeving niet in het gedrang 
hoefde te komen. De vragen stelde ik tijdens het interview, waarbij ik de flow van het 
interview trachtte te volgen. Hierbij fungeerden de vragen bovendien meer als aanzet-
ten tot een goed gesprek over het professioneel zelfverstaan van betreffende responden-
ten dan als een afgebakende enquêtevraag. In die zin zijn de letterlijke bewoordingen 
van deze vijftien vragen minder relevant dan de vraag of deze vragen werken en of ze 
wezenlijke uitspraken opleveren met betrekking tot de dimensies van het professioneel 
zelfverstaan (in het onderzoek bleek dit daadwerkelijk het geval te zijn). Met betrek-
king tot de vragen rondom de dimensie zelfbeeld dienen nog twee zaken opgemerkt te 
worden. Ten eerste dat deze dimensie in het biografisch interview zeer diepgaand door 
alle respondenten ter sprake is gebracht en ten tweede dat deze dimensie zowel im- als 
expliciet bij vrijwel alle andere veertien vragen meespeelde. 

Dit interview opende ik met de vraag ‘Hoe ervaar je het lesgeven op deze school?’ om 
aansluiting te maken bij het concrete professioneel zelfverstaan. In het vervolg van het 
interview kwamen de onderstaande vragen aan bod. Gezien de persoonlijke betekenis-
geving hield ik rekening met de mogelijkheid dat de respondenten antwoorden zouden 
kunnen geven die voor meerdere dimensies relevant zouden zijn. Vanwege deze beteke-
nisgeving heb ik de respondenten tijdens het gesprek de ruimte gegeven enigszins af te 
wijken van de gestelde vragen, met name wanneer betreffende respondent waardevolle 
zaken over zijn professioneel zelfverstaan ter berde bracht (vandaar de enigszins ge-
kunstelde term: semigestructureerd, open interview). Wanneer een dergelijk antwoord 
echter afgerond was, keerde ik weer terug naar de eigenlijke vragen volgens de opge-
stelde volgorde. In bovenstaand schema heb ik de vragen geordend per dimensie van 
het professioneel zelfverstaan.
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Tabel 3.5. de eerste 15 vragen van het semigestructureerd, open interview op basis van de zes dimen-
sies van het professioneel zelfverstaan

de zes dimensies van het profes-
sioneel zelfverstaan 

Vragen van het semigestructureerd, open interview

dimensie 1: zelfbeeld (kelchter-
mans 1994: 89, 278) 

1–B. Zie je een ontwikkeling of verandering in de loop van je lesgeven hier 
op school?

11. Heb je het ooit meegemaakt dat je opliep (opbotste) tegen een struc-
tuur, een verwachting of een autoriteit? 

12. Ervaar je wel eens weerstand in je klas? Waar lijkt het dan op? Hoe ga je 
daar dan mee om?

15. Als je niet werkt voor school, wat doe je dan graag?

dimensie 2: beroepsmotivatie 
(kelchtermans 1994: 89, 289)

2. Wat bemoedigt / steunt jou in je werken?

3. Waaruit haal jij je inspiratie voor je werk op school? direct dan wel 
indirect? Heb je privé inspiratiebronnen die wellicht naar het onderwijs 
doorwerken?

4. Wat ontmoedigt je in je werken op school?

6. Heb je er ooit aan gedacht om het onderwijs te verlaten of deze school? 
Zo ja, wanneer en waarom?

dimensie 3: taakopvatting (kelch-
termans 1994: 90, 298) 

7. Wie of wat leerde je wat het betekent om een leerkracht te zijn?

10. Als iemand je zou vragen waar je in gelooft als leerkracht, wat zou jij 
dan zeggen? Wat heeft je overtuiging op de proef gesteld? Wat heeft het 
bevestigd?

13. Wat is volgens jou het belangrijkste in het slagen of falen van het 
leerkracht zijn?

dimensie 4: zelfwaardegevoel 
(kelchtermans 1994: 89, 283) 

8. Wat zie je als je sterke kant als leerkracht? En als je zwakke kant? 

dimensie 5: beroepsvoldoening 
(kelchtermans 1994: 89) 

1–A. Hoe ervaar je het lesgeven op deze school?

5. Wanneer geeft het je energie? Wanneer niet?

9. Wat maakt je boos als leerkracht? Wat maakt je blij?

dimensie 6: toekomstperspectief 
(kelchtermans 1994: 90, 306) 

14. Hoe kijk je tegen je toekomst in het onderwijs aan?

Bovenstaande vragen van het semigestructureerd, open interview zouden voldoende 
data kunnen verschaffen om de zes dimensies van het professioneel zelfverstaan van elke 
respondent te beschrijven. Bovendien werden deze data aangevuld met gegevens uit 
het biografisch interview, zodat een duidelijk antwoord gegeven zou kunnen worden 
op onderzoeksvraag 2: Wat is het professioneel zelfverstaan van leraren? Ten slotte boden 
de antwoorden van deze interviews – in het verlengde van de data uit de biografische 
interviews – extra mogelijkheden om te bezien of en zo ja hoe, de zes dimensies van het 
professioneel zelfverstaan zich verhielden tot het begrip roeping (onderzoeksvraag 3). 
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Vraag 16

In de zestiende vraag van het semigestructureerd, open interview heb ik de respon-
denten expliciet gevraagd naar hun visie op het begrip roeping met betrekking tot 
het eigen staan in het onderwijs. Zo kon de eventueel aanwezige visie op roeping bij 
de respondenten op drie manieren getraceerd worden. Tweemaal impliciet op grond 
van het biografisch interview en de vijftien vragen van het semigestructureerd, open 
interview. Ten derde expliciet als afsluiting van de beide interviews (vraag 16). Door 
de expliciete vraag naar roeping helemaal op het einde van het tweede interview te 
plaatsen voorkwam ik dat de respondenten al eerder door mijn toedoen op het spoor 
van roeping werden gezet. 

Hier ligt ook de reden waarom ik het biografisch interview vooraf heb laten gaan aan 
het semigestructureerd, open interview. Wanneer eerst het semigestructureerd, open 
interview zou zijn afgenomen, zouden de respondenten door de zestien vragen al min 
of meer beïnvloed zijn. Hun professioneel zelfverstaan zou op deze wijze beïnvloed 
kunnen zijn door zowel de impliciete vragen naar de zes dimensies van het profes-
sioneel zelfverstaan als de expliciete vraag naar de visie op roeping. Door de gekozen 
volgorde konden de respondenten de onderzoeksvraag van het biografisch interview 
onbevangen beantwoorden.

3.5.3.3 de werkwijze

De werkwijze bij het afnemen van de semigestructureerd, open interviews verliep in 
grote lijnen op dezelfde wijze als bij het eerste interview. Voor de grote lijn verwijs ik 
dus terug naar boven (3.5.2.3.). 

De richtvragen vormden het enige verschil; hierdoor was mijn rol als interviewer dui-
delijk anders. Was ik tijdens het eerste interview meer de aandachtige luisteraar naar 
het professionele levensverhaal van de respondent, nu was mijn rol meer gericht op het 
stellen van een aantal vragen. Hierdoor veranderde het karakter van het interview. De 
respondenten reageerden hier verschillend op. Zo gaven sommigen aan de vrijheid van 
het eerste interview prettiger te vinden, terwijl een ander de tweede interviewvorm 
juist meer waardeerde.



Hoofdstuk 3 | Methodisch kader  93

3.6 Beschrijving en verantwoording van de data-analyse

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van drie onderzoeksmethoden om data te verza-
melen ter beantwoording van de onderzoeksvragen. In deze paragraaf bespreek ik het 
hoe en waarom van de gepleegde analyses van de verzamelde data. In 3.6.1. wordt aan-
gegeven hoe de data van de enquêtes zijn geanalyseerd; bovendien wordt verantwoord 
hoe een antwoord gegeven zal worden op onderzoeksvraag 1. In 3.6.2. wordt verant-
woord hoe de data van de onderzoeksvragen 2 en 3 zullen worden beantwoord. Aan-
gezien beide interviews onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, werd ter beantwoor-
ding van de onderzoeksvragen 2 en 3 gebruik gemaakt van beide onderzoeksmethoden. 
De wijze waarop en de reden waarom zal verderop toegelicht worden. Afsluitend zullen 
in 3.6.3. de bovenstaande analyses met elkaar in verband gebracht worden om duidelijk 
te maken hoe de onderzoeksvragen van dit empirisch onderzoek beantwoord werden. 

3.6.1 Analyse van de data van de enquêtes over roeping

Aansluitend bij de inductieve aard van de onderzoeksmethode werden de onderzoeks-
data die de enquêtes opleverden op een open, kwalitatieve wijze inductief gecodeerd 
op grond van de aanwezige betekenissen in de antwoorden (Wester 1995: 17). Daar-
naast werd in beperkte mate gebruik gemaakt van ‘quasikwantitatieve’ analyses om een 
globale indicatie te krijgen van het voorkomen van bepaalde gegevens (Hutjes & Van 
Buuren 2007: 66-67). De analyse vond plaats in een zevental stappen die hieronder 
beschreven worden. 

Stap 1

De meeste enquêteformulieren waren met de hand ingevuld (slechts een beperkt aantal 
werd digitaal aangeleverd). Voorafgaand aan de eigenlijke analyse werden alle formu-
lieren gedigitaliseerd, zodat er van elke respondent een digitaal bestand ontstond (210 
in totaal, de zogenaamde bronteksten). Vervolgens werden alle antwoorden per vraag 
bijeengezet. Zo ontstonden twee bestanden (PO en VO) met daarin steeds 110 res-
pectievelijk 100 antwoorden per vraag (soms werd een vraag niet beantwoord). Ieder 
antwoord werd vervolgens gecodeerd. Deze code bestond uit drie elementen.
 – Allereerst werd aangegeven of de respondent uit het PO dan wel VO afkomstig was. 
 – Ten tweede werd met een nummer de betreffende enquêtevraag aangegeven. 
 – Ten derde werd met een nummer de respondent aangeduid. 
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Zo betekent de code ‘PO-5-88’: het antwoord van respondent 88 uit het PO op vraag 
5 van de enquête (soms werden de antwoorden op twee vragen van dezelfde respon-
dent gezamenlijk aangeduid; in dat geval werden de uitspraken PO-6-25 en PO-7-25 
aangeduid met PO-6+7-25).

Aangezien de enquête uit zeven vragen bestond kreeg ik op deze wijze de beschikking 
over een totaalbestand met ruim 1400 antwoorden.

Stap 2

De eerste analysestap bestond uit het interpreterend coderen van alle relevante frag-
menten; dit gebeurde met behulp van Kwalitan (Peters 2000; 2004). Dit toekennen van 
codes aan de fragmenten gebeurde in verschillende fases, omdat de codes in het begin 
regelmatig bijgesteld dienden te worden. Op deze wijze kon ik alle antwoorden van de 
enquête onderverdelen in de volgende vier domeinen van roeping:

1. Intern Ethos (af te korten als IE). De respondenten gebruikten een brede waaier 
aan formuleringen zoals: ‘ (innerlijk) gedreven zijn om iets (voor anderen) te doen’, 
‘met volle inzet voor bepaalde zingeving’, ‘je hoeft er niet voor gemotiveerd te wor-
den’, ‘er helemaal voor willen gaan’, ‘passie’, ‘met gevoel, dieper dan te beredeneren 
valt’, ‘met hart en ziel voor de zaak’, ‘je verloochent jezelf als je hier geen gehoor aan 
geeft’, ‘dat je je ergens voor wil inzetten en dat ook met alle plezier doet’, ‘iets doen 
met andere mensen die daar beter van worden en jou daar zelf ´n goed gevoel over 
geven’, ‘eigenbelang en geld niet belangrijk’100.

2. Relationeel-Pedagogisch (af te korten als RP). Ook hier gebruikten de respon-
denten veel en uiteenlopende formuleringen die wijzen op het relationele en peda-
gogische aspect van de rol van de leraar. De verwijzingen verwezen zowel naar het 
daadwerkelijke (willen) omgaan met de leerlingen als uit het (willen) bijdragen aan 
hun sociaal-emotionele en morele ontwikkeling. Respondenten gebruikten hier 
uitdrukkingen als: ‘sympathie / respect [voor leerlingen, B.B.]’, ‘je echt interesseren 
voor een kind en luisteren’, ‘‘echt’ zijn in je interactie met kinderen: dat voelen ze 
en dat geeft een goed gevoel’, ‘van kinderen houden, ze willen begeleiden in allerlei 
opzichten’, ‘Je moet je als leerkracht kunnen inleven in kinderen en ouders’, ‘ande-
ren begeleiden, opkomen voor anderen, dienstbaar zijn’, ’weten dat er broze mensen 
aan je (deel)zorg zijn toevertrouwd, die je mee mag vormen. Je moet je omwille van 
henzelf en van jou als docent met inzet geven’, ‘er zijn voor de ander’, ‘betrokken-
heid bij de ontwikkeling van jonge mensen’.
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3. Kwalificatie (af te korten als KW). Ook hier gebruikten de respondenten ver-
schillende formuleringen die wijzen op het vakinhoudelijke aspect van de rol van 
de leraar; dit aspect werd overigens minder vaak genoemd dan de bovenstaande 
begrippen (ook door leraren VO). Respondenten gebruiken hier termen als: ‘Een 
vakman die fundamenten probeert te leggen, waarop de toekomst van de leerling 
kan worden gebouwd’, ‘zonder deze ‘liefde’ voor ’t vak, geloof ik dat je het niet lang 
volhoudt in ’t onderwijs’, ‘in de wieg gelegd voor …’. ‘iemand die ‘geboren is’ om 
uit te leggen en zijn visie te verkondigen’, ‘dan denk ik aan mijn beroep docent wis-
kunde, ik vind lesgeven fantastisch’, ‘ik voel me geknipt voor dit vak en het lesgeven 
hierin’, ‘wat betreft het onderwijs: passie voor het vak, de innerlijke overtuiging om 
die kinderen echt iets mee te geven’, ‘in het onderwijs wil je kennis delen met je 
leerlingen’.

4. Spirituele Associatie in relatie tot onderwijskundige oriëntatie (af te korten als: 
SA). Een beperkt aantal respondenten gebruikte formuleringen die wezen op het 
spiritueel inspirerende aspect binnen hun beleving van het leraarschap. Het gaat hier 
dus niet om een of andere spirituele beleving als zodanig (bijv. het geloven dat er 
iets is tussen hemel en aarde, deze beleving kwam bij een ruime meerderheid van 
de respondenten voor), maar om de spirituele beleving als inspiratiebron voor het 
leraarschap. De term spirituele associatie (SA) duidt dus op een bepaalde vorm van 
inspiratie die afkomstig is uit een spirituele bron die transcendent is aan ons men-
selijk bestaan. Voor nogal wat leraren bleek het een dusdanig belangrijk item te zijn, 
dat ik besloten heb dit aspect op te nemen onder de vier hoofdcategorieën. De res-
pondenten gebruikten hier uiteenlopende formuleringen: zo sprak een respondent 
over een “mysterieuze kracht die zich uit in de drang om behulpzaam te zijn (…) 
t.o.v. anderen m.b.t. (…) opvoeding en een betere samenleving”, terwijl anderen 
expliciet naar God verwezen. Sommige respondenten gaven hier zeer persoonlijke 
antwoorden.

Opvallend genoeg waren er nauwelijks verschillen tussen de data van het PO en het VO 
met betrekking tot deze vier domeinen.

Stap 3

Voordeel van het gebruik van Kwalitan was dat het intensieve coderingswerk niet al-
leen de bovengenoemde vier domeinen opleverde, maar ook een indicatie gaf van 
de kwantitatieve verhoudingen tussen deze domeinen. Ook bij de volgende stappen 
ging het kwalitatieve coderingswerk gelijk op met het verkrijgen van de kwantitatieve 
verhoudingen tussen de domeinen en de onderliggende categorieën. De kwantitatieve 
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gegevens werden in tabelvorm weergegeven om op deze wijze een globale indicatie te 
geven van het voorkomen van de domeinen en categorieën (zie boven 3.2.2).

Stap 4

Vervolgens werd een viertal bestanden aangelegd op grond van de bovenstaande do-
meinen. In deze bestanden werden per domein alle relevante tekstfragmenten bij elkaar 
gezet. Regelmatig werd een fragment ondergebracht in meerdere bestanden, omdat het 
op meerdere domeinen betrekking had. 

Stap 5 

Een volgende stap was het onderzoeken van elk van de vier bovengenoemde domein-
bestanden op het voorkomen van patronen binnen betreffende fragmenten. Op deze 
wijze kon ieder domein gedifferentieerd worden; deze differentiaties werden de onder-
liggende categorieën bij de domeinen genoemd. Per domein zijn de bij deze categorie-
en horende fragmenten in afzonderlijke bestanden vastgelegd. Naast de vier domeinen 
zijn ook alle uitspraken van de respondenten die aangaven ‘niets met roeping te hebben’ 
bij elkaar gezet. Ook hier ging dankzij het gebruik van Kwalitan het kwalitatieve code-
ringswerk gelijk op met het verkrijgen van kwantitatieve verhoudingen.

Stap 6

Aangezien het bovengenoemde coderen en analyseren een subjectief interpretatiepro-
ces was, heb ik gekozen voor de werkwijze van de zogeheten intersubjectiviteit om tot 
‘consensus between researchers’ te komen (Baarda, De Goede & Teunissen 2001: 100; 
Geijsel, Van den Berg & Sleegers 1999: 182). Daarbij heb ik dankbaar gebruik gemaakt 
van de deskundigheid van een externe onderzoeker om de stappen 1 tot en met 5 ook 
te doorlopen. Zo namen beide onderzoekers de coderingen stap voor stap door, waarbij 
verschillen van inzicht besproken werden om tot consensus te komen. Op deze wijze 
werd ‘consensual intersubjectivity‘ bereikt met betrekking tot het coderen en analyseren 
van de relevante tekstfragmenten (Geijsel, Van den Berg & Sleegers 1999: 182).

Stap 7

Ten slotte heb ik op basis van de bovenstaande bestanden een tekst geschreven waarin 
de uitkomsten van de verschillende analyses zoveel mogelijk verwerkt zijn. Deze tekst 
werd geschreven door de coderingen binnen een categorie te groeperen op overeen-
komsten. De aldus ontstane groepen van gecodeerde uitspraken ordende ik zodat de 
structuur van de uiteindelijke tekst ontstond. Met behulp van deze groepen uitspraken 
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werd de eindtekst geschreven; hierbij passeerden alle afzonderlijke uitspraken de revue. 
Op deze wijze kon zowel recht worden gedaan aan de (veelzijdige en uitvoerige) in-
breng van de respondenten als aan het vereiste abstractieniveau. Deze tekst geeft een 
antwoord op de eerste onderzoeksvraag: Hoe kijken leraren tegen het begrip roeping aan? 
Dit deel van het onderzoek staat beschreven in hoofdstuk 4.

De aldus verkregen domeinen en categorieën waarmee roeping gekenmerkt kon wor-
den, werden als codes gebruikt binnen het analyseren van de onderzoeksdata van de 
interviews. Bovendien vormden de uitkomsten van deze enquête een vorm van bench-
mark ten opzichte van de uitkomsten met betrekking tot roeping van de interviews. 
Het vergelijken van zowel de inhouden als de verhoudingen van beide onderzoeksvor-
men maakte een verdiept inzicht in de gegevens mogelijk. Over het analyseren van deze 
data gaan de volgende twee subparagrafen.

3.6.2  Analyse van de data van de biografische en de 
semigestructureerde, open interviews

In deze subparagraaf wordt besproken hoe de uitkomsten van de biografische en se-
migestructureerde, open interviews geanalyseerd zijn. De analyse van deze interviews 
vond plaats in een aantal stappen die hieronder beschreven worden (Baarda, De Goede 
& Van der Meer-Middelburg 1996: 154-158)101. Omdat de uitkomsten van beide in-
terviews gebruikt werden ter beantwoording van zowel onderzoeksvraag 2 als onder-
zoeksvraag 3, beschrijf ik hieronder eerst de gemeenschappelijke stappen die voor beide 
onderzoeksvragen gelijk zijn (3.6.2.1). Daarna worden de specifieke stappen beschreven 
met betrekking tot onderzoeksvraag 2 (3.6.2.2) en vervolgens met betrekking tot on-
derzoeksvraag 3 (3.6.2.3).

De wijze van analyseren was deductief van aard, omdat de bronteksten werden geana-
lyseerd met behulp van externe categorieën. Deze externe categorieën betroffen ener-
zijds de zes dimensies van het professioneel zelfverstaan en anderzijds de vier domeinen 
afkomstig uit de enquête roeping (met onderliggende categorieën).
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3.6.2.1 Gemeenschappelijke stappen van de analyse

Stap 1: De naam van de bronteksten

Voor de beide analyses waren tweemaal 18 bronteksten beschikbaar (12 PO en 6 VO, 
voor zowel het eerste als tweede interview)102. Ieder bestand kreeg een naam; hierbij 
maakte ik de volgende overwegingen. De bijdrage van iedere respondent werd met een 
korte aanduiding gekenmerkt, nl. R-1 tot en met R-18. Bij nader inzien werden nadere 
aanduidingen als man-vrouw, leeftijd, PO of  VO niet meegenomen in deze aanduiding, 
omdat deze zaken niet alleen als bekend verondersteld mochten worden (zie 3.4.2.3, 
Tabel 3.4.) maar ook weinig ter zake deden. Ook het onderscheid tussen eerste en 
tweede interview werd in tweede instantie weggelaten. Ten eerste omdat, gezien de vele 
verwijzingen, het tekstoverzicht hierdoor nodeloos verminderd zou worden. Ten twee-
de, omdat het me voor de lezer niet van doorslaggevend belang leek om te weten of het 
antwoord uit het eerste of tweede interview afkomstig was. Wel is al het materiaal voor 
andere onderzoekers zo opgeslagen dat dit desgewenst beschikbaar gesteld kan worden. 

Stap 2: Tekstfragmenten en eerste reductiefase

Vervolgens vond de eerste kwalitatieve analyse van de bronteksten plaats, die daartoe 
verdeeld werden in tekstfragmenten (dit betrof alleen het biografisch interview, omdat 
het semigestructureerd, open interview al een indeling kende op grond van de 16 vra-
gen). De betreffende teksten werden – met de onderzoeksvragen in het achterhoofd 
– een aantal keren grondig gelezen en herlezen om vertrouwd te raken met de teksten 
van betreffende respondent: “(…) it is essential to almost live and dream the interviews 
– to be able to recall each setting and respondent, and the key themes of each interview” 
(Gaskell 2000: 43; vgl. Baarda, De Goede & Van der Meer-Middelburg 1996: 154-155). 
Vervolgens werden de tekstfragmenten geïdentificeerd die voor de beantwoording van 
onderzoeksvragen 2 en 3 niet relevant waren (Ibidem: 155). Deze fragmenten werden 
ter zijde gelegd (de oorspronkelijke bronteksten werden bewaard). In geval van twijfel 
of vragen werd altijd teruggegrepen op de oorspronkelijke brontekst.

Stap 3: Eerste abstractiefase

Hier is gezocht naar fragmenten die voor het onderzoek belangrijke inhouden bevat-
ten. Richtsnoer daarbij waren de codes vanuit het professioneel zelfverstaan (de zes 
dimensies) en de codes vanuit de enquête roeping (de vier domeinen). Tijdens een 
intensief interpretatieproces werden – wederom met behulp van Kwalitan – codes toe-
gekend aan de betreffende fragmenten (het coderen op grond van de zes dimensies ge-
beurde geheel losstaand van het coderen op grond van de vier domeinen van roeping). 
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Deze fase werd herhaaldelijk hernomen, omdat er een voortdurende aanscherping van 
de coderingen plaatsvond. Hierbij werd regelmatig teruggegrepen op het oorspron-
kelijke onderzoeksmateriaal om de band met de betekenisgeving door de betreffende 
respondenten zo veel mogelijk recht te doen. 

Stap 4: Kwantitatieve verhoudingen

Het gebruik van Kwalitan had ook hier als voordeel dat het intensieve coderingswerk 
niet alleen de bovengenoemde vier domeinen opleverde, maar ook een indicatie gaf 
van de kwantitatieve verhoudingen. Ook bij de volgende stappen ging het kwalitatieve 
coderingswerk gelijk op met het verkrijgen van de kwantitatieve gegevens. Deze ge-
gevens werden in tabelvorm weergegeven om op deze wijze een globale indicatie te 
geven van de verhoudingen tussen de dimensies (zie boven 3.2.2).

Stap 5: Tweede abstractiefase

Vervolgens werd het gecodeerde materiaal nogmaals per dimensie van het professioneel 
zelfverstaan dan wel per domein van roeping doorgenomen. Zo werden per dimensie 
een aantal onderliggende categorieën ontdekt waarmee de dimensies konden worden 
gedifferentieerd op grond van de inhoudelijke verscheidenheid van het onderzoeksma-
teriaal. Bij de domeinen van roeping waren de onderliggende categorieën al bekend en 
werd gekeken in hoeverre deze categorieën ook voorkwamen bij de interviews; uiter-
aard werd ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat hier andere domeinen dan 
wel categorieën voor zouden kunnen komen. Op deze wijze kon een gedifferentieerd 
beeld verkregen worden van zowel de zes dimensies van het professioneel zelfverstaan 
als de vier domeinen van roeping. Ook hier bood Kwalitan hand- en spandiensten om-
dat het niet alleen behulpzaam was bij het interpreterend toekennen van codes, maar 
ook en tegelijkertijd de kwantitatieve verhoudingen tevoorschijn liet komen. 

Stap 6: Zoeken naar intersubjectiviteit 

Hiervoor geldt hetzelfde als voor stap 5 van paragraaf 3.6.1. Een andere manier om de 
intersubjectiviteit te versterken was het driedubbele terugkoppelen van de onderzoeks-
gegevens naar de respondenten, de zogeheten member check (zie 3.7.1.1.F en 7.4).
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3.6.2.2 Analyse ter beantwoording van onderzoeksvraag 2

De bovengenoemde stappen dienden als voorbereiding voor het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen 2 en 3. In deze subparagraaf zet ik de specifieke stappen uiteen die 
genomen werden om te komen tot de beantwoording van onderzoeksvraag 2: Wat is 
het professioneel zelfverstaan van leraren?

Alle antwoorden op de eerste 15 vragen van het semigestructureerd, open interview 
werden geanalyseerd op de aanwezigheid van de zes dimensies van het professioneel 
zelfverstaan. Hierbij werd rekening gehouden met de mogelijkheid dat de antwoorden 
op deze vragen van toepassing zouden kunnen zijn op meerdere dimensies. Vervolgens 
werden ook de onderzoeksdata van het biografisch interview geanalyseerd met het oog 
op de zes dimensies. Op de grond van deze uitkomsten werden voor alle 18 responden-
ten de zes dimensies (en onderliggende categorieën) van het professioneel zelfverstaan 
in beeld gebracht. De uiteindelijke tekst werd op dezelfde wijze geschreven als boven 
beschreven in stap 7 met betrekking tot de enquête over roeping (zie 3.6.1).

Met behulp van deze gegevens werd de tweede onderzoeksvraag beantwoord. Dit deel 
van het onderzoek staat beschreven in hoofdstuk 5.

3.6.2.3 Analyse ter beantwoording van onderzoeksvraag 3

Ook hier dienden de bovengenoemde stappen als voorbereiding. In deze subparagraaf 
zet ik de specifieke stappen uiteen die genomen werden om te komen tot de beant-
woording van onderzoeksvraag 3: Wat is de relatie tussen het professioneel zelfverstaan en 
roeping?

De beantwoording van onderzoeksvraag 3 verliep in twee fasen. Hieronder wordt per 
fase de manier van analyseren weergegeven.

Fase 1: Op zoek naar de aanwezigheid van roeping

In de eerste fase werden de onderzoeksdata van zowel het semigestructureerd, open als 
het biografisch interview onderzocht op het voorkomen van het begrip roeping bin-
nen het professioneel zelfverstaan. Dit onderzoek kende vier stappen. 

Ten eerste heb ik gekeken of respondenten in de interviews (behalve vraag 16 van het 
tweede interview) expliciet iets over roeping verteld hadden. Slechts bij één respondent 
was dit het geval en deze antwoorden zijn als zodanig meegenomen in het onderzoek. 
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Ten tweede zijn de interviews geanalyseerd op het voorkomen van de vier domeinen 
(en onderliggende categorieën) van roeping; hierbij werd de mogelijkheid van andere 
domeinen en categorieën open gehouden. Op grond van de uitkomsten van deze 
analyse werd de eventuele aanwezigheid van roeping in kaart gebracht en inhoudelijk 
besproken.

Ten derde werden de antwoorden op de expliciete vraag naar roeping (vraag 16) geana-
lyseerd; de uitkomsten hiervan werden vergeleken met eerdere uitkomsten wat betreft 
roeping. Hier stond ik nadrukkelijk stil bij eventuele verschillen tussen deze antwoor-
den en hoe deze te verklaard zouden kunnen worden op grond van de inbreng van de 
respondenten. 

Ten vierde werden de uitkomsten van de bovenstaande drie stappen met elkaar verge-
leken, zodat voor de gehele onderzoeksgroep de eventuele aanwezigheid van roeping 
met betrekking tot het eigen leraarschap beschreven konden worden.

Fase 2:  Op zoek naar de relatie tussen roeping en de zes dimensies van het 
professioneel zelfverstaan van leraren

In de tweede fase werd de relatie tussen de zes dimensies van het professioneel zelfver-
staan en roeping onderzocht. Anders gezegd, hier werd onderzocht of en zo ja, welke 
rol roeping speelde ten aanzien van de zes dimensies van het professioneel zelfverstaan 
van de respondentengroep. De in fase 1 geïdentificeerde en gecodeerde tekstfragmenten 
waarin – impliciet dan wel expliciet – sprake was van roeping konden nu vergeleken 
worden met de zes dimensies van het professioneel zelfverstaan. Deze vergelijkingen 
maakten het mogelijk om de beleving van roeping te situeren ten opzichte van deze zes 
dimensies. Bovendien werden door een uitvoerige schets van een van de respondenten 
zowel de dimensies van het professioneel zelfverstaan als de domeinen van roeping 
biografisch in beeld gebracht. Op grond van deze analyses kon onderzoeksvraag 3 van 
het onderzoek beantwoord worden: Wat is de relatie tussen het professioneel zelfverstaan van 
leraren en roeping?

Dit deel van het onderzoek staat beschreven in hoofdstuk 6.
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3.6.3 Analyse van alle verzamelde data

De boven beschreven analyses en de daarmee verkregen antwoorden op de drie on-
derzoeksvragen vormden het empirisch onderzoek. Op deze wijze werden zowel het 
begrip roeping als de wijze waarop roeping in relatie staat tot het professioneel zelfver-
staan verduidelijkt vanuit de betekenisgeving van de respondenten. Op deze antwoor-
den werd in de vorm van een discussie (hoofdstuk 7) nogmaals ingegaan. Op deze wijze 
werd het mogelijk meer inzicht te krijgen in de meerwaarde van het begrip roeping 
binnen het professioneel zelfverstaan van de respondenten van de beide interviews.

3.7 kwaliteitscriteria

Bovenstaande methodologische overwegingen wil ik afsluiten door in te gaan op enke-
le kwaliteitsaspecten van de gehanteerde werkwijze. Zo worden twee belangrijke me-
thodologische criteria besproken, te weten validiteit (3.7.1) en betrouwbaarheid (3.7.2). 
Deze overwegingen worden afgesloten met de eisen die ik als kwalitatief onderzoeker 
aan mijzelf gesteld heb (3.7.3).

3.7.1 Validiteit

In de onderstaande subparagrafen wordt besproken hoe ik recht heb proberen te doen 
aan het methodologische criterium van de interne en externe validiteit. Vanwege het 
exploratieve karakter van dit onderzoek zal de meeste aandacht uitgaan naar de interne 
validiteit en minder naar de externe validiteit.

3.7.1.1 Interne validiteit

De interne validiteit betreft de mate waarin de verkregen onderzoeksdata en de analyses 
daarvan recht doen aan de onderzochte werkelijkheid (Baarda, De Goede & Van der 
Meer-Middelburg 1996: 33; Kelchtermans 1994: 152). Deze vorm van validiteit heb ik 
op onderstaande zes manieren proberen te waarborgen.

A. Het conceptueel kader dat de achtergrond vormde van dit onderzoek werd theo-
retisch geëxpliciteerd, zodat andere onderzoekers helderheid hebben over het ont-
staan en de context van de onderzoeksvragen (construct validiteit). Bovendien kan 
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het gehele onderzoek zo beter worden afgestemd op elders verworven inzichten en 
bevindingen (Hoogstraten 1988: 23).

B. De keuze voor kwalitatief onderzoek, waarbij geprobeerd wordt de betekenisgeving 
van de respondenten zoveel mogelijk recht te doen, diende de validiteit (Hutjes & 
Van Buuren 2007: 74; Baarda, De Goede en Teunissen 2001: 18). In het bijzonder 
gold dit voor het biografisch interview, waarbij de onderzoeksvraag en de houding 
van de onderzoeker de medewerking van de respondenten maximaliseerden (Maso 
& Smaling 1998/2004: 10, 100, 107-116; Baarda, De Goede & Van der Meer-Mid-
delburg 1996: 34, 113). Deze medewerking is zeker bij kwalitatief onderzoek vereist 
omdat de onderzochte zoveel meer weet dan de onderzoeker (Maso & Smaling 
1998/2004: 111). Het onderzoeksgegeven dat de deelnemers aan de interviews be-
reid waren om zoveel en diepgaand over hun professioneel zelfverstaan te vertellen 
leek me recht evenredig met de validiteit van de verkregen gegevens (Kelchtermans 
1994: 137-138). 

C. Door de onderzoeksmethode en haar instrumenten af te stemmen op de onder-
zoeksvragen (zie boven).

D. Door gebruik te maken van triangulatie. Zo heb ik gebruik gemaakt van verschil-
lende databronnen en onderzoeksmethoden (Hutjes & Van Buuren 2007: 98; Baar-
da, De Goede en van der Meer-Middelburg 1996: 13-31). De voordelen van het 
werken met drie verschillende, maar samenhangende onderzoeksinstrumenten zijn 
als volgt te omschrijven. Ieder instrument kende zijn eigen voor- en nadelen. Wan-
neer ik als onderzoeker van slechts één onderzoeksinstrument gebruik gemaakt zou 
hebben, zou dat het onderzoek kwetsbaar gemaakt hebben. Door te werken met 
meerdere instrumenten konden de eventuele nadelen beter opgevangen worden. 
Zo had het enquêteren als voordeel dat in relatief korte tijd veel respondenten te 
bevragen waren. Het nadeel was echter dat er nauwelijks ruimte was voor het mo-
gelijke biografische verhaal achter de visie op roeping (enkele respondenten die per 
mail antwoordden hadden die ruimte wel genomen). 
Een voordeel van de biografische interviews was de mogelijkheid tot diepgang 
waardoor de persoonlijke betekenisgeving van het professioneel zelfverstaan recht 
kon worden gedaan. Een nadeel van de biografisch interviews was dat op deze wijze 
slechts weinig respondenten te bevragen waren vanwege de hoge tijdsinvestering. 
Een ander nadeel van het biografisch interview was dat ieder gesprek zijn eigen 
dynamiek kende, waardoor de interviews qua besproken onderwerpen niet gelijk 
op liepen. 
Dit laatste nadeel was juist niet aanwezig bij de semigestructureerde, open inter-
views. Door de respondenten van de interviews op verschillende momenten en 
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wijzen te bevragen ontstond bovendien een cumulatief effect, waardoor verschil-
lende bouwstenen aangeleverd werden voor de professionele levenspuzzels van de 
respondenten. Op deze wijze werd het onderzoek minder afhankelijk van inciden-
tele factoren en kreeg de persoon van de respondent meer kans zich te uiten.

E. De aldus verkregen onderzoeksgegevens heb ik zowel kwantitatief als kwalitatief 
met elkaar vergeleken. Wanneer deze gegevens met elkaar in overeenstemming wa-
ren of elkaar niet tegenspraken, was dat voor mij een indicatie voor een (hoge) 
interne validiteit (Baarda, De Goede & Teunissen 2001: 96; Baarda, De Goede & Van 
der Meer-Middelburg 1996: 34). 

F. Een laatste manier om de validiteit te versterken was het terugkoppelen van de on-
derzoeksgegevens naar de respondenten. Deze terugkoppeling vond driemaal plaats. 

Allereerst toen het uitgetypte verslag van het biografisch interview naar de afzonderlijke 
respondenten werd teruggezonden. De tweede keer toen het uitgetypte verslag van het 
semigestructureerd, open interview werd teruggezonden. Zo konden de respondenten 
niet alleen controleren of de weergave van de gesprekken juist was, maar konden zij 
ook eventuele opmerkingen of toevoegingen bij de teksten geven. Alle respondenten 
reageerden beide keren unaniem positief op de verslagen: ze konden zich er volledig in 
herkennen. Bovendien gaven nogal wat respondenten aan dat ze respect hadden voor 
de inzet die de onderzoeker zich getroostte om de (enorm lange) verhalen helemaal uit 
te typen. Ook gaf het mij als onderzoeker de kans om eventuele onduidelijkheden in 
de bandopname na te vragen. Op deze wijze hoopte ik tot valide onderzoeksmateriaal 
als uitgangspunt voor de verdere analyse te komen. 

De derde terugkoppeling vond plaats toen de respondenten – ieder afzonderlijk uiter-
aard en jaren later – de eerste analyse van hun inbreng toegezonden kregen. Ook deze 
laatste terugkoppeling stond ten dienste van wat Kelchtermans (1994: 154) de commu-
nicatieve validering noemt (vgl. ook Hutjes & Van Buuren 2007: 195; Maso & Smaling 
1998/2004: 109-110). Op deze wijze werden de respondenten in staat gesteld om op 
verschillende fasen van het onderzoek te reageren. Deze vorm van validering hield een 
zogenaamde member check in waarbij gegevens en interpretaties aan de respondenten 
werden voorgelegd om te achterhalen of de reconstructie van de werkelijkheid door de 
onderzoeker ook voor hen herkenbaar was (Hutjes & Van Buuren 2007: 57). Op deze 
wijze kon de houdbaarheid van de interpretaties door de onderzoeker worden nage-
gaan. Alle respondenten hebben aan het derde verzoek tot terugkoppeling voldaan; de 
reacties zijn in het discussiehoofdstuk verwerkt (7.4).
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Wanneer een respondent aan zou geven zich niet te kunnen vinden in een bepaalde 
interpretatie, zou ik hem gevraagd hebben om deze afwijzing te onderbouwen. Dit 
laatste is echter bij geen enkele respondent het geval geweest.

3.7.1.2 Externe validiteit

De externe validiteit betreft de generaliseerbaarheid van de uitkomsten van het on-
derzoek, dat wil zeggen in hoeverre de onderzoeksresultaten gegeneraliseerd kunnen 
worden naar niet onderzochte situaties (Wester & Peters 2004: 192). Uit de analyses 
die gepleegd werden resulteerden inzichten die de individuele casussen overschreden. 
Hierbij kwamen onder andere gemeenschappelijke thema’s en patronen naar voren; 
patronen die – zeker omdat ze soms ook door de literatuurstudie bevestigd werden – 
niet slechts gebonden hoeven te zijn aan de onderzoeksgroep. De uitkomsten van de 
enquête naar roeping kunnen redelijk representatief genoemd worden ten aanzien van 
de totale populatie leraren PO en VO in Nederland; deze representativiteit heeft ove-
rigens met name betrekking op de uitkomsten wat betreft de domeinen van roeping 
en niet zozeer op de onderliggende categorieën. De uitkomsten van de interviews zijn 
meer indicatief voor leraren PO en VO in Nederland.

3.7.2 Betrouwbaarheid

Hier bespreek ik de vraag naar betrouwbaarheid, dat wil zeggen in hoeverre de in dit 
onderzoek toegepaste procedures geleid hebben tot een verdedigbare nauwkeurigheid. 
Toepassing van de in dit onderzoek beschreven procedures door collega-onderzoekers 
zou dan ook soortgelijke resultaten dienen op te leveren (Hutjes & Van Buuren 2007: 
58, 74 en 209; Wester & Peters 2004: 192; Kelchtermans 1994: 149)103. In dat laatste geval 
mag er van uitgegaan worden dat er geen sprake is van toevallige of onsystematische 
vertekeningen van het object van onderzoek (Maso & Smaling 1998/2004: 68). Dit 
methodologische criterium heb ik op onderstaande manieren proberen te waarborgen. 

A. Door de uitvoerige beschrijving van de onderzoeksmethoden wordt de gevolgde 
werkwijze ook voor anderen toegankelijk. Hierdoor kunnen andere onderzoekers 
hun eigen oordeel vormen en desgewenst het onderzoek herhalen (Hutjes & Van 
Buuren 2007: 100; Maso & Smaling 1998/2004: 70; Wester 1995: 203-204; Kelch-
termans 1994: 149). 
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B. Er is gebruik gemaakt van dataregistratie-apparatuur om de data van de interviews 
vast te leggen. Deze data zijn gedigitaliseerd en na afloop aan de respondenten voor-
gelegd. Op deze wijze kreeg ik als onderzoeker de beschikking over betrouwbare 
onderzoeksgegevens (Maso & Smaling 1998/2004: 69; Baarda, De Goede & Van der 
Meer-Middelburg 1996: 33; Kelchtermans 1994: 125).

C. Door de eigen inbreng als onderzoeker te expliciteren bij de interviews. Een on-
derzoeker ‘vindt’ zijn gegevens niet zomaar, maar produceert ze via zijn waarne-
mingshandelen. Daarom vormde – in het bijzonder bij het biografisch interview 
– mijn eigen persoon het voornaamste onderzoeksinstrument (Hutjes & Van Buu-
ren 2007: 77; Maso & Smaling 1998/2004: 10; Kelchtermans 1994: 141). Bij der-
gelijke interviews is het onderlinge vertrouwen een mogelijkheidsvoorwaarde; het 
noodzakelijke samenspel tussen het intellectuele en het emotionele dient daarbij 
echter kritisch onderzocht te worden. Om verkeerde beïnvloedingen tegen te gaan 
is daarom zelfreflectie van de kant van de onderzoeker noodzakelijk (Kelchtermans 
1994: 140-141). Om die reden heb ik diepgaand biografisch onderzoek gedaan naar 
mijn eigen persoon- en leraar-zijn (Banning 2007); ook heb ik mijn ideeën over het 
leraarschap diepgaand uitgewerkt (Banning 2011 en 2013). Mijn eigen denken en 
beleven vormden op deze wijze niet zozeer een belemmering voor het onderzoek, 
maar maakten het me als onderzoeker ‘mogelijk de belevingswereld van de ander te 
bevragen en te begrijpen’ (Kelchtermans 1994: 141; Palmer 2000). Bovendien had 
ik me geoefend in de ‘verstehende Methode’, waarbij ik mijn eigen betekenisgeving 
als het ware tussen haakjes heb leren zetten om een open oor en oog te zijn voor 
de respondenten.

D. Het niet mee laten doen van bepaalde respondenten vanwege de te grote vertrou-
welijkheid met de onderzoeker. 

E. In het kader van de betrouwbaarheid is samenwerking met andere onderzoekers 
van belang (Kelchtermans 1994: 150-151)104. Om deze reden heb ik tijdens het 
empirisch onderzoek intensief samengewerkt met een externe onderzoeker. Alle 
coderingen en analyses werden ook door hem bestudeerd. Vrijwel steeds bestond er 
grote overeenstemming over de analyses; in een aantal gevallen leverde het overleg 
voorstellen tot aanpassing van coderingen en analyses op.

F. Als onderzoeker was ik bekend met bepaalde respondentengroepen. Als kwalita-
tief onderzoeker heb ik proberen te voldoen aan de complementaire vereisten van 
enerzijds enige vertrouwdheid met het onderzoeksgebied en anderzijds het in acht 
nemen van de methodische distantie, zonder dat respondenten dat als afstandelijk 
zouden ervaren (Prinsenberg 2007: 341). In dit kader was bekendheid een voordeel 
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voor de onderzoeker, omdat het zowel de fysieke als mentale toegang tot het onder-
zoeksgebied vergemakkelijkte (Kelchtermans 1994: 137-138 en 145; Wester 1995: 
192). Overigens was ik er mij voortdurend van bewust dat deze bekendheid tege-
lijkertijd een mogelijke valkuil vormde. Zo speelde het belang van de onderzoeker 
als ‘relatieve buitenstaander’: als onderzoeker moest ik immers op geen enkele wijze 
een bedreiging vormen voor (de loopbaan van) de respondent. Ook moest ik als 
onderzoeker het gevaar van ‘going native’ het hoofd bieden om overidentificatie met 
vertroebeling van de onderzoeksdata te voorkomen (Wester & Peters 2004: 52). 
Deze gevaren ben ik tegengegaan door me strikt te houden aan mijn rol en taken 
als onderzoeker (zie hieronder). 

Bekendheid bij de deelnemers aan de enquêtes

Zoals gezegd heeft een groot deel van de leraren PO de enquêtes ingevuld tijdens 
een teamvergadering, waarbij ze niet wisten van wie de enquête afkomstig was. Bij 
deze groep speelde de bekendheid dus geen rol; bij de andere groep heb ik me strikt 
aan mijn rol als onderzoeker gehouden. De leraren VO kregen het verzoek van de 
enquête persoonlijk van de onderzoeker, de bekendheid speelde hier dus wel een 
rol. Bij het verzoek deelde ik daarom nadrukkelijk mee dat er geen enkele ver-
plichting bestond om het enquêteformulier in te vullen; ook kregen de betreffende 
leraren te horen dat ik niet meer naar de enquête zou vragen en wel zou zien of 
de enquête al dan niet zou worden ingevuld. Bovendien zegde ik nadrukkelijk ver-
trouwelijkheid toe (dit stond ook op het enquêteformulier). Ook had ik het thema 
roeping nooit met mijn collega’s besproken, zodat er in deze specifieke zin ook geen 
invloed van mij kon zijn uitgegaan (overigens had ik met de meeste collega’s nog 
nooit een persoonlijk gesprek gevoerd).

Bekendheid bij de deelnemers aan de interviews

Voor wat betreft de interviews met respondenten uit het VO verwijs ik terug naar 
3.4.2.2; deze groep respondenten was volstrekt onbekend met de onderzoeker. Bo-
vendien werden enkele collega-leraren VO die verzochten om ook deel te mogen 
nemen aan de interviews afgewezen. 
Hier ga ik nader in op de interviews die afgenomen zijn met de respondenten uit 
het PO. Deze groep respondenten kende ik als onderzoeker wel enigermate. De 
mogelijke vertekeningen ben ik als volgt tegengegaan. Vanaf het eerste contact tot 
en met de beide interviews heb ik me formeel geprofileerd als onderzoeker. Boven-
dien hield ik me strikt aan de interviewvragen. Het van te voren invullen van alle 
persoonlijke gegevens, de formele ondertekening om in alle vrijheid mee te doen 
aan het onderzoek met mijn toezegging van vertrouwelijkheid zorgden voor een 
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objectieve onderzoekssfeer, waarin ruimte was voor zowel persoonlijke aandacht als 
de nodige distantie. De vaak persoonlijke en inhoudelijk uiteenlopende verhalen 
van de respondenten lieten zien dat men zich vertrouwd en tegelijk vrij genoeg 
voelde om het eigen professioneel zelfverstaan uit de doeken te doen. Bovendien 
waren er nauwelijks verschillen in de mate van persoonlijke inkleuring waar te ne-
men tussen de interviews die bij de ‘onbekende’ en al bekende respondenten wer-
den afgenomen. Ook werd na afloop van het tweede interview expliciet gevraagd 
hoe men de interviews ervaren had; de antwoorden op deze vraag waren unaniem 
positief en in het bijzonder vanwege de diepgang en het vertrouwelijke karakter.
Op grond van bovenstaande maatregelen leek me het bekend zijn van de onderzoe-
ker aan een deel van de respondenten de betrouwbaarheid van het onderzoek niet 
in de weg te staan. 

G. De reacties van de respondenten van de interviews vormden een aanduiding voor 
de betrouwbaarheid van het onderzoeksmateriaal. Het betrof reacties als: het langer 
willen doorpraten, de getoonde openhartigheid, het aangeven nog nooit zo diep-
gaand gesproken te hebben over onderwijs, het blij zijn met het kwijt kunnen van 
hun verhaal, het bedanken van de onderzoeker door respondenten zowel voor het 
interview als de getranscribeerde weergave105. Daarbij gaven alle respondenten aan 
het interview (soms zelf in hoge mate) gewaardeerd te hebben. Zo gaf een respon-
dent op de vraag: “Hoe kijk jij nu na afloop tegen die twee interviews aan?” als antwoord:

“Nou, ik vind op zich, vind ik het praten op déze manier over onderwijs en wat 

jou daar in drijft, ja, dat doe ik gewoon heel graag. Want het heeft met het, met 

het échte wezen van het onderwijs en de mens te maken. En heel vaak kom je 

daar niet aan toe om daar met mensen over te praten. En nu hebben we daar niet 

zo over gepraat, je hebt de vragen gesteld en ík heb voornamelijk gepraat, maar 

ik heb ervaren dat ik dat gewoon heel fijn vind om dus echt over de wezenlijke 

dingen, van het zíjn van mezelf en van voornamelijk het onderwijs te spreken” 

(R-7).

Een andere respondent antwoordde: 

“Nou, ik vond het wel heel leuk om eh, omdat je er wel veel mee bezig bent, is 

het ook wel heel leuk als daar gerichte vragen over gesteld worden. Dat helpt je 

ook weer om dingen een beetje te ordenen voor jezelf ... En dat maakt sommige 

dingen ook weer wat duidelijker, geloof ik. Ja, dus ik vond, ik vond het wel een, 

een verrijkende ervaring voor mezelf ook” (R-13).

Een derde respondent vertelde na afloop van het eerste interview: 
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“Ik vind het heel prettig, ja. Ik heb me wel voorgesteld, of ja, ik had erover ge-

dacht van, eh, hoe zou het verlopen? Dat het zó zou verlopen, had ik eigenlijk 

helemaal niet gedacht. Ik had veel meer, eh ..., nee, dat is trouwens niet waar. 

Ik had misschien wel gedacht, of in ieder geval gehoopt, ik had gehoopt dat het 

niet in, in zakelijke, puur zakelijk verhaal zou worden” (PO-8). 

Aan het begin van het tweede interview toen ik de respondent bedankte voor het 
beantwoorden van enkele vragen bij het verslag van het eerste interview zei betref-
fende respondent: 

“Ik had zo iets van: “Zóóó! Wat prachtig dat je dit mag meemaken”. Dat klinkt 

dan gelijk zo theatraal, maar dat komt wel recht uit mijn hart. Ik vind dat heel 

bijzonder dat ik dat zo aan jou verteld heb. Er zijn niet zoveel mensen aan wie 

ik dat zou gaan vertellen” (PO-8). 

3.7.3 Eisen aan de onderzoeker

Binnen alle vormen van wetenschappelijk onderzoek speelt de onderzoeker als persoon 
een rol. Binnen kwalitatief onderzoek is dit in verhevigde mate het geval, want in zeker 
opzicht is de onderzoeker zijn eigen onderzoeksinstrument. Binnen dit kader beschrijf 
ik twee eisen waarmee ik mijn methodehoofdstuk wil afsluiten. Het betreft twee eisen 
die ik aan mijzelf als onderzoeker gesteld heb, ten eerste de eis van openheid van geest 
en ten tweede de eis van vertrouwelijkheid. 

3.7.3.1 openheid van geest

Kwalitatief onderzoek kenmerkt zich door openheid voor de betekenisgeving van de 
respondenten. Deze methodische openheid vraagt om een openheid van geest van de 
kant van de onderzoeker (Maso & Smaling 1998/2004: 9; 2004: 112; Maso, Andringa & 
Heusèrr 2004: 59). Deze openheid heb ik op verschillende manieren vorm proberen te 
geven. Allereerst door me via literatuuronderzoek een breed beeld van de onderzoeks-
kwestie te vormen (Banning 2011 en 2013). Daarnaast heb ik me in het onderzoeks-
thema verdiept door autobiografisch onderzoek te doen naar mijn eigen ontwikkeling 
als leraar (Banning 2007). Het zou immers niet reëel zijn om een diepgaande open-
heid van de respondenten te verwachten zonder zelf diepgaand aan reflectie gedaan te 
hebben. Bovendien was het door de bovengenoemde introspectie en door de zelfre-
flectie tijdens het onderzoek gemakkelijker om mijn eigen intellectuele en affectieve 
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voorkeuren niet te projecteren op de respondenten. Vervolgens heb ik de openheid be-
tracht door verschillende onderzoeksinstrumenten te ontwerpen om diverse ingangen 
tot mijn respondenten te verkrijgen. 

In meer specifieke zin heb ik de openheid van geest getracht waar te maken door tij-
dens de interviews een innerlijke openheid ten opzichte van de respondenten in acht te 
nemen. Uit de reacties die ik van de respondenten terugkreeg, mocht ik opmaken dat 
deze poging geslaagd genoemd mag worden. Eén anekdote wil ik hier vermelden. Een 
respondent zei op het einde van het eerste interview het volgende over het telefonisch 
contact dat ik – na zijn e-mailaanmelding – met hem had:

“Ik zou hier niet gezeten hebben, als ik niet eh, het gevoel had gehad dat ik mét 

díe díngen die van dieper komen, die mij eh, bewegen, die mij echt bewegen, eh, 

door jou gehóórd kónden wórden [de meeste woorden rustig en wat nadrukkelijker 

uitgesproken]. … Dan had ik het niet eens gezegd [nu snel gesproken]. 

[Iets later] “Ja, nou ja, nogmaals, ik zou hier niet gezeten hebben als ik, als ik dat, 

als ik daar niet van overtuigd was geweest, dat je het kon hóren, dat je het ook wílde 

horen [heel vlot uitgesproken] wat, wat mij beweegt. Tenminste, laat ik het zo zeg-

gen, dat, daar ben ik van uitgegaan. Dus als ik het gevoel zou hebben gekregen: 

“Hier zijn we, nu jou ontmoet hebbend, dat je [vanaf hier tentatief formulerend] 

méér bezig was met, ja, met de cognitieve kant, voor weer een of ander, promotie-

,-onderzoek, [dit stuk wel weer vlot] dan zou ik het achterste van mijn tong niet 

hebben laten zien. Ja, dan, dan moet je dat maar zélf doen, weet je wel” (R-14).

3.7.3.2 Vertrouwelijkheid

Een tweede eis die ik aan mijzelf als onderzoeker stelde was vertrouwelijkheid. De 
boven beschreven openheid van geest vroeg wezenlijk om vertrouwelijkheid, want 
zonder het vertrouwen dat de onderzoeker de gegevens niet zal misbruiken zal geen 
enkele respondent iets wezenlijks over zichzelf vertellen. Daarmee is vertrouwelijkheid 
een mogelijkheidsvoorwaarde voor biografisch onderzoek en valide onderzoeksgege-
vens (Kelchtermans 1994: 141, 147). Deze vertrouwelijkheid heb ik niet alleen formeel 
toegezegd in het door de respondenten ondertekende document waarin zij hun mede-
werking toezegden. Deze formele toezegging kreeg feitelijk pas haar waarde doordat ik 
ook en juist op een persoonlijke wijze deze vertrouwelijkheid probeerde te realiseren 
in de gesprekken zelf. 



Hoofdstuk 3 | Methodisch kader  111

Om deze laatste vorm van vertrouwelijkheid te bevorderen heb ik me in een voor-
onderzoek nadrukkelijk geoefend in de techniek van het onbevangen interviewen106. 
Op deze wijze werd het als het ware een tweede natuur om – verbaal en non-verbaal 
– “geïnteresseerd, open en accepterend te zijn tegenover alles wat respondenten uiten” 
(Maso & Smaling 1998/2004: 93). Hierdoor werd tijdens de interviews een wederkerige 
verhouding van vertrouwen, respect en bereidheid tot delen mogelijk gemaakt (Ibidem: 
108). Terugkijkend bleek deze houding ‘veel interessantere zaken te berde te brengen 
dan ik ooit voor mogelijk heb gehouden’ (Ibidem: 93). Op deze wijze mocht ik waar-
devolle want valide onderzoeksgegevens ontvangen van de respondenten.
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Hoofdstuk 4 |  Analyse van de enquêtes over 
roeping

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat de eerste onderzoeksvraag van het onderzoek centraal: Hoe kijken 
leraren tegen het begrip roeping aan? Door middel van de enquêtes die 210 leraren ingevuld 
hebben zijn onderzoeksdata beschikbaar gekomen om deze onderzoeksvraag te beant-
woorden. Op deze wijze kan het begrip roeping op een inductieve, empirische manier 
omschreven worden vanuit de betekenisgeving van de leraren zelf. 

Bij de bestudering van de onderzoeksdata (open coding, zowel handmatig als met behulp 
van Kwalitan) werd een viertal domeinen waargenomen, te weten: Intern Ethos (IE), 
Relationeel-Pedagogisch (RP), Spirituele associatie (SA) en Kwalificatie (KW). Het 
domein ‘Intern Ethos’ betreft 510 fragmenten waarin de bezieling van waaruit men 
werkt ter sprake komt; het betreft hier de interne drijfveren voor het handelen als leraar. 
Het domein ‘Relationeel-Pedagogisch’ betreft 257 fragmenten waarin leraren hun rela-
tioneel-pedagogische gerichtheid op leerlingen laten zien; zo geven leraren herhaalde-
lijk aan graag met leerlingen om te gaan en aan hun menselijke ontwikkeling te willen 
bijdragen. Het domein ‘Spirituele Associatie’ betreft 157 fragmenten die verwijzen naar 
het religieuze betekenisveld van de respondenten; de betekenisgeving loopt hier uiteen 
van (hoog)kerkelijke associaties tot eigen vormen van spiritualiteit. Het laatste domein 
‘Kwalificatie’ ten slotte betreft een relatief klein aantal, namelijk 53 fragmenten waarin 
leraren aangeven graag les te geven en vakkennis te willen overdragen aan de leerlingen. 

Vergeleken met het totaal aantal fragmenten binnen deze vier domeinen (977) staat het 
domein Intern Ethos op de eerste plaats met 52% van alle fragmenten, tweemaal zoveel 
als bij het domein Relationeel-Pedagogisch met 26%. Vervolgens komt het domein Spi-
rituele Associatie met 16%, terwijl het domein Kwalificatie slechts 5% uitmaakt107. In de 
onderstaande paragrafen zullen deze domeinen nader beschreven worden. Onderstaand 
schema laat de kwantitatieve verhoudingen tussen de vier domeinen zien wat betreft 
aantallen fragmenten. Vooruitlopend op de afzonderlijke analyses kan hier reeds gesteld 
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worden dat het begrip roeping door de overgrote meerderheid van de respondenten 
positief gewaardeerd wordt; zo antwoordt maar liefst 83% positief op vraag 1, 75% posi-
tief op vraag 2, 84% positief op vraag 3 en 83% positief op vraag 4.

Tabel 4.1. Aantallen fragmenten en percentages bij de domeinen Intern Ethos, Relationeel-Pedago-
gisch, spirituele Associatie en kwalificatie
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40%
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16%
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1
0%

2 
1%

3 
1%

34 
16%

3
1%

37
9%

13
7%

0 
0%
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5%

* Op 25 enquêteformulieren (PO) was vraag 5 weggevallen. Hier betreft hier dus 185 antwoorden in totaal.
** De percentages in de tweede tot en met de achtste kolom betreffen steeds het aantal fragmenten ten 
opzichte van de totale onderzoeksgroep (210 respondenten). Het betreft hier de absolute verhoudingen 
per vraag. Ieder fragment staat namelijk voor één respondent. Dus het aantal fragmenten is hetzelfde als 
het aantal respondenten waarbij betreffende codering is geconstateerd.
*** Het percentage in de laatste kolom betreft steeds de verhouding van betreffend domein met het totaal 
aantal fragmenten (977 fragmenten).

De vragen van de enquête over roeping zijn in hoofdstuk 3 uitvoerig besproken. Hier 
wil ik ter verduidelijking van het schema een toelichting geven. Vraag 1 en 2 hebben 
betrekking op roeping in het algemeen en daarom worden deze gegevens in de vierde 
kolom (in vet) ook bij elkaar opgeteld weergegeven. Vraag 3 en 4 hebben betrekking op 
het begrip roeping in de context van onderwijs; ook deze aantallen worden bij elkaar 
in de zevende kolom (in vet) opgeteld weergegeven. Op deze wijze kan de visie van 
leraren op roeping in het algemeen vergeleken worden met de visie op roeping in de 
context van onderwijs. De vragen 5 en 7 vragen meer specifiek naar roeping. Zo vraagt 
vraag 5 naar eventuele ervaringen die met het idee van roeping te maken hebben. Vraag 
7 vraagt (in het verlengde van vraag 6 over al dan niet geloven in iets tussen hemel en 
aarde) naar de band tussen het eventuele geloven en de antwoorden over roeping bij de 
vragen 1, 2, 3, 4 en 5.
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In de volgende vier paragrafen worden de vier domeinen afzonderlijk besproken; hier-
bij zal onderscheid gemaakt worden tussen de antwoorden die betrekking hebben op 
roeping in het algemeen en op roeping in de context van onderwijs. In de aansluitende 
paragraaf worden de onderzoeksresultaten in het licht van roeping per domein be-
sproken en samengevat; ook wordt hier op een specifieke uitkomst van het onderzoek 
ingegaan. In de laatste paragraaf zullen de vier domeinen van roeping in samenhang 
besproken worden.

4.2 Het domein: Intern Ethos

Een ruime meerderheid van alle respondenten denkt bij het woord roeping in het 
algemeen aan vormen van intern ethos (vraag 1: 77%; vraag 2: 43%). Termen als gedre-
venheid, innerlijke drijfveer, motivatie / gemotiveerd, met hart en ziel, voorbestemd 
zijn tot iets, innerlijke stem / drang, bezetenheid, iets doen wat helemaal bij je past, er 
voor geboren / in de wieg gelegd wijzen allemaal op de bezieling van waaruit men 
werkt. Met betrekking tot roeping in de context van onderwijs liggen de percentages 
lager (vraag 3: 56%; vraag 4: 39%); waarschijnlijk omdat een groot aantal coderingen 
hier betrekking heeft op de eigen motivatie om in het onderwijs te werken. Wel noe-
men de respondenten bij roeping in de context van het onderwijs soortgelijke termen 
als bij roeping in het algemeen. Opvallend is dat hier regelmatig langere antwoorden 
gegeven worden waarin regelmatig de eigen keuze voor het onderwijs (én de keuze 
om in het onderwijs te blijven werken) ter sprake komt. Zo geeft een respondent aan 
roeping een positief begrip te vinden met als toelichting: “Een zeker gevoel dat je iets 
echt graag wilt, je bent dus automatisch voor 100% betrokken en staat volledig achter 
je keuze” (PO-4-3).

Gezien de verscheidenheid van antwoorden die het intern ethos betreffen heb ik ge-
zocht naar categorieën om de betreffende fragmenten beter te kunnen differentiëren. 
In onderstaande tabel worden de categorieën genoemd en wordt weergegeven hoe 
vaak ze voorkomen. In het vervolg van deze paragraaf zal ik deze categorieën nader 
omschrijven en met voorbeelden illustreren; de percentages die daar genoemd worden 
hebben betrekking op de vragen 3, 4, 5 en 7, omdat deze vragen gaan over roeping in 
de context van het onderwijs (tenzij anders aangegeven). Opvallend is dat in veel frag-
menten meerdere categorieën en soms ook domeinen tegelijkertijd en samenhangend 
voorkomen; na de bespreking van de afzonderlijke domeinen zal ik op deze uitkomst 
van het onderzoek nader ingaan.
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Tabel 4.2. Aantallen coderingen en percentages voor de categorieën van het domein: Intern Ethos
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2.  bestemming/ 
doel

89
24%

79
22%

7
11%

7
32%

93 
21%

77 
37%
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Totaal aantal 375 357 65 22 444 155 

Percentage 
respondenten 
met één of meer 
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74%

* De percentages in de tweede tot en met zesde kolom betreffen de verhoudingen tussen de categorieën.
** Het percentage in de laatste kolom betreft steeds de verhouding van het aantal respondenten ten 
opzichte van de onderzoeksgroep.

4.2.1 Van binnenuit 

De meest voorkomende categorie binnen het domein Intern Ethos heeft betrekking op 
roeping als een begrip dat wijst naar de binnenkant van de drive om in het onderwijs en 
voor leerlingen te werken (49% van alle respondenten; 38% van alle coderingen binnen 
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domein Intern Ethos). Deze categorie wordt bij roeping in context van het onderwijs 
iets vaker genoemd dan bij roeping in het algemeen (167 keer tegenover 134 keer), maar 
inhoudelijk komen er geen grote verschillen voor. Het werken als leraar vindt volgens 
deze coderingen zijn oorsprong niet in geldelijk gewin of maatschappelijk aanzien, zo-
als het volgende fragment duidelijk aangeeft. Roeping heeft volgens deze leraar immers 
te maken met gevoelens als:

“Heel veel gevoelens, maar wel altijd die welke a.h.w. recht uit je hart komen. 

Daarbij spelen m.i. geld en roem nauwelijks een rol. Dikwijls kun je niet aangeven 

waarom je iets wilt doen. Het is een drijfveer van binnenuit” (PO-2-25; vgl. PO-3-46; 

PO-3-52; VO-3-15, VO-3-86).

De term ‘van binnenuit’ wordt in soortgelijke bewoordingen regelmatig gebruikt. Zo 
is “Roeping iets dat van binnenuit komt, vanuit het hart” (PO-1-45). Roeping betreft 
de “drang om je binnenste gevoel te volgen. (...)” (PO-1-44; vgl. PO-1-99): “Alles in 
jou geeft aan dat jij “dat” moet gaan doen. (…)” (VO-1-25). Roeping wil zeggen dat je 
inzet voor het onderwijs “uit je diepere ik komt” (PO-4-103; vgl. PO-4-87; PO-4-107), 
dat je handelt “(…) vanuit je diepste “zijn”” (PO-1-1 en PO-3-1). Roeping is positief, 
want “je geeft gehoor aan een innerlijke motivatie” (VO-4-26).

Soms is deze innerlijke aandrang, dit oergevoel al vanaf vroege leeftijd bekend, soms pas 
na een lange zoektocht, maar steeds is het volgens de onderstaande respondenten ‘niet 
zomaar iets wat je doet’: 

“Het is je roeping geweest om voor dit vak te kiezen. Er moet een zekere wil bij zijn 

om in het onderwijs te gaan. Het is niet iets wat je zomaar doet” (PO-3-21).

“Iets doen waartoe je je geroepen voelt, iets waarvan je vindt dat je het moet (wilt) 

gaan doen, omdat het bij je past. Roeping is iets dat van binnenuit komt, komt 

vanuit het hart. Is iets doen met volledige overgave, stukje idealisme, waarbij een 

aantal factoren zoals tijd, energie, werkdruk op de tweede plaats komen. Die ervaar 

je dan ook niet, want je doet het met liefde, met plezier. (…) Ik wist (voelde) al 

heel jong dat het juffrouw / meneer zijn iets voor mij was (onderwijzen / lesgeven 

- opvoeden - kinderen - creativiteit - veelzijdigheid - afwisselen: dat past bij mij)” 

(PO-3-45). 

“Datgene wat bij jouw diepste ik hoort. Vaak kom je er pas na een zoektocht per 

ongeluk of expres achter wat je roeping is. Soort oergevoel dat is opgesloten in je ik 

zijn (je genen?). Ik ben eerst gaan werken bij de bank maar na een tijdje was dat 

toch niet mijn ding, meestal werd ik na drie maanden onrustig en kreeg het gevoel 
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dat dit werk niet helemaal bij me paste. Ik werk nu 3 en een half jaar in het onder-

wijs en heb geen moment gedacht of dit wel of niet mijn ding is” (VO-3-63).

Een dergelijke (positieve) visie op roeping binnen de context van het onderwijs “geeft 
een zeker gevoel dat je iets echt graag wilt, je bent dus automatisch voor 100% betrok-
ken en staat volledig achter je keuze” (PO-4-3). Een dergelijk roepingsbesef maakt 
“belangeloos werken vanuit je eigen talent naar een bepaald doel” mogelijk (VO-3-15). 

4.2.2 Bestemming – doel 

Een tweede categorie betreft coderingen waarin respondenten aangeven te handelen op 
grond van een doel of bestemming (37% van alle respondenten; 21% van alle coderin-
gen binnen domein Intern Ethos). Deze categorie wordt bij roeping in de context van 
het onderwijs even vaak genoemd als bij roeping in het algemeen (93 keer tegenover 
89 keer) en ook hier komen inhoudelijk geen grote verschillen voor. De uitdrukking ‘je 
geroepen voelen’ wordt bij deze coderingen vaak gebruikt. Dat het hier geen tautologie 
betreft blijkt uit de manier waarop de antwoorden geformuleerd worden: “Als ik het 
woord roeping hoor denk ik aan het ‘zich geroepen voelen om’. Je kunt je geroepen 
voelen om mensen te helpen, mensen iets te leren enz. (…)” (PO-1-24). Deze ‘roeping’ 
maakt een taak- en doelbewustzijn los waarmee men zich in sterke mate identificeert:

“Op de eerste plaats aan een taak/opdracht die een belangrijke invulling geeft aan 

mijn bestaan. Het is een bepaalde taak/opdracht waartoe ik mezelf geroepen voel of 

waarbij ik geroepen word. (…). Een roeping heeft ook te maken met zingeving en 

met je levenswijze. (…)” (VO-1-71) 

In nogal wat coderingen heeft het ‘zich geroepen voelen’ de betekenis van het zich 
uitgedaagd weten door maatschappelijke zaken; kenmerkend aan deze antwoorden is 
dat er een verbinding gelegd wordt tussen een ‘buiten’ en een innerlijke aandrang tot 
handelen, zoals blijkt uit volgend citaat: “Veeleer is ’t je omgeving, je milieu, je naasten, 
een geschokt zijn, geroerd zijn waardoor je je geroepen voelt de handen uit de mouwen 
te steken” (VO-1-2).

Coderingen over ‘bestemming’ staan in hetzelfde spanningsveld tussen ‘binnen’ en ‘bui-
ten’. Het kenmerkende aan deze coderingen is dat het uitgangspunt hier in de persoon 
zelf ligt: van binnenuit – vanuit “(…) een intuïtief weten dat iets jouw bestemming is” 
(VO-3-96) - weet men zich gericht op iets anders:
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“Bij het woord roeping denk ik aan een taak, een vervulling van je leven, die voor 

jou bestemd is. (…) Bij het woord roeping in de context van onderwijs denk ik aan 

mensen die echt voelen dat zij het onderwijs in moeten“ (VO-3-95; vgl. VO-1-95).

Een kleine groep respondenten spreekt over “opdracht in het leven, aantrekkingskracht” 
(PO-1-4), over “je sterk aangetrokken voelen met een onderwerp of beroep (…)” (PO-
3-54). Sommigen geven aan niet goed te weten waar die aantrekkingskracht vandaan 
komt: “een niet te verklaren “aantrekkingskracht”” (VO-2-24). Ook bij deze categorie is 
er regelmatig een samenhang met de relationeel-pedagogische gerichtheid op leerlingen: 
roeping is “aangetrokken worden om met kinderen te werken. Leren in de breedste zin” 
(PO-3-55). Een ander geeft aan niet te weten waarom onderwijs haar altijd getrokken 
heeft, maar kent eveneens een belangrijke plaats aan het omgaan met kinderen toe:

“Ik heb een opleiding NZO, een duizendpootopleiding, onderwijs, ouderenzorg, 

leidinggevende functie etc. kun je daarmee. Onderwijs heeft me altijd getrokken. 

Waarom? Weet ik eigenlijk niet. Omdat ik het leuk vind om met kinderen te werken” 

(VO-5-51).

4.2.3 Gedrevenheid 

De derde categorie betreft coderingen die wijzen op handelen dat ‘gedreven’ wordt 
vanuit het innerlijk; deze categorie wijst dus op werken vanuit bezieling (20% van alle 
respondenten; 9% van alle coderingen binnen domein Intern Ethos). Opvallend is dat 
deze categorie bij roeping in het algemeen beduidend vaker voorkomt dan bij roeping 
in de context van het onderwijs. Maar bij alle vragen brengt men gedrevenheid regel-
matig in verband met het bovengenoemde besef van een bestemming of doel; in die 
gevallen staat de gedrevenheid soms aan de oorsprong van de bestemming / het doel, 
maar meestal is zij er het gevolg van. In alle gevallen kenmerken deze coderingen zich 
door enthousiaste inzet:

“Bij het woord roeping denk ik aan een taak, een vervulling van je leven, die voor jou 

bestemd is. (…). Het doet me ook denken aan passie, ergens helemaal voor gaan. 

Als je je roeping hebt gevonden kun je je daar met hart en ziel voor inzetten denk 

ik” (VO-1-95).

Deze gedrevenheid wordt niet gezien als een kortstondig opvlammen, maar als iets dat 
de persoon kenmerkt op de langere termijn. 
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“(…) Waar ze zich 1000% voor inzetten, niet nu maar heel hun leven lang. Zelfs 

zover dat ze er naar gaan leven” (VO-1-48).

“Roeping is iets dat van binnenuit komt, komt vanuit het hart. Is iets doen met vol-

ledige overgave, (…), waarbij een aantal factoren zoals tijd, energie, werkdruk op 

de tweede plaats komen. Die ervaar je dan ook niet, want je doet het met liefde, met 

plezier” (PO-3-45).

Zo kan het zich geroepen voelen een ‘bron van kracht’ worden om vast te houden aan 
het taakbewustzijn, ook en vooral als het eens wat moeilijker wordt: 

“Je geroepen voelen vooral als het allemaal wat moeilijker gaat; toch een bron van 

kracht” (PO-3-73).

4.2.4 Voldoening 

De vierde categorie betreft coderingen waarin respondenten roeping in verband bren-
gen met voldoening (23% van alle respondenten; 14% van alle coderingen binnen do-
mein Intern Ethos). Opvallend is dat waar de eerste twee categorieën ongeveer even 
vaak voorkwamen bij vraag 1-2 als bij vraag 3-4 hier een duidelijk verschil waar te 
nemen valt: in de context van het onderwijs spreekt men vaker over voldoening. Wel-
licht hangt dit samen met het gegeven dat men bij deze vragen meer aan het eigen 
onderwijswerk denkt.

Uit de coderingen blijkt dat voldoening zijn oorsprong in twee zaken vindt. Enerzijds 
vloeit voldoening voort uit het werk zelf waar men voor gekozen heeft. Roeping staat 
dan voor: “Je gevoel volgen, iets waar je helemaal achter staat en waar je je goed bij 
voelt” (PO-1-68; vgl. PO-4-66; PO-4-108). Het werk levert een voldoening op dat 
ander werk niet kan verschaffen: 

“Het onderwijs is mijn langste werkgever nu. Altijd gezocht, toch een beetje gevon-

den. Ik doe het met heel veel plezier en liefde. Bij andere werkzaamheden ontbrak 

die voldoening vaak” (VO-3-3) 

Als reden waarom men zich goed bij het werk voelt wordt regelmatig genoemd dat het 
werk als zinvol ervaren wordt. Zo geeft een respondent aan een goed gevoel te hebben 
bij roeping “(…) want het is heerlijk om te mogen doen wat je van binnen voelt als 
iets wat er toe doet en waarin je jezelf helemaal kwijt kunt” (PO-2-62). Of zoals een 
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leraar wiskunde schrijft: “(…) Ik vind lesgeven fantastisch. (…). Dus lesgeven is mijn 
roeping” (VO-3-61).

Anderzijds vloeit voldoening voort uit het relationele karakter van het werk. Nogal 
wat respondenten geven aan plezier en voldoening te beleven aan het omgaan met de 
leerlingen. Zo geeft een respondent aan ‘gevoelens van geluk en tevredenheid’ te heb-
ben bij ‘deze roeping’: 

“Kinderen kennis bij brengen, verder helpen in hun leven, ook op sociaal/emotio-

neel vlak, daar word ik gelukkig van. Hiervoor ben ik gemaakt” (PO-3-12).

Bij beide vormen van voldoening wordt er zelfs gesproken in termen van voorrecht / 
bevoorrecht zijn: 

“Ik zie het als een voorrecht dat ik een baan in het onderwijs heb, omdat ik het ge-

voel heb dat ik kan doen wat ik altijd al graag wilde: werken met kinderen met een 

bepaalde vrijheid” (PO-3-22).

“Positieve gevoelens. Je bent bevoorrecht, als je mag doen wat je van binnen voelt 

en leuk vindt” (PO-2-46).

Bovendien laat een aantal coderingen een opvallend patroon zien. Zo wordt bij roeping 
een aantal keren aangegeven dat het werken in het onderwijs wel iets mag kosten, maar 
dat het ook van belang is dat je daar wat voor terug ontvangt. Het moet namelijk geen 
eenrichtingsverkeer zijn van alleen maar geven. Volgens onderstaand citaat is er pas echt 
sprake van roeping wanneer geven en ontvangen in balans zijn:

“Bij roeping denk ik aan: Je geroepen voelen tot iets, op een natuurlijke wijze. Iets 

gaat bijna vanzelfsprekend, zonder veel moeite, maar juist met heel veel flow! Ge-

voelens: Bij mij een gevoel van flow, energie, iets gaat bijna vanzelf ofwel levert net 

zoveel energie op als dat het kost! Ook voor het onderwijs moet je meer hebben/ zijn 

in mijn ogen als alleen iemand die graag lesgeeft. Voor het omgaan met kinderen 

(maar ook het zijn van directeur!) moet je een soort innerlijke drive hebben om 

mensen/ kinderen te helpen, te willen begeleiden. Dit levert energie op maar kost 

ook energie! Als de balans in evenwicht is, kun je in mijn ogen spreken van een 

roeping. Het lijkt vanzelf te gaan” (PO-3-109; vgl. citaat PO-3-63).

Roeping kan leraren blijkbaar iets heel dieps opleveren. Zo zegt iemand dat roeping 
positief is, omdat het “bij mij energie oplevert” (PO-4-109). Bovendien geeft het “altijd 
voldoening als je doet waartoe je je geroepen voelt” (PO-4-108). Ook “maakt het je 
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werk daardoor veel rijker” (PO-4-104). Roeping draagt voor leraren ook bij aan zinge-
ving, het is een positief begrip, “omdat het je leven richting geeft. Richting in iets waar 
je je wel bij voelt” (PO-4-92; vgl. PO-4-28, PO-4-43). Het is dan ook “eerder positief 
dan negatief, aangezien het aangeeft dat je niet zinloos ter wereld bent gekomen. Om 
de één of andere reden is het zinvol dat je op de wereld bent gekomen en dat kan je een 
goed gevoel geven” (PO-4-106; vgl. PO-4-57). Juist deze (emotionele) betrokkenheid 
maakt dat “je daar je geluk en je voldoening uit kunt halen” (PO-4-10). De ‘winst’ die 
onderwijs met roeping oplevert, is geen winst in de directe of financiële betekenis van 
het woord. De winst is meer existentieel van aard, omdat het onderwijzen bijdraagt aan 
de vervulling van diepe verlangens en zo een besef van zinvolheid verleent.

4.2.5 Affiniteit - het past bij me 

De vijfde categorie betreft coderingen waarin roeping in verband gebracht wordt met 
affiniteit (15% van alle respondenten; 9% van alle coderingen binnen domein Intern 
Ethos). Evenals bij de categorie voldoening is een duidelijk verschil waar te nemen tus-
sen de aantallen coderingen bij vraag 1-2 en vraag 3-4 (40% tegenover 60%). Roeping 
in de context van het onderwijs geeft blijkbaar meer aanleiding om over affiniteit te 
spreken dan bij het begrip roeping in het algemeen het geval is. Roeping duidt hier op 
een gevoel dat iets bij je past: “Dan denk ik aan iets wat precies bij mij past en waartoe 
ik mij geroepen voel!” (PO-1-8). Het doet denken aan: “iets wat op jouw lijf geschre-
ven is (…)” (PO-1-106) en “(…) waarvan je innerlijk voelt dat dáar je capaciteiten lig-
gen” (PO-1-97). Zo heeft roeping voor een aantal leraren te maken met de eigen sterke 
kanten: “Het heeft te maken met jouw capaciteiten. Jouw kennen en kunnen” (PO-4-4; 
vgl. PO-4-8; PO-4-9; PO-4-12; PO-434; PO-4-41; PO-4-50; PO-4-86). Of zoals een 
wiskundeleraar schrijft: “(…) Ik voel me geknipt voor dit vak en het lesgeven hierin. 
Dus lesgeven is mijn roeping” (VO-3-61). Wanneer men op deze wijze kan werken “zit 
dit beroep als een fijne jas. (…) (PO-4-23). Roeping wordt dan positief gewaardeerd, 
omdat het “ (…) een gevoel” betreft “dat je op ‘je plek’ zit bij het werk dat je nu doet” 
(VO-4-14).

4.2.6 Idealisme 

De zesde categorie betreft een relatief klein aantal coderingen waarin sprake is van ide-
alisme (6% van alle respondenten; 3% van alle coderingen binnen domein Intern Ethos). 
In deze coderingen wordt roeping herhaaldelijk geassocieerd met onbaatzuchtige inzet 
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en wegcijferen van zichzelf. Deze houding komt tot stand omdat men zich richt op 
een te verwezenlijken ideaal (vgl. VO-1-17). Zo spreekt men over onbaatzuchtig naas-
tenliefde geven (PO-1-42) en een steentje bijdragen aan de maatschappij (VO-3-93). 
Deze coderingen komen bij roeping in het algemeen iets vaker voor dan bij roeping in 
de context van onderwijs.

Enkele respondenten brengen het met roeping geassocieerde idealisme nadrukkelijk in 
verband met hun eigen leraarschap: 

“(…) Het roept idealisme en gedrevenheid op en het klinkt “vol”, iets waar je trots 

op kunt zijn als je het hebt en waar je niet omheen kunt. Soms ook starheid, maar 

meestal idealisme en doelgericht / consequent werken aan je einddoel. Altijd ide-

alist geweest, betrokken, geld / salaris uitermate secundair. Was steeds bereid ook 

zonder salaris door te werken” (VO-3-86).

De volgende respondent beschrijft uitvoerig en concreet haar roeping als leerkracht, 
waarbij ze haar idealisme niet onder stoelen of banken stopt. Opvallend is hier de inter-
actie van de categorieën van binnen uit, doel-bestemming, gedrevenheid, relationeel-
pedagogische betrokkenheid, voldoening en iets terug ontvangen.

“(…) ik denk dat mijn roeping is die van leerkracht zijn en ik denk dat ik op die 

manier door mijn lesgeven, door mijn voorbeeldgedrag iets van de christelijke le-

venshouding uitdraag, al is dat niet expliciet het verkondigen van het woord Gods, 

het is wel heel belangrijk in onze huidige maatschappij. Om een goede leerkracht te 

zijn moet je mijns inziens roeping hebben, anders kun je de energie niet opbrengen 

die nodig is om je werk goed te doen. (…) Je kunt les geven van 8 tot 5 door kennis 

over te dragen en de proefwerkjes te corrigeren, zonder roeping, je doet dan waar je 

voor betaald wordt. Maar je kunt ook les geven vanuit een roeping, vanuit idealisme. 

Je geeft dan les met je hele ziel, je voelt je dan betrokken bij en verantwoordelijk 

voor een stukje vorming, ontwikkeling van die kinderen (anders dan puur kennis-

overdracht). Er ontstaat dan een interactie die ook jouzelf vormt en ontwikkelt. Dat 

vergt heel veel energie, maar een dankbare blik van een kind geeft je ook heel veel 

energie terug” (PO-3-63).
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4.2.7 Van jongs af aan al 

Deze categorie betreft een klein aantal coderingen waarin respondenten roeping as-
sociëren met het van jongs af aan al weten waar hun bestemming ligt (10% van alle 
respondenten; 5% van alle coderingen binnen domein Intern Ethos). Het is dan ook 
niet vreemd dat deze coderingen niet voorkomen bij vraag 1-2, maar bij de vragen 
die gesteld zijn in de context van onderwijs. Deze respondenten betrekken roeping op 
zichzelf en geven aan altijd al iets met onderwijs gehad te hebben. Zo schrijft een res-
pondent in de context van onderwijs: “En het enige wat ik altijd gewild heb > roeping 
dus” (PO-3-43). Een ander had “al jong de gedachte dat “dat” ’t zou worden; lezen van 
boeken over; interesse in de mens en ’t kind in ’t bijzonder” (PO-3-92). Weer een ander 
geeft aan nooit gekozen te hebben voor dit beroep: “(…) ik wist “altijd” al, dat ik dit 
ging doen” (PO-5-10).

Bekend zijn ook de verhalen over kinderen die juf of meneer speelden en toen al wisten 
dat ze het onderwijs in wilden gaan. Onderstaande respondenten zien dat als roeping: 

“Ik speelde als kind al dat ik juf was. Poppen / beren waren mijn leerlingen. Het 

heeft altijd in me gezeten” (PO-5-1).

“Zolang ik me kan herinneren als 6-jarige al juf spelen over broertjes - zusjes. Echt 

“schooltje-doen” dus en lesjes aan hun van buiten leren” (PO-5-53).

“Geen idee, als klein kind speelde ik altijd al schooltje en was ik de juffrouw. Het 

heeft altijd al in mij gezeten” (VO-5-87).

Maar soms waren het leerkrachten wier voorbeeld al jong inspirerend bleek te zijn: 

“Mijn leerkracht op de basisschool was mijn voorbeeld (gr.8). Hierdoor voelde ik 

steeds duidelijker dat dat ook mijn toekomst moest worden. Hierdoor was mijn be-

roepskeuze vroeg bepaald” (PO-3-108).

“Met een ervaring uit de eerste jaren VO. Een docent met uitstraling. Zó wilde ik dát 

werk gaan doen. Én: ik zat op de verkeerde school, het verkeerde niveau. Ik wilde 

anderen gaan behoeden voor dezelfde fout. En zo gebeurde het” (VO-5-28).
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4.2.8 Eigen ontwikkeling 

De laatste categorie betreft coderingen waarin roeping in verband gebracht wordt met 
de eigen ontwikkeling (3% van alle respondenten; 1% van alle coderingen binnen do-
mein Intern Ethos). Deze coderingen komen bij roeping in het algemeen iets vaker 
voor dan bij roeping in de context van onderwijs. Deze categorie blijkt regelmatig 
samen te hangen met de eerste categorie ‘van binnenuit’. Evenals gedrevenheid vindt 
ook de eigen ontwikkeling zijn oorsprong in het ‘van binnenuit’. Roeping betreft dan 
de “drang om je binnenste gevoel te volgen”, waarbij “je die weg moet volgen om jezelf 
niet te verloochenen” (PO-1-44; vgl. VO-1-58). Zo is er als het ware sprake van “een 
instinctief gevoel dat aanspraak maakt op de talenten / gaven die je vanaf je geboorte 
hebt meegekregen” (VO-1-57). Het gaat hierbij om “mogelijkheden vanuit jezelf die je 
verder wilt ontwikkelen (…)” (PO-1-27). Zonder gehoor te geven aan die aandrang is 
het leven niet compleet (vgl. VO-1-75).

Het laatste citaat in deze paragraaf biedt een mooie overgang naar de volgende para-
graaf waarin de relationeel-pedagogische gerichtheid op leerlingen besproken wordt. 
Opvallend in deze visie op roeping is dat de ontplooiing van het eigen potentieel cen-
traal staat. Volgens deze respondent is dat niet alleen goed voor de eigen persoon, maar 
heeft het ook een pedagogische betekenis door deze groei als medemens uit te dragen 
naar anderen:

“Het is een positief begrip. Je gevoel volgen is denk ik ’t best wat je voor jezelf kunt 

doen. Je roeping volgen is jezelf volgen en je potentieel ontplooien, om er als mede-

mens te mogen zijn en dit uitdragen naar anderen” (PO-4-62).

4.2.9 Ambivalentie 

Het begrip roeping roept in 43 antwoorden van de enquête een ambivalente reactie 
op; vergeleken met het totaal aan coderingen is dit aantal verwaarloosbaar (2%). Toch 
betreft het 34 respondenten die meestal in één fragment een dergelijk antwoord geven; 
het betreft dus 16% van alle respondenten. Meer specifiek met betrekking tot de vragen 
in de context van het onderwijs (vragen 3, 4, 5 en 7) betreft het 29 coderingen van 25 
respondenten (12% van alle respondenten).

Ondanks de lage percentages wil ik aan deze coderingen toch enige aandacht schenken, 
omdat betreffende fragmenten een bepaald spanningsveld duidelijk maken met betrek-
king tot het begrip roeping. In deze coderingen geven deze respondenten aan enerzijds 
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positief tegenover het begrip roeping te staan, anderzijds is men ook terughoudend of 
zelfs afwijzend ten opzichte van dit begrip. Kortom, er is dus sprake van ambivalentie.

Een nadere analyse van alle betreffende antwoorden maakt duidelijk dat 40 coderingen 
onder te verdelen zijn in twee vormen van ambivalentie. De ene vorm van ambivalentie 
hangt samen met de associatie van dwang, manipulatie en druk uitoefenen die roeping 
volgens 9 respondenten aankleeft; bij deze vorm van ambivalentie speelt een (manipu-
lerende) factor van buitenaf mee. De andere vorm heeft te maken met onzekerheid, 
twijfel, spanning binnen de eigen persoon. Hieronder worden beide vormen van ambi-
valentie beschreven. Daarna wordt deze beschouwing afgesloten met een conclusie die 
uit beide soorten coderingen getrokken kan worden.

Ambivalentie vanwege druk van buitenaf

In tien coderingen (van negen respondenten) is sprake van ambivalentie vanwege de af-
keer van de druk van buitenaf die het begrip roeping bij betreffende respondenten ook 
oproept. Tegelijkertijd beschrijft men roeping positief. Zo wordt roeping op de vol-
gende manieren beschreven en wel meestal als vorm van Intern Ethos: het streven naar 
een gewaardeerd doel, als iets wat je innerlijk beroert, als iets dat op jezelf betrekking 
heeft, dat je iets met de beste bedoelingen wilt bijdragen, iets wat je bekijkt met respect 
en nieuwsgierigheid, iets waar je tijd in stopt, dat je anderen mag enthousiasmeren. 
Maar ook, en daarin steekt de ambivalentie, is er sprake van een afkeer van de negatieve 
associaties bij roeping zoals: het gebruiken / misbruiken van roeping om dingen dóór 
te drammen, machtsmisbruik, niet kritisch mogen denken, het doorslaan en schade toe-
brengen aan mens en wereld, ouderwetse ideeën en je leven laten leiden door iets dat 
buiten jou ligt. De volgende twee citaten geven representatief het spanningsveld weer:

“Steeds meer gemengde gevoelens. Vroeger betrof een roeping eigenlijk altijd het 

streven naar een door vrijwel iedereen gewaardeerd doel, te bereiken met algemeen 

aanvaarde middelen. Tegenwoordig wordt de term roeping vaak gebruikt (=mis-

bruikt) om “rücksichtslos” en kortzichtig te drammen en dingen dóór te drammen” 

(PO-2-13).

“Vooral positief, omdat het voor mij een persoonlijke keuze inhoudt. Negatief / ne-

gatiever wordt het voor mij als mensen het als een “heilige taak” beschouwen, want 

dan verkies je je leven te laten leven door iets wat buiten jou ligt” (VO-4-52). 
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Ambivalentie vanwege spanningsveld binnen de eigen persoon

In 30 coderingen (van 23 respondenten) is sprake van ambivalentie vanwege het span-
ningsveld binnen de eigen persoon dat het begrip roeping bij betreffende responden-
ten oproept. Met name bij vraag 2 en 4 is sprake van antwoorden met een ambivalent 
karakter (24 coderingen); ook hier blijkt het belang van het vragen naar de gevoelens 
bij en waardering van het begrip roeping. Roeping wordt enerzijds positief beschreven, 
anderzijds negatief. Op de volgende manieren wordt roeping positief geassocieerd met: 
je op je plek voelen, tevredenheid en zelfvertrouwen, een goed gevoel, bewondering, 
iets heel bijzonders, idealisme, ergens zelf helemaal achter staan, geloven dat je iets goeds 
moet en kunt doen voor anderen, iets van je eigen overtuiging, mooi om anderen te 
helpen hun weg te vinden, geweldig om te doen, iets wat je plezier en voldoening kan 
geven, doen waar je voor geboren bent. Ook hier komen met name aspecten van het 
Intern Ethos aan bod. Tegelijkertijd wordt roeping negatief geassocieerd met: onrust, 
twijfel, onzekerheid, soms een rotgevoel, belastend plichtsbesef, een angstwekkend je 
afsluiten voor andere dingen, starheid, fanatisme, je eigen verlangens negeren, het kost 
te veel energie, jezelf of familie te kort doen, de valkuil van andere te veel willen helpen 
en te grote nieuwsgierigheid, niet zo prettige zaken veronachtzamen, opbranding en 
uitputting, je kunt niet om je werk heen, excuusverhaal: ik kan niet anders, beklemming 
wanneer alles voor die roeping moet wijken. De kern van deze negatieve associaties is 
volgens deze respondenten dat het verantwoordelijkheidsgevoel en de gedrevenheid 
die vaak gepaard gaan met roeping ook zijn valkuilen kent. Dan kan roeping leiden tot 
een eenzijdige belasting die ten koste gaat van de eigen persoon. Dan is de balans tus-
sen geven en ontvangen zoals een respondent in een ander verband zei verstoord. De 
volgende twee representatieve coderingen geven dit duidelijk aan: 

“Binnen het onderwijs positief maar heel af en toe wel eens een beetje negatief. 

Positief omdat je dit beroep doet omdat je het gevoel hebt iets bij te dragen. Soms 

negatief omdat het wel eens ten koste gaat van jezelf (in drukke tijden cijfer je 

jezelf weg > en dat wordt dan maar als gewoon ervaren” (PO-4-101).

“Zowel positief als negatief. Positief omdat je door dat gevoel veel energie en tijd in 

de zaak steekt (er voor gaan). Negatief omdat je daardoor jezelf of familie te kort 

kunt doen door jezelf of hen op het 2de plan te zetten” (PO-4-64). 

Conclusie met betrekking tot ambivalentie 

Roeping wordt door de bovenstaande respondenten als iets positiefs gewaardeerd op 
voorwaarde dat er noch sprake is van manipulatie van buitenaf noch van innerlijke druk 
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om boven vermogen en buiten eigen grenzen te moeten presteren. Zo bezien is het 
volgende fragment met betrekking tot beide ‘pijnpunten’ van belang:

“Als je het beroep van leraar uitoefent omdat je het geloof hebt dat je iets goeds 

moet doen voor anderen (en jezelf) en dat je een taak hebt anderen te helpen, de 

maatschappij te ondersteunen, dan zijn er associaties m.b.t. het onderwijs. Maar 

leraar zijn is ook gewoon een beroep, dat je soms leuk vindt en soms ook niet, waar-

voor je een salaris krijgt voor geleverde diensten. In mijn geval geldt beiden. Soms 

is het “gewoon” een beroep en soms een roeping. Het is wel in balans, maar toch zou 

ik geen leraar zijn als ik niet ook een beetje roeping voelde” (VO-3-68; vgl. VO-3-53).

Deze respondent ziet het positieve van roeping, maar beseft ook dat het leraarschap een 
beroep is, ‘dat je soms leuk vindt en soms ook niet’ en waarvoor je bovendien ‘een sa-
laris krijgt voor geleverde diensten’. Tegelijkertijd vraagt dit beroep ook om ‘een beetje 
roeping’. Maar roeping hoeft ook niet als een ‘Kantiaanse verplichting’ gezien te wor-
den zoals een respondent (VO-3-91) elders schreef, je mag er als leraar ook zelf plezier 
en voldoening aan beleven. Sterker nog, dat hoort er bij, zo blijkt uit veel antwoorden 
van deze enquête. Juist de wisselwerking tussen geven en ontvangen getuigt van een 
gezonde beleving van roeping. De ambivalente coderingen maken dat goed duidelijk 
en vormen op die manier een waardevolle aanvulling voor een visie op roeping.

4.3 Het domein: Relationeel-Pedagogisch 

In tegenstelling tot het domein Intern Ethos is er bij het domein Relationeel-Pedago-
gisch sprake van een groot verschil tussen de antwoorden op roeping in het algemeen 
(vraag 1-2: 14%) en roeping in de context van het onderwijs (vraag 3-4-6-9: 34%): zie 
tabel 4.3. Zo denkt slechts een zeer klein aantal respondenten (5%) bij vraag 1 aan re-
lationele of pedagogische zaken. Wel spreekt deze kleine groep zich duidelijk uit. Voor 
hen betekent roeping hier “Betrokkenheid bij kinderen (VO-1-16), “Betrokken zijn bij 
je werk en leerlingen” (VO-1-78), “De opdracht in je leven waarmee je anderen kan 
helpen” (VO-1-87) en “(…) Ik heb een taak (geroepen) om in dit leven goed voor me-
zelf en de mensen om mij heen, te zorgen (…)” (PO-1-78). Opvallend is dat er bij vraag 
2 (met betrekking tot de gevoelens die het begrip roeping oproept) wel in 23% van de 
antwoorden sprake is van relationeel-pedagogische zaken. Hier is sprake van een diepe 
relationele betrokkenheid en spreekt men van behulpzaamheid, verantwoordelijkheid, 
warmte / affectie, sociaal gevoel, medeleven, verbondenheid en menslievendheid. In de 
meeste gevallen worden deze antwoorden gecombineerd met het blijk geven van een 
diep intern ethos. Zo gaan “Verbondenheid, Betrokkenheid, Menslievendheid (…)” 
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bijvoorbeeld samen met “(…) Gelukkig zijn, Bevlogenheid, Discipline, Soms ‘hard’ 
voor jezelf zijn” (PO-2-10; vgl. VO-5-56108). Een term als liefde komt hier veelvuldig 
voor. Het begrip roeping blijkt aldus een schat aan positieve associaties in zich te ber-
gen. Hier blijkt het belang om niet alleen naar de gedachten, maar ook naar de gevoe-
lens bij roeping te vragen.

In tegenstelling tot vraag 1 geven bij vraag 3 (associatie bij roeping in context van on-
derwijs) veel meer respondenten antwoorden met een relationeel en / of pedagogisch 
karakter (51%). Hierbij worden soortgelijke termen als bij vraag 2 genoemd gebruikt. 
Men geeft veelvuldig aan graag om te gaan met leerlingen en aan hun ontwikkeling te 
willen bijdragen zoals het volgend citaat representatief aangeeft: “Je hebt veel behoefte 
om met kinderen om te gaan. Je wilt graag betrokken zijn bij hun ontwikkeling en wil 
daar graag iets aan bijdragen’ (PO-3-3). Dat er in nogal wat coderingen ook sprake is 
van Intern Ethos laat zien dat deze leraren intrinsiek betrokken zijn op hun leerlingen, 
zoals volgende citaten aangeven: 

“Geboren om kinderen te begeleiden naar hun toekomst zodat er een basis voor hun 

roeping gelegd wordt” (PO-3-44). 

“Je geroepen voelen, weten wat je doet, bewuste keuzes maken, je verantwoording 

nemen je leven ten volle te leven, zoekend naar de éénheid die ons verbindt, werken 

met liefde. Bevlogenheid, enthousiasme. Je met hart en ziel verbonden weten met 

de jonge mens, die je mag begeleiden op zijn / haar weg naar volwassenheid. Met 

liefde en kracht er zijn voor ’t prachtige groeiproces in de leerlingen” (VO-3-73).

Uit een verdere analyse van het materiaal bleek ook de categorie voldoening een, zij 
het kleine, rol te spelen. Zo geeft een aantal leraren aan veel voldoening te vinden in het 
omgaan met de leerlingen en in het iets voor hen kunnen betekenen. 

In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe vaak bepaalde categorieën binnen dit 
domein voorkomen. In het vervolg van deze paragraaf zal ik deze categorieën nader 
omschrijven en met voorbeelden illustreren; de percentages die daar genoemd worden 
hebben betrekking op de vragen 3, 4, 5 en 7, omdat deze vragen gaan over roeping in 
de context van het onderwijs (tenzij anders aangegeven). Opvallend is dat in de meeste 
fragmenten meerdere categorieën en soms ook domeinen tegelijkertijd en samenhan-
gend voorkomen; na de bespreking van de afzonderlijke domeinen zal ik op deze uit-
komst van het onderzoek nader ingaan.
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Tabel 4.3. Aantallen coderingen en percentages voor de categorieën van het domein: Relationeel-
Pedagogisch
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1.  Iets (willen) beteke-
nen voor de ander

33 
40%*

104 
54%*

17
40%*

11
50%*

132
51%*

101
48%**

2.  Interesse in (om-
gaan met) mensen

35 
43%

58 
30%

21
50%

10
45%

89
35%

74
35%

3.  Voldoening 14 
17%

31 
16%

4
10%

1
5%

36
14%

32
15% 

Totaal aantal 82 193 42 22 257 132

Percentage responden-
ten met één of meer 
categorieën

63%

* De percentages in de tweede tot en met zesde kolom betreffen de verhoudingen tussen de categorieën.
** Het percentage in de laatste kolom betreft steeds de verhouding van het aantal respondenten ten 
opzichte van de onderzoeksgroep.

4.3.1 Iets (willen) betekenen voor de ander 

De meest voorkomende categorie binnen het domein Relationeel-Pedagogisch heeft 
betrekking op roeping als een begrip dat wijst naar de wil om iets voor leerlingen te 
(willen) betekenen (48% van alle respondenten; 51% van alle coderingen binnen do-
mein Relationeel-Pedagogisch). Dit blijkt uit een groot aantal coderingen. Zo wil men 
bijdragen aan hun welzijn en hen tot steun en hulp zijn (PO-3-10; PO-3-18; VO-3-13; 
VO-3-47; VO-3-70; VO-5-78). Maar ook wil men bijdragen aan hun persoonlijke en 
sociale vorming en ontwikkeling (PO-3-8; PO-3-12; PO-3-38; VO-3-4; VO-3-16; VO-
3-17; VO-3-37; VO-3-43; VO-3-56; VO-3-58; VO-3-90; VO-3-91; VO-4-16; VO-4-88), 
hen begeleiden op de weg naar volwassenheid (VO-3-19; vgl. VO-3-55; VO-3-60; VO-
3-71; VO-3-72; VO-3-73; VO-4-1; VO-4-40; VO-4-67; VO-4-86), hen voorbereiden op 
het later zo goed mogelijk functioneren in de samenleving (PO-3-93). Zo schrijft een 
leraar:
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“Weten dat er broze mensen aan je (deel)zorg zijn toevertrouwd, die je mee mag 

vormen. Je moet je omwille van henzelf en van jou als docent met inzet geven” 

(VO-3-4).

Het bijbrengen van vakinhoudelijke leerstof speelt hierbij soms een gelijkwaardige, 
maar veel vaker een enigszins ondergeschikte rol (PO-3-63; PO-3-78; VO-3-18; VO-3-
2; VO-3-19; VO-3-21; VO-3-29; VO-3-32; VO-3-34; VO-3-37; VO-3-39; VO-3-40; VO-
3-47; VO-3-51; VO-3-55; VO-3-60; VO-3-64; VO-3-84; VO-3-90; VO-4-1; VO-4-28; 
VO-4-40; VO-4-60). De volgende respondenten geven dit nadrukkelijk aan: 

“(…) Maar juist de kinderen die het niet zo getroffen hebben in ‘t leven, het gevoel 

te geven dat ze mens zijn, goed mens zijn, ongeacht hun eventuele “tekortkomin-

gen”, dat is onderwijs!! “ (PO-3-78). 

“Voor mij positief. Zie antwoord 3: Ja: omdat ik er nog steeds heel veel plezier in 

heb. Omdat ik er van geniet wat ik met de leerlingen bereik en dan niet alleen ’t 

beheersen van de leerstof maar vooral de “groei” die ik zie in de leerling als mens en 

dat ik ze voor een deel ook hoop mee te geven dat ze zich als volwaardige mensen 

kunnen zien” (VO-4-40).

Volgend citaat geeft een goed beeld van de brede taakstelling die leraren in het kader 
van roeping voor ogen hebben:

“Je geroepen voelen om mensen te begeleiden naar de volwassenheid in gedrag, ge-

voel, religie, kennis. Mensen die er voor gaan anderen wat bij te brengen - leerstof, 

maar ook opvoedkundige dingen. Ik bedoel daarmee: een totaal van dingen hoe men 

zich gedraagt in de maatschappij. En dus heel omvattend. Hoort ook bij christelijke 

levenshouding (VO-3-19).

Opvallend is dat regelmatig de eigen persoonlijke inzet en/of het persoonlijke gevoel 
een grote rol speelt. Blijkbaar zijn nogal wat leraren van mening dat men pas echt iets 
kan betekenen voor leerlingen wanneer men als leraar persoonlijk betrokken is. Het 
echt (betrokken) zijn van de leraar in de omgang met de leerlingen is van belang, omdat 
zoals een leraar schrijft: “ze fake meteen door hebben (…)” (VO-3-49; vgl. PO-3-104). 
De betrokkenheid blijkt ook uit begrippen als toewijding, dienstbaarheid, geduld, er 
zijn voor de ander en zichzelf wegcijferen in het omgaan met de leerlingen. Zo kan een 
leraar er met liefde en kracht zijn voor leerlingen zoals volgend citaat aangeeft:

“Je geroepen voelen, weten wat je doet, bewuste keuzes maken, je verantwoording 

nemen je leven ten volle te leven, zoekend naar de éénheid die ons verbindt, werken 
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met liefde. Bevlogenheid, enthousiasme. Je met hart en ziel verbonden weten met 

de jonge mens, die je mag begeleiden op zijn / haar weg naar volwassenheid. Met 

liefde en kracht er zijn voor ‘t prachtige groeiproces in de leerlingen” (VO-3-73).

De persoonlijke betrokkenheid blijkt ook uit coderingen waarin leraren aangeven iets 
van henzelf mee te willen geven. Hierbij moet gedacht worden aan het doorgeven van 
levenservaring (VO-3-32), aan het anderen laten delen in kennis, wijsheden en waarden 
die opgedaan zijn (VO-3-34). Het eigen mens-zijn wordt hier duidelijk ingebracht als 
van belang voor de ontwikkeling van de leerlingen. Of zoals een leraar schrijft: “Als 
wij ons licht laten schijnen, moedigen we anderen aan dat ook te doen!” (PO-6-24 en 
PO-7-24).

Het relationeel-pedagogische aspect is blijkbaar een belangrijke associatie die leraren 
hebben bij roeping in de context van onderwijs. Die roeping heeft betrekking op 
verschillende facetten van het relationeel-pedagogische gebeuren op school. Enerzijds 
heeft het betrekking op het plezier en enthousiasme waarmee met de kinderen wordt 
omgegaan. Anderzijds heeft het betrekking op de positieve uitkomsten die hun werken 
met de kinderen heeft; klaarblijkelijk doet men het niet alleen graag, maar kan men ook 
daadwerkelijk iets betekenen voor anderen. Voor sommigen houdt de idee van roeping 
ook in dat men van jongs af aan al ‘bestemd’ is om kinderen te helpen op hun levens-
weg, zoals een leraar aangeeft: “Geboren om kinderen te begeleiden naar hun toekomst, 
zodat er een basis voor de uitvoer van hun roeping gelegd wordt” (PO-3-44).

Het relationeel-pedagogische aspect dat het begrip roeping oproept kenmerkt zich 
door het werken vanuit het hart, dat wil zeggen werken vanuit echte bewogenheid. 
Door middel van deze betrokkenheid bereiken de leraren blijkbaar de leerlingen en 
weten zij een lesklimaat te scheppen waarin geleerd kan worden in de ruimste zin van 
het woord. Nogal wat leraren geven aan dat juist dit contact maken het lesgeven en het 
leren mogelijk en zeker makkelijker maakt: 

“(…) Ieder schooljaar is er een nieuwe uitdaging. Het is mooi om een sfeer te cre-

eren waarin kinderen zich prettig voelen en waardoor ze zin hebben om te leren” 

(PO-3-46). 

“Je moet ook voor je vak zijn, met je vak bezig zijn en dat je uiteraard ook met de 

kinderen ‘n goed contact hebt. Dat is eigenlijk het eerste, als dat er is dan gaat de 

kennis vanzelf. Met VMBO is dat met betrekking tot motivatie nog sterker” (VO-3-

51; vgl. VO-3-64; VO-3-70; VO-3-71). 
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Een dergelijke manier van werken schenkt de betreffende leraren een diep gevoel van 
voldoening. Al deze aspecten komen in het volgende citaat aan bod:

“Om een goede leerkracht te zijn moet je mijns inziens roeping hebben, anders kun 

je de energie niet opbrengen die nodig is om je werk goed te doen. […] Je kunt 

les geven van 8 tot 5 door kennis over te dragen en de proefwerkjes te corrigeren, 

zonder roeping, je doet dan waar je voor betaald wordt. Maar je kunt ook les geven 

vanuit een roeping, vanuit idealisme. Je geeft dan les met je hele ziel, je voelt je 

dan betrokken bij en verantwoordelijk voor een stukje vorming, ontwikkeling van 

die kinderen (anders dan puur kennisoverdracht). Er ontstaat dan een interactie 

die ook jouzelf vormt en ontwikkelt. Dat vergt heel veel energie, maar een dankbare 

blik van een kind geeft je ook heel veel energie terug” (PO-3-63).

Het antwoord dat er het meest uitspringt is het volgende: 

“Positief, want emotionele betrokkenheid bij je beroep, maakt dat je daar geluk en 

je voldoening uit kunt halen” (PO-4-10). 

Het item ‘emotionele betrokkenheid’ komt in verschillende formuleringen herhaalde-
lijk voor bij de antwoorden op de verschillende vragen. Het laat zien dat roeping wijst 
op een vorm van diepgaande betrokkenheid. Een ander citaat heeft opvallend genoeg 
vrijwel dezelfde strekking, maar maakt beter duidelijk waarom de emotionele betrok-
kenheid zo van belang is in het onderwijs: 

“Met “gevoel” voor de klas staan, je baan in het onderwijs vergt veel meer van je dan 

alleen leerstof overbrengen. Vaak héél moeilijk zónder pasklare oplossingen tóch je 

geluk of voldoening hieruit halen” (PO-3-66). 

Relationele afhankelijkheid; mogen lesgeven 

Het onderwijs vraagt veel, maar schenkt ook veel terug, zo geven veel leraren aan. Deze 
wisselwerking tussen leraar en leerling (en) wil ik verder uitdiepen door stil te staan bij 
de antwoorden van enkele respondenten. Zo schrijft een wat oudere leraar: 

“Denken dat je voor anderen iets kúnt en blijkt dat je iets mag betekenen voor die 

ander” (PO-3-25).

In dit antwoord blijkt het begrip roeping aanleiding te geven tot het formuleren van 
een bijzonder spanningsveld binnen de professionaliteit van de leraar. Enerzijds is er 
sprake van een zelfbewuste visie: “Denken dat je voor anderen iets kúnt betekenen”. 
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Anderzijds brengt deze leraar in dat deze visie op zich onvoldoende is voor de onder-
wijsprofessionaliteit. Pas in de praktijk blijkt of de vermeende professionaliteit daadwer-
kelijk professionaliteit is: “… en blijkt dat je iets mag betekenen voor die ander”. Dan is 
er sprake van roeping. Opvallend is het gebruik van de term ‘mag’ in dit fragment. Dit 
‘mogen’ komt in meer coderingen voor. Zo ervaart een respondent roeping als: 

“Een positief begrip, omdat je het geluk (naast de kennis en de kunde) hebt om dat 

te mogen en kunnen doen” (PO-4-86).

De volgende respondenten positioneren dit ‘mogen’ explicieter. Zo is roeping: 

“Doen wat je hart je ingeeft wat betreft de keuze van levenswerk. Een ander een po-

sitieve (inbreng, steun, dingen aandragen) meegeven. Vooral het mogen begeleiden 

van jonge kinderen in hun ontwikkeling” (PO-3-35).

“Je met hart en ziel verbonden weten met de jonge mens, die je mag begeleiden op 

zijn / haar weg naar volwassenheid. Met liefde en kracht er zijn voor ’t prachtige 

groeiproces in de leerlingen” (VO-3-73; vgl. PO-3-62, PO-3-77, PO-3-94 (zie ook PO-

4-94); PO-4-62, PO-4-86; VO-3-4; VO-3-73; VO-3-87; VO-7-25).

Een respondent geeft ook de reden voor dit ‘mogen begeleiden’ (PO-3-94) en brengt 
dit ook positief in contact met het begrip roeping: “Je bent bezig met “levend mate-
riaal”” (PO-4-94). Drie andere leraren zien op dit punt juist een probleem wanneer 
roeping in het spel is. Zo zou de gedrevenheid als gevolg van roeping kunnen zorgen 
voor het ‘afwijzen van de ander omdat hij niet doet wat jou het beste lijkt (…)” (VO-
3-88; vgl. VO-3-59). Een leraar met roeping moet dus blijven “(…) openstaan voor 
ideeën van anderen!” (VO-3-88). Volgens deze respondent blijft roeping positief, “(…) 
zolang respectvol wordt omgegaan met de vrijheden van anderen” (VO-2-88, VO-3-88 
en VO-4-88). Of zoals de volgende respondent zegt. Roeping is:

“Positief. Tenzij je erin doorslaat. Het is de roeping van een persoon en je mag men-

sen proberen te “enthousiasmeren” voor de zaak. Maar men moet ’t ook accepteren 

als jouw roeping niet de roeping van een ander is” (VO-4-69). 

In plaats van iemand te ‘engstirnig’ [Duits: bekrompen] (VO-3-59) te beïnvloeden “(…) 
vereist werken in het onderwijs inleving in de ander om hem/haar te stimuleren het 
beste uit zichzelf naar boven te halen. Zich te ontwikkelen en dan bedoel ik niet ma-
terieel” (VO-4-88). Hier komt een specifiek pedagogisch thema naar voren: enerzijds 
is er de inzet van de docent die iets aan de leerlingen aanbiedt, anderzijds is er de vrij-
heid van de leerling die ten diepste zelf mag beslissen wat hij met het aanbod van de 
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leraar doet. Het is de leerling die uiteindelijk bepaalt of “(…) je iets mag betekenen 
voor die ander”. De kwestie die hier speelt is het vereiste respect voor de vrijheid van 
de ander. De leraar blijkt in zijn werk fundamenteel ‘afhankelijk’ van een ander, van 
anderen. Dit aspect van de professionaliteit kan gekenschetst worden als de ‘relationele 
afhankelijkheid’. De leraar kan wel van alles willen, maar hij kan dat niet eenzijdig 
opleggen of overbrengen aan de leerlingen. Hij dient de vrijheid van de leerlingen te 
respecteren. Dat maakt de leraar ‘afhankelijk’ van de vrije instemming van de leerling 
(en) met het onderwijsaanbod. De leraar kan een beroep doen op de leerlingen, maar 
meer ook niet, want dan zou er sprake zijn van (meer of minder subtiele) vormen van 
machtsuitoefening. 

Deze relationaliteit is niet feitelijk van aard, in de trant van: wat moet een leraar zonder 
leerlingen beginnen?! Deze relationaliteit is wezenlijk van aard en betreft de ten diepste 
vrije verhouding tussen personen, i.c. tussen de leraar en de leerling (en). Deze verhou-
ding wordt ook wel gekenschetst door term ‘intersubjectiviteit’. In impliciete bewoor-
dingen geven een aantal antwoorden op vraag 3 en 4 blijk van een aanvoelen van deze 
‘relationele afhankelijkheid’. Termen die hier op wijzen zijn – naast het al genoemde 
‘mogen’ – dienstbaarheid (PO-3-14, PO-3-81, PO-3-98, PO-4-14; VO-3-1, VO-3-7, 
VO-3-13, VO-3-55, VO-3-66, VO-3-72), geduld (PO-3-80, PO-3-90; VO-3-71, VO-3-
90), ‘echt’ zijn in je interactie met kinderen (PO-3-104), er zijn voor de kinderen (PO-
3-106) en zichzelf onbaatzuchtig wegcijferen (PO-4-13; VO-3-15; VO-3-30). Geduld en 
dienstbaarheid laten namelijk zien dat de persoon van de leerling zowel serieus geno-
men alsook gerespecteerd wordt in zijn of haar eigenheid. Dienstbaarheid legt bovendien 
de nadruk op het feit dat in het onderwijs de nadruk ligt op de ontwikkeling van de 
leerlingen (VO-3-9; VO-3-40; VO-3-71; VO-3-73; VO-3-82; VO-3-84; VO-3-90; VO-3-
100; VO-4-1; VO-4-28; VO-4-39; VO-4-40; VO-4-60); de leraar staat niet centraal en 
dient zichzelf in zekere zin dan ook weg te cijferen ten bate van de leerling109. Hij dient 
er voor de leerlingen te zijn.

Hier ligt waarschijnlijk de reden waarom veel leraren de relatie en interactie met de 
leerlingen zo belangrijk vinden; een instrumentele ‘relatie’ staat haaks op het onderwijs, 
omdat op die manier het “levend materiaal” ten onder gaat. In dit kader laat het vol-
gende citaat met betrekking tot de waardering van roeping zien hoe diep de betrok-
kenheid van een leraar in dienst van de leerlingen kan gaan: “Positief, omdat ik vanuit 
mijn innerlijke stilte, zonder oordeel en angst anderen (leerlingen) tegemoet treed (lukt 
gelukkig niet altijd > voor mij weer redenen om te groeien en te ontwikkelen)” (PO-
4-99). Over deze relatie gaat de volgende categorie.
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4.3.2 Interesse in (omgaan met) mensen 

De tweede categorie betreft coderingen waarin leraren hun interesse in (het omgaan 
met) leerlingen benadrukken (35% van alle respondenten; 35% van alle coderingen bin-
nen domein Relationeel-Pedagogisch). Deze categorie komt in specifieke zin in iets 
mindere mate voor dan de vorige categorie, al zou men kunnen zeggen dat de vorige 
categorie deze interesse in jonge mensen veronderstelt. Binnen die benadering zou 
deze tweede categorie de meeste coderingen binnen dit domein omvatten.

Leraren geven hier aan “veel behoefte te hebben om met kinderen om te gaan (…)” 
(PO-3-3). De wereld van het kind interesseert hen: “(…) Ik blijf proberen om in de 
huid van het kind te kruipen” (PO-3-59). In het verlengde hiervan is er sprake van 
grote interesse in interactie met de leerlingen. Zo waardeert een leraar het begrip 
positief met als argumentatie: “Ik houd ervan betrokken te zijn. Interactie te hebben” 
(PO-4-30). Het is dan ook niet vreemd dat het begrip liefde (of een soortgelijk begrip) 
in de enquêtes zeer vaak genoemd wordt. Eén leraar spreekt zelfs over het geven van 
onvoorwaardelijke liefde na een eigen moeilijke jeugd (VO-3-3).

Opvallend aan deze coderingen is het belang dat aan het ‘doel-loze’ omgaan met de 
leerlingen wordt toegekend. Zo geeft een leraar aan: “(…) Het is ook wel eens leuk en 
belangrijk om een uurtje met leerlingen te kletsen over wat er leeft in de groep; je eigen 
les is dan even niet zo belangrijk” (VO-3-18). Een ander schrijft zelfs: “Het onderwijs was 
voor mij een middel om in contact te komen / blijven met jonge mensen (…)” (VO-3-2). 

4.3.3 Voldoening 

De derde categorie betreft coderingen waarin nadrukkelijk gewag gemaakt wordt van 
de voldoening die respondenten ondervinden in het omgaan met de leerlingen (15% 
van alle respondenten; 14% van alle coderingen binnen domein Relationeel-Pedago-
gisch). Zo wordt roeping positief gewaardeerd: “(…) Genieten van reacties van kinde-
ren: dit doe ik. Negatief: de zaken, die je niet zo prettig vindt, zijn van minder belang” 
(PO-4-82). Een ander spreekt in dit verband over “(…) écht genieten van de onschuld 
/ onbevangenheid van de jonge mensen” (VO-4-58). Ook in het kader van voldoening 
komt het ‘echt’ zijn in de interactie terug en is er zelfs sprake van dankbaarheid:

“Met heel je hart en ziel je inzetten. Sympathie, respect, dankbaarheid, je echt in-

teresseren voor een kind en luisteren. ‘Echt’ zijn in je interactie met kinderen: dat 

voelen ze en dat geeft een goed gevoel. Je krijgt er zoveel voor terug!” (PO-3-104).
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In een aantal coderingen wordt voldoening in verband gebracht met het iets kunnen 
betekenen voor leerlingen. Zo waarderen de volgende leraren roeping positief, 

“(…) omdat ik een goed gevoel heb als ik kinderen normen / waarden enz. bij kan 

brengen” (PO-4-93).

“(…) zeker ook i.v.m. het omgaan met onvolwassenen, waardoor de inhoud grote 

verantwoordelijkheid vraagt. N.B. Het geeft n.l. een kick als je merkt dat je invloed 

positieve resultaten heeft” (VO-4-49).

In het volgende fragment komt zowel de interesse in (het omgaan met) jonge mensen 
als het iets willen / kunnen betekenen ter sprake in verband met roeping. Beide zaken 
schenken diepe voldoening, dankbaarheid zelfs: 

“(…) Ik ben regelmatig dankbaar, ook in het onderwijs. Niet om op te knieën te 

vallen, maar wel dat ik het denk. (…) Degenen die zo’n band met hun klas niet 

opbouwen missen iets essentieels in hun beroep, in hun docent-zijn. Dat is wat ik 

roeping noem. Dat geeft hoop terug: voldoening. Er geeft niks zoveel voldoening als 

een kind dat in de problemen zit ermee helpen. Er frustreert niks zoveel als: het is 

niet gelukt (…)” (VO-5-49).

Een bron van voldoening vindt een aantal respondenten ook in het terug mogen ont-
vangen van reacties van de kant van leerlingen. De volle inzet als persoon vraagt veel 
energie, maar geeft ook veel terug. Dit patroon verbindt een aantal leerkrachten aan 
roeping, waarbij één leraar zelfs expliciet vermeldt dat er pas echt sprake is van roeping 
wanneer de balans tussen geven en ontvangen in evenwicht is:

“(…) Ook voor het onderwijs moet je meer hebben/ zijn in mijn ogen als alleen 

iemand die graag lesgeeft. Voor het omgaan met kinderen (maar ook het zijn van di-

recteur!) moet je een soort innerlijk drive hebben om mensen/ kinderen te helpen, 

te willen begeleiden. Dit levert energie op maar kost ook energie! Als de balans in 

evenwicht is, kun je in mijn ogen spreken van een roeping. Het lijkt vanzelf te gaan” 

(PO-3-109).

De categorie voldoening komt in verbinding met beide eerste categorieën van het 
relationeel-pedagogische domein voor. Zo geven sommige leraren aan eenvoudigweg 
te genieten van de omgang met leerlingen:

“Graag met kinderen willen werken / omgaan. Genieten van reacties van kinderen” 

(PO-3-82).
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“Komt iedere keer op hetzelfde neer, ik krijg altijd energie van kinderen. De reacties 

en hen bezig zien is gewoon leuk” (PO-5-83).

Terwijl anderen voldoening putten uit het iets kunnen betekenen voor de leerlingen: 

“(…) Je geeft dan les met je hele ziel, je voelt je dan betrokken bij en verantwoor-

delijk voor een stukje vorming, ontwikkeling van die kinderen (anders dan puur 

kennisoverdracht). Er ontstaat dan een interactie die ook jouzelf vormt en ontwik-

kelt. Dat vergt heel veel energie, maar een dankbare blik van een kind geeft je ook 

heel veel energie terug” (PO-3-63).

“Het geroepen zijn voor een bepaalde opdracht, iets met een speciale missie. Gevoe-

lens: Het kunnen inleven in de anderen, voor de anderen iets willen betekenen. Het 

voor en met mensen willen werken betekent wat voor de anderen en je krijgt er zelf 

ook heel veel voor terug” (PO-3-36).

“Je hebt de behoefte om kinderen “iets bij te brengen”. Je ontdekt (e) dat je dat 

voldoening schenkt (schonk)” (PO-3-41).

Wisselwerking

Wat opvalt is dat er bij nogal wat leraren een duidelijke wisselwerking blijkt te bestaan 
tussen de eigen beleving en die van de kinderen. Het gaat hier om de combinatie van 
de ervaring van iets goed kunnen en graag doen met de ervaring dat dit vermogen een 
positief effect heeft op de kinderen. Het werken geeft dan zowel de leraar plezier en 
voldoening als dat het de kinderen goed doet. Anders geformuleerd, juist omdat blijkt 
dat het onderwijs de leerlingen goed doet en laat groeien als mens, draagt het bij aan 
het welbevinden van veel leraren. Zoals de volgende citaten met betrekking tot roeping 
ook laten zien: 

“Het voor en met mensen willen werken betekent wat voor de anderen en je krijgt 

er zelf ook heel veel voor terug” (PO-3-36). 

“Positief: je straalt dan iets uit, waar anderen alleen maar ’n positief gevoel van kun-

nen krijgen. Dat wordt volgens mij ’n wisselwerking” (PO-4-2).
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4.4 Het domein: spirituele Associatie 

Een ruime meerderheid van alle respondenten (83%) antwoordde positief op de vraag 
(6-b): Heb jij een idee / gevoel of er iets meer is ‘tussen hemel en aarde’? (zie tabel 4.4). Deze 
uitkomst geeft aan dat de meeste respondenten een vorm van transcendentiebesef (i.c. 
het geloven in een God of in een of andere hogere macht) hebben. In de toelichting 
op de antwoorden (vraag 6-c) geven de respondenten zeer uiteenlopende antwoorden 
van kerkelijke tot algemeen religieuze aard. In dit onderzoek gaat het echter niet om 
het transcendentiebesef als zodanig, maar om de vraag of, en zo ja hoe, het eventueel 
aanwezige transcendentiebesef een rol speelt binnen de visie van leraren op roeping in 
het algemeen en in de context van onderwijs. Hieronder bespreek ik eerst globaal de 
uitkomsten van het onderzoek en daarna de verdere opzet van deze paragraaf over het 
verband tussen roeping, onderwijs en spirituele associatie.

Bij vraag 1 geven 48 respondenten (23%) antwoorden met (deels) spirituele associaties 
bij het begrip roeping. Deze associaties zijn zowel kerkelijk (56%) als algemeen religieus 
(44%) van aard. Veel antwoorden betreffen een combinatie van een kerkelijke associ-
atie met een niet-transcendente visie op roeping, zoals bijvoorbeeld bij de volgende 
respondent: 

“In eerste instantie iets kerkelijks. Wat betreft het onderwijs: passie voor het vak” 

(VO-1-90).

Bij de kerkelijke associaties worden veelvuldig begrippen genoemd als: pastoor / pries-
ter (roeping) (15 x), klooster (ling) / religieuzen (5 x), zusters / nonnen (6 x), kerk (elijk) 
(5 x), Bijbel (3 x) (daarnaast: geestelijken (PO-1-103), predikant (VO-1-100), apostelen 
(PO-1-52; PO-1-63), profeten (VO-1-2)). Bij de algemeen spirituele coderingen wordt 
roeping door elf respondenten in verband met God / godsdienst gebracht:

“Dat je besluit voor God te leven (…)” (PO-1-71).

“Je erg aangetrokken voelen tot god en hier andere mensen over vertellen (gevoel 

hebben uitgekozen te zijn” (PO-1-58).

 Hierbij combineert één respondent zijn keuze voor het onderwijs met een keuze voor 
God: 

“Mijn baan in het onderwijs. Een weg om je leven in te richten volgens het principe 

God centraal” (VO-1-97).
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De meeste antwoorden zijn algemener van aard en brengen roeping in verband met 
uitdrukkingen zoals iets hogers / van hogerhand / hogere orde:

“Je wordt van hogerhand geroepen iets te doen; een voorbestemming, het enige 

juiste dat je kunt doen” (VO-1-50).

Maar ook uitdrukkingen met ‘iets (…)” worden in dit verband gebruikt: 

“Het geroepen worden door iets of iemand dat / die je aanzet om iets te doen, onder-

wijs, geloof / theologie, hulpverlening in welke vorm dan ook” (VO-1-70).

Opvallend is dat er bij de vragen 2, 3, 4 en 7 slechts zeer weinig antwoorden gegeven 
werden met een spirituele, algemene of kerkelijke associatie. Dit geeft aan dat de meeste 
leraren in eerste instantie nauwelijks spirituele associaties hebben bij roeping in de 
context van onderwijs. Des te opvallender is het grote aantal respondenten (78, d.w.z. 
37%) dat bij vraag 7 aangeeft dat hun visie op roeping in de context van onderwijs 
samenhangt met hun overtuiging dat er iets is tussen hemel en aarde (transcenden-
tiebesef). Deze respondenten omschrijven hun transcendentie bij vraag 6 en 7 vrijwel 
allemaal als een algemene vorm van Spirituele Associatie; slechts een zeer kleine groep 
respondenten omschrijft transcendentie ook op een kerkelijke manier, maar wel steeds 
in combinatie met de algemene vorm110. 

In de onderstaande tabel worden bovenstaande onderzoeksdata schematisch weergege-
ven en in categorieën verdeeld, te weten: kerkelijk-spirituele associatie en algemeen-
spirituele associatie.

Opvallend bij de antwoorden op vraag 7 is dat de domeinen Intern Ethos en Relatio-
neel-Pedagogisch niet vaak, maar wel nadrukkelijk aan bod komen. Het domein Kwa-
lificatie wordt bij vraag 7 door geen enkele respondent ter sprake gebracht111. Getalsma-
tig zijn de coderingen IE en RP van vraag 7 al verwerkt bij de betreffende paragrafen 
(par. 4.2. en 4.3.). In het vervolg van deze paragraaf worden de antwoorden (ook de 
antwoorden die niet onder IE en RP vallen) inhoudelijk geanalyseerd op grond van de 
toelichtingen die bij vraag 7-b gegeven zijn; deze toelichtingen laten zien hoe betref-
fende respondenten de samenhang zien tussen (de aard van) hun transcendentiebesef 
en hun visie op roeping in de context van onderwijs (par. 4.4.2.2.). Maar eerst worden 
de antwoorden op de vragen 3, 4, 5 en 6 onderzocht op het voorkomen van Spirituele 
Associatie. 
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Tabel 4.4. Aantallen coderingen en percentages voor de categorieën van het domein: spirituele As-
sociatie 
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1.  Kerkelijk-spiri-
tuele associatie

27
56%*

2
14%*

2
40%*

6
7%*

10
10%*

9
4%** 

2.  Algemeen-spiri-
tuele associatie

21
44%

12 
86%

3
60%

78
93%

93
90% 

80 
38%

Totaal aantal 48 14 5 84 103 81

Percentage 
respondenten 
met één of meer 
categorieën

39%

* De percentages in de tweede tot en met zesde kolom betreffen de verhoudingen tussen de categorieën.
** Het percentage in de laatste kolom betreft steeds de verhouding van het aantal respondenten ten 
opzichte van de onderzoeksgroep van 210 respondenten.

4.4.1 spirituele Associatie bij de vragen 3, 4 en 5 

Getalsmatig zijn de antwoorden op de vragen 3, 4 en 5 met betrekking tot Spirituele 
Associatie verwaarloosbaar. Vanwege het kleine aantal coderingen wordt hier geen on-
derscheid gemaakt tussen kerkelijk-spirituele en algemeen-spirituele coderingen. Eerst 
bespreek ik het voorkomen van spirituele associatie bij vraag 5 om daarna exemplarisch 
de antwoorden van een respondent te bespreken. 

Bij vraag 5 geven zeven leraren aan dat hun idee van roeping te maken heeft met 
iets spiritueels. De antwoorden bieden de volgende spirituele associaties: de ervaring 
uitgekozen te zijn (PO-5-58), spirituele topervaringen (PO-5-77), ‘alles staat van tevo-
ren vast’ (PO-5-80), een band met een klooster als tweede roeping (PO-5-92); vroege 
innerlijke ervaringen gecombineerd met karmische wetten (PO-5-100); vinden van 
roeping tijdens een kloosterweekend (VO-5-97); van jongs af aan de boodschap van 
Christus willen delen met mensen (VO-5-72)112. Opvallend is een tweetal coderingen 
(PO-5-77 en PO-5-100) die zeer uitvoerig en diepgaand zijn. In het kader van de in-
terviews (hoofdstuk 5 en 6) kom ik hier nog op terug. 
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Alsof

In de coderingen van een respondent speelt de term ‘alsof ’ een voorname rol113. Hij 
ziet roeping als een positief begrip in de context van onderwijs en maakt daarbij een – 
algemene – spirituele associatie: 

“Ja, voor mij is het een positief begrip. Alsof hogere machten voor jou een pad heb-

ben uitgestippeld waar je blindelings op kunt vertrouwen” (VO-4-57; cursivering 

B.B.).

Hiermee verduidelijkt hij het antwoord op vraag 3: 

“Een instinctief gevoel dat aanspraak maakt op de talenten / gaven die je vanaf 

je geboorte hebt meegekregen. Gevoelens: Tevredenheid / genoegdoening. Alsof ik 

zonder er een echte bewuste keuze voor gemaakt te hebben, in een werkomgeving 

(onderwijs) terecht ben gekomen waarbij ik me prettig en gewaardeerd voel” (VO-

3-57; cursivering B.B.). 

Bij vraag 6 geeft hij opnieuw aan dat hij gelooft in iets tussen hemel en aarde en om-
schrijft dat geloof als 

“Alsof er iemand over mijn schouder meekijkt en me helpt de juiste keuzen te ma-

ken (…)” (VO-6-57; cursivering B.B.). 

Op deze wijze heeft deze respondent vooruitlopend op vraag 7 al een antwoord gege-
ven, namelijk dat er een samenhang bestaat tussen zijn transcendentiebesef en zijn visie 
op roeping in de context van onderwijs. Bij vraag 7 wordt deze visie nogmaals bevestigt:

“Ik denk wel dat er een verband is. Ik denk zelfs dat het voor mij voorwaarde schep-

pend is geweest om het begrip “roeping” te ervaren zoals ik dat nu doe” (VO-7-57). 

Deze respondent gebruikt driemaal de term ‘alsof ’. Deze term lijkt bedoeld te zijn als 
aanduiding voor de ongrijpbaarheid van de (deels transcendente) processen die zich in 
zijn leven hebben afgespeeld. 
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4.4.2 spirituele Associatie bij vraag 6 en 7

4.4.2.1 Vraag 6: transcendentiebesef en onderwijs 

Via vraag 6 wordt onderzocht of leraren denken dat er een transcendente werkelijk-
heid is en zo ja, hoe zij deze werkelijkheid zien. Uit de antwoorden op vraag 6 blijkt 
dat 83% van alle respondenten een of andere vorm van transcendentiebesef heeft (174 
respondenten). In deze subparagraaf komen twee zaken aan bod. Allereerst analyseer ik 
de aard van het transcendentiebesef zoals door de respondenten beschreven. Vervolgens 
geef ik aan dat hier al spontaan verwijzingen naar de visie op onderwijs worden gege-
ven. Hieronder wordt in tabelvorm een eerste indruk gegeven van de antwoorden op 
vraag 6. Onder de tabellen ga ik kort in op deze gegevens. 

Tabel 4.5. Vormen van transcendentiebesef en roeping bij vraag 6-c

Vormen van transcendentiebesef en roeping aantallen coderingen (= 
aantal respondenten) 

Verhoudingen tussen de 
categorieën in percentages

ervaring 37 (18%) * 19%

er is méér/niet te beschrijven/hogere kracht/
spiritualiteit/mystiek

35 (17%) 18%

Gevoel 33 (16%) 17%

God/geloof/gebed 20 (10%) 10%

Rond overlijden/overledene 16 (8%)  8%

Groter plan-taak/doel 14 (7%)  5%

een weten 4 (2%)  2%

anders 34 (16%) 18%

Totaal aantal coderingen** 193

* Het percentage tussen haakjes betreft de verhouding van het aantal respondenten tot de 
respondentengroep.
** Het aantal coderingen betreft hier niet het aantal respondenten.

Vormen van transcendentiebesef

De wijze waarop het transcendentiebesef wordt ingekleurd verschilt van leraar tot leraar 
en is vaak (zeer) persoonlijk gekleurd. Een aantal keren heeft het transcendentiebesef 
met diepgaande ervaringen (bijv. naar aanleiding van een overlijden) te maken; ook is 
dit besef regelmatig gevoelsmatig van aard. Bovendien is er zowel sprake van geloven 
in God als van geloven in een niet te beschrijven hogere macht. In elk geval betreft 
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geen van de antwoorden een kerkelijke geloofsverklaring; eerder is er sprake van een 
existentieel-spirituele rijkdom. De onderstaande voorbeelden zijn willekeurig gekozen, 
maar laten de verscheidenheid goed zien:

 – “JA-JA. Ik voel dat simpelweg zo (→ een bepaald gevoel van intensiteit in leven) 

en meen dat te merken aan kleine dingen, zoals bepaalde toevalligheden of juist 

hele mooie dingen in omgeving of zelfs natuur. Maar mijn opvoeding heeft daar 

ook een rol in gespeeld” (VO-6-11).

 – “JA-JA. Dat is geen idee of gevoel meer, dat is een weten. Dat zijn de krachten 

van waaruit je kunt werken, zijn wie je bent, je gedragen weten” (VO-6-25). 

 – “JA-JA. Moeilijk aan te geven. Contact tussen mensen vindt niet alleen plaats via 

woorden of gebaren, maar ook door dat er soms energiestromen van de een naar 

de ander gaan” (VO-6-55).

 – “JA-JA. Ik ervaar dat, doordat wanneer ik bewust leef, en me afstem, me altijd 

gesteund weet door het universum” (VO-6-73).

Feitelijk is vraag 6 een tussenvraag, want het gaat in dit onderzoek niet over het al dan 
niet geloven in een hogere macht, maar om de vraag of het eventuele transcendentie-
besef een doorwerking heeft op de visie op roeping en onderwijs. Dit laatste wordt on-
derzocht door middel van vraag 7. Het is opvallend dat enkele leraren in de toelichting 
op vraag 6 al een verwijzing naar het onderwijs hebben gemaakt (zij lopen als het ware 
op vraag 7 vooruit). Deze coderingen verwijzen met name naar de domeinen Intern 
Ethos en Relationeel-Pedagogisch. Voor dit onderzoek tellen ze niet mee, omdat hier 
niet specifiek naar roeping gevraagd werd. Wel geven ze een beeld van de visie van be-
treffende leraren en versterken ze het beeld dat genoemde domeinen een rol spelen in 
het denken van de respondenten.

Transcendentiebesef en Intern Ethos

Zo geven tien leraren antwoorden waaruit de band tussen hun transcendentiebesef en 
het domein Intern Ethos blijkt. Hun geloof in iets tussen hemel en aarde drijft hen 
blijkbaar in het onderwijs. 

 – “Een mysterieuze kracht die zich uit in de drang om behulpzaam, en zelfs be-

lerend te zijn t.o.v. anderen m.b.t. kennisoverdracht, opvoeding en een betere 

samenleving”114 (VO-6-1; vgl. VO-3-1 en VO-4-1) 

 – In alle grote / kleine wonderen die je dagelijks meemaakt. God geeft ons – naar 

mijn oordeel – ook een taak in deze wereld: Jezelf gelukkig maken en zo ook 

anderen in dat geluk laten delen”115 (VO-6-4; vgl. VO-3-4 en VO-4-4).
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 – “Ik geloof dat wij op deze aardbol rondlopen met een doel. Ik moet iets leren/

ervaren om compleet te kunnen worden”116 (VO-6-88; vgl. VO-3-88 en VO-4-88).

Transcendentiebesef en Relationeel-Pedagogisch

Vijfentwintig leraren geven aan dat transcendentiebesef verband houdt met het domein 
Relationeel-Pedagogisch. Deze antwoorden op vraag 6 zijn interessant, omdat ze een 
bijzonder licht werpen op de relationeel-pedagogische beleving. De antwoorden zijn 
meestal expliciet en uitvoerig; dit lijkt er op te wijzen dat deze vragen iets wezenlijks 
aanboren bij betreffende respondenten. Opvallend hierbij is dat zowel de visies op 
het verschijnsel ‘iets tussen hemel en aarde’ als de invloed daarvan op het relationeel-
pedagogische gebeuren nogal uiteenlopen. Zo is er sprake van een “mysterieuze kracht 
die zich uit in de drang om behulpzaam te zijn (…) t.o.v. anderen m.b.t. (…) opvoe-
ding en een betere samenleving” (VO-6-1), terwijl een ander hier eenvoudigweg van 
“Liefde” (VO-6-26, PO-6-77, PO-6-78, PO-6-103) spreekt of over de taak die God 
ons geeft om jezelf en anderen gelukkig te maken (VO-6-4). Ook wordt in dit verband 
over buitengewone vormen van communicatie gesproken, bijvoorbeeld “Gevoelsma-
tig contact zonder woorden” (VO-6-10, VO-6-74, PO-6-78), “Intuïtief aanvoelen wat 
de ander voelt / denkt / nodig heeft” (VO-6-30, PO-6-13, PO-6-7, PO-6-79), “(…) 
ik heb heel veel déjà vu’s en kan mensen goed aanvoelen” (VO-6-63) of (onbewust) 
contact via energiestromen (VO-6-55). Maar ook bij ervaringen van diep contact en 
intense betrokkenheid speelt volgens een aantal leraren iets van ‘tussen hemel en aarde’ 
mee (PO-6-24, VO-6-16, VO-6-40, VO-6-68, VO-6-97, PO-6-45, PO-6-63, PO-6-86, 
PO-6-92, PO-6-111).

4.4.2.2 Vraag 7: roeping, onderwijs en transcendentiebesef 

Vraag 7 gaat over de vraag of er volgens de respondenten een verband bestaat tussen 
een eventueel aanwezig transcendentiebesef en de antwoorden op de vragen 1, 2, 3, 4 
en 5. Opvallend genoeg beantwoordde maar liefst 37% (ruim een derde) van alle res-
pondenten vraag 7 positief. Hieronder worden de betreffende coderingen schematisch 
weergegeven. 

Naast de 78 respondenten die bij vraag 7 aangeven dat er een relatie bestaat tussen het 
transcendentiebesef en de visie op roeping onderwijs, zijn er ook vier respondenten die 
weliswaar bij vraag 7 geen verband aangeven, maar wel bij de vragen 3, 4 of 5 nadruk-
kelijk aangeven dat er sprake is van een spirituele factor met betrekking tot hun on-
derwijswerk en roeping (PO-5-80, VO-4-34, VO-4-35, VO-3-77). Hier ga ik daar niet 
verder op in, maar deze 4 respondenten neem ik wel mee in het verdere onderzoek. 
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Hierdoor komt het percentage respondenten dat een relatie ziet tussen het transcen-
dentiebesef en onderwijs en roeping op 39% te staan.

Tabel 4.6. Aantallen respondenten met betrekking tot transcendentiebesef in verband gebracht met 
roeping en onderwijs

Vraag 6-b Vraag 7

Transcendentiebesef 174
 (83%)*

Verband tussen transcendentiebesef en ant-
woorden op vragen 1, 2, 3, 4 en 5.

78 (37%) 

* Percentages in deze tabel betreffen de verhouding tot het totaal aantal respondenten (210).

Omdat het bij vraag 7 een substantieel aantal antwoorden betreft kan hier ook de vraag 
gesteld worden naar het onderscheid tussen kerkelijk-spirituele en algemeen-spirituele 
associaties. In de onderstaande tabel wordt de verhouding tussen beide soorten associ-
aties in beeld gebracht.

Tabel 4.7. Aantallen coderingen met betrekking tot transcendentiebesef in verband gebracht met 
roeping en onderwijs

Categorieën binnen het domein Spirituele 
associatie

Coderingen van vraag 7  
(Roeping in context van onderwijs) 

1. Kerkelijk-spirituele associatie 6
7%*

2. algemeen-spirituele associatie 78
93%*

Totaal 84 (78 respondenten, 37%) **

* Percentage betreft hier de verhoudingen tussen de twee categorieën.
** Percentage betreft de verhouding tot het totaal aantal respondenten (210). 

Hieronder worden eerst de coderingen van de categorie kerkelijk-spirituele associaties 
besproken (A.). Vervolgens komen de coderingen van de categorie algemeen-spirituele 
associaties aan bod; vanwege de grote hoeveelheid en met name verscheidenheid van 
de antwoorden van de laatstgenoemde categorie zullen hier subcategorieën ingevoerd 
worden (B.). Vanwege de band tussen vraag 6 en 7 worden de antwoorden steeds sa-
mengevoegd weergegeven.

Een aantal van de bovenstaande coderingen heeft betrekking op de domeinen In-
tern Ethos en Relationeel-Pedagogisch. Hoewel deze coderingen getalsmatig al eerder 
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verwerkt zijn, wil ik deze coderingen hier per genoemd domein bespreken om de sa-
menhang tussen deze domeinen en het domein Spirituele Associatie te verduidelijken 
(C. en D.). Hierbij zal ik geen onderscheid maken tussen het kerkelijk-spiritueel en het 
(overwegend) algemeen-spirituele karakter van deze antwoorden. 

A. Kerkelijk-spirituele associatie 

Slechts 6 respondenten geven bij vraag 7 antwoorden die kerkelijk-spiritueel van aard 
zijn (steeds in combinatie met antwoorden die algemeen-spiritueel van aard zijn). Deze 
respondenten verwijzen bij vraag 6 (ook) naar kerkelijk-christelijke ‘zaken’ wanneer 
naar hun transcendentiebesef gevraagd wordt. Hier is sprake van de ervaring van de 
Heilige Geest, van kerk, (bijbel) verhalen, communie, biecht, kiezen voor God, dank-
baarheid jegens God, het zeker weten van het eeuwige leven. Het transcendentiebesef 
is voor deze respondenten een inspiratiebron voor het werken in het onderwijs en juist 
hiermee wordt roeping geassocieerd zoals onderstaand citaten duidelijk aangeven:

“JA-JA. In de stilte, in zonlicht, in ontmoetingen, in muziek, in de kerk, in (bijbel) 

verhalen, rond de communie” (VO-6-97). “Ja, mijn religieuze inspiratie / ervaring 

vormen het kader waarbinnen ik mijn roeping vorm mag geven” (VO-7-97) [Dit 

fragment staat - gezien de andere antwoorden - duidelijk in de context van het 

onderwijs].

“Ja, kiezen voor God / het evangelie / het goede [ herhaling vraag 6 ] brengt au-

tomatisch met zich mee dat je je inzet voor de ander, vooral voor de zwakkeren” 

(VO-7-100).

Een andere respondent spreekt enerzijds heel direct over ‘de Heilige Geest’ en brengt 
dat in verband met zijn visie op roeping en onderwijs: als gevolg van een bewustwor-
dingsproces (VO-5-80) ervaart hij alles in het onderwijs als onlosmakelijk verbonden 
met het transcendente. In de toelichting verwoordt hij dit transcendente echter zeer 
open: 

“JA-JA. Wij Christenen noemen die kracht / ervaring de Heilige Geest. Soms voel / 

ervaar je die in je leven en ‘overvalt’ je een gevoel van geluk / energie” (VO-6-80). 

“Het een is onlosmakelijk verbonden met het ander. Mensen en zaken staan altijd in 

een relatie met …” (VO-7-80).

Twee respondenten geven aan vraagtekens te hebben bij een al te eenzijdig kerkelijke 
benadering. Zo doet de combinatie van roeping en het transcendente een respondent 
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denken aan kloosterzusters die weliswaar prachtig werk deden, maar niet zelf mochten 
nadenken. De andere respondent geeft aan liever zijn (katholiek opgevoede) geweten 
te volgen dan de letter van de (Roomse) wet. Roeping en onderwijs hebben volgens 
beiden zeker te maken met transcendentiebesef; dit besef komt echter pas tot zijn recht 
binnen de mogelijkheid van vrij en zelfstandig denken (PO-6+7-100 en VO-6+7-49). 
Dat dit laatste geldt voor alle respondenten hier valt op te maken uit het feit dat ze 
allemaal naast de kerkelijk-spirituele associaties ook algemeen-spirituele associaties be-
schrijven die zeer open en verscheiden van aard zijn.

Met betrekking tot de kerkelijke associaties valt ten slotte het volgende nog op. Met 
name bij vraag 1 is er een substantieel aantal respondenten met kerkelijke associaties, 
maar bij vraag 7 is er slechts een klein aantal respondenten dat de kerkelijke associaties 
met roeping en onderwijs verbindt (zeker in verhouding tot het vrij grote aantal res-
pondenten met een algemeen-spirituele associatie, zie onder). Hier valt uit op te maken 
dat de kerkelijke associaties die deze respondenten hebben nauwelijks bevorderlijk zijn 
voor het leggen van een verband tussen transcendentiebesef en een verband met on-
derwijs. Dat zegt op zich niets over de genoemde kerkelijke zaken als zodanig, maar wel 
iets over de wijze waarop deze kerkelijke zaken door betreffende respondenten ervaren 
en ingekleurd worden. Blijkbaar worden de kerkelijke zaken door hen eerder als ver-
vreemdend dan verrijkend ervaren met betrekking tot hun visie op onderwijs (zie ook 
het discussiehoofdstuk 7.6, aanbeveling voor kerkelijk leiders).

B. Algemeen-spirituele associatie 

De verschillende visies met betrekking tot het transcendentiebesef bij vraag 6 (zie tabel 
4.5.) leiden ook tot een grote verscheidenheid aan visies bij de antwoorden op vraag 
7. Een aantal van die antwoorden is hierboven al besproken met betrekking tot de do-
meinen Intern Ethos en Relationeel-Pedagogisch en met betrekking tot de kerkelijk-
spirituele antwoorden. Hieronder wordt een groot aantal coderingen gebundeld be-
sproken vanuit de verschillende vormen van algemeen-spiritueel transcendentiebesef; 
deze vormen gelden steeds als subcategorieën van de categorie algemeen-spirituele 
associatie. Steeds worden enkele citaten gegeven en kort besproken. Op deze wijze 
wordt inzicht gegeven in de verscheidenheid aan antwoorden betreffende de samen-
hang tussen het transcendentiebesef en de antwoorden op vraag 1, 2, 3, 4 en 5. Anders 
gezegd, hier wordt de samenhang tussen roeping, onderwijs en algemeen transcenden-
tiebesef besproken. Vanwege de band tussen vraag 6 en 7 worden de antwoorden steeds 
samengevoegd weergegeven.
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Subcategorie Spirituele Associatie: Ervaring

Veertien respondenten spreken over ervaringen die volgens hen blijk geven van trans-
cendentiebesef: ervaringen met leven en dood, met mensen, van de stilte, ervaringen 
die je boven jezelf uit doen stijgen, van gouden momenten, van je gesteund weten door 
het universum, van onverklaarbare en onverwachte dingen, de ervaring van hulp van ‘de 
overkant’, van telepathie, van ergens kracht uit putten. Deze ervaringen hebben volgens 
deze respondenten te maken met hun visie op roeping, al dan niet in de context van 
het onderwijs zoals uit onderstaande citaten duidelijk wordt.

“JA-JA. Ja, ik heb dat in de slechtste periode in mijn leven duidelijk ervaren. Je 

kunt dat “vast pakken” in het gebed of meditatie. Daar put je kracht uit om verder 

te gaan” (VO-6-60). “Die wisselwerking is er zonder meer. Zonder geloof ergens in 

zul je weinig roeping ervaren, denk ik. Sterker nog: roeping is duidelijk ergens heel 

sterk in geloven” (VO-7-60).

“JA-JA. Er gebeuren – vaak onverklaarbare dingen, goed en slecht. Moeilijk om con-

creet te maken; het kan een gesprek zijn of een gebaar, een aanvaring met iemand 

of een gebeurtenis in je leven dat je leven volledig op zijn kop zet of waardoor je 

anders tegen dingen aan gaat kijken. Ook denk ik vaak dat mijn vader over mijn 

schouder meekijkt: hij geeft me goede raad in de zin dat ik nog vaak terugdenk aan 

hoe hij tegen het leven aankeek. Bovendien zijn we hier toch niet zo’n 70 jaar op 

aarde om dan te verdwijnen in het niets > er is zeker nog meer voor ons!” (VO-6-

62). “Ja! Ik ben ervan overtuigd dat ik niet voor niets docent ben geworden. Ik heb 

het idee dat ik op een of andere manier gestuurd word maar kan dat niet verklaren. 

Ik ben er intussen wel van overtuigd dat datgene wat ik doe ook echt bij mij hoort, 

dus dat is hetgene wat ik hier bedoel. En ja, misschien kun je het roeping noemen, 

maar ik zie roeping niet als iets negatiefs! Ben er ook zeker niet altijd bewust mee 

bezig” (VO-7-62). 

Subcategorie Spirituele Associatie: God / geloof / gebed 

Elf respondenten gebruiken traditionele aanduidingen voor transcendentiebesef zoals 
geloven in God en bidden tot God. Men geeft hier nadrukkelijk aan dat er een band 
bestaat tussen het transcendentiebesef en de antwoorden op de vorige vragen. Ook hier 
vormt dit besef een kader waarbinnen roeping zijn oorsprong en vorm vindt. Boven-
dien putten sommige respondenten er de kracht uit om zich blijvend in te zetten voor 
de medemens zoals blijkt uit onderstaande coderingen:
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“JA-JA. Ja, ik heb dat in de slechtste periode in mijn leven duidelijk ervaren. Je 

kunt dat “vast pakken” in het gebed of meditatie. Daar put je kracht uit om verder 

te gaan” (VO-6-60). “Die wisselwerking is er zonder meer. Zonder geloof ergens in 

zul je weinig roeping ervaren, denk ik. Sterker nog: roeping is duidelijk ergens heel 

sterk in geloven” (VO-7-60).

“JA-JA. De aanwezigheid voelen van dierbare overledenen. Kracht krijgen uit gebed 

en kerkbezoek” (VO-6-9). “Voor mij heeft roeping toch vooral te maken met dat on-

zelfzuchtig je inzetten voor anderen te maken. En de kracht daarvoor komt, volgens 

mij, uit iets “onaards”” (VO-7-9). 

Subcategorie Spirituele Associatie: Er is méér / niet te beschrijven / 
hogere kracht / spiritualiteit / mystiek 

Veertien respondenten beschrijven hun transcendentiebesef als iets dat nauwelijks on-
der woorden te brengen valt. Zo schrijft een leraar: “Dat er ‘iets’ is geloof ik heilig in, 
maar hoe dit tot uiting komt weet ik niet (…) (VO-6-65). Een ander schrijft bijna 
hetzelfde: “Er is iets wat ik niet kan beschrijven” (VO-6-83). Over de wijze en mate 
waarop deze transcendentie invloed uitoefent op de eigen visie op roeping en onder-
wijs lopen de meningen uiteen. Een aantal respondenten denkt dat die invloed niet zo 
sterk is en soms alleen het geval is voor mensen die ‘hier sterk in geloven’. Voor anderen 
is het een inspiratiebron om zoveel mogelijk liefde te geven en draagt het bij aan de zin 
van het bestaan. 

Subcategorie Spirituele Associatie: Gevoel 

Veertien respondenten brengen hun transcendentiebesef in verband met een gevoel. Dit 
gevoel is steeds een positief gevoel, maar wordt heel verschillend beleefd. Zo voelt men 
zich gelukkig / beschermd, volgens het geweten handelen geeft een goed gevoel, een 
gevoel alsof iemand over de schouder meekijkt, het gevoel innerlijk tot rust te komen, 
aanvoelen wat een ander nodig heeft (en je zelf nodig hebt), als simpelweg zo voelen 
als intensiteit van leven. Maar steeds staat dit gevoel in verband met de antwoorden op 
de vragen 1, 2, 3, 4 en 5. Vier leraren geven nadrukkelijk aan dat de transcendentiefactor 
alles te maken heeft met (het ontstaan van) roeping:

“JA-JA. Soms gebeuren er dingen waarbij ik achteraf denk: dat heeft zo moeten zijn. 

Dan voel ik me gelukkig en beschermd” (VO-6-95). “Ik denk dat mijn antwoorden in 

zekere zin samenhangen, want als ik niet zou geloven in diepere krachten en dat er 

meer is tussen hemel en aarde, zou ik ook niet geloven dat iets als roeping bestaat. 

Dan zouden mijn antwoorden dus anders geweest zijn” (VO-7-95). 
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Subcategorie Spirituele Associatie: Rond overlijden / overledene 

Een beperkt aantal respondenten (7) brengt het transcendentiebesef in verband met 
ervaringen rond overlijden en leven na de dood. Men ervaart de aanwezigheid van 
dierbare overledenen en vermoedt raad en kracht te krijgen uit iets “onaards’. Ook 
hier houdt dit transcendentiebesef verband met enerzijds het ontstaan van roeping en 
anderzijds met het inspiratie / kracht krijgen om deze roeping waar te maken. 

“Er gebeuren – vaak onverklaarbare dingen, goed en slecht. Moeilijk om concreet 

te maken; het kan een gesprek zijn of een gebaar, een aanvaring met iemand of een 

gebeurtenis in je leven dat je leven volledig op zijn kop zet of waardoor je anders 

tegen dingen aan gaat kijken. Ook denk ik vaak dat mijn vader over mijn schouder 

meekijkt: hij geeft me goede raad in de zin dat ik nog vaak terugdenk aan hoe hij 

tegen het leven aankeek. Bovendien zijn we hier toch niet zo’n 70 jaar op aarde om 

dan te verdwijnen in het niets > er is zeker nog meer voor ons! “ (VO-6-62). “Ja! Ik 

ben ervan overtuigd dat ik niet voor niets docent ben geworden. Ik heb het idee dat 

ik op een of andere manier gestuurd word maar kan dat niet verklaren. Ik ben er 

intussen wel van overtuigd dat datgene wat ik doe ook echt bij mij hoort, dus dat 

is hetgene wat ik hier bedoel. En ja, misschien kun je het roeping noemen, maar ik 

zie roeping niet als iets negatiefs! Ben er ook zeker niet altijd bewust mee bezig” 

(VO-7-62). 

C. Spirituele Associatie: Transcendentiebesef en domein Intern Ethos 

Zeventien respondenten zien een verband tussen hun transcendentiebesef en Intern 
Ethos (8% van de totale respondentengroep). De opvattingen achter de verbanden lo-
pen echter zeer uiteen (iets wat bij alle coderingen van vraag 6 en 7 het geval is). De 
antwoorden lopen uiteen van een vaag aanvoelen van het mysteriekarakter van de 
werkelijkheid en daar inspiratie uit putten voor het onderwijswerk en een heel na-
drukkelijk inkleuren en bewust beleven van het transcendente karakter van het bestaan. 
Daarnaast is er enerzijds sprake van een heel expliciete beleving van ‘het meer tussen 
hemel en aarde’ door middel van het zich af en toe richten tot de overledene. Daarnaast 
een algemeen mysterie-beleven via de bewondering voor de natuur en voor het unieke 
in ieder mens. Beide visies gecombineerd leiden tot inspiratie voor het onderwijs: 

“Doordat je je af en toe richt tot de overledene. Dan vraag ik: Wat vindt u ma? Ik 

stel me dan haar antwoord voor. Daarnaast bewonder ik de natuur en het unieke van 

ieder mens, dat is er niet zomaar” (PO-6-57). 
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“Ja, door in te zien dat alles met elkaar te maken heeft en je te realiseren dat je 

iedere seconde mag bijdragen aan dit alles geeft toch een ontzettend rijk gevoel en 

geeft inspiratie om je hart (roeping) te volgen” (PO-7-57).

Een respondent (VO-6-62 en VO-7-62) kijkt op een brede manier tegen het spirituele 
aspect in zijn leven aankijkt. Bovendien ervaart hij keuze voor zijn docentschap als een 
gestuurd worden; deze sturing werkt niet vervreemdend, maar helpt hem juist te ko-
men tot datgene wat echt bij hem hoort.

De volgende respondent legt een verband tussen zijn aanvoelen van ‘iets tussen hemel 
en aarde’ en zijn manier van werken in het onderwijs. Dit verband noemt hij roeping:

“JA-JA. Dat zie je niet, maar dat voel je” (PO-6-65). “Dit heeft alles met roeping te 

maken. Iemand / iets zorgt voor die gedrevenheid (PO-7-65).

Naast de lengte van nogal wat antwoorden op vraag 6 en 7 valt vaker nog de verweven-
heid met een persoonlijke beleving op. Het betreft hier diepgaande vormen van Intern 
Ethos.

D.  Spirituele Associatie: Transcendentiebesef en domein 
Relationeel-Pedagogisch 

Drieëntwintig respondenten geven aan dat hun geloven in iets meer tussen hemel en 
aarde verband houdt met het relationeel-pedagogische aspect (11% van de totale res-
pondentengroep). De antwoorden die deze leraren op vraag 6 en 7 geven zijn interes-
sant, omdat ze een bijzonder licht werpen op hun relationeel-pedagogische visie. De 
antwoorden zijn meestal expliciet en uitvoerig; dit geeft aan dat deze vragen blijkbaar 
iets wezenlijks aanboren bij betreffende respondenten. Opvallend is dat zowel de visies 
op het verschijnsel ‘iets tussen hemel en aarde’ als de invloed daarvan op het relationeel-
pedagogische gebeuren nogal uiteenlopen. Zo ziet een respondent zich voorbestemd 
om leerlingen te helpen, maar laat daarbij in het midden hoe of wat die transcendente 
factor is:

“Ja, de roeping van mij lijkt me voorbestemd om leerlingen te helpen zichzelf opti-

maal te ontwikkelen. Voorbestemd door …?” (PO-7-44).

Anderen zien in medemensen ‘een stukje God’ of zien ‘het goddelijke in de mens’; dit 
inspireert hen om zich echt aan de medemens, i.c. de leerlingen te geven. Meer res-
pondenten zien de transcendente factor op de een of andere manier aanwezig in het 
positief omgaan met mensen zoals blijkt uit onderstaande citaten:
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“JA-JA. Een mysterieuze kracht die zich uit in de drang om behulpzaam, en zelfs 

belerend te zijn t.o.v. anderen m.b.t. kennisoverdracht, opvoeding en een betere 

samenleving (…)” (VO-6-1).

“Ja, geloven in mensen en hogere machten” (VO-7-1).

“JA-JA. Iets kunnen voelen van ’n ander persoon, zonder dat die het je verteld heeft. 

Gevoelsmatig contact zonder woorden” (VO-6-10).

Enkele respondenten verbinden roeping met het zich inzetten voor leerlingen, waarbij 
de kracht / inspiratie daartoe volgens hen uit de transcendente factor komt:

“Voor mij heeft roeping toch vooral te maken met dat onzelfzuchtige je inzetten 

voor anderen te maken. En de kracht daarvoor komt, volgens mij, uit iets “onaards”” 

(VO-7-9).

“Je haalt je kracht / inspiratie / energie / betrokkenheid c.q. roepen op basis van 

liefde” (VO-7-26; vgl. ook PO-6+7-107).

4.5 Het domein: kwalificatie 

Dit domein betreft coderingen waarin roeping in verband wordt gebracht met zaken 
die de kwalificatie van leerlingen betreffen. Roeping wordt hier geassocieerd met het 
specifieke lesgeven, dat wil zeggen het overdragen aan en laten verwerven door leer-
lingen van bepaalde inhouden wat betreft kennis en vaardigheden. Het betreft hier een 
klein aantal coderingen. Dit lijkt verrassend, omdat leraren in het PO, maar zeker in het 
VO een duidelijke opdracht hebben met betrekking tot de kwalificatie van leerlingen. 
Blijkbaar is het kwalificatieaspect van het onderwijs in de ogen van de respondenten 
van minder belang wanneer het gaat over het roepingaspect van het onderwijs.

Binnen dit domein maak ik onderscheid tussen twee categorieën. De eerste categorie 
betreft het specifieke onderwerp van dit domein, namelijk coderingen met een gericht-
heid op kwalificatie. De tweede categorie betreft de voldoening die volgens de respon-
denten samenhangt met kwalificatie binnen het kader van roeping. In onderstaande 
tabel wordt van beide categorieën weergegeven hoe vaak ze voorkomen. In het vervolg 
van deze paragraaf zal ik deze categorieën nader omschrijven en met voorbeelden il-
lustreren. De percentages die daar genoemd worden hebben betrekking op de vragen 3, 



154 Leraren, wat boeit jullie?

4, 5 en 7, omdat deze vragen gaan over roeping in de context van het onderwijs (tenzij 
anders aangegeven). 

Tabel 4.8. Aantallen coderingen en percentages voor de categorieën van het domein: kwalificatie
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1.  (Graag) lesgeven en 
leerlingen iets leren

3 
100%*

37 
84%* 

13
100%*

0
0%*

50
88%*

45
21%**

2.  Voldoening 0 
0%

7 
16%

0
0%

0
0%

7
12%

6
3%

Totaal aantal 
coderingen

3 44 13 0 57 47

Percentage responden-
ten met één of meer 
categorieën

22%

* De percentages in de tweede tot en met zesde kolom betreffen de verhoudingen tussen de categorieën.
** Het percentage in de laatste kolom betreft steeds de verhouding van het aantal respondenten ten 
opzichte van de onderzoeksgroep.

4.5.1 (Graag) lesgeven en leerlingen iets leren

Lesgeven in algemene zin 

De voornaamste categorie binnen dit domein betreft de coderingen die roeping in 
verband brengen met het (graag) lesgeven van leraren aan leerlingen en het leerlingen 
iets (willen) leren (21% van alle respondenten; 88% van alle coderingen binnen domein 
Kwalificatie). Hier is sprake van “(…) Ze iets willen leren (…)” (PO-3-10) en “(…) 
Kinderen kennis bijbrengen (…)” (PO-3-12).

Opvallend is dat de meeste coderingen in samenhang genoemd worden met relatio-
neel-pedagogische gerichtheid en met intern ethos. De volgende coderingen laten dit 
samengaan van domeinen duidelijk zien:
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“Betrokkenheid met kinderen, Ze iets willen leren, Ze goed in hun vel laten zitten” 

(PO-3-10).

“Het past bij mij. Hiervoor ben ik gemaakt + Wat een geluk heb ik met deze roeping! 

Gevoelens van geluk en tevredenheid. Kinderen kennis bij brengen, verder helpen 

in hun leven, ook op sociaal/emotioneel vlak, daar word ik gelukkig van. Hiervoor 

ben ik gemaakt” (PO-3-12).

“Je geroepen voelen om mensen te begeleiden naar de volwassenheid in gedrag, ge-

voel, religie, kennis. Mensen die er voor gaan anderen wat bij te brengen - leerstof, 

maar ook opvoedkundige dingen. Ik bedoel daarmee: een totaal van dingen hoe men 

zich gedraagt in de maatschappij. En dus heel omvattend. Hoort ook bij christelijke 

levenshouding” (VO-3-19).

“Innerlijk / drang / “iets dat me aanzet tot” / verlangen / enthousiasme / “liefde”. 

Graag met jeugd / jongeren werken. Iets over willen brengen: “vak” en “leven”” 

(VO-3-29).

Het volgende citaat verwoordt duidelijk dat het kwalificatieaspect van het onderwijs 
volgens nogal wat respondenten ingebed dient te zijn in de bredere pedagogische op-
dracht; in deze zin is dat aspect dan ook ondergeschikt aan die opdracht.

“Zoals ik bij vraag twee al antwoordde [ Intrinsieke gevoelens van motivatie. Warm-

te, betrokkenheid ] heeft roeping alles te maken met onderwijs. Onderwijs is na-

melijk veel meer dan het overbrengen van leerstof, of zoals dat tegenwoordig heet: 

kinderen begeleiden in het nieuwe leren. Het lijkt of de leerstof centraal staat. En 

dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Maar nog belangrijker is: hoe staat het kind 

zelf in dit proces? Voor een kind dat een behoorlijke intelligentie bezit is het niet 

zo moeilijk om een gezond gevoel van eigenwaarde op te bouwen. Maar juist de kin-

deren die het niet zo getroffen hebben in ’t leven, het gevoel te geven dat ze mens 

zijn, goed mens zijn, ongeacht hun eventuele “tekortkomingen” dat is onderwijs!!” 

(PO-3-78; vgl. VO-3-51; VO-3-90; VO-4-40).

Of kort samengevat:

“Liefde voor het vak, Liefde voor het kind, Liefde voor de jonge mens” (VO-3-47).
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Lesgeven en het eigen lesvak 

Een zeer kleine groep leraren brengt roeping nadrukkelijk in verband met het eigen 
lesvak (het betreft hier logischerwijs alleen leraren VO). Zo denkt een wiskundeleraar 
bij roeping in het algemeen ‘in eerste instantie aan iets kerkelijks’, maar vervolgens 
schrijft hij: “Wat betreft het onderwijs: passie voor het vak” (VO-1-90). Bij vraag 3 ver-
wijst hij hier naar terug, maar in zijn aanvulling geeft ook deze leraar aan dat onderwijs 
voor hem verder gaat dan alleen het vak:

“Wat betreft het onderwijs: passie voor het vak. De innerlijke overtuiging om die 

kinderen echt iets mee te geven. Leren zit hem niet alleen in hetgene dat in de 

boeken staat, maar tevens in de overige zaken: je netjes gedragen, geduld op kun-

nen brengen als dat nodig is, netjes werken, anderen in hun waarde laten, enz.” 

(VO-3-90). 

De tweede leraar die expliciet over zijn lesvak spreekt is (toevallig?) ook een wiskunde-
leraar. Roeping in context van onderwijs is voor hem:

“Dat je je ergens voor wil inzetten en dat ook met alle plezier doet. Dan denk ik aan 

mijn beroep docent wiskunde. Ik vind lesgeven fantastisch. Ik voel me geknipt voor 

dit vak en het lesgeven hierin. Dus lesgeven is mijn roeping. Natuurlijk zijn er naast 

lesgeven ook veel buitenschoolse activiteiten waar ik met alle plezier aan mee wil 

werken” (VO-3-61).

Bij een derde leraar wiskunde speelde een andere wiskundeleraar (met zo te zien een 
vorm van roeping) een rol in zijn roeping voor het onderwijs en meer specifiek het 
wiskundevak: 

“In havo 4 en 5 en 3 jaar lang op de pedagogische academie les gehad van een zeer 

gedreven / gemotiveerde wiskundeleraar. Goed voorbeeld doet goed volgen. Deze 

leraar adviseerde mij ook om door te gaan (na de havo) in de wiskunde. Leerkracht 

Nederlands + didactiek (Ped. Ac.) vond les- en leidinggeven als vanzelfsprekend bij 

mij passen. Ik kreeg meteen alle steun” (VO-5-81).

Twee andere leraren met beiden (toevallig?) geschiedenis als lesvak verwijzen naar hun 
eigen vak met betrekking tot het ontstaan van hun roeping. Bij deze leraren speelde de 
wens om jonge mensen informatie en inzicht te bieden een rol bij hun keuze voor het 
onderwijs; bij de een om kortzichtigheid en “borrelpraat” tegen te gaan (VO-5-52) en 
om te leren van de fouten die er in het verleden zijn gemaakt (VO-5-65).
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Ofschoon het hier slechts vijf leraren betreft spreekt hun roepingsbesef boekdelen. Hun 
keuze voor het onderwijs en meer specifiek voor het betreffende lesvak is intrinsiek van 
aard. Deze betrokkenheid uit zich in de overtuiging iets bij te (willen) dragen op grond 
van dit vakgebied aan leerlingen. 

4.5.2 Voldoening 

Ook in de coderingen binnen dit domein speelt voldoening voor leraren een, zij het 
kleine, rol (3% van alle respondenten; 12% van alle coderingen binnen domein Kwali-
ficatie). In het verlengde van bovenstaande waarneming dat het kwalificatieaspect vaak 
ingebed ligt binnen het pedagogische aspect blijkt ook hier de voldoening met betrek-
king tot het kwalificatieaspect samen te hangen met het pedagogische aspect. Leraren 
ervaren voldoening wanneer hun leerlingen zowel leren en kennis opdoen als wanneer 
ze zich in meer algemene zin ontwikkelen. 

De volgende coderingen over roeping verwoorden die verwevenheid duidelijk:

“Nu denk ik aan “doen waartoe je je geroepen voelt”. Doen wat je vindt dat je moet 

doen. Werken vanuit je gevoel. Niet gaan voor de bestbetaalde baan of status, maar 

voor wat je belangrijk vindt: welk verschil wil jij maken? Werken met kinderen. Kin-

deren wat leren en daarnaast ook een beetje opvoeden. Het is mooi om te zien hoe 

kinderen leren en letterlijk en figuurlijk groeien!” (VO-3-84).

“Het past bij mij. Hiervoor ben ik gemaakt + Wat een geluk heb ik met deze roeping! 

Gevoelens van geluk en tevredenheid. Kinderen kennis bij brengen, verder helpen 

in hun leven, ook op sociaal/emotioneel vlak, daar word ik gelukkig van. Hiervoor 

ben ik gemaakt” (PO-3-12).

“Voor mij positief. Zie antwoord 3: Ja: omdat ik er nog steeds heel veel plezier in 

heb. Omdat ik er van geniet wat ik met de leerlingen bereik en dan niet alleen ’t 

beheersen van de leerstof maar vooral de “groei” die ik zie in de leerling als mens en 

dat ik ze voor een deel ook hoop mee te geven dat ze zich als volwaardige mensen 

kunnen zien” (VO-4-40).
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4.6 Geen roeping

Ten slotte wil ik de groep respondenten bespreken die aangeeft afwijzend te staan tegen-
over het begrip roeping. Bij deze afwijzing spelen twee, soms samenhangende redenen 
een rol. Allereerst geven 24 respondenten als reden voor hun afwijzing aan dat zij dit be-
grip niet op zichzelf van toepassing vinden (in de context van het onderwijs). Daarnaast is 
er een groep van 10 respondenten die het begrip roeping überhaupt afwijzen, omdat men 
dit begrip verafschuwt of uit de tijd vindt. Beide groepen overlappen elkaar, zo geven acht 
respondenten aan zowel negatief te staan tegenover het begrip roeping als dit begrip niet 
van toepassing te vinden op zichzelf. Hieronder bespreek ik beide groepen in hoofdlijnen. 
Hoewel het hier slechts een minderheid betreft van in totaal 27 respondenten oftewel 
13% van de onderzoeksgroep lijkt het me wijs om op de betreffende antwoorden in te 
gaan omdat ze goed laten zien waarom het begrip roeping voor een aantal mensen zo’n 
beladen begrip is. Bovendien is het de vraag in hoeverre de argumenten die hier tegen het 
begrip roeping gegeven worden overeenkomen dan wel verschillen van het in de vorige 
paragrafen ontwikkelde en gedifferentieerde begrip van roeping.

4.6.1 Negatief begrip

Het is opvallend dat 70% van de respondenten die roeping een negatief begrip vinden 
ook een kerkelijke associatie bij roeping heeft (PO-58, PO-91, PO-110, VO-59, VO-
79, VO-85, VO-92). Voor deze respondenten hangt de kerkelijke associatie bij roeping 
samen met zaken als opoffering, alles op moeten geven (voor school en de leerlingen), 
je vrije wil uitschakelen, alsof er niets anders mogelijk is. Dergelijke associaties ervaren 
deze respondenten negatief. Tekenend is hoe bij twee respondenten (PO-91 en VO-59) 
de eerste positieve associatie(s) bij roeping ineens overvleugeld worden door negatieve, 
kerkelijk gelieerde associaties. Zo geeft PO-91 eerst een drietal positieve antwoorden 
op vraag 1, 2 en 3 (“Iets héél graag doen!”, “Gedrevenheid. Motivatie”, “Van kinderen 
houden, ze willen begeleiden in allerlei opzichten”). Bij vraag 4 verandert het antwoord 
diametraal: “Negatief, je voelt je gevangen, je kunt niets anders doen, net of je eigen 
vrije wil wordt uitgeschakeld!!” (PO-4-91). Het antwoord op vraag 5 (“Heeft je idee 
van ‘roeping’ te maken met bepaalde ervaringen?”) lijkt een biografische reden aan te 
geven voor deze ommezwaai: “Ik denk dan aan iemand die het klooster ingaan … dat 
lijkt me heel eng!” (PO-5-91). Bij VO-59 is eveneens sprake van een ommezwaai en 
ook hier verwijst deze respondent bij vraag 5 naar een soortgelijke ervaring: “Iemand 
die zich geroepen voelt blijft meestal weg. Een tante werd non toen ik nog kind was” 
(VO-5-59). Vanuit deze ervaring wordt haar associatie bij vraag 4 wellicht duidelijk: 
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“Vooral een heel zwaar begrip, meer negatief, machteloos” (VO-4-59). Hier blijkt ove-
rigens het nut van de verschillende vragen van de enquête, omdat op deze wijze de 
verschillende betekenislagen van de respondenten beter naar voren komen.

Uit de antwoorden van deze groep lijkt een bepaalde visie op roeping te spreken. Zo as-
socieert men roeping met bepaalde kerkelijke zaken, waarbij enerzijds de eigen vrijheid 
op het spel lijkt te staan en anderzijds opofferende beschikbaarheid vereist wordt. Zo wijt 
een respondent het aan zijn gereformeerde opvoeding dat hij roeping voor hem een ‘ge-
laden woord’ (VO-2-79) is dat hij associeert met een ‘afdwingend gevoel’ (VO-4-79; vgl. 
VO-1-79). Het is dan ook niet vreemd dat hij het volgende antwoord op roeping geeft: 

“Ik geloof niet dat ik in mijn leven kan spreken van een roeping. Ik geloof wel dat 

sommige mensen erg op hun plaats zijn in het onderwijs. Ik denk dat ze dat plekje 

zelf zoeken en vinden, zonder dat daar “geroepen” wordt” (VO-3-79).

Vervolgens wijst men dit begrip roeping af en wordt roeping tegenover beroep ge-
plaatst. Het volgende citaat spreekt wat dat betreft boekdelen: 

“‘Vroeger, toen ik jong was’, voelde ik nog een roeping. Toen werd ik moeder. Ik voel ab-

soluut geen roeping meer voor het onderwijs. Ik heb een vak geleerd, ik doe mijn best, 

ik hou van mijn vak, ik blijf d.m.v. bijscholing op de hoogte van nieuwe ontwikkelin-

gen. Ik wil hiervoor gewoon betaald krijgen. Ik wil ook een duidelijke functieomschrij-

ving en voldoende tijd krijgen om die functie naar behoren uit te voeren. Naast mijn 

werk heb ik een privéleven. Ik geniet van man, kinderen, familie, vrienden, hobby’s. 

Ik heb geen roeping meer, ik heb wel liefde voor mijn vak. Dit betekent voor mij ook: 

ik sta niet bij elke ‘kik’ van een ouder in de houding om tegemoet te komen aan diens 

wensen. Het postkantoor kent ook openingstijden, in het onderwijs werd het teveel ‘u 

vraagt en wij draaien’. Ik wil niet meer ‘s avonds terug komen voor een oudergesprek 

omdat beide ouders tot 6 uur werken en zij toch graag op de hoogte blijven van het 

wel en wee van hun kind. (Natuurlijk zijn de rapportavonden wel AVONDEN en uit-

zonderingen blijven er altijd). Ouders maken ook tijd vrij voor de kapper” (VO-3-85).

4.6.2 Niet op mij van toepassing

Vierentwintig respondenten geven aan dat het begrip roeping niet op hen van toepas-
sing is in de context van onderwijs. Acht respondenten van deze groep behoren ook 
tot de boven besproken groep, die negatief staat tegenover roeping. De meerderheid 
van de overige respondenten die roeping niet op zichzelf van toepassing ziet geeft dit 
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eenvoudigweg aan: “Zie het niet als roeping” (PO-3-69; vgl. VO-3-5, VO-3-9, VO-3-20, 
VO-3-31, VO-3-35, VO-3-42, VO-3-94, VO-3-99, PO-5-13, PO-5-111, VO-5-5, VO-5-
9, VO-5-16, VO-5-35). Daarbij geeft een groot deel aan het eigen onderwijswerk meer 
te zien als een beroep, zoals de volgende respondent duidelijk aangeeft; 

“Ik ervaar mijn werk in het onderwijs niet als een roeping. Onderwijs was het laatste waar-

in ik werkzaam wilde zijn. Het soort mensen dat daar werkte trok me echt niet aan. Ik 

wilde in eerste instantie iets in de richting van speltherapie gaan doen. Toen ik eenmaal in 

het onderwijs terecht kwam, vond ik het mooi werk en dat vind ik nu nog. Ik vind het geen 

roeping; het is gewoon werk wat je goed moet doen! Werken met mensen schept wel een 

extra verantwoordelijkheid, maar daarom beschouw ik het nog niet als roeping” (VO-3-35).

Opvallend is dat maar liefst dertien respondenten het begrip roeping weliswaar niet 
op zichzelf van toepassing vinden, maar dat zij wel positief staan tegenover dit begrip. 
Zo geeft een respondent aan het ‘heel mooi’ te vinden ‘als mensen zich tot iets groots 
en wereldverbeterends geroepen voelen’ (VO-4-9). Een ander ziet roeping positief als 
‘betrokkenheid bij de ontwikkeling van jonge mensen’ (VO-3+4-16). Een derde is ook 
positief, maar deze respondent begint ‘steeds meer te twijfelen of verheven geachte 
idealen nog wel zinvol kunnen worden overgedragen’ (VO-4-20). Een vierde is de te-
genovergestelde mening toegedaan. Hij geeft weliswaar aan zijn onderwijswerk ‘nooit 
gedaan te hebben met een gevoel van roeping’, maar meer vanuit ‘het idee dat ik iets te 
bieden had waar de ander zijn voordeel mee kan doen’ (VO-5-88). Al deze responden-
ten, en zeker de laatst genoemde, refereren in hun antwoorden aan aspecten van roeping 
zoals deze op grond van de inductieve analyse van de enquête roeping naar voren zijn 
gekomen. Het veelvuldig refereren aan inhouden van roeping zoals in dit onderzoek 
boven water gehaald, wekt het vermoeden dat de meeste respondenten die het begrip 
roeping niet op zichzelf van toepassing achten (en in mindere mate de respondenten 
die negatief staan tegenover roeping) wel een vorm van roepingsbesef lijken te hebben. 
Het woord roeping zelf is echter met name door het kerkelijk gebruik van deze term 
een te beladen woord geworden om symbool te kunnen staan voor de vormen van 
betrokkenheid waarover men spreekt (zie 7.6, aanbeveling voor kerkelijk leiders).

4.7  de betekenis van roeping in het licht van de vier 
onderzochte domeinen 

In deze paragraaf worden de bovenstaande gegevens bijeengebracht in het licht van het 
begrip roeping. Hierbij zullen enkele opvallende zaken besproken worden, waardoor 
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het mogelijk is het begrip te karakteriseren, zoals dat door de respondenten wordt 
opgevat. Zo volgt uit een vergelijking van de domeinen Intern Ethos en Relationeel-
Pedagogisch dat er sprake is van een cyclisch karakter van het onderwijsproces. Op 
grond van deze overwegingen wordt geopperd dat de categorie ‘interesse in (omgaan 
met) mensen’ wel eens de meest fundamentele categorie met betrekking tot roeping en 
onderwijs zou kunnen zijn. 

4.7.1 domein Intern Ethos 

Roeping kan vooralsnog omschreven worden als een innerlijke aandrang tot handelen. 
Deze aandrang kan zijn oorsprong vinden in enerzijds de persoon zelf en anderzijds in 
een ‘buiten’ dat een diepgaand beroep op de persoon doet. In beide gevallen leidt de 
innerlijke aandrang tot gedreven handelen. Hierbij kan zowel sprake zijn van zelfreali-
satie als van dienstbaarheid aan anderen. Laatstgenoemde dienstbaarheid kan de vorm 
van idealisme aannemen, waarbij men op grond van de sterke innerlijke aandrang zich 
ook zonder beloning blijvend wil inzetten. Vaak spreekt men hier van een bestemming 
of doel waartoe men zich geroepen voelt.

Roeping wil ook zeggen dat het beroep past bij de eigen persoon: de eigen talenten 
komen hier tot ontplooiing. Vanuit dit perspectief wordt het werken in het onderwijs 
als bijzonder zinvol ervaren. Roeping blijkt aldus een diepe motivationele krachtbron te zijn. 
Het wil voor een behoorlijk aantal leraren zeggen dat zij met hart en ziel in het onder-
wijs willen werken. Daarom is het iets is waar je veel voor over hebt, omdat het volgens 
de respondenten véél meer is dan alleen geld verdienen. Onderwijs levert blijkbaar iets 
heel dieps op. De winst is dan: energie, voldoening en rijker worden. Het draagt ook bij 
aan zingeving, het is een positief begrip, omdat het je leven richting geeft. De winst die 
onderwijs met roeping oplevert, is geen winst in de financiële betekenis van het woord. 
De winst is meer existentieel van aard. Het onderwijzen draagt bij aan de vervulling van 
diepe verlangens en verleent zo een besef van dienstbaarheid. 

Roeping blijkt ook een factor van betekenis te zijn om in het onderwijs te willen blij-
ven werken. Zonder roeping zou men allang gestopt zijn. Roeping wordt als belangrijk 
gezien, omdat je het anders niet zou kunnen volhouden. Ondanks kleine teleurstellin-
gen, tegenvallers en frustraties gaat men toch door. Ondanks negatieve aspecten vindt 
men het de moeite waard. Ook doorzettingsvermogen wordt in dit verband genoemd. 
Op grond van de coderingen met betrekking tot het ethos waarmee men in het on-
derwijs werkt zouden veel leraren idealisten genoemd kunnen worden, ook al benoemt 
slechts een klein deel dit idealisme expliciet.
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Het werken vanuit roeping als intern ethos ten slotte schenkt volgens de respondenten 
ook voldoening. Een voldoening die enerzijds in het werk zelf gevonden wordt, omdat 
men dit werk graag doet. Anderzijds wordt deze voldoening gevonden in het relationele 
karakter van het werk: men gaat graag om met leerlingen en is blij iets voor hen te kun-
nen betekenen. Er is sprake van een veelzijdigheid in de interactie met de leerlingen. 
Vanuit een sterke betrokkenheid op het beroep willen leraren zich van harte inzetten 
voor de aan hun zorg toevertrouwde leerlingen. Betrokkenheid wordt in één adem ge-
zien met interactie. Met dit laatste punt zijn we aangekomen bij het volgende domein.

Samenvattend kan roeping vanuit het domein Intern Ethos dus samenvat-
tend gekarakteriseerd worden door de volgende aspecten: het diepgaande 
beroep dat op de persoon van de leraar wordt gedaan; dienstbaarheid aan de 
ander met aspecten van idealisme; het onderwijs zien als een motivationele 
krachtbron met zingeving als een vorm van existentiële winst; en het voldoe-
ning vinden in het onderwijs, mede ten gevolge van het relationele karakter 
van het werk.

4.7.2 domein Relationeel-Pedagogisch 

Binnen dit domein zien leraren de gerichtheid op leerlingen als hun roeping: leraren 
houden van het contact met leerlingen. Binnen deze algemene gerichtheid verstaan 
leraren onder roeping ook iets specifieks te willen betekenen voor hun leerlingen. Zo wil-
len zij leerlingen niet alleen helpen en steunen met betrekking tot het heden, maar 
willen zij hen ook voorbereiden op weg naar de volwassenheid en hun rol later in de 
samenleving. Deze (dubbele) gerichtheid op leerlingen hangt diepgaand samen met het 
boven beschreven Intern Ethos. Leraren geven veelvuldig aan behoefte te hebben aan 
de omgang met leerlingen; leraren zien het als een bestemming, doel dan wel voorrecht; 
men is er voor geboren om kinderen te begeleiden naar hun toekomst.

De regelmatig voorkomende term betrokkenheid geeft wellicht het best de verwevenheid 
van domeinen Intern Ethos en Relationeel-Pedagogisch aan. Soms maakt de context binnen 
een fragment van een respondent duidelijk waar het accent ligt bij de term betrokken-
heid, maar vaker wordt het begrip zonder toevoeging genoemd door respondenten. 
Alle antwoorden overwegend lijkt de meest voor de hand liggende verklaring voor het 
gebruik van de term betrokkenheid genoemde verwevenheid te zijn. Om bij leerlingen 
betrokken te kunnen zijn moet de leraar eerst innerlijk betrokken zijn bij zijn werk. 
Roeping wordt op deze beide manieren verstaan door leraren. Zo wordt roeping ener-
zijds verstaan als gevoel van sterke emotionele betrokkenheid bij beroep of langdurende 
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activiteiten of werkzaamheden en anderzijds als veel behoefte voelen om met kinderen 
om te gaan. Je wilt graag betrokken zijn bij hun ontwikkeling en wil daar graag iets 
aan bijdragen. Beide aspecten kunnen samengevat worden als betrokkenheid bij kinderen. 

De verwevenheid van beide domeinen is naar de mening van veel respondenten een 
voorwaarde om goede contacten met leerlingen mogelijk te maken en om een leskli-
maat te scheppen waarin in de breedste zin van het woord geleerd kan worden. Eén 
leraar vat dit mooi samen. Roeping in de context van onderwijs is voor hem: 

“Iets dat voor jou bestemd is, je hoeft er geen moeite voor te doen, je bent er al mee 

bezig. Positief > je kunt er anderen mee helpen met jouw roeping. Het zit in je als 

je voor het onderwijs kiest en je hoeft er geen moeite voor te doen om contact te 

krijgen met kinderen. (…)” (PO-3-33). 

Binnen het onderwijs is, zoals we gezien hebben, ook sprake van sterke relationele afhan-
kelijkheid, die wezenlijk van aard is en die de ten diepste vrije verhouding betreft tussen 
personen, i.c. tussen de leraar en de leerling (en). Deze verhouding kenschetst zich ook 
als ‘intersubjectiviteit’, dat is: dienstbaar zijn in je interactie met kinderen, er zijn voor de 
kinderen en zichzelf onbaatzuchtig wegcijferen (zie par. 4.3.1). Nogmaals: de nadruk 
ligt op de ontwikkeling van de leerlingen met respect voor de persoon van de leerling 
in zijn of haar eigenheid. De leraar is er voor de leerlingen.

Blijkbaar helpen de innerlijke betrokkenheid bij het werk en de leerlingen, maar ook 
het besef van de sterke relationele afhankelijkheid om ‘gemakkelijk’ en ‘goed’ contact 
te krijgen met de leerlingen. Wanneer blijkt dat de gerichtheid op leerlingen ‘aankomt’ 
en men iets heeft kunnen betekenen geeft dat (diepe) voldoening. Bovengenoemd citaat 
eindigt dan ook met: Je voelt je goed, tevreden voor wat je ervoor terug krijgt” (PO-
3-33). Andere respondenten geven aan niet alleen te genieten van de feedback die zij 
krijgen, maar ook te genieten van “wat beklijft bij mensen die je onderwijs geeft (…)” 
(PO-3-42). Hier komt de dubbele gerichtheid op leerlingen tot haar voltooiing. Op 
deze wijze is – om met een respondent te spreken – roeping geen Kantiaanse plichts-
ethiek: je mag er als leraar ook zelf iets positiefs aan beleven. Roeping in de context van 
onderwijs is voor hem dan ook:

“Persoonlijke missie die duidelijk intrinsiek gemotiveerd is en voor de persoon in 

kwestie duidelijk zinvol is. Zingeving is voor mij essentieel in mijn leven en dat 

betekent m.i. altijd trachten iets te betekenen voor de ander (de leerling / collega). 

Uiteraard moet ik het zelf ook leuk vinden anders kan ik niets voor een ander be-

tekenen (geen Kantiaanse plichtsethiek). Het middelbare onderwijs biedt me deze 

mogelijkheden meer dan andere type werk als algemeen econoom” (VO-3-91).
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Samenvattend: vanuit het domein Relationeel-Pedagogisch kenmerkt roe-
ping zich door de volgende aspecten: de betekenis van het leraar-zijn voor de 
leerlingen (betekenisgeving); de betrokkenheid bij kinderen; de dienstbaar-
heid in de interactie met kinderen (relationele afhankelijkheid en intersub-
jectiviteit); en het voldoening vinden vanuit de gerichtheid op de leerling.

4.7.3 domein spirituele Associatie 

Binnen dit domein brengen leraren hun visie op roeping in de context van onder-
wijs in verband met het geloven in ‘iets tussen hemel en aarde’. Dit zogeheten trans-
cendentiebesef komt bij meer leraren voor dan te verwachten was op grond van de 
antwoorden op vraag 3, 4 en 5. Daar bleek het transcendentiebesef een getalsmatig te 
verwaarlozen rol te spelen met betrekking tot de visie op roeping in de context van 
onderwijs. Opvallend genoeg gaven bij vraag 7 maar liefst 78 respondenten (37%) aan 
dat het transcendentiebesef een rol speelt bij de antwoorden op de vragen 1, 2, 3, 4 en 5. 

De inhoud van deze antwoorden valt op twee manieren op. Enerzijds valt op dat hier 
de meeste lange en zelfs zeer lange antwoorden voorkomen. Anderzijds valt het sterk 
persoonlijk karakter van veel van de betreffende antwoorden op. Beide zaken vormen 
een indicatie voor de betrokkenheid van deze respondenten bij deze vragen. Wat betreft 
de inhoud van de coderingen valt met name de verscheidenheid in visie op met betrek-
king tot het transcendentiebesef. Waar bij vraag 1 veel stereotype, kerkelijk gekleurde 
coderingen de revue passeerden, lijken bij vraag 6 en 7 wel andere respondenten aan 
het woord te zijn. Blijkbaar is de vraagstelling bij de vragen 6 en 7 zodanig dat andere 
‘bronnen’ bij de respondenten worden aangeboord (zie hierover verder in het discus-
siehoofdstuk 7.5).

Het valt op dat een redelijk aantal coderingen hier de domeinen Intern Ethos en Rela-
tioneel-Pedagogisch betreffen. Blijkbaar hangt het transcendentiebesef samen met een 
(intense) betrokkenheid bij het onderwijsgebeuren. Bovendien leidt de verscheiden-
heid in visies met betrekking tot het transcendentiebesef tot een grote verscheidenheid 
in visies met betrekking tot het verband tussen transcendentiebesef en de antwoorden 
op de vragen 1, 2, 3, 4 en 5. Zo vormen ervaringen, het besef van het onuitsprekelijke 
van de hogere kracht, gevoelens, meer traditionele vormen van geloven en ervaringen 
rondom overlijden een bron van inspiratie voor leraren persoonlijk, maar ook voor hun 
werken als leraar. Dit verband wordt door de meesten als roeping gekenschetst. Opval-
lend is dat waar bij de vragen 1 tot en met 5 af en toe sprake was van negatieve associa-
ties bij het spirituele, dat bij vraag 6 en 7 vrijwel niet het geval was. Waarschijnlijk hangt 
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dit samen met de vele kerkelijke associaties die men in eerste instantie had bij roeping 
en die door een aantal respondenten als beperkend voor de eigen vrijheid werden er-
varen. De vraagstelling bij vraag 6 en 7 bood blijkbaar meer openheid naar de (vrijheid 
van de) eigen beleving.

Samenvattend kan roeping vanuit het domein Spirituele Associatie verstaan 
worden als het leven en werken vanuit een groter verband, vanuit een onuit-
sprekelijke samenhang. Dit verband, deze samenhang wordt als ten diepste 
transcendent aan de eigen werkelijkheid gezien. Deze transcendentie wordt 
niet als bedreigend voor de eigen vrijheid ervaren, maar veeleer als een in-
spiratiebron om het eigen leven en het werken in het onderwijs vorm te ge-
ven. Deze visie werkt motiverend en geeft kracht, ook en juist op moeilijke 
momenten. Tegelijkertijd stemt deze manier van leven en werken dankbaar. 

4.7.4 domein kwalificatie 

Hoewel het lesgeven tot de kerntaken van het leraarschap behoort, brengen leraren 
roeping relatief weinig in verband met het kwalificatieaspect van het onderwijs. Opval-
lend is dat de meeste coderingen in dit verband samenhangen met de domeinen Intern 
Ethos en Relationeel-Pedagogisch. Veel leraren geven aan van binnenuit gemotiveerd 
te zijn om leerlingen iets te leren en kennis bij te brengen, maar tegelijk iets mee te 
geven voor het leven. Daarom spreken de respondenten hier waarschijnlijk het meest 
over leren in de brede zin van het woord. Anders gezegd, het lesgeven staat voor hen 
meestal in het perspectief van de bredere vorming en ontwikkeling van de leerlingen. 

Binnen deze groep brengt een zeer klein aantal leraren (VO) roeping specifiek met hun 
eigen lesvak in verband. Hier is sprake van de verwevenheid van de domeinen Intern 
Ethos en Kwalificatie: de betreffende respondenten hebben bewust gekozen voor dit 
vak en beleven het lesgeven met volle overtuiging. Zo is er sprake van passie voor het 
vak en van het zich er geknipt voor voelen. Ook hier wil men leerlingen iets meegeven, 
maar deze wens is duidelijk vakgebiedgericht.

Opvallend ten slotte is dat deze categorie vaak samengaat met voldoening. Men er-
vaart het lesgeven blijkbaar als waardevol werk met het oog op de ontwikkeling van de 
leerlingen. 

Samenvattend: roeping wordt relatief weinig in verband gebracht met aspec-
ten van het domein: Kwalificatie. Als in dit kader coderingen worden gedaan 
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is er wel sprake van passie voor het vak en de betekenis van het vak voor de 
ontwikkeling van de leerlingen. Vanuit dit perspectief wordt over voldoening 
gesproken. 

4.7.5  Geven en ontvangen: het cyclisch karakter van het 
onderwijsproces 

De domeinen Intern Ethos en Relationeel-Pedagogisch blijken gekenmerkt te worden 
door een cirkelbeweging van wederkerig geven en ontvangen. Zo begint en ‘opent’ de 
leraar zijn onderwijswerk door zijn aandacht, energie en kundigheid aan de kinderen 
te schenken vanuit zijn betrokkenheid van binnenuit (het geven van de leraar); dit geven 
ziet hij veelvuldig als zijn bestemming / doel. Tegelijkertijd hiermee spreekt hij het 
vertrouwen uit dat de leerlingen dit zullen willen ontvangen – met uiteraard respect 
voor de eigen vrijheid van de leerlingen. Zo heeft hij als leraar iets aan te bieden: zowel 
zichzelf als een bepaalde boodschap, maar hij dringt zich niet op. 

Vervolgens mag hij – in de regel – merken dat deze inzet wordt gezien en gewaardeerd 
door de kinderen. De warmte, het mee willen doen, de waardering in bijvoorbeeld een 
dankbare blik zijn allemaal zaken die de leerlingen aan de leraar schenken (het geven van 
de leerlingen in de vorm van het willen aannemen en willen meedoen).

Voor nogal wat leraren is dit geschenk van de leerlingen een bevestiging van de oor-
spronkelijke motivatie; de intentie om een relatie aan te gaan met en bij te dragen aan 
het welzijn, c.q. de ontwikkeling van de leerlingen mag blijkbaar concrete werkelijkheid 
worden. Zo mag de leraar in zekere zin terug ontvangen wat hij geschonken heeft (het 
terug ontvangen van de leraar). Het is dan ook niet vreemd dat dit terug ontvangen tot (die-
pe) voldoening en zelfs dankbaarheid leidt. Wanneer de leraar iets van zijn erkentelijk-
heid naar de leerlingen laat merken begint de cyclus opnieuw, maar nu verdiept. Leer-
lingen reageren daar meestal welwillend op met: “Graag gedaan, meneer / mevrouw!”. 

De oorspronkelijke motivatie die in het Intern Ethos besloten ligt komt door dit terug 
ontvangen tot voltooiing, want pas nu is er sprake van een echte, wederkerige rela-
tie. Want ondanks alle ongelijkvaardigheid in de verhouding tussen leraar en leerling, 
wordt zo toch de fundamentele gelijkwaardigheid als ‘evenmens’ gerealiseerd117. Wat de 
concrete onderwijsactiviteiten betreft is er uiteraard geen volstrekte wederkerigheid 
mogelijk (ongelijkvaardigheid tussen leraar en leerlingen), maar dat neemt niet weg 
dat er relationeel-pedagogisch ten diepste wel een ‘principiële wederkerigheid’ dient 
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te zijn in een intersubjectieve relatie (gelijkwaardigheid tussen leraar en leerlingen)118. 
Kortom, leraren en leerlingen als ‘meewerkende onderwerpen’ die samen het lesgeven 
mogelijk maken119.

In het kunnen ontvangen van de positieve reacties van de kinderen komt het relati-
oneel-pedagogische handelen blijkbaar tot voltooiing120. Het vermogen tot oprecht 
schenken en tot ontvankelijkheid lijkt zo gezien een wezenlijk aspect van de profes-
sionaliteit te vormen.

Samenvattend: roeping kenmerkt zich bij uitstek door de categorie van ‘in-
teresse in omgaan met mensen’ als wellicht de meest fundamentele catego-
rie. Juist het ‘doel-loze’ van het omgaan met de leerlingen maakt de gelijk-
waardige relatie mogelijk en biedt de leerlingen de kans tot subjectvorming. 
Bovendien schept deze erkenning van de leerling als medemens in de vorm 
van geven en ontvangen de condities waarbinnen in de breedste zin van het 
woord geleerd kan worden.

4.8 Roeping op grond van de data uit de enquêtes

In dit hoofdstuk zijn 210 enquêtes geanalyseerd om inzicht te krijgen in de manier 
waarop leraren tegen het begrip roeping aankijken, zowel in het algemeen als met be-
trekking tot het onderwijs. Met behulp van deze analyse is een antwoord gegeven op 
de eerste onderzoeksvraag van het onderzoek: Hoe kijken leraren tegen roeping aan? Uit de 
analyses blijkt allereerst dat het begrip roeping gedifferentieerd kan worden in een aantal 
domeinen en onderliggende categorieën. Hieronder worden de uitkomsten van de ana-
lyses nogmaals in samenhang in beeld gebracht; voor de overzichtelijkheid zal dit in twee 
tabellen weergegeven worden. Daarna zal ik kort ingaan op de onderlinge verhoudingen 
tussen de domeinen van roeping om dit hoofdstuk ten slotte samenvattend af te sluiten. 

Tabel 4.9 maakt duidelijk dat de respondenten geen grote verschillen zien tussen roe-
ping in het algemeen en roeping in de context van onderwijs; het verschil bij kwalifi-
catie lijkt voor zich te spreken, omdat dit aspect in het alledaags verstaan van roeping 
geen rol speelt. Aangezien dit onderzoek betrekking heeft op de (mogelijke) rol die 
roeping speelt binnen het professioneel zelfverstaan van leraren zal ik hier slechts ingaan 
op de uitkomsten van de vragen die betrekking hebben op het onderwijs (vragen 3, 4, 
5 en 7). Hieronder wil ik beknopt ingaan op de verhoudingen tussen de verschillende 
domeinen onderling. 
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Tabel 4.9. Aantallen coderingen van de vier domeinen van roeping op grond van de 210 enquêtes en 
de verhoudingen tussen de domeinen in percentages

Totaal aantal coderingen vragen 
1, 2 (roeping algemeen) en 3, 
4, 5 en 7 (roeping in context 

onderwijs) 

Totaal aantal coderingen vragen 
3, 4, 5 en 7 (roeping in context 

onderwijs) 

Domein 1: Intern ethos 819 (60%) * 444 (52%) *

Domein 2: 
Relationeel-Pedagogisch

339 (25%) 257 (30%) 

Domein 3: Spirituele associatie
 (kolom 2: algemeen; kolom 3 
specifiek met verband onderwijs 
en roeping) 

151 (11%) 88 (10%) 

Domein 4: Kwalificatie 60 (4%) 57 (7%) 

Totaal 1368 846

* De percentages betreffen de verhoudingen tussen de vier domeinen. 

Tabel 4.10. Aantallen coderingen en percentages van de onderliggende categorieën bij de domeinen 
van roeping in context onderwijs op grond van de 210 enquêtes

Domeinen en categorieën 

a
an

ta
l (

en
 p

er
ce

nt
ag

e* )
 

re
sp

on
de

nt
en

 m
et

 b
et

re
f-

fe
nd

e 
ca

te
go

ri
e 

bi
j d

e 
vr

ag
en

 3
, 4

, 5
 e

n 
/ o

f 7
 

Ve
rh

ou
di

ng
 t

us
se

n 
de

 
ca

te
go

ri
eë

n 
qu

a 
aa

nt
al

 
co

de
ri

ng
en

 b
in

ne
n 

ie
de

r 
do

m
ei

n 
in

 p
er

ce
nt

ag
es

Domein 1: Intern ethos 

Van binnenuit 103 (49%) 38%

Bestemming – doel 77 (37%) 21%

Gedrevenheid 41 (20%) 9%

Voldoening 48 (23%) 14%

Affiniteit - het past bij me 32 (15%) 9%

Van jongs af aan al 22 (10%) 5%

Idealisme 12 (6%) 3%

Eigen ontwikkeling 6 (3%) 1%

totaal aantal (en percentage) respondenten met één of meer 
categorieën. 

155 (74%) 
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Domein 2: Relationeel-Pedagogisch

Iets (willen) betekenen voor ander 101 (48%) 51%

Interesse in (omgaan met) mensen 74 (35%) 35%

Voldoening 32 (15%) 14%

totaal aantal (en percentage) respondenten met één of meer 
categorieën

132 (63%) 

Domein 3: Spirituele associatie

Algemeen-spirituele associatie met verband onderwijs en roeping 82 (39%) 93% 

kerkelijk-spirituele associatie met verband onderwijs en roeping 6 (3%) 7%

totaal aantal (en percentage) respondenten met één of meer 
categorieën

82 (39%) 

 Domein 4: Kwalificatie

 (Graag) Lesgeven en leerlingen iets leren 45 (21%) 88%

Voldoening 7 (3%) 12%

totaal aantal (en percentage) respondenten met één of meer 
categorieën

46 (22%) 

* Het percentage betreft de verhouding tot het totaal aantal van 210 respondenten. 

Het eerste dat in tabel 4.10 opvalt aan de verhoudingen tussen de vier domeinen van 
roeping is dat roeping het meest geassocieerd wordt met zaken die het Intern Ethos be-
treffen. Roeping duidt er volgens een meerderheid respondenten (74%) op dat iemand 
op de een of andere wijze van binnenuit betrokken is op een bepaald iets. Dat ‘iets’ is 
dan ook vaak een doel, een bestemming en soms een ideaal aan de verwerkelijking 
waarvan men actief wil (mee) werken. Hier ligt ook de reden waarom roeping veel-
vuldig met gedrevenheid geassocieerd wordt. Het werken binnen het onderwijs vanuit 
roeping komt voor uit en blijft innerlijk verbonden met de persoon van de leraar; reden 
ook waarom nogal wat respondenten spreken over (diepe) voldoening wanneer men 
zo kan werken. 

Het tweede dat opvalt is dat roeping – in het verlengde van het bovenstaande – door 
veel respondenten (63%) geassocieerd wordt met een sterke relationeel-pedagogische 
gerichtheid. Het doel / de bestemming waarvan hierboven sprake was heeft betrekking 
op met name de leerlingen die aan de zorg van de leraren zijn toevertrouwd. Deze ge-
richtheid valt in twee – samenhangende – aspecten uiteen te leggen. Zo is er enerzijds 
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sprake van het graag, onbevangen, ‘doelloos’ omgaan met de leerlingen. Anderzijds geeft 
men nadrukkelijk aan iets te willen betekenen voor deze leerlingen. 

Het derde dat opvalt is het substantiële aantal coderingen waarin respondenten melding 
maken van – overwegend algemeen – spirituele associaties. Nu is dit onderzoek niet 
geïnteresseerd in het transcendentiebesef van de respondenten als zodanig (83% van alle 
210 respondenten). Wel is dit onderzoek geïnteresseerd of en zo ja, in welke mate en 
op welke wijze het transcendentiebesef doorwerkt in de visie op roeping in de context 
van onderwijs. Maar liefst 39% van alle respondenten geeft aan dat dit het geval is. Een 
deel van deze respondenten geeft in – soms zeer – uitvoerige antwoorden aan hoe de 
relatie tussen transcendentiebesef en roeping in context van onderwijs door hen gezien 
wordt. Uit een groot deel van de betreffende antwoorden blijkt duidelijk dat het trans-
cendentiebesef voor deze groep respondenten een (belangrijke) motivatiefactor is voor 
het werken in het onderwijs. Mede op grond daarvan ervaren deze respondenten hun 
onderwijswerk als roeping. 

Opvallend is ten slotte het geringe aantal respondenten dat roeping in verband brengt 
met de factor kwalificatie (22%). Zelfs bij de leraren (vakdocenten) uit het Voortgezet 
Onderwijs wordt slechts door zeer weinigen een verband gelegd tussen roeping en 
kwalificatie. Op grond van de coderingen ‘iets willen betekenen’ zou gesteld kunnen 
worden dat het ‘iets willen betekenen’ voor leerlingen door de respondenten als het 
belangrijkst wordt gezien; daarbinnen krijgt de kwalificatiefactor een plaats. 

Samenvattend kan gezegd worden dat roeping voor een ruime meerderheid respon-
denten duidt op de samenhang van de volgende twee zaken. Enerzijds duidt roeping op 
de aanwezigheid van Intern Ethos: een zich van binnenuit gemotiveerd weten met een 
gerichtheid naar buiten toe. Dit ethos wordt bij ruim een derde van de respondenten 
mede geïnspireerd door een vorm van transcendentiebesef. Daarmee samenhangend 
duidt roeping anderzijds op het zich willen inzetten voor leerlingen. Of met de woor-
den van een respondent: roeping is een ‘weten dat er broze mensen aan je (deel)zorg 
zijn toevertrouwd, die je mee mag vormen. Je moet je omwille van henzelf en van jou 
als docent met inzet geven’ (VO-3-4). Het kwalificatieaspect wordt daarbij slechts door 
een minderheid expliciet genoemd121.
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Hoofdstuk 5 |  Analyse van de interviews met 
het oog op het professioneel 
zelfverstaan 

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat de tweede onderzoeksvraag centraal: Wat is het professioneel zelf-
verstaan van leraren? Ter beantwoording van deze vraag is bij 18 respondenten zowel 
een biografisch als een semigestructureerd, open interview afgenomen (zie hoofdstuk 
3)122. In hoofdstuk 3 is van de 18 respondenten al een aantal kenmerken vermeld (zie 
3.4.2.C., tabel 3.4); in dit hoofdstuk wordt het empirisch materiaal van deze respon-
denten geanalyseerd. Bij de analyse van de data is dankbaar gebruik gemaakt van de 
dimensies die Kelchtermans (1994) aanbrengt binnen het professioneel zelfverstaan. Het 
professioneel zelfverstaan betreft de visie die leraren hebben over hun eigen persoon 
met betrekking tot hun werk; dit zelfverstaan wordt met name gekleurd door alle vor-
men van betekenisgeving die in de professionele biografie een rol gespeeld hebben (en 
nog spelen). De betreffende dimensies vormen een differentiatie van het professioneel 
zelfverstaan (zie 2.4.1.). Overigens kiest Kelchtermans (1994) uiteindelijk voor vijf van 
de eerder door hem genoemde zes dimensies. 

In dit deel van het onderzoek is onderzocht of en zo ja, op welke wijze de zes dimensies 
voorkomen binnen de onderzoeksdata van de 18 respondenten. Op deze wijze kon het 
professioneel zelfverstaan omschreven en gedifferentieerd worden op grond van de be-
tekenisgeving van de leraren zelf. Bij de bestudering van de onderzoeksdata (open coding, 
zowel handmatig als met behulp van Kwalitan) werd duidelijk dat de rijke data aanlei-
ding gaven tot een nadere differentiatie in onderliggende categorieën bij de dimensies 
van het professioneel zelfverstaan. Bovendien bleek een specifieke groep antwoorden 
niet onder te brengen in de vijf dimensies die Kelchtermans in zijn onderzoek waar-
neemt. Deze antwoorden betroffen een specifieke inkleuring van de dimensie beroeps-
voldoening. Op grond van deze data heb ik aan deze vijf dimensies de oorspronkelijke 
dimensie ‘beroepsvoldoening’ in een iets meer toegespitste betekenis weer toegevoegd. 
Dit wordt in paragraaf 5.3.5 nader toegelicht.



172 Leraren, wat boeit jullie?

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In de volgende paragraaf wordt een schets 
van de 18 respondenten gegeven die hun medewerking aan de interviews hebben ver-
leend (5.2.). Vervolgens worden in de volgende paragraaf de zes dimensies van het 
professioneel zelfverstaan geanalyseerd en beschreven op grond van het aanwezige on-
derzoeksmateriaal; hierbij zullen de dimensies nader gedifferentieerd worden in catego-
rieën (5.3.). Het hoofdstuk wordt met een zowel kwantitatief als kwalitatief beeld van 
het professioneel zelfverstaan bij de 18 respondenten afgesloten (5.4).

5.2  schets van de 18 respondenten van het biografisch 
interview en het semigestructureerd, open interview

In deze paragraaf geef ik een schets van de 18 respondenten die hun medewerking aan 
de interviews hebben verleend. Deze schets heeft ten doel de respondenten voor te stel-
len, zodat de lezer bij de volgende analyses een ‘gezicht’ kan krijgen bij de verschillende 
respondenten. Bovendien kan het gelden als een eerste invoering in het uitvoerige 
onderzoeksmateriaal. Vanwege de intersubjectieve validering zijn alle schetsen voorge-
legd aan de betreffende respondenten; alle respondenten gaven aan zich te herkennen 
in de beschrijving van hun persoon op grond van de gehouden interviews. Bovendien 
bevestigden zij hun toestemming om dit materiaal te publiceren (zie 3.7.1.1.F. en 7.4). 

R-1: ‘Je leeft met de kinderen …’.

R is een vrouw van 55 jaar die al ruim dertig jaar in het primair onderwijs werkt. Zij 
werkt vooral met de jonge kinderen en toont daarbij ook grote inzet voor allochtone 
kinderen en volwassenen. Daarbij legt zij haar ziel in haar werk en ervaart zij het als 
‘geweldig dat ouders en kinderen zoveel vertrouwen in je stellen’. Zij bereidt haar werk 
graag goed voor, zodat zijzelf en de kinderen er meer plezier in hebben. 

Een diep geloof in de eigen ontwikkelingskracht van het kind drijft haar werk; reden 
waarom ze enige moeite heeft met de toenemende druk op het lesprogramma en het 
veelvuldig en eenzijdig cognitief toetsen. Als een kind goed in zijn vel zit en ‘er aan toe 
is’, zal die ontwikkeling – binnen een normaal aanbod – min of meer vanzelf gaan. Ze 
wil dus niet voorbij gaan aan de spontane interesses van het kind, maar daar juist op 
inspelen. Dan blijkt er vaak meer mogelijk …, zeker als de sfeer goed is. 

Zij is wars van dogmatisch denken. Essentie is juist dat je niet alleen voor jezelf hier 
bent: ‘Dus eigenlijk is alleen maar het grote Credo: Deel samen en red de wereld’ 
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[lachend]. Vanuit deze visie heeft zij als kind al gezegd: ‘Ik wil altijd met kinderen gaan 
werken’ en heeft ze later voor het onderwijs gekozen; de inzet voor het hulpbehoe-
vende kind heeft hierbij altijd voorop gestaan. 

R-2: ‘Als een kind zijn blokkades / zwakheden durft te uiten, denk ik dat 
ie meer kansen heeft’.

R is een vrouw van 50 jaar, die al 22 jaar in het primair onderwijs werkzaam is (afwis-
selend in de groepen 4 t/m 8). Haar persoonlijke ontwikkeling en interesse liggen niet 
zozeer op het cognitieve vlak, maar meer – in tegenstelling tot haar eigen opvoeding 
– op het aanvoelen van wat een kind beweegt om te komen tot bepaald gedrag en 
woordgebruik. Leerlingen uiten zich immers op allerlei manieren, maar wat je ziet is 
vaak ‘de verpakking’. Om de inhoud boven water te krijgen vindt zij het van doorslag-
gevend belang ‘dat het kind zich veilig bij je voelt’. Daarbij hanteert ze ‘strakke regels’ 
die door de leerlingen in het begin niet altijd als prettig worden ervaren, maar die wel 
rust scheppen omdat de grenzen niet steeds opgezocht hoeven te worden. Dat geeft de 
rust om echt contact te zoeken met de kinderen en problemen bespreekbaar te maken. 
Opvallend is daarbij hoeveel de kinderen haar durven toe te vertrouwen. Zoveel zelfs 
dat ouders (en vervolgens de schoolleiding) er wel eens moeite mee hebben (‘die kin-
deren komen met verhalen die je niet wilt weten’). Haar eigen ervaring als jonge moe-
der met een kind dat met een ‘lichte, maar onherstelbare’ hersenbeschadiging (spastisch) 
ter wereld kwam heeft een diepe invloed uitgeoefend. Tot die tijd (tot haar 28ste) kon 
zij zich moeilijk inleven in met name ouders met probleemkinderen. Maar door zelf 
het kind constant te stimuleren hebben zij en haar man de dankbare ervaring mogen 
opdoen dat de werking van de beschadigde hersendelen door andere is overgenomen. 
Sinds die tijd is de wens om kinderen (en ouders) bij te staan intens verdiept, mede 
vanuit de (steeds weer groeiende) overtuiging ‘dat het nut heeft om kinderen te helpen’.

R-3: ‘Ik heb altijd al kinderen voor ogen’.

R is een ambitieuze vrouw van 48 jaar die al 28 jaar in het onderwijs staat (eerst lagere, 
later hogere groepen). In haar loopbaan heeft ze een ontwikkeling doorgemaakt van 
‘kennisoverdrager naar manager van onderwijsaanbod’. Hierbij is ze met name gericht 
op het ontwikkelen van nieuwe benaderingen om kinderen steeds meer te kunnen aan-
spreken in hun eigen interessegebieden en leervragen (in dit kader schrijft zij ook voor 
educatieve uitgeverijen). Daarnaast spelen de gesprekken met leerlingen over waarden 
en normen, vaak vanuit de actualiteit, een grote rol. Juist bij erge gebeurtenissen wil ze 
behulpzaam zijn ‘deze ervaringen een plaatsje te kunnen geven in ons eigen bestaan’. 
Bij deze gesprekken, maar ook bij andere onderwijsactiviteiten vindt zij het van groot 
belang dat de leerlingen gelijkwaardige gesprekspartners zijn: ‘er zijn altijd twee kanten 
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die belicht moeten worden’. Haar ervaring is dat leerprocessen dan veel beter en pret-
tiger verlopen, zowel voor haarzelf als voor de leerlingen. Dit geldt overigens niet alleen 
voor cognitieve zaken, maar ook voor het omgaan met gevoelens: ‘Dat kinderen zien 
dat jij áángedaan bent. Dat zij ook verdrietig mogen zijn. En dat zij in hun verdriet niet 
alleen staan’. Haar visie kan samengevat worden met de volgende kernachtige uitspraak: 
‘We zijn met meer mensen hier op deze aarde en die zullen we toch moeten delen’.

R-4 (50): ‘D´r zit iets goed in jou en ik kijk of ik het eruit krijg’.

‘Het is voor een groot gedeelte mijn hóbby’. R geeft aan dat ze niet hoeft te werken, 
omdat ze financieel onafhankelijk is. Haar leerkracht-zijn, al ruim 20 jaren in alle groepen, 
wordt gedreven door ‘het er willen zijn en steun / hulp te bieden waar dit nodig is’ (bin-
nen het besef dat een leerkracht zijn beperkingen heeft). Haar eigen ervaringen als jong 
plattelandsmeisje dat bijles kreeg en sociale vaardigheden leerde bij ‘twee dames in de 
grote stad’ heeft een dankbaar stemmende indruk achtergelaten. De zo ervaren anderbe-
trokkenheid blijkt vervolgens een motivatie om zelf belangeloos in het onderwijs te wer-
ken. Een andere inspiratiebron vormt haar diepe geloof in de goedheid van iedere mens. 

Haar onderwijsontwikkeling verliep, met vallen en opstaan, in verschillende fases: van 
het zien te overleven in het eerste jaar, vervolgens de fixatie op didactiek in de eerste 
jaren om daarna al gauw de interesse in het pedagogisch klimaat centraal te stellen. Het 
welbevinden van de leerlingen wordt voor haar het centrale thema in haar onderwijs-
benadering: ze wil kinderen steeds beter leren begrijpen om beter met hen uit de voe-
ten te kunnen. Daarvoor volgt ze cursussen en trainingen die ze combineert met actief 
doordenken van de praktijk (ze ziet zichzelf dan ook meer als een denker dan als een 
doener). Deze inzet wordt ‘beloond’ door de vele ervaringen bij te mogen dragen aan 
de ontwikkeling van leerlingen ‘of het nou is met een leer- of een gedragsprobleem’. 
Deze ‘líchtpuntjes’ zorgen ervoor dat ‘je zo enthousiast blijft’: ‘dan is er een ínnerlijke 
motivatie om het steeds opnieuw te proberen’. Tegelijkertijd geeft ze aan ook niet 
‘makkelijk óp te geven’ en vasthoudend van karakter te zijn. Dat zij, ten slotte, vanuit 
de organisatie voor vertrouwenspersoon gevraagd wordt, ervaart ze als een bevestiging 
van de groei die ze zelf doorgemaakt heeft.

R-5 (56): ‘Bij al mijn doen en laten staat het kind centraal’.

Deze onderwijsvrouw heeft zich ‘altijd aangetrokken gevoeld in de eerste plaats tot 
mensen, maar ook tot jóngere mensen’. Inmiddels is zij al 35 jaar in het onderwijs 
werkzaam: de eerste twintig jaren in groep 3, daarna jaren in groep 8 en sinds een aantal 
jaren als intern begeleider in combinatie met een groep. Gedurende al deze jaren is zij 
intens betrokken bij het wel en wee van ‘haar school’ en met name bij de leerlingen. 
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Praktijkervaringen zetten haar voortdurend aan het denken en door middel van studie 
blijft ze up to date (daarnaast draagt ze ook bij aan lesmethodes). In de loop van haar 
onderwijsleven heeft ze zo een belangrijke bijdrage mogen leveren aan het sociaal-
emotionele welzijn van vele kinderen, in algemene zin in de klas en meer specifiek met 
betrekking tot kinderen met ernstige problemen. Het volgende citaat getuigt hiervan:

“Op een middag, al lang na schooltijd, kwamen een moeder en een leerling uit groep 

3 naar de juf. Allebei verdrietig. Wat ik toen gedaan heb vergeet ik nooit meer. 

Ik heb de leerling op schoot genomen en heb tegen hem zitten praten. Eigenlijk 

kan ik me van het gesprek niet veel meer herinneren. Het ging over zijn talenten, 

over zelfvertrouwen, over veiligheid. Wat ik me wel kan herinneren is dat het lang 

duurde. De leerling werd rustig, moeder opgelucht. Ik had zelf het gevoel dat ik het 

goed gedaan had, ik was opgelucht en dacht: het zal wel weer een tijdje goed gaan, 

totdat er zich weer iets zou aandienen. En dat is niet gebeurd. Moeder vertelde me 

regelmatig dat het goed ging met haar zoon zelfs jaren later. Het gesprek was voor 

haar zoon een omslag geweest”.

Vele jaren later ontmoet deze lerares de oma van diezelfde leerling: “Ja-a, ik ben de oma 
van XXX en ik moest u de groeten doen”. Vraag blijft waar deze lerares haar inspiratie 
vandaan haalt. Dat blijkt haar diepe geloof om alle leden van de schoolgemeenschap 
betrokken te krijgen bij zijn of haar eigen en andermans ontwikkeling. 

R-6 (56): ‘Ik word pas echt getroffen als er tussen de leerlingen onderling 
en tussen de leerlingen en mij een soort energiestroom ontstaat waardoor 
als het ware alles vanzelf gaat’.

Deze onderwijsman werkt al 35 jaar in het primair onderwijs (alle groepen, behalve de 
kleuters). In de eerste jaren waren het vooral didactiek en vakinhoud die zijn aandacht 
vroegen. Langzamerhand maakte hij zich deze zaken (en de ontwikkeling daarvan) zo 
eigen dat dit aspect van het onderwijs nauwelijks moeite meer kostte. Hierdoor werd 
het voor hem mogelijk zich te concentreren op ‘de interactie met de kinderen’. Deze 
verschuiving ging gelijk op met die van een ‘leraar-met-het-beruchte-vingertje’ naar 
een leraar die tussen de kinderen wil staan. Sinds een jaar of tien heeft hij een persoon-
lijk ontwikkelingsproces doorgemaakt dat leidde tot een wezenlijke verdieping van 
zijn ‘tussen-de-leerlingen’ staan. Ernstige gezondheidsproblemen in het gezin leidden 
tot een niet voor de hand liggende spirituele ontwikkeling. Via meditatie, spirituele 
cursussen en trainingen deed hij diepe innerlijke ervaringen op die zijn wereldbeeld 
fundamenteel wijzigden. Zo vertelt hij blokkades opgeruimd te hebben en nieuwe 
energiekanalen geopend. Hierdoor ontstond zowel een innerlijke vrijheid als het ver-
mogen om diepgaande contacten te onderhouden. 
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Hier ligt een voorname reden waarom hij het werken met kinderen steeds leuker is 
gaan vinden. Dit gevoel staat echter niet op zichzelf, maar is bevorderlijk voor het hele 
onderwijs. Immers, ‘lekker in je vel zitten is voorwaarde om goed les te kunnen geven 
en voor de leerlingen is het ook voorwaarde om goed te kunnen ontvangen en geven’.

R-7 (57): ‘Daar zit óók iets in wat góed is. En dát moet je proberen er uít 
te halen’.

R werkt al bijna twintig jaar in het onderwijs. Daar heeft ze voornamelijk lesgegeven 
aan kinderen uit de onderbouw, maar in de laatste jaren heeft zij ook de taken van 
taalcoördinator en Remedial Teaching op zich genomen. Zij ziet haar werk als ‘een 
stukje mogen meelopen op de levensweg van de kinderen’. Sommige van deze kinde-
ren kunnen gemakkelijk leren en zitten goed in hun vel. Andere kinderen hebben het 
om uiteenlopende redenen minder getroffen en komen op school niet goed mee. De 
school is voor hen een plaats waar zij tegen grenzen aanlopen, waar hun ontwikkeling 
stokt, omdat zij niet voldoen aan de algemeen geldende eisen. Juist voor deze leerlingen 
vindt zij pedagogisch handelen belangrijk: dat zij mogen ervaren dat zij waardevol zijn 
als mens, ongeacht prestaties of gewenst gedrag. Het gezond gevoel van eigenwaarde 
zal vervolgens ook de leerprestaties ten goede komen. Deze visie staaft zij met indruk-
wekkende verhalen, o.a. over de begeleiding van wat heette een probleemkind te zijn. 
Dit minder begaafde kind dat eerst werd afgewezen door klasgenootjes is door haar 
begeleiding opgenomen in de groep, waardoor dit kind en de andere kinderen van de 
klas sociaal-emotioneel aan elkaar groeiden. Kernpunt in haar benadering is te zoeken 
naar het goede wat in ieder kind aanwezig is en dat te bevestigen. Voor haar is het on-
derwijskunst om dat goede naar boven te laten komen.

R-8 (44): ‘Ik geloof dat er in íeder kind en trouwens in ieder méns, iets 
goeds zit’.

R is als kleuterleidster begonnen, heeft daarna jarenlang in alle mogelijke groepen 
ingevallen en werkt momenteel in groep 8. Zij heeft in deze vijfentwintig jaar zowel 
op onderwijsgebied als persoonlijk een grote ontwikkeling doorgemaakt. Toen ze als 
‘zo’n meisje van 20’ het kleuteronderwijs instapte, had ze nog nooit iets meegemaakt, 
waardoor ze zich ‘ook in een heleboel dingen niet kon inleven’. Met name het zelf 
moeder worden heeft haar inlevingsvermogen met ouders en leerlingen sterk vergroot. 
Vervolgens heeft haar toenmalige schoolleider haar over de drempel geholpen om ook 
aan hogere groepen les te geven. Dat heeft haar zelfvertrouwen een enorme impuls 
gegeven. Persoonlijk heeft ze als ‘heel erg núchtere vrouw’ ook een ontwikkeling door-
gemaakt. Hierdoor is haar zelfvertrouwen toegenomen, waardoor ze binnen en buiten 
de school meer haar inbreng durft te laten horen. Zo wil ze graag voor de klas blijven 
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staan ‘om toch samen zo veel mogelijk het goede voor de kinderen zo goed mogelijk 
voor mekaar te krijgen’. 

R-9 (44): ‘Ik wist wat hij bedoelde, hij wist wat ik bedoelde. Dat is dan 
genoeg’.

R is een kleuterleidster pur sang, die al bijna 25 jaar met kinderen werkt. Haar loopbaan 
begint met een intense ervaring die de ziel zal blijven van haar inzet. Vandaar het vol-
gende lange citaat: 

“Wat me altijd bij is gebleven, is ’n meisje genaamd José (fictief). Ze was 7 jaar en 

zat in een pleeggezin, haar ouders waren uit de ouderlijke macht ontzet. Ze heeft 

van baby tot 3 jaar opgesloten gezeten in een kamertje. ’t Resultaat was een schuw 

vogeltje. Ik heb baby- en peutermateriaal meegenomen, ben veel tussen de middag 

en na schooltijd bij haar en haar pleegouders op bezoek geweest. Het was heel moei-

lijk om contact met haar te krijgen. Hoe jong ze was, ze had geen vertrouwen meer 

in mensen. Daarom vergeet ik nooit de eerste keer dat ze m’n hand pakte en naar 

me lachte. Yes, hiervoor ben ik leerkracht geworden. In mijn verdere loopbaan ben 

ik gelukkig heel vaak van zulke grote en kleine momenten tegengekomen”. 

R is een echte denker die alles wat ze meemaakt doordenkt met het oog op de klas en 
de kinderen. Ze heeft daarbij een filosofische inslag waardoor ze tot het besef gekomen 
is: iedereen creëert zijn eigen wereld. Concreet, terwijl iedereen in dezelfde klas, op de-
zelfde school zit, ervaart iedereen de activiteiten toch op een andere manier. Dat spoort 
haar aan om met kinderen die afwijkend gedrag vertonen extra in gesprek te gaan en 
hun vervolgens steun te bieden. Dit leer je volgens haar niet uit een methode, maar 
ontwikkel je ‘als mens door het kind centraal te stellen’. Op deze wijze weet ze zelfs 
leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum te bereiken. Zo zei een kind eens 
na een tijd van extra begeleiding: ‘Jíj, jíj begrijpt mij’. Dergelijke ervaringen en het ‘blije 
van de kinderen’ vormen voor R-9 de inspiratie om veel energie te blijven steken in de 
kinderen. Verzoeken om naar een opleidingsschool te gaan of om directrice te worden 
heeft ze dan ook naast zich neergelegd.

R-10 (26): ‘Een klik met iemand…, daar geloof ik in’. 

R is een spontane jonge leerkracht die sinds 5 jaar in de middenbouw van het primair 
onderwijs werkt. Vanaf het stage lopen op school had hij een goede band met collega’s 
en kinderen. Met name zijn open houding en bereidheid om de handen uit de mouwen 
te steken maken hem tot een gewaardeerde collega. Zelf heeft hij in zijn jeugd onder-
vonden wat het is om gepest te worden. Maar tegelijkertijd heeft hij met name in zijn 
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middelbare schooltijd geleerd om ook voor zichzelf op te komen. Zijn onderwijsmotto 
past bij zijn persoon en geschiedenis: communiceren doet mensen groeien. Op mijn 
opmerking over hoe hij hierbij kijkt, zegt hij wederom op een ontwapende manier: 
‘Het komt ook, omdat het eh, echt vanuit mijzelf komt’. Zijn intuïtief sterke manier 
van omgaan met leerlingen verdiept hij door – in wisselwerking met zijn lesgeven – een 
opleiding Remedial Teaching te volgen. Hij waardeert het dat de schoolleiding hem 
daarbij faciliteert, reden om – zeker voorlopig – op deze school te blijven werken. Maar 
tegelijkertijd houdt hij zijn ogen open voor andere uitdagingen op onderwijsgebied.

R-11 (51): ‘Hier is ook zoveel werk te verrichten. En niet alleen op 
cognitief gebied, maar gewoon sociaal-emotioneel’.

R werkt al 30 jaar in het onderwijs en heeft aan alle groepen lesgegeven. Als kind 
maakte ze in de vijfde klas een funderende ervaring mee. Er kwam een missionaris uit 
Afrika in de klas en deze man vertelde zo enthousiasmerend dat ze dacht: ‘Dat wil ik 
ook. Ik wilde er heen, ik wilde mensen helpen’. In Afrika is ze nooit terecht gekomen, 
maar het mensen willen helpen werd de leidraad van haar leven. Het lesgeven leerde 
ze in school met een ‘heel speciaal, maar wel geweldig milieu’. Daar kon ze ‘haar ei he-
lemaal kwijt’: niet zozeer ‘qua cognitief gebeuren’, maar het ‘hele brede scala’. Speciale 
aandacht had ze daarbij voor vragen als: Hoe voelt een mens? Waarom doet een mens zo? en: 
Hoe kan ik daar aan bijdragen? Boeiend weet ze te vertellen over problemen in de klas 
die ze – samen met de kinderen – weet op te lossen. 

Zo vertelt ze over een kind dat door andere kleuters voortdurend uitgedaagd werd. Het 
kind kon zich dan niet beheersen en ‘gebruikte handen en voeten om zich staande te 
houden’. Daardoor kreeg hij niet alleen een slechte naam bij zijn klasgenootjes, maar 
ook de ouders aan de poort veroordeelden hem. Via intensieve begeleiding van de 
klas en betreffend kind heeft zij een ommekeer te weeg weten te brengen waardoor 
zijn naam gezuiverd werd. Het jaar daarop kon hij als ‘onze superoudste frank en vrij 
beginnen’. 

Dit soort ervaringen stimuleren haar enorm. Temeer omdat ‘je kinderen dan pas cog-
nitief iets kunt leren wat dan de volgende kick is’. Op de achtergrond van deze inzet 
speelt een sterk intuïtief-spirituele gevoeligheid. Over deze inspiratie spreekt ze eigen-
lijk nooit op school. Want als ze eens gefeliciteerd wordt over hoe zij met kinderen 
omgaat en ze licht een tipje van de sluier op is de reactie direct: ‘Hoho’. Dit verteld 
hebbende zegt ze: ‘Ik geef nou een klein stukje bloot van mijn ziel. Ja.’ Vanuit die be-
leving bidt zij ook altijd met leerlingen in groep 8. Iets wat leerlingen nooit een punt 
vinden, maar wat collega’s niet begrijpen.
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R-12 (55): ‘En dan zie je zo’n kind uiteindelijk zijn of haar stekels verliezen 
en je herkent daar gewoon een aardig kind in’.

R is een rustige man die ogenschijnlijk nuchter over zijn 35-jarige onderwijservaring 
vertelt. Min of meer toevallig is hij in het onderwijs beland, nadat hij op de academie 
Lichamelijke Opvoeding tweemaal niet werd toegelaten: ‘Zo ben ik er in gerold als het 
ware’. Achteraf heeft hij daar geen spijt van, integendeel: ‘wat ben ik blij dat ik gewoon 
heerlijk schoolmeester geworden ben’. Als jonge leerkracht leert hij al hoeveel je kunt 
betekenen voor leerlingen (en soms ook hun ouders). 

Uit dit soort ervaringen haalt R zijn inspiratie. Op deze wijze loopt R graag ‘een tijdje 
met die kinderen mee’, waarbij hij hoopt de leerlingen iets mee te geven waarvan ze 
later denken: ‘Hé, dat heb ik bij meneer Jansen (fictief) geleerd of gezien of gedaan of 
ervaren’. Af en toe komt hij een oud-leerling tegen en het doet hem veel deugd dat ze 
graag naar hem toestappen en zeggen: ‘Hé, meneer XXX’ [blij verrast uitgesproken].

Zorgen maakt hij zich over de toenemende druk op het onderwijs en het ‘meten is 
weten’-denken. Zelf vermoedt hij dat de werkelijke waarde van het onderwijs niet in 
cijfers te vangen is, ‘de niet-méétbare zaken’ bijvoorbeeld ‘of iemand rustiger geworden 
is of wat assertiever’ vallen in de huidige benadering dan ook vaak buiten beeld. Die 
zaken kun je ‘alleen maar vóelen’. Daarvoor moet je bij de leerkracht zelf, zijn opvolger 
of bij de ouders zijn ‘die ervaren dat het goed met hun kind gaat’. Ten slotte geeft R aan 
zich zorgen te maken over de vele zaken die vanuit de samenleving op het bordje van 
de school gelegd worden, als seksuele opvoeding, verkeer, klok kijken en kinderopvang. 
Hij constateert kritisch dat de overheid heel goed is in het opleggen van extra taken en 
hogere eisen, terwijl praktische zaken zoals goede isolatie, verwarming en voldoende 
ruimte vaak niet eens fatsoenlijk geregeld zijn. Het is in zijn ogen dan tegenstrijdig om 
te beginnen over ‘meer leerrendement’. Ten slotte geeft R aan zich kwetsbaar te voelen 
tegenover ouders die soms nogal emotioneel kunnen reageren op bijv. een niet zo hoog 
advies. Al heeft R geleerd om daar goed en rustig mee om te gaan, het raakt hem toch 
heel diep: ‘En dat doet dan pijn’. Maar ondanks al deze zaken werkt R met veel plezier 
in het onderwijs omdat leerlingen en stagiaires nog steeds aangeven ‘veel van hem te 
leren’ en gewoon ‘blij met meneer’ zijn.

R-13 (47): ‘Kijk, ik hoorde laatst een makelaar zeggen: “Locatie, locatie, 
locatie”. Leerkrachten zouden eigenlijk moeten zeggen: “Relatie, relatie, 
relatie”’.

R is een zij-instromer afkomstig uit de wereld van de zorg en de journalistiek. Ze heeft 
inmiddels vijf jaar Engels gegeven op een paar middelbare scholen. Het begin was 
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‘verschrikkelijk zwaar, daar ben ik regelmatig jánkend in de auto naar huis vertrokken’. 
Maar R typeert zichzelf als een ‘bijtertje’ dat niet graag opgeeft. Inmiddels geeft ze met 
veel plezier les en heeft ze een goede band met haar leerlingen (ook als brugklasmen-
tor). Mede dankzij haar ruime achtergrondervaring en de stimulans van een schoollei-
der heeft ze het aangedurfd om een opleiding tot coach te volgen. Wat haar drijft is dat 
ze graag beginnende leraren wil bijstaan in met name de moeilijke beginperiode. Om 
hen de ervaring te gunnen die zij zelf in zorg en onderwijs heeft opgedaan, namelijk 
de bemoediging te mogen ontvangen van meer ervaren collega’s. In het lesgeven vindt 
R de sfeer het meest belangrijk; daarbij combineert ze graag duidelijkheid met toegan-
kelijkheid. Het is volgens haar belangrijk te investeren in de relatie met de leerlingen, 
omdat ze ‘dan vanzelf wel open staan voor de inhoud die je kwijt wil’. Net als in de 
zorg vindt zij in het onderwijs de relatie van doorslaggevend belang. Temeer omdat 
‘sommige leerlingen het thuis heel moeilijk hebben en dat het thuis soms zelfs niet 
veilig is’. ‘Daarom is het belangrijk dat ze op school wel een veilige plek hebben’. Om 
die reden probeert ze iedere les even persoonlijk contact te maken met alle leerlingen. 

R-14 (61): ‘Mensen bewust maken dat er diepere lagen zijn’.

R is een zij-instromer met een wonderlijke weg naar het leraarschap. Als afgestudeerd 
socioloog verdiende hij eerst de kost met het vertalen van geesteswetenschappelijke 
boeken; het betrof hier dus onderwerpen die al wat dieper gingen. Hij beeldt met zijn 
armen uit een sluis te zijn geweest die andermans gedachtegoed doorgaf. Later kwam 
hij in contact met Indianen en nam deel aan hun ceremoniën, o.a. het zweethutritueel. 
Dat ging gepaard met diepe ervaringen. Tevens ontdekte hij daar grafische kunst met 
symboliek uit hun culturele en spirituele traditie. Dat materiaal verkocht hij niet al-
leen in Nederland aan geïnteresseerden, hij vertelde er ook het hele verhaal bij. Hierbij 
kreeg hij wel eens de vraag: ‘Ben jij leraar?’. 

Parallel aan deze ontwikkeling werd hij zich bewust van een vorm van derealisatie: 
alsof er een dikke glazen plaat tussen hem en de wereld zat. Door middel van spirituele 
therapieën – onder andere door ‘frustraties, angsten en verdriet’ te doorleven – is het 
gevoel van écht contact met de werkelijkheid, met de medemens weer teruggekomen. 
Ook dit maakte in hem een verlangen wakker om door te geven: ‘Oh man, o natuurlijk, 
ik wil dit door gaan geven, ik wil dit dóórgeven, wat ik nu weet’. Vanuit deze dub-
bele ontwikkeling was de stap naar het onderwijs niet groot meer, zeker omdat zijn 
voorkeur uitging naar maatschappijleer. Zo kon hij in het onderwijs vorm geven aan 
datgene wat hem ‘altijd al bewogen had, dat is mensen bewust te willen maken van dat 
er diepere lagen zijn’.
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R-15 (31): ‘Ik heb een manier van lesgeven ontwikkeld, waarin aanvaarding 
van de leerling als mens het uitgangspunt is’.

R is een jonge leraar Nederlands die sinds vier jaar voor de klas staat. Na een moei-
zame jeugd ging hij Nederlands studeren, mede omdat de leraren Nederlands altijd een 
beetje vrijgevochten waren en dit vak – in tegenstelling tot de andere taalvakken – echt 
over communiceren ging. In de stages gaat het echter mis: om onduidelijke redenen 
zijn de stagebegeleiders erg negatief over hem. Hij besluit met zijn opleiding te stoppen 
en te gaan werken in een cd-winkel (R beschrijft zichzelf als een muziekfreak). Toch 
bleef de mislukte poging om leraar te worden aan hem knagen en mede op aansporen 
van zijn omgeving doet hij een nieuwe poging in te stromen als leraar. Een adviseur 
van een re-integratiebureau gaf hem echter de overweging mee om eerst aan zichzelf 
te werken. Anders zou hij weer vast lopen. 

R neemt dit advies ter harte en gaat naar de geadviseerde begeleider, iemand met een 
psychosynthese achtergrond. Dit blijkt een gouden zet te zijn geweest. Als jongen had 
R al ervaringen die min of meer overeenkwamen met de filosofie van psychosynthese. 
Zo kon hij zich uit een hele donkere periode in zijn leven herinneren dat hij opeens 
dacht: ‘Ik kan me wel altijd blijven concentreren op de verschíllen die er tussen mij en 
andere mensen zijn, maar d’r zijn ook overeenkomsten. Want uiteindelijk willen we 
allemaal hetzelfde’. Vanuit het ‘stil staan’ in de toenmalige crisis kwam dit als inspiratie 
naar boven, iets wat overeenkomt met de visie van de psychosynthese. In deze levens-
visie wordt de inspiratie immers als het hogere zelf gezien. Bovendien draagt iedereen 
in principe de kwaliteiten in zich die hij nodig heeft. Op basis hiervan leert hij zijn 
autoriteitsprobleem onder ogen zien en ermee omgaan. Diepste reden daarvan ligt in 
het gegeven dat hij zich door zijn ouders niet gezien wist en vervolgens die behoefte 
projecteerde op zijn omgeving. Waarbij die omgeving uiteraard tekort schoot, hetgeen 
R weer boos maakte. Nu hij dit verwerkt heeft, opent zich naast zijn sterke didactische 
insteek een pedagogische grondhouding om leerlingen echt te zíen: ‘niet alleen op het 
modelgedrag wat ze vertonen, maar ook gezien worden op wie ze zijn met ook al die 
negatieve kanten erbij’. Daarbij stuit hij op collega-leraren die al te gemakkelijk zich 
laten leiden door hun negatieve beeldvorming en eenzijdig handelen: ‘Als we op gedrag 
niks kunnen bereiken en als we ook op cijfers niks kunnen bereiken, nou ja dan, dan 
moet ie maar weg hier’. Tegelijkertijd maakt hij ook veel positieve zaken mee. Zoals de 
ontmoeting recentelijk met iemand van de lerarenopleiding die hem toevertrouwde: 
‘Kinderen die les van jou krijgen die hebben het getroffen’. 
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R-16 (43): ‘U bent helemaal anders dan vorig jaar’. 

R-16 werkt sinds zeventien jaar op een vmbo-school als leraar wiskunde en fijnmetaal 
techniek. Opvallend in zijn manier van lesgeven is zijn grote sociale bewogenheid en 
wellicht nog meer de inspiratie waarvanuit hij zo werkt. De buitenkant van zijn loop-
baan bestaat uit – na zijn HBO-diploma – het werken bij de Koninklijke Marine, het 
werken als fijnmechanisch verspaner en nu het werken als leraar (daarnaast werkt hij 
ook nog als duiktechnicus). Als leraar voelde hij ‘ook gelijk dat het mijn plek was om 
in het onderwijs te staan. (…) ‘t Is wel helemaal mijn ding, lesgeven’. Het lesgeven is in 
al die jaren voor hem alleen maar boeiender geworden. Maar de reden daarvoor ligt in 
een ontwikkeling in de binnenkant van zijn leven. 

Doordat R meer innerlijk vrij voor de klas is gaan staan kan hij leerlingen die zich mis-
dragen pittig terechtwijzen, zonder dat dit wrevel oproept. Maar kern van zijn reactie 
is: ‘Ik blíjf wél bíj dát gédrág, ik wijs niet het kind af, hé’. Zijn vrijheid helpt hem ook 
negatieve beelden van leerlingen die op school leven los te laten; het doet hem veel pijn 
dat leerlingen regelmatig opgesloten worden in de beeldvorming die ze soms al van 
de basisschool meekrijgen, zoals: ‘Oh, dat kind van het kamp…’. Hij baalt er ook van 
dat er leraren zijn die niet met leerlingen kunnen omgaan en dat leerlingen daarvan de 
dupe worden en zelfs van school gestuurd worden. Maar ‘die docent gaat niet om hulp 
vragen. En dus is die leerling altijd de verliezende partij’. 

Vanwege bovenstaande ervaringen wil R zich graag verder ontwikkelen tot een coach 
voor andere leraren. Om ook andere leraren te helpen een positiever zelfbeeld te ont-
wikkelen en daardoor positiever met leerlingen te kunnen omgaan. Iets wat volgens 
hem ‘veel crucialer is dan alle competenties’. De collegiale gesprekken over dit soort 
zaken stemmen hem daarbij hoopvol. Maar bovenal zijn het de ervaringen met de 
leerlingen die R blijven motiveren om door te gaan in het onderwijs, ondanks de soms 
ogenschijnlijke machteloosheid.

R-17 (47): ‘Het belangrijkste is dat je ze, dat je ze respecteert zoals ze zíjn’.

R werkt al bijna dertig jaar in het onderwijs en heeft in die tijd een zeer brede ervaring 
opgedaan. Zo is ze begonnen als vakdocent muziek, daarna werkte ze jaren op basis-
scholen, is zelfstandig gevestigd Remedial Teacher en geeft sinds 2002 het vak Frans op 
een middelbare school. Zij vindt het leuk om kennis over te dragen, waarbij ze zich 
continu afstemt op de leerlingen; zij voelt daarbij respect voor hen. Deze houding zorgt 
ervoor dat leerlingen altijd vragen durven te stellen als ze iets niet snappen. Bovendien 
gebruikt ze in één op één situaties haar didactische kennis om iemands leerstrategieën 
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vast te stellen en zo nodig te helpen verbeteren. Haar inspiratie is dat ze ervan geniet 
‘een kind in elke ontwikkeling te begeleiden’. 

Wat betreft haar eigen ontwikkeling spreekt ze van geluk opgegroeid te zijn in een heel 
warm gezin, zodat ze niet allerlei trauma’s te verwerken had. Die zaken moeten anders 
immers eerst opgeruimd worden voordat je kunt worden wie je bént. Daarmee zij we 
aanbeland bij haar visie: worden wie je bent! Zelf wordt ze zich in de loop van haar 
leven bewust van haar sterke spirituele intuïtie; ze realiseert zich ‘dat je daarom zo jong 
al die kinderen zo goed aanvoelde’. Hier kan ze intrigerend over vertellen (opvallend 
is dat er steeds een serene verstilling in het gesprek plaatsvindt als dit thema ter sprake 
komt). Evenals de vorige twee respondenten constateert zij bij sommige collega’s een 
geestelijke luiheid om te groeien, bijvoorbeeld wanneer ze minachting hebben voor 
kinderen of situaties. 

Een kritisch punt dat zij vermeldt is de toenemende papierwinkel, ‘waar je uren en uren 
aan bezig bent en waar nóóit iemand inkijkt. Een herindicatie, dat is alleen al veertien 
pagina’s voor mij. Dus daar ben ik acht klokuren mee bezig’. Deze tijd gaat ten koste 
van de feitelijke begeleiding van leerlingen, tijd die hard nodig is. Bij deze leerlingen, 
daar ligt haar interesse. Want onlangs kreeg ze de mogelijkheid om in het management 
te gaan, iets wat haar op zich goed ligt, maar ‘dat heb ik toch níet gedaan, omdat ik 
vooral dat contact met, met die kinderen wil houden’.

R-18 (28): ‘Het goede in iedere leerling naar boven halen’.

R is een hartelijke, jonge lerares Nederlands die inmiddels zes jaar voor de klas staat. 
Vanaf haar twaalfde weet ze al dat ze ‘juffrouw op een middelbare school wil worden’. 
Na haar opleiding geeft ze eerst Nederlandse les aan minderjarige asielzoekers. Dat 
vond ze helemaal geweldig, maar helaas kon dat niet gecontinueerd worden. Vervolgens 
heeft ze nog even les gegeven aan vrouwen in een gevangenis, totdat haar huidige baan 
op een middelbare school om de hoek kwam kijken. Deze baan bevalt haar uitstekend: 
‘Ik vind het echt ontzettend, ontzettend leuk’. Daarbij vindt ze met name het omgaan 
met de leerlingen het allerleukst. Sommige klassen vindt ze pittig, ‘dan moet ik echt 
wel op mijn strepen gaan staan’ (uitgesproken met een glimlach). Dit lukt haar de ene 
keer beter dan de andere keer, maar dat doet niets af aan het plezier dat ze beleeft aan 
de leerlingen. Ze geeft het liefst les in overleg (‘ik ben geen autoritair figuur’) en in een 
gezellige sfeer. Als die sfeer er is, ‘nou, dan werken ze bij mij ook wel’. Wanneer het eens 
niet mee zit, zijn er altijd collega’s en een baas die haar steunen. 

Op de vraag naar het geheim van haar onderwijs antwoordt ze: ‘Ik denk dat ik oprécht 
geïnteresseerd ben in de leerling zelf. Dat ik niet mijn vak vooropstel, maar de band tussen 
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leerlingen’. Tegelijkertijd geeft ze aan dat de leerlingen haar wel streng vinden. Zelf ziet 
ze dit eerder als gestructureerd, omdat ze heel duidelijk is naar de kinderen van het hoe 
en wat, zodat ‘ze precies weten wat ze kunnen verwachten’. Zo wordt haar overtuiging 
dat in iedere leerling iets goeds zit vrijwel dagelijks bevestigd. Ze kan dan ook niet, zoals 
sommige collega’s, een hekel aan leerlingen hebben: ‘Het zijn kinderen, en of ik doe dan 
iets verkeerd, of ze zitten zelf niet lekker in hun vel. Maar dan moet je proberen dat op te 
lossen’. Samengevat, je moet het goede dat in iedere leerling zit naar boven halen. Dat is 
voor haar geen plicht, maar een plezier scheppende bezigheid. 

5.3  dimensies van het professioneel zelfverstaan bij de 18 
interviewrespondenten

In deze paragraaf word het onderzoeksmateriaal van de 18 interviews beschreven en 
geanalyseerd vanuit de zes dimensies van het professioneel zelfverstaan. Deze bespreking 
begint met de dimensie zelfbeeld en wel om de volgende reden. Uit de literatuur blijkt 
dat de persoon van de leraar grote invloed uitoefent op zijn functioneren; een leraar 
neemt zijn visie en zelfbeeld mee de klas in. Door middel van de dimensie zelfbeeld 
wordt nagegaan hoe de leraar zichzelf ziet en wat de hem kenmerkende ideeën, gevoe-
lens en verlangens zijn. Door het zelfbeeld aan het begin te plaatsen van de bespreking 
van de zes dimensies wordt – na de schetsen van de respondenten in de vorige paragraaf 
– een meer gedifferentieerd beeld verkregen van de groep respondenten. Een beeld 
dat in de volgende paragrafen verder uitgewerkt wordt door de beroepsmotivatie, de 
taakopvatting, het zelfwaardegevoel, de beroepsvoldoening en het toekomstperspectief 
te beschrijven (zie 2.5.1). Hier hanteer ik een andere volgorde wat betreft de dimensies 
van het professioneel zelfverstaan dan bij Kelchtermans (1994) het geval is; de reden 
daarvoor wordt in de paragraaf over de taakopvatting aangegeven (zie 5.3.2 en 5.3.3).

Ten slotte een aanwijzing. In dit hoofdstuk komen tabellen voor waarin de onder-
zoeksgegevens met betrekking tot het professioneel zelfverstaan en de onderliggende 
differentiaties schematisch weergegeven worden.

5.3.1 de dimensie: Zelfbeeld 

De eerste dimensie van het professioneel zelfverstaan betreft het zelfbeeld van de leraar. 
Voor de duidelijkheid geef ik hier nogmaals de beschrijving van Kelchtermans (1994):
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“zelfbeeld: dit betreft eigenlijk het antwoord dat de leerkracht voor zichzelf geeft 

op de vraag: wie ben ik als leerkracht? Dit blijkt uit zelftyperingen” (p. 89). “Het 

gaat hier om de descriptieve dimensie in de uitspraken m.b.t. het professioneel 

zelfverstaan” (p. 278). 

De verscheidenheid van antwoorden met betrekking tot het Zelfbeeld was voor mij 
een reden om de dimensie van het Zelfbeeld nader te differentiëren in acht categorieën. 
In de onderstaande tabel worden deze categorieën genoemd en wordt weergegeven 
hoe vaak ze voorkomen in een fragment uit de interviews.

Tabel 5.1. Aantallen coderingen voor de categorieën binnen de dimensie: Zelfbeeld (met percentages 
wat betreft de verhoudingen van de categorieën onderling en wat betreft het aantal respondenten in 
verhouding tot de onderzoeksgroep) 

Categorieën van 
Zelfbeeld ver-
deeld over de 18 
respondenten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 To

ta
al

 
aa

nt
al

 
co

de
ri

ng
en

To
ta

al
 

aa
nt

al
 r

es
-

po
nd

en
te

n

anderbetrok-
kenheid

19 18 20 43 62 39 29 38 63 31 30 39 37 23 25 43 33 39
631
61%*

18
100%**

eigen 
ontwikkeling 
professioneel

2 6 5 7 3 7 2 5 7 10 1 4 9 4 27 17 7 6
129
13%

18
100%

Spiritueel-
algemeen

15 4 2 5 3 28 10 17 4 3 3 0 1 7 1 2 8 0
113
11% 

16
89%

Mensbeeld
1 0 0 1 2 7 5 3 10 3 2 2 2 3 3 8 7 1

60
6%

16
89%

Jezelf zijn – 
zelfverantwoor-
delijkheid

0 1 2 3 0 6 4 0 2 0 0 0 1 0 1 1 2 3
26
3% 

11
61%

Druk van 
binnenuit

1 0 0 3 2 0 1 1 1 3 4 0 1 1 1 0 0 0
19
2% 

11
61%

Spiritueel-
kerkelijk

0 4 3 5 1 2 2 0 4 0 5 0 1 0 0 0 0 0
27
3%

9
50%

Open denken– 
communicatie

4 0 3 0 0 2 1 0 4 6 3 0 0 0 0 0 0 3
26
3%

9
50%

Totaal aantal 
coderingen 
Zelfbeeld

42 33 35 67 73 91 54 64 95 56 48 45 52 38 58 71 57 52 1031

* De percentages in deze kolom hebben betrekking op de verhoudingen van de categorieën binnen dit 
domein.
** De percentages in deze kolom hebben betrekking op het aantal respondenten waarbij deze categorie 
voorkomt.
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In de onderstaande subparagrafen zullen de respectievelijke categorieën van de dimen-
sie Zelfbeeld besproken worden.

5.3.1.1 Anderbetrokkenheid123

De grootste groep coderingen binnen de dimensie zelfbeeld betreft de categorie die 
gekenmerkt wordt door ‘anderbetrokkenheid’; zo wijst 61% van alle coderingen Zelf-
beeld op (grote) betrokkenheid bij mensen en in het bijzonder bij jonge mensen. Álle 
respondenten (100%) geven aan graag om te gaan met jonge mensen dan wel iets te 
(willen) betekenen voor hen. Meer specifiek noemen de respondenten hier: leerlingen 
steun, een luisterend oor, troost bieden (R-1, R-2, R-3, R-5, R-8, R-9, R-10, R-11, 
R-14, R-15, R-17, R-18), kinderen helpen een completer mens te worden (R-4, R-15, 
R-16, R-17). Ook spreken meerdere respondenten over een diepe of leuke band met 
leerlingen (R-5, R-6, R-7, R-8, R-12, R-14, R-16, R-17, R-18). Bij alle respondenten 
leeft, bij de een meer expliciet dan bij de ander, de wens om de jonge mensen in hun 
eigenheid te bevestigen door een goed contact met hen op te bouwen. De redenen 
die zij daarvoor aandragen zullen hieronder op verschillende plaatsen aan bod komen; 
duidelijk is in elk geval dat de relationele aanvaarding belangrijker is dan leerprestaties 
(die volgens de meesten pas mogelijk worden binnen een positief pedagogisch klimaat). 
In de woorden van een respondent:

“Het belangrijkste voor mij tijdens het lesgeven is de band met de leerlingen. Ik ben 

ervan overtuigd dat als een leerling zich niet prettig voelt, hij ook niet kan leren. 

Tijdens mijn lesgeven vertel ik regelmatig persoonlijke gebeurtenissen. Hierdoor 

ontstaat er een leuke sfeer in de les en zo bouw je een vertrouwensband op met de 

leerlingen. Het goede contact met leerlingen, en dan niet alleen tijdens de les, maar 

ook bijvoorbeeld op de gang of het schoolplein, geven mij een goed gevoel. Dat is 

voor mij ook echt de reden dat ik het onderwijs in wilde” (R-18).

5.3.1.2 Eigen ontwikkeling professioneel 

Het zelfbeeld van alle respondenten (100%) wordt in gekenmerkt door de drang zich 
te (blijven) ontwikkelen op professioneel gebied (13% van alle coderingen Zelfbeeld). 
Deze drang wordt versterkt door de positieve ervaringen op dit aspect van de profes-
sionaliteit zoals volgende citaten aangeven:
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“(…) was ik voor mezelf blij dat ik een ontwikkeling heb doorgemaakt die mij in 

staat stelt met deze onderwerpen [bijv. rouw] in de klas bezig te zijn” (R-2; vgl. R-4, 

R-5, R-6, R-9, R-10, R-12, R-15, R-16).

“Ik wil steeds ..., ik zoek wel steeds uitdagingen, die het interessant maken [ laatste 

zinsdeel heel zacht uitgesproken ]. Maar dat is ook een gevolg van de ontwikkeling 

die je doormaakt” (R-3). 

De ontwikkeling betreft vrijwel steeds persoonlijk-pedagogische kwesties. Zo wordt 
gesproken over de ontwikkeling naar meer begrip door zich te verdiepen in kinderen, 
hun achtergronden en problematieken (R-4, R-7, R-9, R-10, R-12), over het door-
breken van persoonlijke blokkades om echt en diep contact met leerlingen te kunnen 
maken (R-6, R-14, R-15, R-16). Anderen spreken (ook) over de ontwikkeling van 
meer onderwijsinhoudelijke zaken (R-3, R-13, R-15, R-16, R-17, R-18). Enkele lera-
ren geven aan dat het ontwikkelen iets is wat bij henzelf en hun leraarschap hoort (R-1, 
R-11, R-3). Een ander geeft eerlijk aan ‘het meest geleerd te hebben van mijn eigen 
fouten, etcetera. Echt de praktijk’ (R-14, vgl. R-17). Het volgende fragment laat zien dat 
de spanwijdte van de ontwikkeling als leerkracht soms vrij groot kan zijn: 

“Van de andere kant, eh, eh, vraag ik mezelf ook wel eens af, van ja, nou, als ik dat 

[differentiatie] dadelijk bereikt heb, ja, wat dan? … Ja, ik vertrouw er wel een 

beetje op dat dat eh, dat ik dan weer vanzelf tegen iets aanloop wat nog beter kan. 

Of misschien in mezélf, dat het dan toch weer wat introspectiever wordt” (R-15). 

Eigen ontwikkeling privé

De hierboven besproken drang tot professionele ontwikkeling kent haar pendant in de 
persoonlijke drang tot ontwikkeling. Alle respondenten vertellen in het kader van het 
verhaal over hun professionele ontwikkeling spontaan ook over persoonlijke ontwik-
kelingsprocessen die vaak een grote impact op hun leven hadden / hebben. Zo speelt 
het krijgen van (een) kind (eren) bij zeven respondenten een belangrijke rol in hun 
ontwikkeling; een ontwikkeling die doorwerkt in hun professioneel zelfverstaan (R-
2, R-6, R-7, R-8, R-12, R-13, R-17). Deze respondenten geven aan hierdoor andere 
ouders beter te kunnen begrijpen en intenser met hen mee te kunnen leven. Deze 
ontwikkeling krijgt voor drie respondenten nog een extra impact door een ernstige 
ziekte (R-2, R-6) en zelfs door het overlijden van een kind zoals volgend citaat dui-
delijk maakt: 

“Terwijl ik, als ik mezelf nú kijk, ik heb eh, ik heb zelf kinderen ouder dan of in de 

leeftijd van de kinders die nou bij mij in de klas zitten, en kan d’r dus véél meer 



188 Leraren, wat boeit jullie?

praten uit eigen ervaring en kan ook heel goed begrijpen, eh, sommige dingen hoe 

het ís, als het niet goed gaat met je kind op school. Hé, of hoe het ís als je eh, met 

een sterfgeval te maken krijgt. En als je daar dan, eh, ja, ik, ik heb daar altijd ook 

wel zelf persoonlijk last van, als een kind zo’n verdriet heeft om eh, zijn opa of eh, 

weet ik het veel, vind ik, oh, vind ik verschrikkelijk” (R-8).

Vijf respondenten spreken over de invloed van hun jeugd op hun persoonlijk en profes-
sioneel zelfbeeld; voor een respondent was die invloed volstrekt positief (R-17), voor 
vier anderen daarentegen had hun jeugd zeker ook negatieve aspecten zoals gepest 
worden (R-10) en een minder goede relatie met de ouders (R-6, R-15, R-16). Voor al 
deze vijf respondenten geldt dat deze persoonlijke ervaringen een extra drive vormen 
om zich in te zetten voor de leerlingen; enerzijds als het ware uit dankbaarheid, ander-
zijds om leerlingen in hun jeugd wel veel positieve ervaringen op te laten doen. Zo 
geeft een respondent ontroerend aan hoe een ernstig autoriteitsprobleem hem parten 
speelde; daaronder bleek het ‘niet gezien worden’ door zijn vader en stiefvader schuil te 
gaan. Het verwerken hiervan inspireert hem om leerlingen juist de kans te geven zich 
te laten zien en gezien te worden (R-15).

5.3.1.3 spiritueel-algemeen 

Een derde categorie wordt gevormd door de coderingen waarin 16 respondenten (88%) 
gewag maken van hun spirituele visie en beleving (11% van alle coderingen Zelfbeeld). 
Bij deze respondenten wordt het (professioneel) zelfbeeld gekleurd door een algemene 
vorm van spiritueel aanvoelen. Bovendien speelt dit aanvoelen een belangrijke rol bin-
nen hun functioneren als leraar, met name wat betreft hun anderbetrokkenheid. Zo 
spreken respondenten onder andere over de volgende zaken: 

‘Entiteiten die ons begeleiden vanuit de andere dimensie’ (R-1); ‘D’r is iemand die mij 
altijd, waar ik ook ben, steunt wat ik ook doe’ (R-2); Mee kunnen leven met geloof 
van een kind (R-3); Besef van het mysterie (R-4); ‘Spirituele ontwikkeling’ waardoor 
‘soort energiestroom ontstaat die op en neer gaat tussen ons’ (R-6); ‘Ik denk dat dat ook 
meespeelt als je weet dat er meer is tussen hemel en aarde dan alleen aardse dingen; dat 
dat ook meespeelt in je voor de klas staan’ en ‘dat ieder kind iets van God in zich heeft’ 
(R-7); ‘Mijn innerlijke oog dat niet aan- of uit te zetten valt’ (R-8); ‘ik ben er wel van 
overtuigd dat er iets is’ en ‘we hebben allemaal iets goddelijks in onszelf ’ (R-9); ‘En dan 
gaat het mij om., het verháál en om datgene wat er achter ligt, dan dat het een christe-
lijk verhaal is’ (R-10), ‘De dingen gebeuren niet zomaar. We zijn alleen níet wijs genoeg 
om te snappen welke dimensie d’r achter zit. (…) heb ik ook altijd al gehad’ (R-11); 
‘Dat zorg en aandacht genezend is. En ik weet het niet, bidden niet in elk geval’ (R-13); 
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‘Het innerlijk weten dat wij spirituele wezens zijn die een fysiek menselijke ervaring 
hebben. (…) Dus zie ik die leerlingen als medezielen’ (R-14); ‘Je bent een centrum van 
licht. En als je naar buiten treedt in de wereld, dan doe je dat altijd in een subpersoon. 
(…) Als je dus écht wilt ontwikkelen, zul je naar het ‘zelf ’ moeten (bijv. door meditatie) 
’ (R-15); ‘Dus iedereen is wel ergens anders in zijn ontwikkeling, maar uiteindelijk zijn 
we niet voor niks hier samen op aarde, geloof ik. Dat, dat is geen toeval. Ik denk dat wij 
echt allemaal ergens verbonden zijn met elkaar’ (R-16); ‘En dat [paranormale] is sterk 
dus, laten we zeggen, zeer sterk intuïtief, ik heb dat naar ménsen toe. Áchteráf ga je dan 
beseffen dat je daarom zo jong al, die kinderen goed aanvoelde’ (R-17).

Samenvattend kan gezegd worden dat de aanwezigheid van ‘iets spiritueels’ binnen het 
zelfbeeld zich uitwerkt in een intens intuïtieve gevoeligheid voor wat er bij zichzelf en 
bij andere mensen, c.q. de leerlingen speelt. Zes respondenten vertellen hier expliciet 
en uitvoerig over. Betreffende respondenten vertellen dat zij ‘veel dingen intuïtief doen 
vanuit hun gevoel’ (R-6; vgl. R-7, R-8, R-11, R-16, R-17). Twee respondenten geven 
aan al van jongs af aan (zeer) sterke intuïtieve ervaringen in het aanvoelen van mensen 
te hebben (R-8, R-17). Vier respondenten hebben deze gevoeligheid later ontwikkeld, 
in drie gevallen na een crisis: door te mediteren en andere spirituele oefeningen voelde 
hij zich innerlijk gereinigd en geopend voor de eigen spirituele energie en die van 
anderen (R-6, R-14, R-15, R-16). Deze respondenten gebruiken uitdrukkingen als: 
‘met mijn hárt voor de klas staan’ (R-7, R-8), ‘dat mijn gevoel meespreekt’ (R-7, R-8), 
‘lijntjes tussen de kinderen en mij’ (R-7), ‘intuïtie en dingen / leerlingen aanvoelen, dat 
is hetzelfde’ (R-17). Samenhangend met deze beleving van het onderwijs geven allen 
aan te houden van de leerlingen. Het volgende citaat geeft een persoonlijk beeld van de 
ervaringen die al deze respondenten op hun eigen manier hebben:

“(…) de interactie tussen kinderen en mij op een heel andere manier loopt … En 

hoe, het gaat gewoon, het is een, een, een soort eh, ’t is net alsof je in een warm 

bad zit. Dat alles met elkaar verbonden is. (…) Maar ook zelfs bij een zakelijke re-

kenles…, gebeurt het, zo nu en dan. En dan is het net of er dan een soort, eh, vonk 

overspringt, dat we elkaar aanvoelen. Euh, ja dat klinkt heel ráár, maar het is net 

alsof je dan van zo’n, van die andere persoon enorm veel hóudt” (R-6).

Opvallend is dat tien respondenten er moeite mee hebben om deze gevoeligheid bin-
nen de eigen school bespreekbaar te maken (R-1, R-2, R-5, R-6, R-7, R-8, R-11, 
R-15, R-16, R-17).
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5.3.1.4 Mensbeeld 

Zestien respondenten (88%) geven blijk van een duidelijk mensbeeld. Deze visie maakt 
duidelijk wie zij als leraar (willen) zijn (6% van alle coderingen Zelfbeeld). Anders 
gezegd, aan de beroepsmotivatie en taakopvatting gaat een zelfbeeld vooraf op grond 
waarvan zij als het ware zeggen: ‘Dit ben ik en hier sta ik voor, vice versa’. Zo geven 
tien respondenten expliciet aan te geloven in de goedheid dan wel kracht die in ieder 
mens, in ieder kind schuilt (R-1, R-4, R-7, R-8, R-9, R-13, R-15, R-17, R-18). Daar-
bij wordt soms aangegeven dat dit geloof de drijfveer tot handelen en volharding als 
leraar is. 

In de interviews speelde het non-verbale aspect in de communicatie tussen interviewer 
en respondent uiteraard ook een rol. Omdat de interviews op band werden opgenomen 
is dit aspect nadrukkelijk opgetekend en vervolgens aan de respondenten voorgelegd 
(soms al tijdens het interview). Hier wil ik iets van de non-verbale communicatie in-
brengen omdat dit aspect hier volstrekt congrueerde met de verbale boodschap. Van 
drie respondenten wordt hieronder zowel het verbale als het non-verbale aspect [ tussen 
haakjes, cursief ] van de uitspraken weergegeven:

 – R:  “We hebben op het geboortekaartje gezet: Eh, dat we hópen dat zij mag wor-

den wie ze ís [met diepe betrokkenheid uitgesproken ] (R-17).

 – R: Ik geloof in wetenschap., en ik geloof in eh, communiceren met elkaar, ook 

emotioneel. Dus je hebt een, een klik met iemand…, daar geloof ik in. Dát kan 

jou als mens sterker maken. Dat heb je ook nodig als mens. Dus daar geloof ik in. 

O: Ja [zachtjes]. Ik vind dat wel mooi, terwijl je dit vertelt, kijk je me ook heel 

R: [reageert direct, ontwapenend ] Ja-a, ja, het komt omdat het ook, eh., vanuit 

mij komt. O: Ja. R: Dat dat., dat ik dat ben [ontwapenend sereen ] (R-10).

 – R: Het geloof in de goedheid., van iedere mens … [serene gelaatsuitdrukking]. 

O: Je straalt het ook uit, zoals je het zegt. R: Echt waar. Het is echt waar. O: Het 

komt over. Je ogen staan zo ... R: Ja. En, en, maar het punt is dat in, elk kind 

wel iets bijzonders heeft, zo zie ik dat. En zo vóel ik dat ook hoor. O: Ja. R: Ja. 

Daarom geef ik ook niet te gauw op, hé. Van eh, oh, d´r zit iets goed in jou en ik 

kijk of ik het eruit krijg (R-4).

Ook de andere visies die genoemd worden zijn duidelijk relationeel-pedagogisch ge-
richt: alle leden van de school mogen zich ontwikkelen, waarbij ook veerkracht een rol 
speelt (R-1, R-5, R-9, R-15); kinderen hebben recht op hun uiteenlopende gevoelens 
en om gelukkig te zijn (R-6, R-7, R-14); met zuiverheid en zachtheid kun je veel 
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bereiken (R-16, R-17). Uiteraard beseffen alle respondenten dat de school – in meer of 
mindere mate – ook een plek is waar allerhande prestaties geleverd dienen te worden. 
Met betrekking tot dit gegeven is het volgende fragment representatief voor de visie 
van alle respondenten: 

“En ten slotte: als een mens blij is, dan komt ie tot prestaties; het een is niet los te 

zien van het ander” (R-11). 

5.3.1.5 Jezelf zijn – zelfverantwoordelijkheid 

Elf respondenten (61%) geven meer of minder nadrukkelijk aan dat hun persoon-zijn 
gekenmerkt wordt door het je zelf zijn en / of het dragen van zelfverantwoordelijkheid 
(3% van alle coderingen Zelfbeeld). Een paar respondenten geven aan dat het jezelf zijn 
een belangrijke rol speelt bij het lesgeven en omgaan met leerlingen. Een respondent 
graaft in haar geheugen een mooi voorbeeld op: tijdens het eerste jaar dat zij stage liep 
kreeg ze een docentenbezoek. Betreffende man zei: ‘We zien twee gezichten voor de 
klas. De ene keer zoals je in het boekje geleerd hebt, en de andere keer jezelf. Op het 
moment dat jij vergeet dat wij achterin de klas zitten, ben je jezelf… En dan geef je pas 
les’ (R-2). Drie respondenten geven aan het zichzelf geleerd te hebben wat het bete-
kent om leerkracht te zijn en wel vanwege de reden dat je echt jezelf moet zijn, ‘anders 
werkt het niet’ (R-18; vgl. R-4, R-17). Leerlingen ‘vóelen het als je een rol speelt’ (R-4), 
‘als je iemand gaat imiteren, dan prikken ze daar zo door heen’ (R-18). De volgende 
respondent brengt dit jezelf zijn pregnant tot uitdrukking: 

“Ik wil het op een eigen manier doen, ik wil op een eigen manier, laat ik maar op 

mijn bek gaan, maar ik wil het op mijn eigen manier leren. Ik wil op mijn eigen 

manier les gaan geven” (R-15).

Andere respondenten benadrukken een ander aspect waar het zelf van het eigen per-
soon-zijn een grote rol speelt, namelijk de zelfverantwoordelijkheid. Eén respondent 
ziet dit vooral in een praktische houding in de zin van: ‘Als er leer- en gedragsproble-
men zijn dien je zelf op zoek te gaan naar oplossingen’ (R-3, haar onderwijsverhaal 
staaft deze bewering). Zes respondenten gaan hier dieper op in en hebben een visie 
die samen te vatten valt in het statement: ‘De wereld is zoals ik hem maak. Kijk ik er 
negatief tegenaan, nou, dan is het mijn eigen negatieve wereld’ (R-6; vgl. R-7, R-9, 
R-13, R-16, R-17). Deze visie leidt bij de betreffende leraren tot een hoge mate van 
betrokkenheid en zelfverantwoordelijkheid. Ten slotte een non-verbale anekdote die 
tekenend is voor dit aspect van het zelfbeeld. Terwijl respondente vertelde over de steun 
die zij in dit kader had aan het opschrijven van haar belevingen, beeldden haar vingers 
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het schrijven uit en daarna wees ze naar zichzelf. Op mijn constatering hiervan zei ze: 
‘Het, het, het is ook, het is ook van mij. Het ís ook van mij. En dan weet ik dat ik zélf 
iets moet doen ..., om te zorgen dat het voor mij beter voelt’ (R-7). Externe attributie 
is deze groep respondenten dan ook vreemd.

5.3.1.6 druk van binnenuit 

Het aspect van het zelfbeeld dat hier besproken wordt is de ‘druk van binnenuit’; dit 
aspect wordt door elf respondenten (61%) aangegeven (2% van alle coderingen Zelf-
beeld). Deze respondenten geven aan dat hun gedrevenheid (zie 5.3.1.5.) ook een ne-
veneffect heeft. Het neveneffect valt in drie vormen waar te nemen. Zo is sprake het 
overschrijden van de eigen grenzen door een te hoge inzet (R-1, R-4, R-5, R-7, R-11). 
Ook is sprake van het niet los kunnen laten van het denken aan school, c.q. de leerlin-
gen (R-4, R-5, R-8, R-9, R-10, R-11). Ten slotte wordt gesproken over het stellen van 
te hoge eisen aan anderen (R-13, R-14, R-15). Gedrevenheid kan blijkbaar ook een 
valkuil vormen voor een aantal respondenten.

5.3.1.7 spiritueel-kerkelijk 

Binnen het zelfbeeld van negen respondenten (50%) speelt het spiritueel-kerkelijke 
aspect een rol, al is dit duidelijk minder sterk aanwezig als bij het boven beschreven 
spiritueel-algemene aspect (3% van alle coderingen Zelfbeeld). Een paar respondenten 
geven aan dat zij als mens gevormd zijn door ervaringen die met de kerk en het chris-
tendom verbonden zijn. Zo bracht de manier waarop Bijbelverhalen vroeger als kind 
verteld werden een positief mensbeeld te weeg, waarbij elkaar helpen van groot belang 
is (R-2, R-7). Een ander besteedt nog steeds graag aandacht aan de grote kerkelijke 
feestdagen op school (R-3). Voor twee respondenten heeft het werken als vrijwilliger 
in kerkelijk verband vormend gewerkt op de eigen persoonlijkheid, met name door 
het leren schrijven voor vieringen (R-11; vgl. R-7, R-3 meer algemeen). Een ander is 
Nederlands Hervormd met een dominee als vader; dit gegeven heeft hem ‘ook wel heel 
erg gevormd’, met name in de zin van ‘heel erg rekening houden met andere mensen’. 
Dat heeft valkuilen, maar hij heeft er ‘meer plezier dan last van’ (R-13). Voor een paar 
respondenten is de bijbel en het geloof een bron van inspiratie geweest; zo geeft een 
respondent aan kinderbijbel Woord voor Woord wel duizendmaal gelezen te hebben (R-
10); een ander is nog steeds blij dat er ooit iemand op de KLOS uitgelegd heeft hoe je 
de bijbel dient te lezen (R-9). Een derde blijft zich verdiepen in de achtergrond van het 
geloof en constateert: ‘Zie je wel, dat ik bepaalde dingen van het geloof uitdraag’ (R-3). 
Nogal wat respondenten geven aan sterk betrokken geweest te zijn bij het christelijk 
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geloof, c.q. de bijbel en de kerk, maar zijn gaandeweg vervreemd geraakt van met name 
de lijn die het kerkelijk gezag de laatste decennia heeft uitgezet (R-1, R-2, R-4, R-7, 
R-9, R-10, R-11). Dit doet in een aantal gevallen pijn en men vindt het ook jammer 
dat zo de levensbeschouwelijke rol van de kerk in de samenleving marginaliseert (R-
2, R-4, R-7, R-9, R-11). Een oudere respondent geeft aan al jong ‘god-dood’ te zijn 
gemaakt door zijn ouders en omgeving: ‘je moest en het zat vol met dogma’s en dit 
mocht niet en dat moest je wel’. Desondanks is hij loyaal als leraar naar het katholiek 
aspect en kan hij zelfs achter de katholieke dingen staan en ze ‘heel gemakkelijk aan de 
kinderen overdragen’: ‘Maar alsjeblieft níet die dógma’s en die, die doctrine eroverheen’ 
(R-6; vgl. R-1, R-2, R-4).

5.3.1.8 open denken – open communicatie 

In een eerdere subparagraaf kwam het thema ‘open denken – open communicatie’ al 
ter sprake. Negen respondenten (50%) geven aan zichzelf als open persoonlijkheid te 
zien en inclusief denken voor te staan (3% van alle coderingen Zelfbeeld). Dit aspect 
van het zelfbeeld hangt samen met de sterke anderbetrokkenheid: men waardeert het 
denken, beleven en handelen van de ander van gelijke waarde als dat van zichzelf. Daar 
past dus geen dogmatisch denken bij dat zijn wil aan anderen op wil leggen (R-1, 
R-2, R-4, R-6, R-7, R-9, R-10, R-11, R-16). Deze visie betekent concreet dat men 
enerzijds voorzichtig is in kritiek naar anderen (R-1, R-3) en ‘uitgepraat is uitgepraat’ 
(R-18). Anderzijds is men ook niet gediend van ‘iemand die blijft drámmen’ (R-3) of 
van zaken die zonder overleg doorgevoerd en opgelegd worden (R-4, R-7) of van een 
‘inspectrice die ongevraagd in de toetsmap zit te bladeren’ (R-10). Het houdt ook in 
te proberen niet mee te doen met de klagers, maar de dingen daar te leggen waar ze 
horen (R-7, R-9, R-18). Een respondent geeft aan ‘dus zo sta ik ook wel een beetje in 
het leven. Van nou, hé, wat ik zeg, hou rekening met elkaar, lúister naar elkaar, probeer 
de communicatie open te houden’. Dat is voor hem ‘de essentie van leven met elkaar’. 
In deze termen spreekt hij het liefst over ‘de mens die ik als leerkracht ben’ (R-10; vgl. 
R-18). Het volgende citaat verwoordt de onderliggende intentie van alle genoemde 
respondenten kort en krachtig: “Ik hou ook van dingen bespreekbaar máken en vooral 
hóuden” (R-11).

5.3.1.9 samenvattend

Het zelfbeeld van de geïnterviewde respondenten kenmerkt zich door een 
rijke verscheidenheid. Het meest in het oog springende aspect vormt de ge-
richtheid op anderen, i.c. de leerlingen. Deze anderbetrokkenheid hangt bij 
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veel respondenten samen met een algemeen-spirituele beleving; deze bele-
ving leidt regelmatig tot een (sterk) intuïtief-gevoelsmatig contact met leer-
lingen. Het mensbeeld kenmerkt zich door een positieve kijk op de mede-
mens, c.q. de leerling; deze kijk is veelal motiverend voor de inzet als leraar. 
De bereidheid tot inzet blijkt eveneens uit de vele zelfbeschrijvingen van 
respondenten als gedreven en enthousiast. De anderbetrokkenheid blijkt ten 
slotte ook uit het zichzelf kenschetsen als open en inclusief denkende perso-
nen die de mening van anderen serieus tegemoet willen treden. 

Opvallende uitkomst ten slotte is dat de anderbetrokkenheid bij ruim de helft 
van de respondenten samengaat met een sterke nadruk op het eigen zelf. Zo 
wordt er op gewezen dat het jezelf blijven van groot belang is in het omgaan 
met de leerlingen. Bovendien wijzen nogal wat respondenten op zelfverant-
woordelijkheid als belangrijk kenmerk van hun zijn en handelen vanuit de 
visie: ‘De wereld is zoals ik hem maak’. Dat wil niet zeggen dat leerlingen 
niet als subject erkend worden, maar juist het tegendeel. Leerlingen mogen 
binnenkomen zoals zij zijn, het is aan de leraar om daar mee om te gaan. Dat 
ontwikkelingsbereidheid in met name pedagogisch opzicht hierbij van groot 
belang is, spreekt voor veel respondenten niet voor niets voor zich.

5.3.2 de dimensie: Beroepsmotivatie

De tweede dimensie van het professioneel zelfverstaan betreft in deze studie de beroeps-
motivatie van de leraar. De beroepsmotivatie gaat vooraf aan de taakopvatting, omdat er 
zonder beroepsmotivatie geen reden is om in het onderwijs te (blijven) werken. Voor de 
duidelijkheid wordt hier nogmaals de beschrijving van Kelchtermans (1994) gegeven:

“beroepsmotivatie: hiermee verwijzen we naar de motieven om te beginnen aan de 

loopbaan van leerkrachten, om in het beroep te blijven, eruit te stappen of eventu-

eel te herbeginnen” (p. 89). “Deze dimensie bepaalt in sterke mate het engagement 

van de leerkracht in zijn beroep. Daarom spreken we hier ook van de conatieve 

dimensie” (p. 289). 

Ook met betrekking tot deze dimensie is er sprake van een rijke verscheidenheid aan 
antwoorden. Vanwege deze verscheidenheid heb ik ook hier ervoor gekozen de di-
mensie beroepsmotivatie te differentiëren in een aantal onderliggende categorieën. In 
de volgende tabel worden deze categorieën genoemd en wordt weergegeven hoe vaak 
ze voorkomen binnen de interviews, zowel per persoon als qua aantallen coderingen.
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Tabel 5.2. Aantallen coderingen voor de categorieën binnen de dimensie: Beroepsmotivatie (met per-
centages wat betreft de verhoudingen van de categorieën onderling en wat betreft het aantal respond-
enten in verhouding tot de onderzoeksgroep) 

Categorieën van 
beroepsmotivatie 
verdeeld over de 18 
respondenten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 To

ta
al

 
aa

nt
al

 
co

de
ri

ng
en

To
ta

al
 

aa
nt

al
 r

es
-

po
nd

en
te

n

Gedrevenheid 5 2 11 8 5 4 1 3 9 6 10 0 2 2 19 3 5 5
100
33%*

17
94%**

Van binnenuit 0 0 4 6 3 10 11 5 8 1 4 0 2 5 6 5 1 2
73 

24%
15

83%

Heel graag doen 0 1 0 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 3 0 3 3
22
7% 

14
78%

Doel – bestemming 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1
12
4% 

10
56%

Van jongs af aan 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 5 0 0 0 2 0 2 3
17
6% 

9
50%

affiniteit – het past 
bij mij

0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 5 2 2 2
17
6% 

8
44%

Idealisme 4 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
9

3% 
6

33%

Voortdurende moti-
vatie o.g.v. ZWG

0 0 2 2 1 1 0 1 3 2 2 1 0 0 2 1 0 2
20
7% 

12
66%

Voortdurende moti-
vatie o.g.v. bV

3 0 6 3 4 2 1 1 4 2 4 5 1 0 0 0 1 0
37

11% 
13

 72%

Totaal aantal 
coderingen 
beroepsmotivatie 

15 3 23 22 18 22 16 13 29 13 28 7 7 9 37 11 16 18 307

* De percentages in deze kolom hebben betrekking op de verhoudingen van de categorieën binnen dit 
domein.
** De percentages in deze kolom hebben betrekking op het aantal respondenten waarbij deze categorie 
voorkomt.

In de onderstaande subparagrafen zullen de respectievelijke categorieën van de dimen-
sie Beroepsmotivatie besproken worden.
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5.3.2.1 Gedrevenheid 

De beroepsmotivatie van zeventien respondenten (94%) wordt vooral gekenmerkt door 
vormen van passie zoals enthousiasme (R-3, R-4, R-6, R-9, R-10, R-11, R-14, R-18), 
gedrevenheid (R-4, R-15, R-16) of ambitie (R-3, R-15, R-17) (33% van alle coderin-
gen). Deze vormen van motivatie zijn volgens tien respondenten diep met de eigen 
persoon verweven; zo lopen zijn en handelen in elkaar over zoals de volgende uitspra-
ken aangeven: “M-já, ik ben heel fanatiek in dingen die ik doe. Als ik iets doe, dan ga 
ik er helemaal voor.” (R-16; vgl. R-15) en: “Je legt als het ware je ziel erin” (R-1; vgl. 
R-11). Een aantal respondenten omschrijft gedrevenheid dan ook als iets heel eigens. 
Zo geeft een respondent aan dat ze ‘dat ambitieuze al vanaf kleins af ’ had (R-3); een 
ander zegt over zichzelf: ‘ik ben een bijtertje, dat zich ergens in vastbijt’ en ziet dat als 
een ‘karaktertrek’ (R-13); weer anderen omschrijven zichzelf als iemand die ‘graag iets 
extra’s doet’ (R-1, R-5). Veertien respondenten geven expliciet aan zich graag intens 
en gedreven in te zetten voor met name hun leerlingen (R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, 
R-6, R-8, R-9, R-10, R-11, R-15, R-16, R-17, R-18). Hierbij worden uitdrukkingen 
gebruikt als: ‘het onderste uit de kan halen’ (R-6), ‘ik heb er mijn stinkende best op 
gedaan’ (R-17) en ‘differentiatie is een heilig woord voor mij’ (R-15). Zes respondenten 
benadrukken de uitwerking van deze innerlijke betrokkenheid: het eigen enthousiasme 
werkt aanstekelijk (R-3, R-6, R-10, R-16) en leidt vaak tot succes (R-4, R-5). Het 
doorzettingsvermogen speelt hierbij voor vier respondenten een belangrijk rol (R-1, 
R-4, R-5, R-6). De gedrevenheid heeft ook een meer inhoudelijk aspect van ‘het ertoe 
willen doen’: zo geven tien respondenten aan hun eigen visie in te willen brengen bin-
nen het onderwijs (R-2, R-3, R-4, R-9, R-11, R-14, R-15, R-16, R-17 en R-18). Voor 
een enkeling uit de gedrevenheid zich zelfs in de belangeloze (extra) inzet voor school: 
‘omdat ik het zo leuk vind’ (R-8) en ‘het is voor een groot gedeelte mijn hóbby. Ik hoef 
helemaal niet te werken. Ik ben financieel onafhankelijk’ (R-4). 

De gedrevenheid heeft voor negen collega’s echter ook een zekere negatieve keerzijde; 
zo gaat het soms samen met een zekere felheid naar collega’s toe, met een meer willen 
dan praktisch of wat eigen energie betreft mogelijk is en soms zelfs met tactloze eigen-
wijsheid (R-2, R-5, R-7, R-8, R-9, R-10, R-11, R-15, R-16).

5.3.2.2 Van binnenuit 

Het werken in het onderwijs wordt door een groot aantal respondenten niet geïn-
tendeerd vanwege het dagelijks onderhoud of de lange vakanties. Zo geven vijftien 
respondenten (83%) aan dat de motivatie om in het onderwijs te werken van binnenuit 
de eigen persoon komt (25% van alle coderingen). Dit besef wordt op verschillende 
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manieren tot uitdrukking gebracht. Zo geven elf respondenten aan dat de eigen per-
soon een grote rol speelt bij het lesgeven. Hierbij gebruiken zij uitdrukkingen als: ‘het 
moet van mij komen’ (R-6, R-7), ‘fatsoen? dat je dat zelf bént’ (R-8), ‘je moet ver-
trouwen in jezelf hebben’ (R-6, R-9, R-14), ‘jezelf zijn is belangrijk’ (R-9, R-18), en 
‘je persoonlijke kwaliteiten inzetten’ (R-13). Of zoals een respondent treffend vertelde: 

“Je neemt heel je mens-zijn mee. Dus eh, je kunt niet zeggen: “Ik draai een knop om 

en als juf ben ik eh, heel anders”. Je moet gewoon je eigen dingen meenemen in het 

onderwijs. Naar kinders toe” (R-9). 

Ook gebruiken de respondenten in dit verband uitdrukkingen die wijzen op de rol van 
het gevoel: het werken vanuit het hart (R-3, R-6, R-7, R-8, R-15), vanuit gevoelscon-
tact werkt beter in de omgang met leerlingen (R-4, R-6, R-7, R-8, R-15, R-16) zoals 
volgend citaat verwoordt: 

“(…) het werken met je hárt. Of vanuit je hart. Of vanuit je gevoel. En of vanuit 

echtheid. En als je dat niet, niet doet, dan weten ze dat meteen, die kinderen. Die 

prikken daar dan zó gigantisch doorheen. (…) En ik denk, je moet daadwerkelijk 

contact hebben, wil jij ook maar iets over kunnen brengen” (R-8).

Voor vier respondenten speelt ook het vakinhoudelijke aspect een rol bij de motiva-
tie van binnenuit; zo is er sprake van zowel een intense vakinhoudelijke interesse in 
werkvormen en taal (R-3, R-15) als ‘van nature van uitleggen houden’ (R-16, R-17). 
Ten slotte komt de motivatie van binnenuit tot uitdrukking in het aangegeven van be-
wuste, innerlijke keuzes met betrekking tot het onderwijs. Zowel keuzes om voor het 
onderwijs te kiezen (R-13, R-14, R-15, en R-16; R-15; R-10) als keuzes om zich extra 
in te zetten binnen het onderwijs: “Vanuit intrinsieke motivatie nog steeds veel extra 
uren in mijn vak steken, als een soort hobby” (R-5, R-4). Samenvattend kenmerken 
alle hier genoemde motivaties zich door de volgende uitspraak: “Onderwijs, lesgeven 
zit gewoon in mij” (R-17).

5.3.2.3 Heel graag doen 

De beroepsmotivatie van 14 respondenten (78%) wordt ook gekenmerkt door het 
graag in het onderwijs, c.q. met leerlingen willen werken (7% van alle coderingen). 
Zo geven zes respondenten expliciet aan (heel) graag met de leerlingen om te gaan 
(R-2, R-5, R-6, R-9, R-15, R-17, R-18) en graag – indien nodig – begeleiding aan 
hen te verlenen (R-5, R-7, R-14, R-17). Voor een aantal respondenten gaat het graag 
met leerlingen omgaan terug op eigen jeugdervaringen als welpenleidster (R-2), als 
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jeugdvolleybaltrainster (R-5) en uit een eigen problematische (school)jeugd (R-6, 
R-10, R-15). Voor laatstgenoemde zijn de ervaringen met leerlingen zo motiverend 
dat hij zegt: 

“En nou, d’r was dus veel vertrouwen d’r in, dat, dat er voor iedereen ruimte was om 

te laten zien wat ie kon. En dat eh, daar ben ik wel een beetje verslaafd aan geraakt. 

Dat wil ik heel graag weer, weer terug” (R-15).

Andere respondenten geven aan ook andere zaken binnen de school (heel) graag te 
doen, zoals bijvoorbeeld werken aan kwalificatie (R-5, R-15, R-17), iets voor collega-
leraren te betekenen in de vorm van coaching (R-7, R-13, R-14) en het organiseren 
als zorgcoördinator (R-5). 

Zes respondenten geven ten slotte in meer algemene zin aan het werken op school (nog 
steeds) leuk te vinden en bijgevolg graag te doen (R-2, R-6, R-9, R-10, R-12, R-18). 
Zo zegt een oudere respondent: “Als ik stop zal ik het enorm missen” en hij denkt 
erover mettertijd misschien als freelance of vrijwilliger op school te gaan werken (R-6; 
vgl. R-4). Of kort en bondig zoals het volgende citaat: “Ik vind het hartstikke leuk om 
te doen” (R-12).

5.3.2.4 doel - bestemming - idealisme 

Tien respondenten (56%) geven aan dat hun werken in het onderwijs bijdraagt aan het 
bereiken van een zelf gesteld doel dan wel een bestemming waartoe men zich aange-
trokken voelt (4% van alle coderingen). Dit besef vormt voor hen een belangrijke bron 
van motivatie. Zo zien respondenten het als hun bestemming om bij te kunnen dragen 
aan het vormen van mensen, cognitief maar vooral emotioneel (R-1, R-5, R-7, R-9, 
R-10, R-11). Een respondent benadrukt hierbij het samen stellen van doelen als col-
lega’s en elkaar daarbij ondersteunen (R-13).

Soms kan het gebeuren dat een les- of begeleidingsmoment zo positief verloopt, dat 
men aangeeft: “Ja, daarvoor ben ik met kinderen gaan werken” (R-9; vgl. R-14, R-17, 
R-18). Een dergelijk positief moment vindt ook plaats wanneer je niet alleen kennis 
biedt, maar ook zelf leert (R-1). Dergelijke momenten bevestigen de beroepsmotivatie, 
omdat men dan weet waarvoor men werkt.
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Idealisme 

Zes respondenten (33%) geven bovendien aan dat hun beroepsmotivatie gekleurd wordt 
door een vorm van idealisme (3% van alle coderingen). Deze respondenten willen een 
bijdrage leveren aan een betere wereld en wel te beginnen vanuit het eigen werk (R-9). 
Zo spreekt een respondent hartstochtelijk en veelvuldig over haar wens iets te kunnen 
betekenen voor de allochtone kinderen om iets aan hun kwetsbare achterstandspositie 
te verbeteren (R-1)124. Een andere respondent vindt de specifieke wijze waarop zij 
zorgleerlingen begeleidt op school zo belangrijk, dat ze in haar eigen tijd een nieuwe 
collega helpt zich in te werken (R-17). Drie respondenten geven ten slotte aan zo be-
trokken te zijn bij het onderwijswerk voor de leerlingen dat zij na hun pensionering 
graag als vrijwilliger hun diensten aan een school willen aanbieden (R-4, R-6, R-11). 

5.3.2.5 Van jongs af aan 

Negen respondenten (50%) geven aan dat de interesse om iets in de richting van het 
onderwijs te gaan doen al op jonge leeftijd aanwezig was (5% van alle coderingen). 
Vier respondenten wisten al jong dat ze in elk geval met kinderen, met (jonge) mensen 
wilden werken: “ik heb altijd als kind al gezegd: ik wil met kinderen gaan werken” (R-
1; vgl. R-5, R-8, R-11). Twee respondenten geven aan al heel jong te weten (ook) het 
onderwijs in te willen gaan: “Vroeger wilde ik in groep 3 al juffrouw worden, geloof ik. 
Maar toen zat ik in de brugklas en toen dacht ik: ‘Ja, middelbare school lijkt me toch 
eigenlijk wel leuker’” (R-18, vgl. R-5).

Voor vijf respondenten vormen eigen jeugdervaringen een beweegreden om voor het 
onderwijs te kiezen. Zo geven twee respondenten aan vroeger graag binnen het gezin 
met de jongere kinderen (schooltje) te spelen en hen dingen uit te leggen (R-7, R-11, 
R-15). Ook het helpen van andere leerlingen op de eigen (zwem) school vormde een 
aanzet tot het willen werken in het onderwijs (R-4, R-15, R-18). Slechts een respon-
dent spreekt in dit verband over betekenisvolle voorbeelden (R-11). Terugkijkend be-
seffen twee respondenten dat er al in de eigen jeugd allerlei aanwijzingen waren in de 
richting van een keuze voor het onderwijs; dit besef versterkt hen in het vertrouwen 
een goede keuze te hebben gemaakt (R-4, R-17).
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5.3.2.6 Affiniteit - het past bij mij 

Acht respondenten (44%) geven aan dat hun beroepsmotivatie gekleurd wordt door af-
finiteit met aspecten van het leraarsvak (5% van alle coderingen). Onder affiniteit versta 
ik dat respondenten van hun werk kunnen zeggen: “Het is wel iets wat heel goed bij 
me past” (R-9, R-17) of: “Het is echt mijn ding, lesgeven” (R-8, R-16). Of in verband 
met een bepaalde (pedagogische) taak: “Dat is echt een kolfje naar mijn hand” (R-6). 
Zo geven verschillende respondenten aan hun plek in het onderwijs gevonden te heb-
ben: gaandeweg de opleiding PA (R-5), als kleuterjuf (R-9), in het makkelijk omgaan 
met leerlingen (R-6, R-18), vanwege de affiniteit met het vak waarin lesgegeven wordt 
(R-15, R-16, R-17, R-18). 

5.3.2.7 Voort-durende motivatie

Uit de verhalen van de respondenten blijkt dat de beroepsmotivatie niet alleen iets is 
dat aan het begin van hun loopbaan staat. De beroepsmotivatie ontwikkelt zich bij hen 
ook in positieve of negatieve zin door uiteenlopende zaken zoals reacties van anderen, 
maar ook bijvoorbeeld eigen reflectie en verwerking van ervaringen. Dit zal uitvoerig 
besproken worden in de paragrafen 5.4. en 5.5. waar de dimensies van het zelfwaarde-
gevoel en van de beroepsvoldoening ter sprake zullen komen. In deze paragraaf wordt 
als het ware een voorschot genomen op deze paragrafen en wel om de volgende reden. 

De beroepsmotivatie wordt namelijk voor een deel bepaald door het eigen (positieve) 
zelfwaardegevoel en uit de beroepsvoldoening die men ontleent aan de positieve reac-
ties van anderen (met name leerlingen, maar ook ouders, collega’s en leidinggevenden). 
Omdat deze vorm van motivatie ontstaat tijdens de loopbaan van de respondenten als 
een vervolg op en bevestiging van de oorspronkelijke motivatie waarmee men het on-
derwijs inging wil ik hier spreken van ‘voort-durende motivatie’. Deze voort-durende 
motivatie kent zoals gezegd twee vormen. Enerzijds de motivatie voortvloeiend uit het 
zelfwaardegevoel en anderzijds de motivatie zoals die voortvloeit uit de beroepsvoldoe-
ning. Hieronder worden beide vormen besproken. 

Voort-durende motivatie op grond van het zelfwaardegevoel 

Twaalf respondenten (67%) geven aan dat hun beroepsmotivatie positief wordt be-
invloed door het zelfwaardegevoel (7% van alle coderingen). Een respondent heeft 
dit – waarschijnlijk zonder het te beseffen – zo duidelijk verwoord dat ik deze analyse 
hiermee wil beginnen:
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“Wat je óók drijft, en waardoor je zo enthousiast blíjft is: Als jij investeert, en jij 

brengt een kind op welk terrein dan ook, op een hoger niveau, of het nou is met een 

leerprobleem of met een gedragsprobleem. En het lúkt in meer of mindere mate, 

want het lukt natuurlijk niet altijd even goed. Maar je ziet nieuwe líchtpuntjes, dan 

is er eigenlijk een ínnerlijke motivatie om het steeds opnieuw te proberen” (R-4). 

Verschillende respondenten benadrukken dat het onderwijs een flinke investering 
vraagt: ‘je moet er best veel energie in steken om goed onderwijs te geven’ (R-9). 
Wanneer de interactie met de leerlingen in begeleiding of in lessen op gang gebracht 
wordt, doet het deugd wanneer de leerlingen ‘re-ageren’ en er een inhoudelijk zinnig 
contact ontstaat (R-3, R-6, R-15, R-16). Ook vertellen vier respondenten dat als er iets 
negatiefs aan de hand is met een klas of een leerling, zij dat graag willen ‘ombuigen’ 
ten positieve. Wanneer zij merken dat hun inzet effect sorteert, is dat een inspiratiebron 
om door te gaan op de ingeslagen weg (R-5, R-9, R-10, R-11, R-12). Opvallend is dat 
een respondent hierbij in de ‘wij-vorm’ over zichzelf en de leerlingen spreekt: “Yés, we 
hebben weer zo’n goeie dag gehad. We hebben goed gewerkt” (R-8). Centraal staat hier 
de wisselwerking tussen leraar en leerling (en) met wederzijds vertrouwen (R-15): als 
die goed is, motiveert dat extra om goed les te geven (R-18). Wel staat bij deze wissel-
werking de leraar als verantwoordelijke primair voorop: hij dient het onderwijsproces 
op gang te brengen. Zulke, geslaagde lessen kosten niet alleen energie, ze leveren ook 
nieuwe energie op (R-9, R-10, R-15, R-16). Of zoals een respondent zegt: “En dat is 
mijn diepste inspiratie” (R-9).

Het kenmerkende aan deze vorm van beroepsmotivatie is dat zij primair gefundeerd 
is in het eigen zelfwaardegevoel van de leraar. De relatie met de leerling (en) is wel 
wezenlijk, maar in de genoemde coderingen stellen betreffende respondenten zich niet 
afhankelijk van de leerling (en) op. Op deze wijze behouden zij daarmee hun eigen 
verantwoordelijkheid als leraar.

Voortdurende motivatie op grond van de beroepsvoldoening 

Dertien respondenten (72%) geven aan dat hun beroepsmotivatie positief wordt beïn-
vloed door de beroepsvoldoening die men ontleent aan de positieve reacties van met 
name leerlingen, maar ook collega’s en ouders (12% van alle coderingen). De leerlingen 
spelen de belangrijkste rol bij deze vorm van voort-durende motivatie. Tien respon-
denten geven aan gemotiveerd te worden wanneer ‘kinderen ervan genieten’, ‘naar mij 
toe komen’, ‘me waarderen’ of uit zichzelf enthousiast reageren: “Dan kun je ook weer 
door” (R-3, R-4, R-5, R-6, R-9, R-10, R-12, R-17). Een respondent spreekt in dit 
verband over ‘ervaringen van onschatbare waarde’ naar aanleiding van de geweldige 
samenwerking tussen jong en oud bij een Kerstproject (R-8). Ook de fijne sfeer in een 
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groep werkt motiverend (R-7). Ook collega’s spelen een belangrijke rol bij de voort-
durende motivatie van acht respondenten. Zo werkt de inzet van collega’s bezielend: 
“Ik word geïnspireerd door collega’s die zich ook met hart en ziel inzetten voor de 
kinderen” (R-13; vgl. R-1, R-3). Dat stimuleert om ook zelf een stapje extra te doen 
(R-5). Ook goede gesprekken met collega’s hebben een positieve uitwerking op de be-
roepsmotivatie (R-7, R-9, R-10, R-11). Vijf respondenten geven aan dat ouders een rol 
spelen binnen hun voort-durende beroepsmotivatie. Zo werken goede contacten met 
ouders bemoedigend of zoals een respondent het zei: “Het zijn ook veelal ouders hoor, 
die je op de rit houden” (R-11; vgl. R-7, R-9, R-12, R-17). Voor vier respondenten 
ten slotte speelt het zich gewaardeerd weten ook een rol bij de voort-durende motivatie. 
Zo geeft een respondent aan niet op lofzangen te wachten, maar “Als iemand zegt van: 
‘Ná, dat zag er goed uit’, dan vind ik dat gewoon heel fijn om te hóren. En dat dríjft 
je een volgende keer om het op diezelfde manier of misschien nog wel béter te doen” 
(R-4; vgl. R-11, R-12). Een ander stelt zelfs dat ‘je die feedback wel nodig hebt’: een 
‘positieve respons doet je groeien. Dan ga je door’ (R-11). Ook de collegiale waardering 
geeft energie (R-17).

Een mogelijk gevolg van de beroepsmotivatie als gevolg van beroepsvoldoening die 
ontleend wordt aan de positieve reacties van anderen is dat het kwetsbaar maakt. Wan-
neer de positieve reacties namelijk uitblijven is het gevaar niet denkbeeldig dat de be-
roepsmotivatie in meer of mindere mate verzwakt. Het volgende uit het onderwijsleven 
gegrepen citaat geeft daarvan een voorbeeld:

“Kun je zelf merken. Vanmorgen toen de computers niet opstarten. Je hebt een 

programma gemaakt dat vijf kinderen extra oefenen op de computer en hij doet 

het niet. En je eigen netwerk schiet niet op, dan ben je geïrriteerd, heeft gelijk zijn 

weerslag op de kinderen, is je plezier weg. Als de kinderen emmeren, emme, em-

mmme… We liepen laatst met een stel gewoon zingend door school rond, “Hé Juf, 

goeie zin?”. En iedereen heeft goeie zin. (…) En iedereen heeft plezier en heeft het 

naar de zin [ snel en enthousiast uitgesproken ]. “Hé Juf, goeie zin?!” Ik zeg altijd: 

Ja, ik heb alleen maar goeie zin, als jullie goei zin hebben… Vanne, als jullie hier 

hangend enne, chagrijnig rondlopen, daar word ik ook niet vrolijk van. Maar, ja, 

als kinderen het naar hun zin hebben, dat is plezierig” (R-3, cursivering door B.B.).

5.3.2.8 samenvattend 

De beroepsmotivatie van de respondenten kenmerkt zich allereerst door een 
hoge mate van gedrevenheid. Deze gedrevenheid is bij veel respondenten 
diep met de eigen persoon verweven, getuige ook de uitdrukking: ‘Je legt 
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er als het ware je ziel in’. De gedrevenheid is met name gericht op het iets 
willen betekenen voor de leerlingen. Het eigen enthousiasme werkt daarbij 
enthousiasmerend naar de leerlingen. De gedrevenheid heeft ook betrekking 
op ‘het ertoe willen doen’ van meer dan de helft van de respondenten: zij 
willen hun eigen visie graag binnen de eigen school inbrengen.

De beroepsmotivatie kenmerkt zich ook in belangrijke mate door de bezie-
ling van binnenuit. Het werken in het onderwijs wordt gedragen door een 
diepe innerlijke betrokkenheid, waarbij zelfvertrouwen en zelfverantwoorde-
lijkheid hoog in het vaandel staan. Met een beeldspraak: het gaat om lesgeven 
met hart en ziel. Deze manier van werken maakt een gevoelscontact met de 
leerlingen mogelijk; zonder deze vorm van contact zouden nogal wat res-
pondenten niet willen en ook niet kunnen werken met hun leerlingen. Ook 
de vakinhoudelijke betrokkenheid komt bij enkele respondenten diep van 
binnenuit de eigen persoon. 

Enkele minder vaak aanwezige kenmerken van de beroepsmotivatie vormen 
het heel graag in het onderwijs willen werken, het van jongs af aan zich aan-
getrokken voelen tot het onderwijs en het hebben van affiniteit met het on-
derwijs. Voor de betreffende respondenten spelen deze kenmerken echter een 
voorname rol. Een andere vorm van motivatie betreft het besef te werken 
aan een bepaald doel dan wel aan het vorm geven aan een bestemming. Zo 
zien nogal wat respondenten (mogen bijdragen aan) het vormen van jonge 
mensen als hun bestemming. In het verlengde hiervan is bij een enkeling 
duidelijk sprake van idealisme en de wens om bij te dragen aan een betere 
wereld.

Ten slotte wordt de beroepsmotivatie gekenmerkt door twee vormen van 
motivatie die bij de meeste respondenten tijdens de onderwijsloopbaan een 
rol spelen. Zo wordt de motivatie om in het onderwijs te gaan werken be-
vestigd en soms verdiept door ervaringen die men ‘onderweg’ op doet. Deze 
ervaringen bestaan zoals gezegd uit twee vormen. De eerste vorm hangt sa-
men met en vloeit voort uit het zelfwaardegevoel: het eigen positieve oordeel 
over de kwaliteit van de eigen onderwijsinzet heeft een positief effect op de 
eigen beroepsmotivatie. De tweede vorm hangt samen met en vloeit voort 
uit de beroepsvoldoening die men ontleent aan de reacties van leerlingen, 
collega’s en ouders. Wanneer deze positief zijn dragen zij bij aan de eigen 
beroepsmotivatie. Een onbedoeld gevolg van deze laatste vorm is wel dat de 
leraar zich motivationeel in meer of mindere mate afhankelijk maakt van de 
reacties van anderen.
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5.3.3 de dimensie: taakopvatting 

De derde dimensie van het professioneel zelfverstaan betreft in deze studie de taak-
opvatting van de leraar. Hier hanteer ik een andere volgorde dan Kelchtermans (1994: 
89) die taakopvatting als vijfde dimensie noemt. De taakopvatting betreft immers “het 
programma dat de betrokken leerkracht dient te realiseren indien hij een goede leer-
kracht [in zijn eigen ogen, B.B.] wil zijn” (Kelchtermans 1994: 298); het programma 
dat de leerkracht dient te realiseren is normerend voor zijn zelfwaardegevoel en gaat 
daar dus aan vooraf. Voor de duidelijkheid geef ik hier nogmaals de beschrijving van de 
taakopvatting van Kelchtermans (1994):

“Taakopvatting verwijst naar de wijze waarop leerkrachten hun beroepstaak invul-

len en verantwoorden. Het gaat met andere woorden vooral om een antwoord op 

de vraag: “wat is mijn taak als leerkracht?”. Impliciet bevat dit antwoord altijd een 

norm. Het gaat er niet alleen om wat ik als leerkracht moet doen op zich, maar veel-

eer om wat ik moet doen om een “goede” leerkracht te zijn. De taakopvatting omvat 

met andere woorden de normatieve dimensie in het professioneel zelfverstaan. De 

taakopvatting hangt dan ook nauw samen met het impliciete professionele streef-

doel dat bij het zelfwaardegevoel een rol speelt (zie hoger)” (p. 298; vgl. p. 90).

Ook met betrekking tot deze dimensie is er sprake van een rijke verscheidenheid aan 
antwoorden. Vanwege deze verscheidenheid heb ik ook hier ervoor gekozen de di-
mensie Taakopvatting te differentiëren in een aantal onderliggende categorieën. In de 
volgende tabel worden deze categorieën genoemd en wordt weergegeven hoe vaak 
ze voorkomen binnen de interviews, zowel per persoon als qua aantallen coderingen.

De meeste coderingen binnen de dimensie taakopvatting betreffen de relationeel-pe-
dagogische taak van het leerkracht-zijn in de omgang met leerlingen (en in mindere 
mate ouders). Deze groep coderingen heb ik dan ook uitgesplitst – naast de andere ca-
tegorieën – om een meer gedifferentieerd beeld te krijgen van deze taak die de geïnter-
viewde respondenten zich stellen. Het betreft hier de categorieën ‘sociaal-emotionele 
steun’, ‘echte relatie met leerlingen aangaan’, ‘wisselwerking met leerlingen aangaan’ 
en ook de dubbelcategorie ‘kwalificatie en (vooral) relationeel-pedagogische gericht-
heid’. In de samenvatting zal het grotere verband van alle categorieën samen besproken 
worden.
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Tabel 5.3. Aantallen coderingen voor de categorieën binnen de dimensie: taakopvatting (met per-
centages wat betreft de verhoudingen van de categorieën onderling en wat betreft het aantal respon-
denten in verhouding tot de onderzoeksgroep) 

Categorieën 
van Taakopvat-
ting verdeeld 
over de 18 
respondenten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 To

ta
al

 a
an

ta
l 

co
de

ri
ng

en

a
an

ta
l 

re
sp

on
de

nt
en

 

Sociaal-emotio-
nele steun

11 6 12 6 5 3 2 3 6 1 3 1 3 5 1 3 2 1
74

27%*

18
100%**

Kwalificatie 
en (vooral) 
relationeel-
pedagogische 
gerichtheid

0 0 2 4 4 5 4 2 3 1 7 6 4 0 1 2 10 2

57
20%

15
83%

Je ontwikkelen 
voor beter 
onderwijs

0 0 3 1 1 4 1 1 4 4 3 1 2 2 2 4 0 2
35

13%
15

83%

echte relatie 
met lln. 
aangaan

0 1 1 0 4 3 1 3 4 0 0 2 0 0 0 4 1 5
29

10%
11

61%

Inspelen op 
eigen ontwikke-
ling(skracht) 
van lln.

7 0 6 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 3 1 2 0

25
9%

9
50%

extra inzet 
tonen

2 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2
12
4%

9
50%

School- (afspra-
ken) samen 
waar maken

0 0 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 2 0 3 4 0 2
17
6%

8
44%

Kwalificatie: 
lesgeven en 
didactiek

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0 1 2
17
6%

6
33%

Wisselwer-
king met lln. 
aangaan

1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 2 0 1
13
5%

6
33%

Totaal aantal 
coderingen 

22 7 27 12 15 18 14 10 19 12 14 12 11 9 24 20 16 17 279

* De percentages in deze kolom hebben betrekking op de verhoudingen van de categorieën binnen dit 
domein.
** De percentages in deze kolom hebben betrekking op het aantal respondenten waarbij deze categorie 
voorkomt.
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In de onderstaande subparagrafen zullen de respectievelijke categorieën van de dimen-
sie taakopvatting besproken worden. 

5.3.3.1 sociaal-emotionele steun 

De grootste groep coderingen binnen de dimensie taakopvatting betreft de categorie 
die gekenmerkt wordt door sociaal-emotionele steun aan leerlingen (alle respondenten, 
27% van alle coderingen). Zo zien respondenten het als hun taak een luisterend oor of 
een helpende hand te bieden wanneer een leerling of een groep met een probleem zit. 
Zowel de individuele leerling als de groep dient zich immers veilig te kunnen voelen; 
daarom vindt men het van groot belang het sociaal-emotionele proces actief te stimu-
leren en zo nodig bij te sturen (R-1; R-2, R-3, R-6, R-8, R-11, R-12, R-13, R-16, 
R-17). Dit dient in goed gesprek met de leerlingen plaats te vinden, zodat dit proces 
echt iets van de leerlingen zelf wordt; inzicht in eigen gedrag staat daarbij voorop. Res-
pondenten stellen zich deze taak, omdat men wil bijdragen aan het welbevinden van 
de leerlingen (R-1, R-2, R-4, R-5, R-7, R-9, R-16). In het verlengde hiervan zien de 
respondenten de volgende taken voor zich weggelegd: het bijdragen aan meer inle-
vingsvermogen (R-7, R-9, R-13); kinderen leren opkomen voor zichzelf en voor an-
deren (R-1, R-6); het (samen) conflicten leren oplossen (R-1, R-5, R-11, R-16, R-18); 
het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsbesef (R-2, R-9, R-16); het bijdragen aan 
de ontwikkeling van normen en waarden (R2, R-3, R-14). De meeste respondenten 
geven mooie voorbeelden van sociaal-emotionele groei en van hun rol daarbinnen. Bij 
de dimensie zelfwaardegevoel zal daar nader op worden ingegaan: de respondenten zijn 
blij wanneer de taak die zij zich stellen iets uithaalt. Om bovengenoemde taken goed 
vervullen vinden zij het tot hun taak behoren om te helpen waar mogelijk is (R-1, R-3, 
R-5, R-9, R-13, R-14, R-15, R-17; de andere respondenten vermelden dit niet expli-
ciet, maar uit hun verhaal blijkt dat zij dit ook als hun taak zien). Het allerbelangrijkste 
is dat de leerlingen je kunnen vertrouwen, zoals vier respondenten expliciet vermelden 
(R-2, R-5, R-9, R-16). Het volgende citaat is dan ook illustratief voor het taakbewust-
zijn van alle respondenten:

“Wat ik bijvoorbeeld heel belangrijk vind, is eh, dat kinderen vertrouwen in je kun-

nen hebben. Dat je open en eerlijk eh, tegen ze bent. Dat je veel met ze bespreekt. 

En dat je ze ook een eigen verantwoordelijkheid geeft, ook voor de sfeer in de groep. 

Daar zijn we allemaal mensen eh, eh, voor” (R-9).
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5.3.3.2 kwalificatie en (vooral) relationeel-pedagogische gerichtheid 

In het verlengde van de bovenstaande categorie staan de coderingen die kwalificatie 
combineren met een (overwegend) relationeel-pedagogische gerichtheid (15 respon-
denten (83%), 20% van alle coderingen). Deze combinatie maakt iets wezenlijks zicht-
baar in de taakopvatting van de respondenten (bij de overige drie respondenten speelt 
dit thema impliciet een rol). De respondenten geven aan zich bewust te zijn dat de 
school kwalificerende taken heeft wat betreft de ontwikkeling van de leerlingen. Tege-
lijkertijd geven ze aan dat er op twee manieren een verband bestaat met het relationeel-
pedagogische aspect. Ten eerste geven nogal wat respondenten aan dat de ontwikkeling 
qua kwalificatie alleen maar kans van slagen heeft wanneer de leerlingen ‘lekker in hun 
vel zitten’ (R-6; vgl. R-4, R-11, R-12, R-18). Daarom dient een leraar niet de methode, 
maar het kind centraal te zetten (R-3; vgl. R-4, R-7, R-9, R-12, R-15, R-17, R-18). 
Ten tweede speelt hier een bepaalde visie op het onderwijs. Zo zien deze respondenten 
het als hun taak om de leerlingen niet alleen iets mee te geven op het gebied van kwa-
lificatie, maar ook en met name op sociaal-emotioneel gebied, zoals volgend citaat over 
de taak van het lesgeven aangeeft:

“Ja, dat je ‘t contact met de kinderen kunt maken. Dat je het, het respéct voor de 

kinderen hebt voor hoe ze zijn. Dat je ze in basis accepteert zoals ze zijn. En dan 

natuurlijk wat praktische vaardigheden zoals iets goed kunnen uitleggen en eh, eh, 

goed snappen, kunnen analyseren waar leerproblemen door ontstaan en hoe je die 

aan moet pakken. Maar vooral vind ik, als je een basisrespect voor de kinderen hebt, 

dan kunnen zij dat ook voor jou hebben. Denk ik. Zo is het mij altijd vergaan. Ja. En 

met ieder kind op zich proberen een goed contact te hebben” (R-17).

5.3.3.3 Je ontwikkelen voor beter onderwijs

Vijftien respondenten (83%) vinden het belangrijk om je als leraar te (blijven) ontwik-
kelen (13% van de coderingen). Zo hebben verschillende respondenten in hun loop-
baan goede ervaringen opgedaan met ontwikkeling; ze geven aan gegroeid te zijn in 
het lesgeven en in het omgaan met leerlingen en ouders (R-2, R-3, R-4, R-6, R-8, 
R-10, R-13, R-14, R-15, R-16, R-18)125. De manier waarop zij nu met ontwikkeling 
bezig zijn loopt sterk uiteen. Zo zijn sommige respondenten concreet aan het reflec-
teren op de alledaagse lespraktijk door bij elkaar in de klas te kijken (R-16, R-18). An-
deren verdiepen zich in coöperatief leren (R-6), taalbeleid (R-7), ontwikkelingsgericht 
onderwijs (R-9), Remedial Teaching (R-10), differentiatie (R-15) en organisatieont-
wikkeling (R-18). Ook volgen zeven respondenten een training om op het gebied van 
sociale vaardigheden en coaching meer te kunnen betekenen binnen de school (R-4, 



208 Leraren, wat boeit jullie?

R-5, R-6, R-9, R-10, R-16, R-18). Vijf respondenten verwijzen naar hun innerlijke 
ontwikkeling waardoor ze met meer zelfvertrouwen hun taken als leraar kunnen uitoe-
fenen, zoals het omgaan met leerlingen (R-6, R-8, R-11, R-15, R-16). Ten slotte geven 
vier respondenten specifiek aan dat werkelijke vernieuwing van het onderwijs bij de 
leraar zelf begint en wel “omdat je als docent de enige factor bent die je echt in de hand 
hebt en kunt bijsturen” (R-14; vgl. R-9, R-13, R-16).

5.3.3.4 Echte relatie met leerlingen aangaan 

Een specifieke opgave die een aantal respondenten zich stelt is het aangaan van een 
echte relatie met de leerlingen (11 respondenten (61%); 10% van de coderingen). Niet 
het helpen bij een of ander probleem of het helpen ontwikkelen van waarden en nor-
men of het helpen op kwalificatiegebied staat hier centraal, maar ‘gewoon’ de relatie 
met de leerlingen. Opvallend is dat vier respondenten het thema van de echte relatie 
zowel verbaal als non-verbaal ter sprake brengen (R-2, R-6, R-7, R-8). 

Het opbouwen van een echte relatie met de leerlingen kan op allerlei manieren, juist 
hier is de eigen inbreng van de persoon van groot belang. Het gaat hier om de ‘klik’ met 
de leerlingen tot stand te laten komen, waardoor je weet dat het contact goed zit en iets 
voor hen kunt betekenen (R-5, R-6). De kinderen respecteren en serieus nemen, maar 
ook eens even lol maken spelen daarbij een belangrijke rol (R-3, R-6, R-9, R-16, R-17, 
R-18). Op deze wijze herkennen leerlingen “in jou niet alleen maar de corrector, maar 
ook de persoon waar je wat mee kunt communiceren en zo” (R-12; R-18). Anders 
gezegd, leerlingen mogen zien dat je gewoon mens bent (R-3, R-15, R-18). Het ‘jezelf 
zijn’ speelt bij dit alles een doorslaggevende rol vermelden twee respondenten expliciet. 
Samenvattend: deze respondenten zien het als hun taak een belangeloze relatie met de 
leerlingen aan te gaan.

Wisselwerking met leerlingen aangaan Deze categorie betreft een specifiek aspect van de 
taak van de leraar binnen het omgaan met leerlingen. Zo geven zes respondenten (33%) 
aan het belangrijk te vinden om in de relatie met de leerlingen een vorm van wissel-
werking op te bouwen (5% van alle coderingen). Het is immers niet alleen de leraar die 
iets te bieden heeft, ook leerlingen hebben iets te bieden; leraren en leerlingen maken 
zo samen het onderwijs mogelijk (R-1, R-10, R-15, R-16, R-18). Bovendien geven 
vier respondenten aan dat wanneer je leerlingen op deze manier serieus neemt, het 
contact ook veel zinniger en aangenamer verloopt (R-3, R-10, R-16, R-18).
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5.3.3.5 Inspelen op eigen ontwikkeling(skracht) van leerlingen 

Negen respondenten (50%) vinden het een belangrijke taak om in te spelen op de 
eigen ontwikkeling(skracht) van de leerlingen (9% van de coderingen). Zo dien je 
als leraar rekening te houden met een aantal zaken zoals het tempo waarin leerlingen 
werken (R-3, R-5, R-15), de ontwikkelingsfase waarin leerlingen verkeren (R-1, R-3, 
R-15, R-17), het verschil in gewenst einddoel zowel qua niveau (R-7) als qua inhoud 
(R-16). De te leren stof en vaardigheden dienen daarom aangepast aan de leerlingen 
aangeboden te worden. Kortom, differentiatie naar manier en inhoud van werken. Dit 
is alleen al vanwege een praktische reden van belang, want ‘als je leerlingen overvraagt, 
dan krijg je weerstand’ (R-15).

Er is echter een meer wezenlijke reden om af te stemmen op de eigenheid van de 
leerlingen. Op de achtergrond van dit taakbesef staat de visie dat leerlingen ten diep-
ste zichzelf ontwikkelen. Alle methodes, oefeningen en toetsen zijn in die zin slechts 
hulpmiddelen bij de eigen ontwikkeling van de leerling. Het betreft hier een intense 
vorm van anderbetrokkenheid, omdat leraren – zo verstaan – de leerling als ander en 
in zijn eigen ontwikkeling respecteren. Anders gezegd, de leerstof en de methoden van 
werken op school staan ten dienste van de leerling, niet omgekeerd. De leerling moet 
ten diepste zelf ontdekken wat voor hem van belang is, wat zijn ontwikkelingsbehoefte 
is. Op deze wijze laten leraren de leerlingen ook daadwerkelijk voelen dat zij recht heb-
ben op hun eigen leven, op hun eigenwaarde en hun eigen oordeel (R-1, R-3, R-7, 
R-12, R-15). 

5.3.3.6 school(afspraken) samen waar maken 

Acht respondenten (44%) geven aan dat het van belang is om samen de school waar 
te maken (6% van de coderingen). Het betreft hier een tweetal taken. De eerste taak 
betreft het zich houden aan afspraken. Dit geldt zowel voor de leraren (R-1, R-7, R-15, 
R-16, R-18) als voor de leerlingen (R-6, R-7, R-15, R-16, R-18). Drie respondenten 
leggen een verband tussen deze zaken; als leraar dien je je evengoed aan afspraken te 
houden als de leerlingen (R-6, R-7, R-18). Ook geven de respondenten aan dat het 
belangrijk is om afspraken met leerlingen te bespreken en om – zo nodig - op tijd 
in te grijpen (R-7, R-13, R-15, R-16, R-18). Dergelijk gedrag creëert de ruimte om 
prettig te kunnen werken met elkaar (R-13, R-15, R-16, R-18). Voor wat de leraren als 
team betreft vermelden de respondenten ook het volgende: zich kunnen neerleggen bij 
meerderheidsbesluiten (R-3, R-18), met collega’s afstemmen (R-7, R-18) en zo nodig 
collega’s aanspreken (R-16, R-18). 
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De tweede taak betreft het belang van ‘verscheidenheid in eenheid’ binnen het leraren-
team. Deze eenheid vraagt om het helder houden van de hoofdlijnen, het elkaar willen 
(laten) helpen en het creëren van een saamhorigheidsgevoel (R-13, R-15, R-18). De 
eigen inbreng van de afzonderlijke leraren vormt daarbij een rijkdom die benut dient 
te worden (R-10, R-15). 

Extra inzet tonen

In het verlengde van de hierboven besproken categorie leggen acht respondenten (44%) 
de nadruk op het belang van extra inzet binnen de taakvervulling als leraar (twaalf 
coderingen, 4% van de coderingen). Zo wordt het lesgeven met enthousiasme gedaan, 
besteedt men regelmatig extra tijd aan de voorbereiding en is men ook buiten lestijden 
beschikbaar voor leerlingen en ouders. Men ervaart het leraarschap dan ook als een 
grote verantwoordelijkheid (R-1, R-4, R-8, R-9, R-10, R-11, R-12, R-18). 

5.3.3.7 kwalificatie: lesgeven en didactiek 

Boven is de categorie kwalificatie al aan bod gekomen in samenhang met de relationeel-
pedagogische gerichtheid. Een klein aantal coderingen (6%) van een zes respondenten 
(33%) gaat echter over kwalificatie als zodanig126. Deze coderingen zijn overwegend in 
twee groepen te verdelen. De ene groep betreft coderingen over de didactiek van het 
lesgeven, de andere groep betreft de vakinhoud. 

Bij de didactiek komen zaken ter sprake als het belang van didactische kennis (R-1, 
R-17), coöperatief en zelfstandig leren (R-3), boeiende en leerzame werkvormen voor 
leerlingen zoeken (R-14), differentiatie (R-15), leerstrategieën (R-17) en het organise-
ren van het lesprogramma (R-18). 

Bij de vakinhoud wordt gesproken over het belang van zelfreflectie met betrekking tot 
het leerproces (R-3, R-15), het plezier van het uitleggen (R-14) en specifiek vakgebon-
den zaken (R-15, R-17, R-18).

5.3.3.8 samenvattend 

De taakopvatting van de respondenten kenmerkt zich op de eerste plaats door 
een relationeel-pedagogische gerichtheid; zo geven de respondenten in uiteen-
lopende bewoordingen aan iets te willen betekenen voor de leerlingen. Dit iets 
willen betekenen heeft enerzijds betrekking op het opbouwen van een echte, 
onbaatzuchtige relatie met de leerlingen. Anderzijds heeft het betrekking op 
het concreet iets willen betekenen voor de leerlingen zoals het bijdragen aan 
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een veilig klimaat. Op de tweede plaats kenmerkt de taakopvatting van de 
respondenten zich door de combinatie van de bovenstaande gerichtheid met 
een gerichtheid op kwalificatie: zoals men leerlingen wil helpen op relationeel-
pedagogisch gebied, zo wil men hen ook helpen op het gebied van kwalificatie 
(kwalificatie als op zichzelf staande taak wordt veel minder vaak genoemd). 
Wanneer de onderzoeksdata van alle achttien deelnemers aan de interviews in 
ogenschouw genomen worden kan niet anders dan geconcludeerd worden dat 
de taak met betrekking tot de kwalificatiefunctie van het onderwijs bij vrijwel 
alle respondenten niet bepaald de meeste aandacht krijgt binnen hun profes-
sioneel zelfverstaan. Op de derde plaats wordt de taakopvatting gekenmerkt 
door de wil zich te (blijven) ontwikkelen op uiteenlopend gebied; alleen op 
deze wijze denkt men iets te kunnen (blijven) betekenen voor de leerlingen. 
Ten slotte spreekt de helft van de respondenten expliciet uit dat bij dit alles 
rekening gehouden dient te worden met de eigen ontwikkeling(skracht) van de 
leerlingen. Ook hier speelt het relationele aspect mee, want dit aspect van de 
taakopvatting maakt duidelijk dat de respondenten de eigen inbreng en daar-
mee de eigen identiteit van de leerlingen serieus nemen. Vanuit dit perspectief 
is het dan ook niet vreemd dat een derde van alle respondenten nadrukkelijk 
de aandacht vraagt voor het aspect van de wisselwerking in de communicatie 
met de leerlingen: onderwijs maak je samen.

5.3.4 de dimensie: Zelfwaardegevoel 

De vierde dimensie van het professioneel zelfverstaan betreft in deze studie het zelf-
waardegevoel van de leraar. Voor de duidelijkheid geef ik hier nogmaals de beschrijving 
van Kelchtermans (1994):

“zelfwaardegevoel: dit aspect omvat de evaluatieve zelfbeleving. De leerkracht velt 

voor zichzelf een oordeel over de kwaliteit van zijn professioneel handelen” (p. 89). 

Het betreft hier de evaluatieve dimensie van het zelfverstaan (p. 283). “Het woord 

“gevoel” wijst uitdrukkelijk naar het affectieve element dat essentieel is in deze 

dimensie van het zelfverstaan” (p. 283).

Deze dimensie heeft dus specifiek betrekking op het eigen professioneel handelen en 
meer specifiek op “het programma dat de betrokken leerkracht dient te realiseren in-
dien hij een goede leerkracht [ in zijn eigen ogen, B.B.] wil zijn” (Kelchtermans 1994: 
298). De taakopvatting die de leraar voor zichzelf hanteert is dus normerend voor zijn 
zelfwaardegevoel.
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Tabel 5.4. Aantallen coderingen voor de categorieën binnen de dimensie: Zelfwaardegevoel (met per-
centages wat betreft de verhoudingen van de categorieën onderling en wat betreft het aantal respond-
enten in verhouding tot de onderzoeksgroep) 

 Categorieën van 
Zelfwaardegevoel 
verdeeld over de 
18 respondenten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 To

ta
al

 a
an

ta
l 

co
de

ri
ng

en

a
an

ta
l 

re
sp

on
de

nt
en

Omgaan met 
(lln-ouders) 

3 2 4 3 7 9 7 5 5 6 3 13 7 6 5 15 6 9
115
27%*

18
100%**

RP-wisselwerking
0 0 1 2 0 4 1 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 2

16 
4%

8
44%

KW
4 0 5 3 9 5 3 2 1 1 1 1 1 2 10 5 4 1

58
14%

17
94%

algemeen
0 0 0 2 1 4 6 4 1 4 4 8 7 5 9 1 2 7

65
15%

15
83%

Sociaal-emotione-
le steun

2 2 1 3 9 0 4 3 12 0 2 3 2 1 0 1 1 1
47

11% 
15

83%

RP + KW
3 0 4 2 1 4 4

0
0 3 4 2 5 0 7 0 9 7

55
13%

13
72%

Zelfvertrouwen
1 2 2 3 0 3 1 2 0 2 1 0 5 0 2 0 2 1

27 
6% 

13
72%

Collega’s – team
1 0 2 1 2 2 4 0 0 3 0 1 2 0 3 2 2 0

25
6%

12
67%

empathie – invoe-
lingsvermogen

0 1 1 2 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0
16
4%

9
50%

Totaal aantal 
coderingen

14 7 20 21 29 34 31 19 21 19 15 28 30 14 38 27 29 28 424 

emotie (in alle 
interviews) *** 16 25 19 13 18 37 18 15 17 14 17 11 16 12 29 25 25 24 352

18
100%

* De percentages in deze kolom hebben betrekking op de verhoudingen van de categorieën binnen dit 
domein.
** De percentages in deze kolom hebben betrekking op het aantal respondenten waarbij deze categorie 
voorkomt.
*** Deze rij telt niet mee in de tabel, omdat het alle affectief geladen fragmenten betreft van de respon-
denten (zie 5.3.4.7).

Met betrekking tot deze dimensie is er sprake van een rijke verscheidenheid aan ant-
woorden. Vanwege deze verscheidenheid heb ik ervoor gekozen de dimensie Zelfwaar-
degevoel te differentiëren in een aantal onderliggende categorieën; vanwege het grote 
aantal categorieën heb ik er bovendien voor gekozen om categorieën waar mogelijk 
binnen dezelfde paragraaf te bespreken. In tabel 5.4 worden de categorieën genoemd 
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en wordt weergegeven hoe vaak ze voorkomen binnen de interviews, zowel per per-
soon als qua aantallen coderingen.

In de onderstaande subparagrafen zullen de respectievelijke categorieën van de dimen-
sie Zelfwaardegevoel besproken worden. 

5.3.4.1 Relationeel-Pedagogisch 

Het grootste aantal coderingen binnen de categorie Zelfwaardegevoel heeft betrek-
king het relationeel-pedagogische aspect van het leraar-zijn. In de onderstaande alinea’s 
wordt de inbreng van de respondenten met betrekking tot deze categorie in verschil-
lende subcategorieën besproken.

Omgaan met leerlingen (en ouders). Alle respondenten geven aan graag en over het 
algemeen goed om te gaan met leerlingen (27% van alle coderingen). Soms zijn er 
bijzondere momenten binnen de school waarop dit extra zicht- en voelbaar wordt, bijv. 
bij de afsluiting van een jaar, bij een diploma-uitreiking of een jubileum. Dan blijkt uit 
reacties van leerlingen (en soms ouders) op een speciale manier dat de relationele inzet 
als leraar waardevol is geweest (R-2, R-3, R-6, R-18). Vaker hebben respondenten een 
positief zelfwaardegevoel doordat ze in concrete praktijk merken dat ze een betekenis-
volle relatie met de leerlingen hebben kunnen opbouwen (R-1, R-3, R-4, R-5, R-6, 
R-7, R-8, R-9, R-10, R-11, R-12, R-13, R-14, R-15, R-16, R-17, R-18). Vijf respon-
denten geven aan dat bepaalde zaken een (tijdelijk) negatief effect hebben op het eigen 
zelfwaardegevoel; vooral wanneer het om uiteenlopende redenen moeilijk blijkt te zijn 
om een goed contact op te bouwen met de klas, met leerlingen en soms ook ouders 
(R-3, R-7, R-13, R-15, R-16). 

Sociaal-emotionele steun Vijftien respondenten (83%) geven aan iets voor leerlingen 
te kunnen betekenen op het gebeid van sociaal-emotionele steun (11% van alle code-
ringen); dit besef draagt in belangrijke mate bij aan een positief zelfwaardegevoel van 
deze respondenten. Deze steun betreft uiteenlopende zaken: het laten vertellen door 
leerlingen van wat hen dwars zit (R-2); het inzichtelijk maken en verminderen van 
problematisch gedrag bij leerlingen (R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-7, R-8, R-9, R-11, 
R-12, R-16, R-17); het steunen van kinderen met verdriet of vertrouwensproblematiek 
(R-5, R-8, R-9, R-12, R-13, R-14); een kind met zware achterstanden toch een gevoel 
van eigenwaarde geven (R-7, R-9, R-11).

Soms zijn de problemen met kinderen echter zo groot en voelt men zich daartegenover 
zo machteloos dat het zelfwaardegevoel (meestal voor korte tijd) hier negatief door 
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beïnvloed wordt; hierbij hoort ook het soms niet correct reageren op het probleemge-
drag van de leerlingen (R-5, R-7).

Relationeel-pedagogische wisselwerking. Acht respondenten (44%) geven in het ver-
lengde van de bovenstaande alinea’s aan het waardevol te vinden wanneer er een wis-
selwerking op relationeel-pedagogisch gebied met de leerlingen tot stand komt (4% van 
alle coderingen); een wisselwerking die bijdraagt aan hun zelfwaardegevoel. Deze wis-
selwerking wordt gekenmerkt door een vorm van (extra) inzet vanuit de leraar die ver-
volgens beantwoord wordt door de leerlingen. Door open te zijn, door enthousiasme 
te tonen, door excuus aan te bieden, door naar een diploma-uitreiking te gaan creëert 
de leraar een ‘sfeer’ waarbinnen de leerlingen (en soms ook ouders) blijkbaar willen 
interacteren. Het doet de betreffende leraren goed wanneer ze voor hun inzet ‘heel veel 
terugkrijgen’ (R-3, R-6, R-7, R-9, R-13, R-15, R-16, R-18); twee respondenten geven 
aan dat dergelijke ervaringen voor hen een bron van inspiratie vormen (R-9, R-10).

Empathie – invoelingsvermogen. In het omgaan met de leerlingen speelt voor acht res-
pondenten (44%) het inlevingsvermogen een voorname rol (4% van alle coderingen). 
Wanneer de praktijk leert dat men over dit vermogen beschikt draagt dat voor hen bij 
aan een positief zelfwaardegevoel. Zo ziet men het als een sterke kant wanneer men 
op empathische wijze contact weet te leggen met leerlingen en zo oog heeft voor de 
leerlingen (R-2, R-3, R-4, R-6, R-7, R-8, R-16, R-17). Een belangrijke rol hierbij 
speelt voor een paar respondenten ook het – vanuit het eigen gevoel – mee kunnen 
voelen met de kinderen (R-4, R-6, R-8, R-16, R-17); drie respondenten geven hierbij 
aan intens gegroeid te zijn in dit kunnen voelen (R-6, R-8, R-16). 

5.3.4.2 Algemeen 

Vijftien respondenten (83%) spreken in meer algemene zin (of in een combinatie van 
allerlei factoren) over het zelfwaardegevoel dat ze aan hun taakvervulling als leraar ont-
lenen (16% van alle coderingen). Zo geven twaalf respondenten aan zelfwaardegevoel 
te ontlenen aan hun inzet voor en het ‘lekker kunnen werken’ met de leerlingen en 
(in mindere mate) met de collega’s (R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, R-10, R-11, R-12, 
R-13, R-14, R-15, R-17, R-18). Het zich kunnen ontwikkelen in het werk draagt voor 
vijf respondenten ook bij aan het zelfwaardegevoel (R-10, R-13, R-15, R-16, R-17, 
R-18). 

Zeven respondenten vertellen echter ook over zaken die een negatieve invloed uitoe-
fenen op hun zelfwaardegevoel als leraar. Dit is met name het geval wanneer de ge-
pleegde inzet niets of (te) weinig uit blijkt te halen. De respondenten noemen hierbij de 
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volgende zaken: als je in de les niet voor elkaar krijgt wat je gepland had (R-10, R-12, 
R-13, R-14; R-17); als schoolleiding of ouders geen gehoor geven (R-15, R-18). Hier 
wil ik ter illustratie een concreet voorbeeld geven:

“Dat is ook iets waar ik boos van word in de klas. Ehm., als ik merk dat ouders niet 

achter hun kinderen staan. Ik had vorig jaar een, een, een meisje die scoorde niet zo 

goed, maar die, ik kwam er ook steeds meer achter dat die een bepaalde taalachter-

stand had. En eh, volgens mij hóórde zij niet zo goed. Maar dat was nooit onderzocht 

of zo, want ze had, ze had ook problemen met spraak bijvoorbeeld. En dan denk ik 

van: Ja, hoe kan dat nou dat ze zo’n moeite heeft met praten? Ze, ze raffelt maar wat 

zinnen eh, zo af, ze, ze articuleert ook niet goed en ze kreeg ook de helft niet zo goed 

mee. Maar als die gewoon op papier iets gaf, dan kon die dat heel goed maken. Toen 

heb ik er op aangedrongen om dat, om dat te laten onderzoeken, maar de ouders 

vonden dat niet nodig en eh. Ik zeg: “Ja maar, als dat, met deze cijfers gaat het kind 

naar, naar het VMBO”. Nou, dat vonden ouders niet erg, want ze vonden het sowieso 

raar als ze naar de HAVO was gegaan. Maar dat soort, dan, dan gaan mijn handen 

echt jeuken. Ja, het kind is dus, er is niks mee gebeurd. Het is gewoon naar het 

VMBO gegaan. En dat, dat eh, ja, dat doet mij dan toch wel pijn” (R-15).

5.3.4.3 Relationeel-Pedagogisch met kwalificatie 

Bij de taakopvatting was al duidelijk te zien dat de respondenten het kwalificatie-
aspect van hun werk als leraar meestal verbonden met hun relationeel-pedagogische 
gerichtheid. Ook hier zien we die band terug in de fragmenten van dertien respon-
denten (72%) die blijk geven van zelfwaardegevoel met betrekking tot beide genoem-
de zaken (13% van alle coderingen). Zo hebben de meeste betreffende respondenten 
een positieve waardering voor de wijze waarop ze hun werk (kunnen) vervullen in de 
wisselwerking van relationele betrokkenheid en de inzet op het gebied van de kwali-
ficatie. Kwalificatie betreft zaken als uitleggen, kennisoverdrager zijn, rekenen en taal, 
leerlingen aan hogere AVI helpen, geschikte didactische werkvormen vinden, goed 
oefenmateriaal zoeken en cognitieve groei stimuleren. Deze zaken worden steeds in 
combinatie met de volgende zaken genoemd: bijdragen aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling, verdriet delen, concentreren op de interactie, een goede band opbou-
wen met en veiligheid bieden voor de leerlingen (R-1, R-3, R-4, R-5, R-6, R-7, 
R-10, R-11, R-12, R-13, R-15, R-17, R-18). De voldoening over de waarde van het 
eigen werk betreft hier het hebben mogen bijdragen aan de ontwikkeling van de hele 
persoon, waarbij de goede band met de leerlingen bijdraagt aan het creëren van een 
positief klimaat om zich ook te ontwikkelen op kwalificatiegebied zoals duidelijk 
blijkt uit de volgende twee citaten:
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“Als de kinderen tegen mij zeggen: Ik vond U een lieve juf, wat soms wel eens ge-

beurt dan voel je toch ... Ik heb het goed gedaan want ieder voelt wel eens de twijfel 

en je beperktheden en het lijkt bij de ander wel eens makkelijker te gaan. Boven-

dien is je voorbereiding en inzet belangrijk anders kom je er ook niet. En je didacti-

sche kennis, bijscholing en digitale kennis” (R-1).

“Als ik het gevoel heb dat ik ze wat mee heb gegeven. Dus in álle zin van het woord. 

Dus eh, hé, wat, wat Frans, wat kennis, wat liefde voor de Franse taal, dat, dat 

maakt me ook heel veel uit, als ik ze daar wat van mee kan geven. Eh, nou ook op 

ander gebied natuurlijk, hé ... Ik heb die rugzakleerlingen, dat is natuurlijk ook 

heel, dat kan me ook héél blij maken, als ik zie dat ze kunnen functioneren, in het 

regulier middelbaar onderwijs. En dat lukt niet altijd, maar meestal wel” (R-17).

5.3.4.4 kwalificatie 

Zeventien respondenten (94%) geven aan zelfwaardegevoel te ontlenen aan het vervul-
len van de kwalificatietaak als zodanig (14% van alle coderingen). Respondenten noe-
men hierbij zaken als (in willekeurige volgorde): het goed voorbereid hebben van de 
lessen (R-1, R-5); het aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van het kind (R-1, 
R-3, R-10, R-17); het didactisch sterk zijn (R-3, R-5, R-15, R-17); zwakke leerlingen 
specifieke hulp kunnen bieden (R-4, R-5, R-7, R-11, R-12); het kunnen signaleren 
van (de oorzaak van) leerproblemen (R-12, R-17); het goed uit kunnen leggen, c.q. 
dingen weten over te brengen (R-4, R-13, R-16, R-17); leerlingen kunnen motiveren 
om te leren (R-3, R-6, R-17, R-18); het gegroeid-zijn in het lesgeven (R-5, R-8); het 
blij zijn met / trots zijn op goede lessen / projecten (R-1, R-5, R-6); het met leerlingen 
over diepgaande zaken kunnen praten (R-3, R-7, R-9). Ter illustratie één citaat uit de 
mond van een leerling: 

“Ah, als u het uitlegt, is het duidelijk” (R-16) 

Soms dragen ervaringen niet bij aan het zelfwaardegevoel op grond van de kwalificatie-
functie. Hier noemen vier respondenten met een zelfkritisch oog zaken als: het uit het 
oog verliezen van de doelstellingen van de les (R-6), het aan een grote groep leerlingen 
les moeten in geven en al helemaal wanneer die klas ‘vol hormonen’ zit (R-14), ‘je stin-
kende best doen en leerlingen die niets, niets deden’ waarbij ‘de conclusie zou kunnen 
zijn dat er slecht onderwijs is gegeven’ (R-17), als de les niet prettig loopt omdat je zelf 
moe bent of zit te piekeren (R-16). 
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5.3.4.5 Zelfvertrouwen

Dertien respondenten (72%) geven aan dat hun (opgebouwde) zelfvertrouwen als leraar 
een bron voor hun zelfwaardegevoel is (6% van alle coderingen). Zo geven elf respon-
denten aan blij te zijn een ontwikkeling doorgemaakt te hebben die hen in staat stelt 
met (meer) zelfvertrouwen in het onderwijs te staan (R-2, R-3, R-6, R-7, R-8, R-10, 
R-11, R-13, R-15, R-17, R-18). Bij deze ontwikkeling spelen verschillende zaken mee 
zoals een diepgaande innerlijke ontwikkeling (R-6, R-7, R-15, R-17), een studie (R-
10, R-18), maar vooral de opgedane ervaring in de praktijk. Voor drie andere respon-
denten lijkt zelfvertrouwen als het ware vanzelfsprekend te zijn: zo spreekt de een over 
‘nooit opgeven als haar kracht’ (R-1), de tweede spreekt over het gemak van het lesge-
ven (R-4), de derde spreekt over de rol van een diep zelfvertrouwen in het overwinnen 
van een zeer moeilijke beginfase binnen het onderwijs als zij-instromer (R-13).

5.3.4.6 Collega’s – team

Twaalf respondenten (67%) ontlenen een vorm van zelfwaardegevoel aan het omgaan 
met hun collega’s en hun team (6% van alle coderingen). Zo geven elf respondenten 
aan het waardevol te vinden om samen met collega’s gesprekken te hebben, samen te 
werken, projecten op te zetten, van elkaar te leren en elkaar te steunen, maar ook aan 
te spreken (R-1, R-3, R-5, R-6, R-7, R-10, R-12, R-13, R-16, R-17, R-18). Daarnaast 
geven twee respondenten eerlijk aan het moeilijk te vinden om kritische geluiden op 
een constructieve manier ter sprake te brengen bij hun collega’s (R-4, R-10).

5.3.4.7 Emotie

Het zelfwaardegevoel van leerkrachten bevat volgens de omschrijving van Kelchter-
mans ook een affectief aspect. Dit aspect is in algemene zin in de bovenstaande pa-
ragrafen al aan bod gekomen, maar in deze subparagraaf wil ik hier meer specifiek 
bij stilstaan. Bij alle respondenten is sprake van een veel tot zeer veel affectief geladen 
coderingen (351 in totaal). Deze emoties kleuren het zelfwaardegevoel van de respon-
denten in hoge mate127.

Zo geven alle respondenten aan (soms) boos te worden (komt 102 x voor in eigen 
taalgebruik van de respondenten). Van deze boosheid is met name sprake wanneer het 
welzijn van de leerlingen in het geding is, bijvoorbeeld vanwege het (ernstig) tekort 
schieten van ouders (R-2, R-6, R-7, R-8, R-9, R-10, R-11, R-12)128. Maar ook het 
tekort schieten van collega-leraren brengt soms boze gevoelens teweeg (R-2, R-6, R-7, 
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R-8, R-15). Boosheid komt ook op wanneer leerlingen zich niet aan belangrijke af-
spraken houden, pestgedrag vertonen of vertrouwen misbruiken (R-1, R-2, R-3, R-4, 
R-6, R-7, R-10, R-13, R-14, R-15, R-16, R-17, R-18). Ook is er wel eens sprake van 
boosheid dan wel teleurstelling respondenten wanneer de schoolleiding, het bestuur 
tekortschieten (R-2, R-6, R-7, R-9, R-12); ook is soms sprake van teleurstelling naar 
ouders toe (R-4, R-11, R-15, R-17).

Vaker beschrijven respondenten positieve gevoelens. Zo spreken alle respondenten alleen 
al over ‘blij’, ‘fijn’ en ‘plezier’ al vaak (53, 23 resp. 21 keer)129. Het betreft hier hoofdzakelijk 
de volgende drie zaken. Ten eerste het omgaan met de leerlingen (blij: R-2, R-3, R-4, 
R-6, R-8, R-11, R-12, R-14, R-16, R-18; fijn: R-6, R-8, R-9, R-13; plezier: R-1, R-9, 
R-16). Ten tweede het zien van sociaal-emotionele groei bij een individu of groep (blij: 
R-5, R-7, R-9, R-10, R-13, R-17, R-18; fijn: R-1, R-3, R-5, R-7, R-8, R-13; plezier: -). 
Ten derde ook de vooruitgang op het gebied van kwalificatie (blij: R-3, R-4, R-7, R-13, 
R-14, R-15, R-16, R-17, R-18; fijn: R-1, R-3, R-5, R-7, R-8, R-13; plezier: R-1). De 
term ‘plezier’ wordt overigens door zes respondenten spontaan gebruikt om de beleving 
van het eigen functioneren als leraar aan te duiden (R-3, R-4, R-5, R-6, R-9, R-18). 
Opvallend is ten slotte dat zes respondenten nadrukkelijk aangeven blij te zijn met kleine 
dingen (R-2, R-4, R-5, R-9 (6 x!), R-12, R-14, R-18). Een heel ander affect te slotte 
betreft de kwetsbaarheid: zo geven zes respondenten aan graag open te staan in het onder-
wijs, maar dat dit tegelijk kwetsbaar maakt (R-2, R-11, R-12, R-13, R-15, R-16).

De onderstaande antwoorden op de vraag ‘Wat maakt je blij als leerkracht?’ maken 
duidelijk hoe veelzijdig positief het onderwijs beleefd kan worden:

“Als je elke dag met een, met een goed gevoel thuis de deur uitgaat. En hooguit eens 

één keertje in het jaar denkt van: “Oooh” ..., ja, dat maakt je elke dag blij. (…) D’r 

is, d’r is niet één speciaal iets wat je blij maakt. Maar gewoon dat het je zo goed gaat 

en dat het je zo lékker gaat ... Ja, en het bezig zijn met kinderen. Kinderen kunnen 

je enórm veel plezier verschaffen, hé. Zonder dat ze het zelf weten, hé… Dan eh, 

dan ben ik heel blij. Onderwijs elke dag anders. Ik zeg zo’n mooie spreuk, hé. en ik 

denk: Een kleine opmerking of een klein iets van een leerling, kan bij jou zóveel., 

opeens, teweegbrengen… En ja, meer specifiek eh, waar je blij van wordt, dat is 

natuurlijk als je een succeservaring hebt, hé. Van je hebt iets uitgeprobeerd en het 

lukt, ja, dan word je natuurlijk ook blij, hé. Een ander soort blijheid” (R-4).
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5.3.4.8 samenvattend

De meeste respondenten oordelen over het algemeen positief over de kwali-
teit van hun handelen; het zelfwaardegevoel is dan ook hoog te noemen. Dit 
zelfwaardegevoel ontlenen de respondenten het meest aan de omgang met 
de leerlingen; men oordeelt positief over zowel de ‘gewone contacten’ met 
de leerlingen als de sociaal-emotionele steun die men leerlingen – zo nodig 
– weet te bieden. Ook oordeelt men positief over het vervullen van de kwalifi-
catiefunctie, al valt hier op dat het (kunnen) vervullen van deze functie in hoge 
mate samenhangt met het relationeel-pedagogisch omgaan met de leerlingen. 

Daarnaast geven nogal wat respondenten aan overwegend positief te staan 
tegenover de collegiale contacten; ook hier ontleent men een besef van zelf-
waardegevoel aan de bijdrage die men kan leveren in gesprek, overleg en 
onderlinge steun. Wel is er op dit punt bij een aantal respondenten sprake 
van negatieve ervaringen, met name wanneer collega’s het af laten weten of 
wanneer de schoolleiding besluiten eenzijdig neemt en oplegt.

Ook verwijst een meerderheid van de respondenten naar het zelfvertrouwen 
als bron van zelfwaardegevoel; bij de meesten van hen is dit zelfvertrouwen 
gegroeid in de loop van de schoolloopbaan. Dit zelfvertrouwen maakt het 
mogelijk te functioneren zoals men functioneert.

Ten slotte valt op dat dat gevoelens een belangrijke rol spelen binnen het zelf-
waardegevoel van de respondenten. Hierbij komen zowel negatieve gevoelens 
zoals boosheid, maar vaker positieve gevoelens als blij zijn en plezier ter sprake.

5.3.5 de dimensie: Beroepsvoldoening 

De vijfde dimensie van het professioneel zelfverstaan betreft in deze studie de be-
roepsvoldoening van de leraar. Kelchtermans (1994: 277-278) heeft deze dimensie laten 
vervallen. Op grond van mijn onderzoeksdata pleit ik ervoor de dimensies zelfwaar-
degevoel en beroepsvoldoening in samenhang met elkaar te laten bestaan en wel om 
de volgende reden. Het zelfwaardegevoel betreft het oordeel van de respondent ‘over de 
kwaliteit van zijn professioneel handelen’; het zelfwaardegevoel is dus de evaluatieve 
beleving van zaken waar de respondent invloed op kan en moet uitoefenen. De vol-
doening in het beroep (of het ontbreken daaraan) hangt echter ook af van factoren die 
de invloedsfeer van de respondent te buiten gaan, bijvoorbeeld overheidsmaatregelen 
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en de vrijheid van de andere actoren in het onderwijs: leerlingen, ouders, collega’s, 
schoolleiders en besturen. Zo kan slechte huisvesting (als gevolg van bijv. slecht bestuur) 
het functioneren en daarmee de voldoening negatief beïnvloeden (R-12, R-15, R-17, 
R-18). Zo kom ik tot de volgende omschrijving van de dimensie beroepsvoldoening: 

“beroepsvoldoening: dit heeft betrekking op de mate waarin leraren tevreden zijn 

met hun beroepssituatie voor wat betreft de factoren waar zij geen (directe) in-

vloed op kunnen uitoefenen” (vgl. Kelchtermans 1994: 89; cursivering betreft de 

toevoeging door B.B.).

Ook met betrekking tot deze dimensie is er sprake van een verscheidenheid aan ant-
woorden. Vanwege deze verscheidenheid heb ik ook hier ervoor gekozen de dimensie 
beroepsvoldoening te differentiëren in een aantal onderliggende categorieën. In de 
volgende tabel worden deze categorieën genoemd en wordt weergegeven hoe vaak 
ze voorkomen binnen de interviews, zowel per persoon als qua aantallen coderingen.

Tabel 5.5. Aantallen coderingen voor de categorieën binnen de dimensie: Beroepsvoldoening (met 
percentages wat betreft de verhoudingen van de categorieën onderling en wat betreft het aantal 
respondenten in verhouding tot de onderzoeksgroep) 

Categorieën van 
beroepsvoldoe-
ning verdeeld 
over de 18 
respondenten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 To

ta
al

 a
an

ta
l 

co
de

-r
in

ge
n

a
an

ta
l 

re
sp

on
-d

en
te

n

RP
3 5 7 3 10 4 4 7 14 3 2 4 1 1 1 7 3 2

81
38%*

18
100%**

Collega’s
5 0 5 1 5 3 2 1 1 4 2 3 1 0 5 3 4 8

53
25%

16
89%

algemeen
3 0 3 1 2 1 2 0 1 0 1 1 2 0 3 1 2 0

23
11%

13
72%

Druk van buitenaf
6 5 0 4 0 0 0 0 4 1 0 10 1 1 2 5 4 1

44
21%

12
67%

RP + KW
1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

7
3%

5
28%

KW
0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

6 
3%

3
17%

Totaal aantal co-
deringen beroeps-
voldoening

18 10 20 12 18 8 8 8 20 8 6 18 5 3 11 16 13 12 214

* De percentages in deze kolom hebben betrekking op de verhoudingen van de categorieën binnen dit 
domein.
** De percentages in deze kolom hebben betrekking op het aantal respondenten waarbij deze categorie 
voorkomt.



Hoofdstuk 5 | Analyse van de interviews met het oog op het professioneel zelfverstaan 221

In de onderstaande subparagrafen zullen de respectievelijke categorieën van de dimen-
sie beroepsvoldoening besproken worden.

5.3.5.1 Relationeel-pedagogische zaken (RP) 

Voor alle respondenten wordt de beroepsvoldoening bepaald door relationeel-pedago-
gische zaken die zich aan de (directe) invloed van de respondenten onttrekken (38% 
van alle coderingen). Het gaat hierbij om de volgende zaken. Allereerst ontlenen vijf-
tien respondenten positieve voldoening aan de mooie ‘dingen’ die ze bij leerlingen zien 
of met hen mogen meemaken, uiteenlopend van de lach van een kind tot het zorgen 
van de klas voor een zorgleerling (R-1, R-2, R-3, R-5, R-3, R-4, R-6, R-7, R-8, R-9, 
R-10, R-12, R-13, R-15, R-18); een respondent die een intens ontwikkelingsproces 
doorgemaakt heeft beschrijft uitvoerig hoe leerlingen hem daarin bevestigen en zelfs 
‘belonen’ met een doos ‘Merci’ (R-16). 

Ten tweede wordt de beroepsvoldoening van zeven respondenten beïnvloed en wel 
negatief door het tekort schieten van ouders in de opvoeding van de kinderen (R-5, 
R-6, R-7, R-8, R-9, R-10, R-11)130. Een andere negatieve factor is voor vier respon-
denten vervelend gedrag van leerlingen, bijvoorbeeld pesten of zich niet aan afspraken 
houden (R-3, R-8, R-10, R-16, R-17). Een positieve factor daarentegen vormt voor 
acht respondenten de waardering (R-3, R-4, R-5, R-9, R-16) en het vertrouwen (R-1, 
R-6, R-18) die zij krijgen van ouders. Maar ook wanneer respondenten merken dat 
een leerling zich goed ontwikkelt (R-4, R-7, R-9) of dat ouders beter omgaan met 
hun kind (R-5, R-7) draagt dit bij aan hun beroepsvoldoening. In het verlengde hier-
van benadrukken twee respondenten hoe fijn de steun is die vanuit de omgeving (bijv. 
zorginstellingen) gegeven wordt (R-5, R-9), terwijl een ander hieromtrent zijn zorgen 
uitspreekt (R-14). Het volgende citaat laat zien hoe een respondent geniet van de eigen, 
onverwachte inbreng van leerlingen:

“Nu met de afgelopen kerstviering was er weer zoiets prachtigs ... ‘s Morgens om half 

8 verzamelen en dan in fakkeloptocht naar de kerk om daar een samenzijn te vieren. 

Sinds een paar jaar hebben we er iets extra’s aan toegevoegd ..., de kinderen uit groep 

7 en groep 8 worden gekoppeld aan een kleuter. Zij hebben dan de “volledige” verant-

woording van begin tot eind ... Ze lopen hand in hand, zitten naast elkaar in de kerk, 

doen event. jassen aan en uit enz. Ik vond het dit jaar wel spannend, want in mijn groep 

zitten een aantal figuren ... (ik dacht als dat maar goed gaat) Nou, ik kan je zeggen: het 

was FANTASTISCH!!!!! Die grote stoere lummels “van mij” (dat zijn ze stuk voor stuk 

een beetje) zo lief, zorgzaam, ervoor zorgend dat alles goed ging met hun kleutertje. 

Sommige jongens veegden zelfs snotneusjes af, terwijl ze daar een uur later nog over 
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zaten te griezelen. Kleuters die op schoot mochten zitten want anders zagen ze niks. 

Lampjes die af werden gestaan anders was ‘t zo zielig; kortom geweldig. Ik heb een 

aantal kinderen van een kant gezien, waarvan ik zeker wist dat die er was, en die ze 

nu ook daadwerkelijk lieten zien. Prachtig! Ik heb daar in het donker zo enorm van 

lopen genieten (de tranen liepen over m’n wangen) en toen we terug waren en gezellig 

gingen ontbijten met z’n allen heb ik ze een groot compliment gemaakt. En daar waren 

zij dan weer trots op. Dit zijn wat mij betreft ervaringen van onschatbare waarde, waar 

ik dan weer een hele tijd op kan teren als je begrijpt wat ik bedoel” (R-8).

5.3.5.2 Collega’s 

Voor zestien respondenten (89%) hangt de beroepsvoldoening samen met hun collega’s 
(25% van alle coderingen). Hierbij is sprake van zowel positieve als negatieve invloed. 
Voor acht respondenten hebben zaken als de prettige werksfeer en samenwerking (R-
1, R-3, R-5, R-10, R-11, R-15) alsook de waardering van collega’s (R-1, R-5, R-16, 
R-17) een positieve invloed op de beroepsvoldoening. Een negatieve invloed hebben 
de volgende zaken: collega’s die vaak negatief zijn en die zich niet willen ontwikkelen 
(R-6, R-7, R-9, R-16, R-18); het zich niet houden aan afspraken en gebrek aan inzet 
dan wel betrokkenheid (R-3, R-4, R-6, R-8, R-9, R-16, R-17, R-18); het probleem 
om kritische zaken op een goede manier onder de aandacht te brengen (R-3, R-10, 
R-16, R-17); een schoolleiding die dictaten oplegt en waarmee gesprek niet goed mo-
gelijk is (R-4, R-7, R-12, R-15); wanneer de diepste inspiratie niet goed te delen valt 
met collega’s (R-6, R-7, R-17). Ook het gebrek aan waardering van collega’s en het 
nemen van onjuiste beslissingen door de schoolleider (R-7, R-12, R-13) dragen niet 
bij aan de beroepsvoldoening.

5.3.5.3 Algemeen 

Dertien respondenten (72%) geven hier op uiteenlopende wijze aan wat al dan niet bij-
draagt aan hun beroepsvoldoening (11% van alle coderingen). Zo geven de prettige sfeer 
en het krijgen van kansen op school voldoening aan vier respondenten (R-1, R-3, R-5, 
R-9); ook de waardering van oud-leerlingen of ouders geeft drie respondenten een goed 
gevoel (R-6, R-11, R-12). Een negatieve invloed op de beroepsvoldoening oefenen de 
volgende zaken uit: zorgen om leerlingen die niet opschieten (R-1), mensen die heel 
kritisch zijn (R-1), het teveel (moeten) bezig zijn met organisatorische buitenkantdingen 
(R-7), de starre houding van kerkleiders bij het aan school gelieerde Vormselproject (R-
4), het te kort schieten van de schoolleiding (R-13, R-15) en de gebrekkige medewerking 
ten slotte van sommige ouders die doorwerkt op de leerlingen (R-16, R-17).
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5.3.5.4 druk van buitenaf 

De beroepsvoldoening wordt voor twaalf respondenten (67%) negatief gekleurd door 
de druk van buitenaf die zij ervaren in hun werk (21% van alle coderingen). Zo geven 
acht respondenten aan negatief te staan tegenover de (toenemende) druk vanwege de 
grote hoeveelheid voorschriften en taken (R-1, R-2, R-4, R-9, R-10, R-12, R-16, 
R-17). Als storend ervaren vijf respondenten het gebrek aan een open cultuur, waarbij 
beslissingen worden zonder overleg opgelegd worden (R-2, R-4, R-15, R-16, R-14). 
Of zoals de volgende twee respondenten duidelijk maken: “Het wordt ons áltijd wéér 
in de strót gedouwd” (R-2) en: “Maar in zo’n periode heb je het moeilijk, want er 
wordt een rem op jou gezet en je hoeft opeens niet meer na te denken. Je hoeft, je hoeft 
nog maar te doen, hé [laatste zin geëmotioneerd uitgesproken] (R-4). Zes respondenten 
spreken hun onvrede uit over de huisvesting: te klein, te warm / te koud, van lokaal 
naar lokaal moeten vliegen (R-9, R-12, R-13, R-15, R-17, R-18). Het volgende citaat 
laat een dubbele vorm van ervaren druk zien:

“(…) ik was daar dus nieuw en ik kreeg alle derde klassen van Basis tot en met GT, 

en ik had nog een tweede en één eerste. Maar de rest, eigenlijk alle derde klassen, 

dat was eigenlijk de hoofdtaak. En ik had, ze hadden daar twee locaties, en ik zat 

dus, ja, ik werkte 22 uur of 23 uur, en dan zat ik dus echt in 23 lokálen op 3 locaties. 

En ik was alleen maar in de pauze aan het heen en weer rijden en eh, dus dan kwam 

je al láát, áán, dan stond die klas al eh, te springen en te wachten en nou, dat was 

echt ... En dan ging je naar de directie van: “Ja, dit gaat zo niet, en ik heb eh”, nou, 

dat was helemaal niet goed dat ik dat kwam zeggen dat het niet liep. Want je moest 

het maar eh, binnen de klas houden” (R-18). 

5.3.5.5 Relationeel-Pedagogische kwesties (RP) en kwalificatie (kW) 

Vijf respondenten (28%) spreken over hun beroepsvoldoening in coderingen die zowel 
een relationeel-pedagogisch als kwalificerend aspect bevatten (3% van alle coderingen). 
Vier leraren waarderen het wanneer leerlingen zich zowel op sociaal als vakinhoudelijk 
gebied positief manifesteren (R-3, R-4, R-14, R-18). Eén leraar geeft aan het erg te 
waarderen dat er naast het gewone lesprogramma ook ruimte is gemaakt voor een vorm 
van creatief therapeutisch tekenen (R-1).

Kwalificatie Slechts drie respondenten (17%) brengen hun beroepsvoldoening in verband 
met alleen de factor kwalificatie (3% van alle coderingen). Een respondent geeft aan 
het erg te waarderen dat het onderwijs is veranderd van docerend naar meer ‘manager 
van onderwijsaanbod’ (R-3). Tegelijkertijd blijft de school bepaalde kwalificatievereisten 
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behouden en zijn er altijd leerlingen die daar moeite mee hebben. Hier moet je als leraar 
het onderwijs op afstemmen. Dat heeft soms een positief effect en dan draagt het bij tot 
beroepsvoldoening (R-3, R-11), soms lukt het bij bepaalde leerlingen minder goed en 
levert het fricties op hetgeen leidt tot een vermindering van de beroepsvoldoening (R-5). 
Maar ook hier geeft een respondent aan te kunnen genieten van (ogenschijnlijk) kleine 
dingen: 

“Maar ik kan ook heel erg kicken als een kind heel veel moeite heeft met de kralen-

plank en hij legt dan alleen de onderste regel maar. Dát ook, hé. Het kind zit dan 

met een big smile. En dan denk ik: ‘Da’s prima’ (R-11).

5.3.5.6 samenvattend

Een aantal leraren ontleent positieve dan wel negatieve gevoelens aan zaken 
die hen als het ware overkomen: de lach van een kind, de medewerking van 
collega’s of bijvoorbeeld een besluit van de overheid. Op deze zaken kunnen 
zij niet direct invloed uitoefenen, hoewel de wijze waarop met dit gegeven 
omgegaan wordt ook verschilt (maar dat staat hier niet centraal). 

Duidelijk is dat nogal wat respondenten in hun gevoel van eigenwaarde niet 
alleen afgaan op hun eigen zelfwaardegevoel, maar ook op de mening van 
andere betrokkenen in het onderwijs: allereerst de leerlingen, vervolgens de 
ouders en collega’s en in het verlengde van de laatste groep de schoolleiding. 
Een waarderend woord wordt over het algemeen bijzonder gewaardeerd en 
de welwillendheid tot medewerking op ieder vlak wordt zeer op prijs ge-
steld (op dit punt ga ik in het discussiehoofdstuk nader in). In de ogen van 
een paar respondenten zou de overheid haar faciliterende taak beter kunnen 
vervullen; dat zou niet alleen de voldoening, maar ook de kwaliteit van het 
onderwijs ten goede komen. Bovendien zou het gezien worden als een blijk 
van waardering voor de dagelijkse inzet als leraar.

5.3.6 de dimensie: toekomstperspectief 

De zesde dimensie van het professioneel zelfverstaan betreft het toekomstperspectief 
van de leraar. Voor de duidelijkheid geef ik hier nogmaals de beschrijving van Kelch-
termans (1994):

“toekomstperspectief: deze laatste component verwijst naar verwachtingen i.v.m. 

de toekomstige beroepssituatie. De wijzigingen die leerkrachten voorzien in hun 
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zelfbeeld, beroepsvoldoening, taakopvatting, motivatie, zelfwaardegevoel, enz. vor-

men een essentieel element in het professioneel zelfverstaan. Het is de betrokken-

heid op de toekomst die latent aanwezig is in het professioneel zelfverstaan en dus 

ook in het professioneel handelen” (p. 90). 

Met betrekking tot deze dimensie is er sprake van een beperkte verscheidenheid aan 
antwoorden. Vanwege deze verscheidenheid heb ik ervoor gekozen de dimensie Toe-
komstperspectief te differentiëren in een viertal onderliggende categorieën. In de vol-
gende tabel worden deze categorieën genoemd en wordt weergegeven hoe vaak ze 
voorkomen binnen de interviews, zowel per persoon als qua aantallen coderingen.

Tabel 5.6. Aantallen coderingen voor de categorieën binnen de dimensie: toekomstperspectief 
(met percentages wat betreft de verhoudingen van de categorieën onderling en wat betreft het aantal 
respondenten in verhouding tot de onderzoeksgroep) 

Categorieën van 
Toekomstperspec-
tief verdeeld over 
de 18 respondenten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 To
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re
sp

on
-
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Positieve kijk: 
(blijven) werken in 
onderwijs

1 2 1 4 1 2 1 3 2 0 2 0 1 0 0 0 1 1
22

47%* 
13

72%**

blijven ontwikkelen 
binnen onderwijs

0 0 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
10

21%
6

33%

Graag andere 
functie binnen 
onderwijs

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 2 0 0
9

19%
5

28%

eventueel iets bui-
ten het onderwijs

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0
6

13%
5

28%

Totaal aantal code-
ringen Toekomst-
perspectief

2 3 3 5 3 3 1 3 2 4 2 0 5 2 5 2 1 1 47

* De percentages in deze kolom hebben betrekking op de verhoudingen van de categorieën binnen dit 
domein.
** De percentages in deze kolom hebben betrekking op het aantal respondenten waarbij deze categorie 
voorkomt.

In de onderstaande subparagrafen zullen de respectievelijke categorieën van de dimen-
sie Toekomstperspectief besproken worden. 
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5.3.6.1 Positieve kijk: (blijven) werken in het onderwijs 

De veruit belangrijkste categorie binnen de dimensie toekomstperspectief betreft de 
coderingen waaruit een positieve kijk op het (blijven) werken in het onderwijs blijkt 
(13 respondenten (72%); 46% van alle coderingen). Deze dertien respondenten geven 
nadrukkelijk aan tevreden dan wel blij te zijn met hun werken in het onderwijs (R-1, 
R-2, R-3, R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, R-11, R-13, R-17, R-18). Als reden hier-
voor geven tien respondenten het graag omgaan met en iets willen betekenen voor de 
(zorg)leerlingen aan (R-2, R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, R-11, R-17, R-18). Drie 
respondenten geven zelfs aan dat ze dit werk – na beëindiging van hun schoolloopbaan 
– zouden willen voortzetten als vrijwilliger (R-4, R-6, R-11). 

5.3.6.2 Blijven ontwikkelen binnen het onderwijs 

De tweede groep coderingen die in het kader van het toekomstperspectief wordt ge-
noemd betreft het zich willen blijven ontwikkelen binnen het onderwijs (6 responden-
ten (33%); 21% van alle coderingen). Twee respondenten geven in algemene termen 
aan zich in de toekomst te willen blijven ontwikkelen (R-3, R-10). Voor twee andere 
respondenten heeft deze ontwikkeling te maken met de zorg voor leerlingen (R-4, 
R-5). De overige twee respondenten geven aan zowel hun didactische als persoonlijke 
ontwikkeling (in interactie) te willen voortzetten (R-6, R-15). 

5.3.6.3 Graag andere functie binnen het onderwijs 

Ofschoon de meeste respondenten graag in het onderwijs werken, geven zes respon-
denten (33%) nadrukkelijk aan te opteren voor een andere functie binnen het onder-
wijs (21% van alle coderingen). Zo geven vier respondenten aan iets te willen doen met 
betrekking tot het begeleiden van leraren, c.q. leerlingen. Het willen begeleiden van 
leraren hangt samen met de wens om de eigen ervaringen en inzichten door te kunnen 
geven (R-13, R-14, R-16); het willen begeleiden van (meer) leerlingen hangt samen 
met de wens om meer voor hen te betekenen (R-14, R-16, R-17). De twee overige 
respondenten geven achtereenvolgens het volgende aan: bijdragen aan vernieuwing van 
onderwijs (R-10), eventueel schoolleiderschap (R-15). 

5.3.6.4 Eventueel iets buiten het onderwijs 

Slechts vijf respondenten (28%) geven aan uit te kijken naar een baan buiten het onder-
wijs (13% van alle coderingen). Het betreft hier uiteenlopende opties die als gemeen-
schappelijke deler de gerichtheid op de menselijke factor hebben (R-2, R-10, R-13, 
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R-15). Bij drie respondenten speelt ten slotte de vraag mee of er in het onderwijs wel 
voldoende uitgroeimogelijkheden voor hen bestaan (R-10, R-13, R-15).

5.3.6.5 samenvattend

De meeste respondenten geven aan tevreden te zijn met hun huidige werk; 
met name het contact met de leerlingen en iets voor hen te kunnen beteke-
nen speelt hierbij een grote rol. Binnen dat kader geeft een aantal responden-
ten aan zich verder te willen ontwikkelen om het werk beter te kunnen ver-
vullen. In het verlengde van die ontwikkeling geeft een aantal respondenten 
aan te opteren voor een andere functie binnen het onderwijs. Enerzijds om 
iets te kunnen betekenen voor collega-leraren (opdat ook zij meer kunnen 
betekenen voor leerlingen). Anderzijds om individuele leerlingen specifieke 
ondersteuning te kunnen betekenen. Slechts een kleine groep respondenten 
geeft aan wel eens te denken aan een baan buiten het onderwijs; opvallender-
wijs staat binnen die ideeën de menselijke factor opnieuw centraal.

5.4  Het professioneel zelfverstaan op grond van de data uit 
de interviews

In dit hoofdstuk zijn alle onderzoeksdata van de interviews geanalyseerd met het oog 
op de aanwezigheid van de dimensies van het professioneel zelfverstaan zoals Kelchter-
mans (1994) deze heeft uitgewerkt. Met behulp van deze analyse is een antwoord ge-
geven op de tweede onderzoeksvraag: Wat is het professioneel zelfverstaan van leraren? Uit 
de analyses blijkt allereerst dat de dimensies nader gedifferentieerd kunnen worden in 
een aantal categorieën. Vervolgens blijkt uit een grondige analyse van het materiaal dat 
de dimensie beroepsvoldoening, die Kelchtermans op grond van zijn analyses laat ver-
vallen, toch als dimensie recht doet aan een specifieke groep coderingen. Alvorens op 
deze beide uitkomsten nogmaals kort in te gaan wordt hieronder eerst een kwantitatief 
overzicht geschetst van het voorkomen van de zes dimensies en de respectievelijke sub-
categorieën; voor de overzichtelijkheid zal dit in twee tabellen weergegeven worden. 
Hierbij zal ook specifiek aandacht besteed worden aan de inkleuring van de dimensies 
van zelfwaardegevoel en beroepsmotivatie. Daarna zal ik kort ingaan op de onderlinge 
verhoudingen van de dimensies om ten slotte samenvattend dit hoofdstuk af te sluiten. 
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Tabel 5.7. Aantallen coderingen en percentages van de zes dimensies van het professioneel zelfver-
staan op grond van de interviews

Aantal coderingen Verhoudingen tussen de 
zes dimensies 

Dimensie Zelfbeeld 1027  45%

Dimensie Beroepsmotivatie 307  13%

Dimensie Taakopvatting 279  12%

Dimensie Zelfwaardegevoel 424  18%

Dimensie Beroepsvoldoening 214  9%

Dimensie Toekomstperspectief 47  2%

Totaal 2298

Tabel 5.8. Aantallen coderingen en percentages van de zes dimensies inclusief de onderliggende 
categorieën van het professioneel zelfverstaan op grond van de interviews
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Dimensie 1: Zelfbeeld

Anderbetrokkenheid 100% 626 (61%)

Eigen ontwikkeling professioneel 100% 129 (13%) 

spiritueel-algemeen 89% 113 (11%)

Mensbeeld 89% 60 (6%)

Jezelf zijn – zelfverantwoordelijkheid 61% 26 (3%)

druk van binnenuit 61% 19 (2%)

spiritueel-kerkelijk 56% 28 (3%)

open denken – communicatie 50% 26 (3%)

totaal aantal coderingen 1027

Percentage van aantal categorieën per respondent* 76%

Dimensie 2: beroepsmotivatie

Gedrevenheid 94% 100 (33%)

Van binnenuit 83% 73 (24%)
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Heel graag doen 78% 22 (7%)

doel – bestemming 56% 12 (4%)

Van jongs af aan 50% 17 (6%)

Affiniteit – het past bij mij 44% 17 (6%)

Idealisme 33% 9 (3%) 

Voort-durende motivatie o.g.v. ZWG 67% 21 (7%)

Voort-durende motivatie o.g.v. BV 72% 36 (11%)

totaal aantal coderingen 307

Percentage van aantal categorieën per respondent* 64%

Dimensie 3: Taakopvatting

sociaal-emotionele steun 100% 74 (27%)

kwalificatie en (vooral) relationeel-pedagogische gerichtheid 83% 57 (20%)

Je ontwikkelen voor beter onderwijs 83% 35 (13%)

kwalificatie: lesgeven en didactiek 67% 29 (10%)

Echte relatie met lln. aangaan 61% 25 (9%)

Inspelen op eigen ontwikkeling(skracht) van lln. 50% 17 (6%)

Extra inzet tonen 50% 17 (6%)

school(-afspraken) samen waar maken 44% 13 (5%)

Wisselwerking met lln. aangaan 33% 12 (4%)

totaal aantal coderingen 279

Percentage van aantal categorieën per respondent* 59%*

 Dimensie 4: Zelfwaardegevoel 

omgaan met (lln.-ouders) 100% 115 (27%)

kwalificatie 94% 58 (14%)

Algemeen 83% 65 (15%)

sociaal-emotionele steun 83% 47 (11% )

Relationeel-Pedagogisch + kwalificatie 72% 55 (13%)

Zelfvertrouwen 72% 27 (6%)

Collega’s – team 67% 25 (6%)

Empathie – invoelingsvermogen 50% 16 (4%)

Relationeel-Pedagogisch-wisselwerking 44% 16 (4%)
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totaal aantal coderingen 424

Percentage van aantal categorieën per respondent* 74%*

Dimensie 5: beroepsvoldoening

Relationeel-Pedagogisch 100% 81 (38%)

Collega’s 89% 53 (25%)

Algemeen 72% 23 (11%)

druk van buitenaf 67% 44 (21%)

Relationeel-Pedagogisch + kwalificatie 28% 7 (3%)

kwalificatie 17% 6 (3%)

totaal aantal coderingen 214

Percentage van aantal categorieën per respondent* 62%*

Dimensie 6: Toekomstperspectief

Positieve kijk op (blijven) werken in onderwijs 72% 22 (47%)

Blijven ontwikkelen binnen onderwijs 33% 10 (21%)

Graag andere functie binnen onderwijs 28% 9 (19%)

Eventueel iets buiten het onderwijs 28% 6 (13%)

totaal aantal coderingen 47

Percentage van aantal categorieën per respondent* 18%*

* Het percentage heeft betrekking op de frequentie waarmee de categorieën binnen een bepaald domein 
gemiddeld bij een respondent voorkomen. 

Opvallend aan de kwantitatieve verhoudingen tussen de zes dimensies is dat het zelf-
beeld verreweg het grootste aantal coderingen omvat. Binnen het zelfbeeld valt vervol-
gens op dat de overgrote meerderheid coderingen betrekking heeft op anderbetrok-
kenheid. Dit laat zien dat de geïnterviewde respondenten sterk gericht staan op met 
name de leerlingen, die – zoals meerdere respondenten in verschillende bewoordingen 
aangeven – aan hun zorg zijn toevertrouwd. Deze anderbetrokkenheid loopt als een 
rode draad door de meeste andere dimensies heen. Zo speelt het een rol bij de beroeps-
motivatie, maar meer nog bij de taakopvatting, het zelfwaardegevoel en de beroepsvol-
doening. De respondenten geven allen op vele manieren aan dat ze zowel graag omgaan 
met leerlingen alsook iets voor hen willen betekenen. Dit laatste overigens minder in 
kwalificatieopzicht dan in algemeen sociaal-emotionele zin. Het lijkt er op dat de res-
pondenten zich wel bewust zijn van de kwalificatietaak, maar dat zij deze ingebed zien 
binnen de bredere vorming van de leerlingen. 
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Opvallend is vervolgens het relatief grote aantal coderingen dat wijst op het zelfwaar-
degevoel van de respondenten. Dit zelfwaardegevoel is bij de respondenten overwegend 
positief van aard. Het oordeel over de kwaliteit van het handelen betreft met name 
het relationeel-pedagogisch handelen. Dit wekt gezien de vorige alinea uiteraard geen 
bevreemding meer. 

Ten slotte valt op dat het toekomstperspectief bij alle respondenten weinig aandacht 
krijgt. Ondanks dat hier ook nadrukkelijk naar gevraagd is in het tweede interview 
blijkt de focus van de respondenten toch meer in de feitelijke onderwijspraktijk te 
liggen.

Samenvattend kan gezegd worden dat het professioneel zelfverstaan van de 18 geïn-
terviewde respondenten zowel een grote mate van diepgang als veelzijdigheid kent. 
Ondanks dat niet specifiek naar de zes dimensies gevraagd werd (in het eerste interview 
volstrekt niet, in het tweede slechts indirect) komen in de verhalen van de respondenten 
alle dimensies – op het toekomstperspectief na – uitvoerig aan bod. De respondenten 
geven in de interviews blijk van een hoge mate van reflectief vermogen, waarbij zij hun 
eigen zelfbeeld duidelijk onder woorden kunnen brengen. Ook de beroepsmotivatie 
weten zij – vrijwel steeds – gepassioneerd te beschrijven. Wanneer de verhalen diep-
gaand bestudeerd worden valt de verwevenheid van alle dimensies op: in de interviews 
schetsen de respondenten de persoon van zichzelf waarbinnen de afzonderlijke dimen-
sies in interactie met elkaar aan bod komen. Het zelfbeeld lijkt daarbij het Leitmotiv 
te zijn dat alle andere beschouwingen verduidelijkt. Zoals boven gezegd wortelt de 
beroepsmotivatie bij alle respondenten in de biografie van het eigen persoon-zijn. Uit 
het zelfbeeld en de beroepsmotivatie vloeit de taakopvatting haast moeiteloos voort. 
Gezien de overwegend positieve ervaringen van de respondenten leidt het uitvoeren 
van de taak zowel tot zelfwaardegevoel als beroepsvoldoening. Dit vraagt om enige 
toelichting. In zijn analyses liet Kelchtermans (1994) de dimensie beroepsvoldoening 
vervallen. Zelf heb ik gemeend dat deze dimensie recht kan doen aan het onderzoeks-
materiaal en wel om de volgende reden. Het zelfwaardegevoel betreft het oordeel van 
de respondenten over de kwaliteit van het eigen handelen. Al naar gelang het oordeel 
zal ook de voldoening over het eigen werk (en daarmee het zelfwaardegevoel) positief 
of negatief uitvallen. Een geheel andere vorm van voldoening heeft te maken met reac-
ties van andere personen / instellingen binnen het onderwijs; reacties waar de respon-
dent géén (directe) invloed op en zeggenschap over heeft. Deze vorm van voldoening, 
positief of negatief, heb ik ondergebracht in de dimensie beroepsvoldoening.

In dit onderzoek is duidelijk geworden dat de twee laatstgenoemde dimensies ook een 
terugkoppeling vormen op het zelfbeeld en met name de beroepsmotivatie. Wanneer 
de kwaliteit van het eigen handelen (tot stand gekomen vanuit de oorspronkelijke 
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beroepsmotivatie) positief uitwerkt bij de leerlingen, werkt dat motiverend om met 
hernieuwde moed door te zetten op de ingeslagen weg. En wanneer leerlingen (col-
lega’s en ouders) uit zichzelf iets leuks doen voor hun juf of meneer, dan geeft dat diepe 
voldoening ‘waarmee je verder kunt’. Deze vorm van motivatie heb ik de ‘voort-duren-
de motivatie’ genoemd om het verschil aan te geven met de oorspronkelijke motivatie. 
De geïnterviewde respondenten kennen zowel de oorspronkelijke als voort-durende 
motivatie, waardoor zij zich volop betrokken weten op en in hun onderwijspraktijk. 
Wellicht dat hier de reden ligt waarom het toekomstperspectief zo weinig ter sprake 
kwam. 

Ten slotte is het niet allemaal peis en vree. Nogal wat respondenten storen zich met 
name aan de al te grote druk die er op het onderwijs gelegd wordt vanuit overheid, 
inspectie en soms ook schoolleiding. Deze druk oefent een negatieve invloed uit op de 
beroepsvoldoening.
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Hoofdstuk 6 |  de relatie tussen roeping en 
professioneel zelfverstaan

6.1 Inleiding

In de beide vorige hoofdstukken is een gedifferentieerd beeld gevormd van enerzijds 
de vier domeinen van roeping (op grond van de enquête naar roeping) en anderzijds 
de zes dimensies van het professioneel zelfverstaan (op grond van de interviews). In dit 
hoofdstuk staat de derde onderzoeksvraag centraal: Wat is de relatie tussen roeping en het 
professioneel zelfverstaan? Ter voorbereiding van deze vraag breng ik in 6.2 de domeinen 
van roeping in kaart op grond van de onderzoeksgegevens van de interviews. In 6.3 
geef ik een uitvoerige schets van één van de respondenten. In deze schets worden de 
domeinen van roeping en de dimensies van het professioneel zelfverstaan op een bio-
grafische manier in beeld gebracht. Door deze schets wordt meer recht gedaan aan de 
narratieve aard van de inbreng van de respondenten tijdens de interviews; de begrippen 
‘roeping’ en ‘professioneel zelfverstaan’ zijn immers afgeleide termen, die uiteindelijk 
slechts betekenis hebben vanuit de feitelijke onderwijservaringen van de respondenten 
zelf. In 6.4 wordt onderzoeksvraag 3 beantwoord door een vergelijking te maken tussen 
het professioneel zelfverstaan en het roepingsbesef zoals deze voorkomen in het volle-
dige onderzoeksmateriaal van de interviews. Daartoe vergelijk ik de vier domeinen van 
roeping (inclusief de onderliggende categorieën) met de zes dimensies van het profes-
sioneel zelfverstaan (ook inclusief de onderliggende categorieën).

6.2 domeinen van roeping bij de 18 interviewrespondenten

In deze paragraaf onderzoek ik of en zo ja, op welke wijze roeping een rol speelt bin-
nen de onderzoeksgegevens van de interviews. Dit onderzoek wordt op de volgende 
drie manieren verricht. Ten eerste bekijk ik of en zo ja, hoe respondenten uit zichzelf 
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expliciet spreken over roeping in de context van professioneel zelfverstaan (6.2.1). Ten 
tweede wordt onderzocht in hoeverre de in hoofdstuk 4 ontwikkelde domeinen (en 
onderliggende categorieën) van roeping een rol spelen binnen de interviews (minus 
de laatste vraag 16). De werkwijze zal analoog zijn aan de in hoofdstuk 5.3 gevolgde 
werkwijze (6.2.2). Ten derde worden de antwoorden op de laatste vraag van het tweede 
interview geanalyseerd waar expliciet de vraag naar roeping gesteld is met betrekking 
tot het staan van de respondenten in het onderwijs (6.2.3). Ten slotte zal ik op grond 
van de vorige drie stappen het begrip roeping zoals dat door de 18 respondenten in de 
interviews naar voren gebracht werd beschrijven (6.2.4).

6.2.1  Expliciet spreken over roeping door de 
interviewrespondenten

In zowel het biografisch als het semigestructureerd, open interview heb ik zorgvuldig 
het begrip roeping vermeden om mogelijke beïnvloeding van de respondenten op dit 
punt te voorkomen (pas in de allerlaatste vraag van het onderzoek werd het begrip 
roeping ter sprake gebracht, zie 6.2.3). In het kader van dit onderzoek was ik benieuwd 
of de respondenten uit zichzelf het begrip roeping expliciet ter sprake zouden brengen 
binnen het kader van hun professioneel zelfverstaan. De enquête over roeping (hoofd-
stuk 4) liet weliswaar veel positieve associaties bij het begrip roeping zien, maar dat 
wil nog niet zeggen dat dit begrip ook tot het vocabulaire van de leraren zelf behoort. 
Bovendien gaf 16% van de respondenten aan vraagtekens te hebben bij dit begrip en gaf 
13% aan niets te hebben met roeping in de context van onderwijs.
Analyse van de interviews leverde één respondent die het begrip roeping zelf ter sprake 
bracht. Hieronder worden de fragmenten waarin betreffende respondent roeping ter 
sprake brengt besproken.

Het omgaan met, met leerlingen eh, vooral deze leeftijdsgroep, dat blijft 
mij gewoon eindeloos fascineren. 

R-15 betrekt het begrip roeping op twee manieren op zichzelf als leraar. Ten eerste 
verbindt hij roeping met zijn gedreven inzet om op de school waar hij werkt meer 
aan differentiatie te doen: “(…) en dat ik daar ook wel een, een uitdaging of zelfs een 
roeping ik kan vinden (…)”. “Die differentiatie is héilig” voor hem, althans “zolang 
ik op scholen blijf waar die differentiatie nog ondermaats is”. Deze betrokkenheid bij 
differentiatie dient voor R twee belangen. Enerzijds is differentiatie heilig voor hem 
om het leerproces van de leerlingen te bevorderen; in de klas zitten immers vele ver-
schillende “(…) individuen bij elkaar die hun eigen ontwikkeling doormaken en die 
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niet op elk moment aan hetzelfde toe zijn. En ook niet op dezelfde manier leren, al-
lemaal”. Het lijkt R “dus gewoon in het belang van ieder individueel kind dat ze dus 
op verschillende manieren dingen aangeboden krijgen. En dat ze bewúst worden dat 
ze zelf moeten pakken wat hun aanspreekt”. Anderzijds vertelt R eerlijk hoe zijn inzet 
voor differentiatie hem ook goede kansen bood: “dat zijn een beetje issues waarop 
ik me kon profileren als beginnend docent”. Dit aspect van roeping is voor hem van 
voorbijgaande aard, getuige zijn uitspraak: “En eh, d’r komt natuurlijk een moment dat 
die, dif-, differentiatie helemaal goed is, en dan, dan is die roeping voor mij voltooid”. 

Hier brengt R het tweede aspect van roeping ter sprake. Wanneer hij die kar ‘niet meer 
hoeft te trekken’, zal hij “(…) op zoek gaan naar een andere uitdaging”. Want “wat mijn 
drijfveer is, is niet alleen maar die, die differentiatie”. Gaandeweg ontdekt hij in de om-
gang met leerlingen zijn diepere roeping: “Dus daar zit nog een laag onder natuurlijk. 
En (…), het omgaan met leerlingen, vooral deze leeftijdsgroep, dat blijft mij gewoon 
eindeloos fascineren”. Zijn eigen, niet gemakkelijke jeugd is voor hem ‘een blijvende 
inspiratie is geworden voor de omgang met leerlingen’.

Zo is er bij R-15 sprake van een gelaagde vorm van roeping. Meer aan de oppervlakte 
ligt zijn gedrevenheid om de lessen zo vorm te geven dat leerlingen op hun eigen ma-
nier goed kunnen leren. Meer in de diepte speelt hier de bewogenheid mee om (zorg)
leerlingen in deze voor hen vaak woelige periode van hun leven te begeleiden. Boven-
dien zijn zowel de gedrevenheid als bewogenheid van deze respondent ingebed in een 
persoonlijke en professionele zoektocht, waarbij de existentiële diepgang opmerkelijk 
genoemd mag worden. De uitkomst van deze roeping mag er zijn, getuige de uitspraak 
van een lerarenopleider: ‘Kinderen die les van jou krijgen, die hebben het getroffen’. 

6.2.2 domeinen van roeping bij de 18 interviewrespondenten

In deze paragraaf bekijk ik of en zo ja, op welke wijze de domeinen en categorieën 
van de enquête roeping voorkomen binnen de gegevens van de interviews met de 18 
respondenten (ook hier werd het onderzoeksmateriaal zowel handmatig als met behulp 
van Kwalitan onderzocht). Daartoe onderzoek ik per domein of de betreffende catego-
rieën voorkomen in de data van de interviews; ook wordt rekening gehouden met het 
mogelijk voorkomen van andere domeinen en categorieën. Wanneer het bovenstaande 
het geval is worden deze gegevens kort beschreven. Voor wat de beschrijvingen van de 
afzonderlijke categorieën betreft verwijs ik – vanwege de grote overeenkomsten en om 
herhalingen te voorkomen – naar de desbetreffende paragrafen in hoofdstuk 5.
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Omwille van de overzichtelijkheid worden de ter zake doende gegevens aan het begin 
van volgende vier subparagrafen in tabelvorm weergegeven. Op deze wijze is duidelijk 
te zien of de domeinen en categorieën van roeping ook in de interviews voorkomen. 

Leestip: omdat in onderstaande subparagrafen sprake is van de uitkomsten van twee on-
derzoeksinstrumenten spreek ik met betrekking tot de uitkomsten van de enquête naar 
roeping over ‘enquête roeping’ en met betrekking tot de uitkomsten van het biografisch 
interview en het semigestructureerd, open interview met de achttien respondenten 
eenvoudigweg over ‘interview’ dan wel ‘interviews’. 

6.2.2.1 Het domein Intern Ethos 

In deze paragraaf kleur ik het domein Intern Ethos (inclusief onderliggende catego-
rieën) in op grond van de onderzoeksgegevens van de interviews. De vraag is immers 
of en zo ja, op welke wijze het domein Intern Ethos voorkomt binnen de interviews. 
In de onderstaande tabel worden de gegevens van het domein Intern Ethos en de 
onderliggende categorieën uit de interviews schematisch weergegeven (tussen haakjes 
staan de gegevens op grond van de enquête roeping; deze gegevens vormen als verge-
lijkingspunt een soort benchmark).

Tabel 6.1. Het domein Intern Ethos op grond van de 2 x 18 interviews (in vergelijking met de uitkom-
sten van de enquête) 

Domein roeping: Intern ethos Percentages respondenten van 
de interviews (18 pp.) (tussen 
haakjes percentage respondenten 
van de enquête (210 pp.)) 

aantal coderingen en percenta-
ges m.b.t. de verhouding van de 
categorieën binnen de dimensie 
Intern ethos (tussen haakjes 
percentage van de enquête) 

eigen ontwikkeling 100% (3%) 129
30% (1%) 

Gedrevenheid 94% (20%) 100
23% (9%) 

Van binnenuit 83% (54%) 73
17% (38%) 

Heel graag doen 78% (ontbreekt) 22
5% (ontbreekt) 

Doel – bestemming 56% (37%) 12
3% (21%) 

Van jongs af aan 50% (10%) 17
4% (5%) 



Hoofdstuk 6 | De relatie tussen roeping en professioneel zelfverstaan 237

affiniteit – het past bij mij 44% (15%) 17
4% (9%) 

Idealisme 33% (6%) 9
2% (3%) 

Voort-durende motivatie o.g.v. 
Zelfwaardegevoel en beroepsvol-
doening (Voldoening) 

88% (23%) 57
13% (14%) 

Totaal aantal coderingen inter-
views (totaal aantal coderingen 
enquête roeping) 

436 (444) 

Domein Intern ethos: aantal 
respondenten met minstens één 
categorie

100% (74%) 

Veelzijdige inkleuring van Intern Ethos

Bovenstaande tabel geeft aan dat het domein Intern Ethos voorkomt bij alle respon-
denten van de interviews. Zo komen bij alle respondenten minimaal één, maar in de 
meeste gevallen meerdere categorieën voor van het domein Intern Ethos. Dit laat zien 
dat er bij de meeste respondenten sprake is van een veelzijdige inkleuring van hun 
Intern Ethos. Voor een uitvoerige beschrijving van deze categorieën (inclusief citaten) 
verwijs ik terug naar met name 5.3.2 (en deels 5.3.1). Bij een aantal zaken wil ik echter 
nader stil staan.

Twee categorieën vallen hier in het bijzonder op, te weten ‘eigen ontwikkeling’ (met 
100% van de respondenten en 30% van alle coderingen Intern Ethos) en ‘gedrevenheid’ 
(met 94% van de respondenten en 23% van alle coderingen Intern Ethos). De eerste ca-
tegorie geeft aan dat meeste respondenten geen genoegen nemen met hun eigen status 
quo in het onderwijs, maar zich vanuit eigen aandrang willen ontwikkelen. Deze drang 
tot ontwikkeling gaat meestal samen met de gedrevenheid om iets te willen betekenen 
voor de leerlingen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Beide categorieën komen in de 
volgende citaten aan bod:

“Ik ben niet iemand die alleen maar in de groep zijn lessen draait en het daar bij 

laat. Ik sta in het onderwijs wel met een bepaalde visie en eh, wil, wil verdiepen, wil 

naar inhoud, en niet alleen werk uitvoeren” (R-4).

“Eh, en ook een stuk door eh, dingen te lezen, verdiepen in dingen, waar ik dan weer 

probeer toe te passen in, in een werksituatie. En als je dan ziet dat dat vruchten 

afwerpt, dat kan mij heel echt, erg inspireren om mee verder te gaan” (R-9).
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Gecombineerd met de categorie ‘van binnenuit’ (met 83% respondenten en 17% van 
alle coderingen Intern Ethos) wordt duidelijk dat deze respondenten hun leraarschap 
(zeer) betrokken beleven. Het aspect van binnenuit heeft overigens niet alleen betrek-
king op het met hart en ziel werken zoals een aantal respondenten aangeeft, maar ook 
op het zó diep met onderwijszaken omgaan dat het iets van binnen wordt. Zo komen 
de categorieën eigen ontwikkeling, gedrevenheid en van binnenuit in het volgende 
citaat bijeen:

“Ik heb daar meegewerkt aan een methode van ‘aanvankelijk lezen’ en, euh, ik zei: 

Ik weet daar helemaal niks van. Ik ben een praktíjkmens, maar die hadden ze er 

graag bij om te vertalen. Maar ik heb van die ándere mensen zo enorm veel geleerd 

over didactiek, veranderingen in het onderwijs, veranderingsprocessen, coöperatief 

leren, omgaan met verschillen. Dus dat kreeg ik van hun terug, waar dat bij mij 

helemaal zich settelde, dat ik denk: Daar móet ik iets mee, daar kán ik iets mee” 

(R-3).

Opvallend is dat maar liefst 50% van de respondentengroep aangeeft al van jongs af aan 
in het onderwijs te hebben willen werken (bij de enquête roeping betrof dat slechts 
10%). Ook ziet meer dan de helft van de respondenten dit werk als bijdragend aan het 
bereiken van hun doel en bestemming (56%; 66% gecombineerd met idealisme). Het 
is dan ook niet vreemd dat veel respondenten aangeven ‘heel graag’ in het onderwijs 
te werken (78%) en er affiniteit mee te hebben (44%) zoals volgende citaten duidelijk 
maken:

“En ik moet ook zeggen, ik voelde ook gelijk dat het mijn plek was om in het on-

derwijs te staan. Ik voelde me dus ook goed. Ik verbáás me ook soms dat ik dat al 

zeventien jaar doe. Dat is best wel een hele tijd. Dat ik denk: ‘Potverdorie, doe ik dat 

al zolang?!’ ’t Is wel helemaal mijn ding, lesgeven” (R-16).

“Ja, ik heb een dríve in me om mensen tegemoet te komen, gelukkig te maken. Wat 

dat dan ook in moge (…), want ik bedoel het is vanuit mijn visie, hé. Misschien 

maak ik ze wel helemaal niet gelukkig. (…) Maar vanuit mijn vísie, ja, zit dat ge-

woon in me. En dat vind ik gewoon héérlijk om dat op school neer te leggen. (…) En 

niet alleen met kinderen, ook met collega’s. (…) Kijk eh, brainstormen., kijken of 

we iets kunnen ontwikkelen. Ook mensen helpen die een dag niet lekker in hun vel 

zitten. (…). Het is dus eigenlijk heel breed. (…) Dat heb ik altijd al gehad. (…) 

Ik wist toen ik 6 jaar al dat ik dit wilde [ lachend ]. (…) Dus in elk geval iets met 

mensen, (…) met kinderen, ja” (R-11).
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Hogere Intern Ethos-dichtheid

Een opvallende uitkomst van het onderzoek vormen de percentages qua aantallen res-
pondenten. Deze percentages liggen bij de interviews veel hoger dan bij de enquête 
roeping. Dit geeft aan dat in verhouding veel meer respondenten van de interviews iets 
hebben met betreffende categorieën Intern Ethos. Men zou hier kunnen spreken van 
een hogere Intern Ethos-dichtheid bij de respondenten van de interviews. Hier wijkt 
de respondentengroep van de interviews duidelijk af van de respondentengroep van 
de enquête roeping. Op dit onderzoeksgegeven, dat we in verschillende vormen nog 
herhaaldelijk tegen zullen komen, zal in het discussiehoofdstuk nader ingegaan worden. 
Hieronder bespreek ik de categorieën waarbij de meest opvallende verschillen voorko-
men tussen de percentages bij interview en enquête roeping.

Eigen ontwikkeling

Het meest opvallende verschil tussen de enquête roeping en de interviews vormt de ca-
tegorie ‘eigen ontwikkeling’. Zowel de percentages respondenten (3% tegenover 100%) 
als coderingen binnen Intern Ethos (1% tegenover 30%) lopen zeer sterk uiteen. Wat 
betreft het aantal coderingen ligt de reden wellicht in de verschillende onderzoeksin-
strumenten. Zo vroeg de enquête eenvoudigweg naar het begrip roeping, terwijl in 
de interviews de eigen loopbaan als leraar centraal stond. Het laatste onderzoeksin-
strument bood de respondenten de gelegenheid om over dit aspect uit te weiden; dit 
zou het grote aantal coderingen kunnen verklaren. Het hoge percentage respondenten 
(100%) wordt hier niet door verklaard. Hier verwijs ik terug naar de opmerking op het 
einde van de vorige alinea.

Doel-bestemming

Een tweede opvallend verschil tussen de enquête roeping en de interviews betreft de 
categorie ‘doel-bestemming’. Hoewel het percentage respondenten bij de interviews 
hoger is, is het percentage coderingen zeer veel lager dan bij de enquête roeping. Het 
verschil betreft hier een factor 11.4. Hoewel er bij de andere categorieën ook sprake 
is van iets afwijkende verhoudingen in dit opzicht (gedrevenheid factor 1.6 en van 
binnenuit factor 3.5 lager bij de interviews), is het verschil hier wel bijzonder groot. 
Over de reden daarvan kan hier slechts gegist worden. Het zou immers zowel aan de 
respondenten kunnen liggen als aan het expliciet vragen naar het begrip roeping in de 
enquête. Wellicht dat dit laatste meer associaties met doel-bestemming oproept. Voor 
dit onderzoek doet dit verschil verder niet ter zake. Het gaat immers meer om het per-
centage respondenten dat een bepaalde categorie onderschrijft dan om het percentage 
coderingen.
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Rode draad

Wanneer we de categorieën van Intern Ethos in hun inhoudelijke samenhang bezien, 
wordt een rode draad zichtbaar: de motivatie waarmee deze respondenten in het on-
derwijs staan is niet van oppervlakkige of extrinsieke aard. Veel respondenten geven 
herhaaldelijk aan dat dit werk diep met de eigen persoon verbonden is: zijn en handelen 
lopen daarbij in elkaar over. Men handelt – zoals sommigen met een beeldspraak zeg-
gen – vanuit het hart met het doel iets positiefs voor andere (met name jonge) men-
sen mogelijk te maken. Op deze wijze hebben ook de categorieën bestemming-doel, 
idealisme, affiniteit een aspect van het ‘van binnenuit’. Wezenlijk voor de uitkomsten 
zowel van de enquête roeping als van de interviews is dat men van binnenuit gericht 
staat op een doel, waarvoor men zich gedreven wil inzetten. Op dit soort werk heeft 
de affiniteit dan ook betrekking. Het zo kunnen werken draagt dan ook niet alleen bij 
aan de vorming van jonge mensen, maar vormt ook de eigen persoon op een zinvolle 
wijze. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze respondentengroep aangeeft veel 
plezier en voldoening te beleven aan het werken in het onderwijs. Deze voldoening 
werkt vervolgens bevestigend en verdiepend voor de oorspronkelijke motivatie om in 
het onderwijs te willen werken.

De vraag in hoeverre de overduidelijke aanwezigheid van Intern Ethos binnen de in-
terviews wijst op roeping kan ik pas bespreken in samenhang met de uitkomsten van 
de andere domeinen. Daarom zal ik die vraag bespreken op het einde van dit hoofdstuk 
(6.2.4).

6.2.2.2 Het domein Relationeel-Pedagogisch

In deze paragraaf kleur ik het domein Relationeel-Pedagogisch (inclusief onderliggen-
de categorieën) in op grond van de onderzoeksgegevens van de interviews. De vraag 
is immers of en zo ja, op welke wijze het domein Relationeel-Pedagogisch voorkomt 
binnen de interviews. In de onderstaande tabel worden de gegevens van het domein 
Relationeel-Pedagogisch en de onderliggende categorieën schematisch weergegeven 
(tussen haakjes staan de gegevens op grond van de enquête roeping).
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Tabel 6.2. Het domein Relationeel-Pedagogisch op grond van de 2 x 18 interviews (in vergelijking met 
de uitkomsten van de enquête) 

Domein roeping: 
Relationeel-Pedagogisch 

Percentages respondenten van 
de interviews (18 pp.) (tussen 
haakjes percentage respondenten 
van de enquête (210 pp.)) 

aantal coderingen en percenta-
ges m.b.t. de verhouding van de 
categorieën binnen de dimensie 
Intern ethos (tussen haakjes de 
data van de enquête) 

Iets (willen) betekenen voor 
ander

100% (48%) 401
34% (51%) 

Interesse in (omgaan met) 
mensen

100% (33%) 311
27% (35%) 

Voldoening op grond van zelf-
waardegevoel en beroepsvoldoe-
ning RP (Voldoening) 

100% (15%) 453 
39% (14%) 

Totaal aantal coderingen inter-
views (totaal aantal coderingen 
enquête roeping) 

1165 (256) 

Domein Relationeel-Pedagogisch: 
aantal respondenten met min-
stens één categorie

100% (63%) 

Betrokkenheid: 100%

Bovenstaande tabel vertoont enkele opvallende uitkomsten. Zo komt niet alleen het 
domein Relationeel-Pedagogisch als zodanig, maar komen alle categorieën voor bij 
álle respondenten van het interview (100%). Deze percentages zijn met name bijzonder 
hoog wanneer we ze vergelijken met de uitkomsten van de enquête roeping (2, 3, resp. 
bijna 7 keer zo hoog). Daar komt nog bij dat dit domein qua percentage coderingen 
bijzonder vaak voorkomt in vergelijking met de andere drie domeinen van de inter-
views (namelijk RP: 60%, tegenover IE: 23%, SA: 7% en KW 10%). Met name op de 
hoge percentages respondenten bij de interviews kom ik in het discussiehoofdstuk nog 
terug (7.5). Wat verder opvalt is dat waar bij de enquête roeping de verhoudingen tus-
sen de percentages respondenten en de percentages categorieën vrijwel gelijk op lopen, 
dit iets anders ligt bij het interview. Daar is het percentage ‘voldoening op grond van 
zelfwaardegevoel en beroepsvoldoening’ 5, resp. 12% hoger dan de categorieën ‘iets 
(willen) betekenen voor ander’ en ‘interesse in (omgaan met) mensen’. Hoewel het 
percentage respondenten hier doorslaggevend is (en dat is gelijk), laat het wel zien dat 
betreffende categorie in verhouding iets vaker door de respondenten genoemd wordt. 
Temeer omdat de inhoud van de betreffende uitspraken een grote verscheidenheid kent 
(zie categorieën bij zelfwaardegevoel en beroepsvoldoening).
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Voornaamste uitkomst blijft dat alle respondenten hier blijk geven van een relationeel-
pedagogische gerichtheid. Deze gerichtheid werd al zichtbaar in de schetsen van de 
respondenten (zie 5.2; vgl. ook 6.2.1. voor R-15). Voor een uitvoerige beschrijving van 
deze categorieën (inclusief citaten) verwijs ik terug naar 5.3. Wat betreft het inhoudelijk 
aspect van dit domein valt de intensiteit van de relationeel-pedagogische gerichtheid 
op. Deze intensiteit hangt bij alle respondenten samen met hun biografische ontwik-
keling (die soms spiritueel gekleurd is, zie 6.2.2.3). Hieronder schets ik een respondent 
van wie het verhaal illustratief is voor deze samenhang van biografie en intensiteit.

De dag dat mijn oudste zoon geboren is

R-2 beschrijft hoe ze als jonge leerkracht de zorgen van de moeders van haar leerlin-
gen niet goed kon aanvoelen. Een ingrijpende gebeurtenis in haar leven bracht daar 
diepgaand verandering in. Een gebeurtenis die bovendien haar pedagogische visie diep-
gaand zou inspireren. Ze was op dat moment 28 jaar.

“Het punt eigenlijk is geweest, de dag dat mijn oudste zoon geboren is. Dat is een 

bevalling waar een mens niet van wil weten dat die bestaat en het kind is geboren 

met een lichte hersenbeschadiging. Hij was spastisch. En een uur later stond de 

kinderarts aan mijn bed met de medicijnen voor mijn baby’tje. Ja, dan weet je niet 

wat je ziet. De dokter zei: Als we nou geen medicijnen gebruiken, dan gaat het kind 

straks, als het naar school gaat, waarschijnlijk problemen krijgen. Ja, wat voor pro-

blemen, voor rekenen of taal, dat kan me niet schelen. Maar stel je voor dat mijn 

kindje niet met andere kinderen kan omgaan? Dat was voor mij iets van: Oeh God. 

Dat was, daar brak iets, van: Het raakte mij voor het eerst in mijn eigen leven… Van: 

mijn product was dus al niet perfect, het was nog maar net op de wereld… En ... ik 

moest gaan zorgen dat die voorspelbare schade ... geminimaliseerd zou worden [ge-

emotioneerd]. En dat heeft mij heel bewust gemaakt, kinderen, mijn kinderen, an-

dere kinderen … Nou begrijp ik eigenlijk hélémáál waarom ouders tot iets komen.

Dit verhaal maakt duidelijk hoe R ouders heeft leren aanvoelen en begrijpen. Het 
volgende citaat maakt duidelijk hoe het herstelproces – en met name haar bijdrage daar 
aan – haar een fundamenteel pedagogisch en inspirerend inzicht heeft opgeleverd. 

“(…) mijn kind is bij de kinderarts onder behandeling gebleven, best zware me-

dicijnen gehad. Is op vijfjarige leeftijd voor het laatst bij de kinderarts geweest 

en ík had nóg steeds de angst van: wat zit er dadelijk? Wat komt, hé. Maar voor dit 

moment wat wij kunnen meten zijn alle beschadigde functies overgenomen door het 

gezonde weefsel. Eigenlijk is het helemaal weg [inmiddels is deze zoon volwassen 

en afgestudeerd]. En het kind hoeft alleen maar blij te zijn – ik spreek nou van 
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mezelf – dat de wieg bij jou gestaan heeft. Dat we constant de ontwikkeling positief 

zijn blijven stimuleren en het kind spelenderwijs zijn hersens hebben geactiveerd, 

waardoor die beschadigde delen… Dan wéét je ook dat het nút heeft om kinderen 

te helpen. Ga niet proberen iemand die kleurenblind is kleuren te leren. Dat heeft 

geen zin. Maar áls er dus gebieden zijn, waar je kinderen wél kunt helpen, dan moet 

je die aanpakken. En dan heeft het ook zín om te helpen”. 

R-2 geeft in haar interview veel voorbeelden van haar intense pedagogische gericht-
heid. Naast strijd met een schoolleider die haar houding bekritiseerde heeft deze inzet 
haar veel en vooral diepe voldoening opgeleverd. In dit alles ligt de reden waarom ze 
in het onderwijs wil blijven werken: “Ik denk dat ik gewoon als euh, groepsleerkracht 
me het best op mijn plek voel”. 

Deze combinatie van ‘interesse in (omgaan met) mensen’, ‘iets (willen) betekenen voor 
ander’ en daar ook ‘voldoening’ aan beleven valt bij (vrijwel) alle respondenten waar te 
nemen. Of dit een aanwijzing is voor roeping, kan pas beantwoord worden in samen-
hang met de andere domeinen in 6.2.4. Maar vooralsnog lijkt het niet te veel gezegd 
om te spreken over 100% betrokkenheid bij de leerlingen die aan de zorg van deze 
respondenten zijn toevertrouwd. 

6.2.2.3 Het domein spirituele Associatie

In deze paragraaf kleur ik het domein Spirituele Associatie (inclusief onderliggende 
categorieën) in op grond van de onderzoeksgegevens van de interviews. De vraag is 
immers of en zo ja, op welke wijze het domein Spirituele Associatie (althans wanneer 
dat in verband met onderwijs wordt gebracht) voorkomt binnen de interviews. In de 
onderstaande tabel worden de gegevens van het domein Spirituele Associatie en de 
onderliggende categorieën schematisch weergegeven (tussen haakjes staan de gegevens 
op grond van de enquête roeping).
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Tabel 6.3. Het domein spirituele Associatie op grond van de 2 x 18 interviews (in vergelijking met de 
uitkomsten van de enquête) 

Domein roeping: Spirituele 
associatie 

Percentages respondenten van 
de interviews (18 pp.) (tussen 
haakjes percentage respondenten 
van de enquête (210 pp.)) 

aantal coderingen en percenta-
ges m.b.t. de verhouding van de 
categorieën binnen de dimensie 
Intern ethos (tussen haakjes de 
data van de enquête) 

Spirituele associatie algemeen in 
verband gebracht met onderwijs

89% (39%) 105
79% (93%) 

Spirituele associatie Kerkelijk in 
verband gebracht met onderwijs

50% (3%) 28
21% (7%) 

Totaal aantal coderingen inter-
view (totaal aantal coderingen 
enquête roeping) 

133 (102) 

Domein Spirituele associatie: 
aantal respondenten met min-
stens één categorie

89% (39%) 

Diepgaande vormen van Spirituele associatie

Bovenstaande tabel vertoont enkele opvallende uitkomsten. Allereerst valt het hoge 
percentage respondenten van de interviews op dat Spirituele Associatie Algemeen in 
verband brengt met het eigen onderwijswerk (89%). Maar ook het percentage respon-
denten Spirituele Associatie Kerkelijk is hoog te noemen (50%). Dit geldt des te meer, 
wanneer we deze gegevens vergelijken met de uitkomsten van de enquête roeping (39% 
resp. 3%). In het discussiehoofdstuk kom ik op deze uitkomst van het onderzoek nog 
terug (7.5).

Bij de percentages valt vervolgens nog het volgende op. Terwijl bij de enquête roeping 
de verhouding tussen de percentages respondenten (39% tegenover 3%) nauwelijks ver-
schilt van de verhouding tussen de percentages coderingen (93% tegenover 7%), ligt die 
verhouding bij het interview anders. Hier is met betrekking tot de categorie SA-alge-
meen sprake van ruim tweemaal meer coderingen dan bij SA-kerkelijk (89% tegenover 
79% vergeleken met 50% tegenover 21%). Hoewel ook hier het aantal respondenten 
doorslaggevend is, zegt dit verschil toch iets over de accenten die respondenten in dit 
opzicht leggen. 

Het bovenstaande wordt pas duidelijk wanneer we naar de inhoud van betreffende 
uitspraken (zowel bij SA kerkelijk als SA algemeen) kijken. Hier valt de verweven-
heid van het domein Spirituele Associatie met de persoonlijke levensgeschiedenis van 
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respondenten op (zie ook 5.3.1.3 en 5.3.1.7; en voor R-15: 6.1). Met soms diepgaande 
verhalen maken respondenten duidelijk dat de spirituele associaties verankerd zijn bin-
nen hun biografische ontwikkeling, als mens en daarmee samenhangend als leerkracht. 
Daarbij valt op dat de echt persoonlijke verhalen steeds betrekking hebben op de cate-
gorie Spiritueel Algemeen. Hieronder bespreek ik kort de inbreng van een aantal res-
pondenten om een beeld te schetsen van met name de samenhang tussen de spirituele 
associatie en de onderwijsinzet.

Zo ziet R-1 het leven op aarde als een leerschool, waar je verschillende keren de kans 
krijgt om ‘een stukje vérder te komen’. Vanuit dat perspectief hebben we hier een taak: 
je bent hier niet alleen voor jezelf, maar voor elkaar: “Dus eigenlijk is alleen maar het 
grote Credo: Deel samen en red de wereld”. Deze visie werkt voor haar als inspiratie-
bron voor haar dagelijkse inzet voor de leerlingen. Twee andere respondenten (R-4 en 
R-7) waren jarenlang kerkelijk actief, maar door bepaalde ontwikkelingen hebben ze 
hun heil buiten dit verband gezocht. Gebleven is een diep aanvoelen van de spirituele 
dimensie van het bestaan. Bij beide respondenten leidt deze gevoeligheid tot een ‘goed 
willen zijn voor anderen’ (R-4; nuchter geeft R-2 hierbij aan dat dit helpen ook kan 
zonder die spirituele beleving). R-6 heeft halverwege zijn onderwijsloopbaan een soort 
crisis doorgemaakt; door middel van meditatie en workshops heeft zijn wereldbeeld 
een spirituele verdieping gekregen (nadat hij in zijn katholieke opvoeding ‘god-dood’ 
gemaakt was) (vgl. R-14). In de concrete lespraktijk ervaart hij regelmatig een ‘wolk 
van energie’ die er tussen hem en de leerlingen hangt (vgl. R-16). De ervaring van deze 
energie werkt niet alleen verbindend, maar ook motiverend voor alle betrokkenen. 
R-9 ziet in ieder mens, ieder kind als evenbeeld van God; deze overtuiging inspireert 
haar het goede in ieder kind te zien. Mede op grond van die visie wil zij haar bijdrage 
leveren aan het ontplooiing komen van dit goddelijke in de mens (vgl. R-7, R-8, R-9, 
R-11). Drie andere respondenten geven aan dat hun pedagogisch aanvoelen verdiept is 
door de ontwikkeling van hun spirituele gevoeligheid (R-8, R-11 en R-17). 

Getuige de vele, soms indrukwekkende praktijkverhalen vormen de spirituele associa-
ties geen luchtfietserij, maar bezitten ze blijkbaar een intrinsiek motiverende kracht om 
de beste krachten te wijden aan de medemens. De vraag of de aanwezigheid van dit 
domein bij de respondenten van de interviews op roeping wijst, kan pas in samenhang 
met de andere domeinen in 6.2.4 besproken worden. 
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6.2.2.4 Het domein kwalificatie

In deze paragraaf kleur ik het domein Kwalificatie (inclusief onderliggende catego-
rieën) in op grond van de onderzoeksgegevens van de interviews. De vraag is immers 
of en zo ja, op welke wijze het domein Kwalificatie voorkomt binnen de interviews. 
In de onderstaande tabel worden de gegevens van het domein Kwalificatie en de on-
derliggende categorieën schematisch weergegeven (tussen haakjes staan de gegevens op 
grond van de enquête roeping).

Tabel 6.4. Het domein kwalificatie op grond van de 2 x 18 interviews (in vergelijking met de uitkom-
sten van de enquête) 

Domein roeping: Kwalificatie Percentages respondenten van 
de interviews (18 pp.) (tussen 
haakjes percentage respondenten 
van de enquête (210 pp.)) 

aantal coderingen en percenta-
ges m.b.t. de verhouding van de 
categorieën binnen de dimensie 
Intern ethos (tussen haakjes de 
data van de enquête) 

Kwalificatie 94% (21%) 74
37% (88%) 

KW-Voldoening op grond 
van zelfwaardegevoel en 
beroepsvoldoening 

94% (3%) 126
63% (12%) 

Totaal aantal coderingen inter-
views (totaal aantal coderingen 
enquête roeping) 

200 (57) 

Domein Kwalificatie: aantal 
respondenten met minstens één 
categorie

94% (24%) 

In de bovenstaande tabel valt allereerst het hoge percentage respondenten op dat in de 
interviews spreekt over zowel de categorie ‘kwalificatie’ als de categorie ‘voldoening op 
grond van kwalificatie’ (94% voor beide categorieën). Dit percentage valt des te meer 
op wanneer we het vergelijken met de betreffende percentages bij de enquête roeping 
(21% resp. 3%). Ook hier geldt dat dit zowel aan de respondenten kan liggen als aan het 
verschil in onderzoeksinstrument. 

Ten tweede valt het volgende op. Terwijl bij de enquête roeping de verhouding tussen 
de percentages respondenten (21% tegenover 3%) vrijwel gelijk is aan de verhouding 
tussen de percentages coderingen (88 tegenover 12%), ligt die verhouding bij het inter-
view anders. Hier is met betrekking tot de categorie ‘kwalificatie’ sprake van ruim an-
derhalf keer minder coderingen bij betreffende respondenten dan bij ‘KW-voldoening 
op grond van zelfwaardegevoel en beroepsvoldoening’ (94% tegenover 37% vergeleken 
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met 94% tegenover 63%). Hoewel ook hier het aantal respondenten doorslaggevend 
is, zegt dit verschil toch iets over de accenten die respondenten in dit opzicht leggen. 
Blijkbaar komt de specifieke kwalificatietaak minder vaak ter sprake in de interviews 
dan de voldoening die men hier aan ontleent.

Voor wat de inhoud van betreffende coderingen betreft verwijs ik naar het vorige 
hoofdstuk (5.3.3, 5.3.4 en 5.3.5). Daar staat ook uitgewerkt dat beide categorieën in 
veel gevallen gecombineerd met het relationeel-pedagogische aspect voorkomen. De 
vraag of de duidelijke aanwezigheid van het domein Kwalificatie bij deze respondenten 
wijst op roeping bespreek ik in 6.2.4. 

Hieronder geef ik ter illustratie enkele uitspraken die de kwalificatietaak als zodanig 
en de samenhang tussen kwalificatietaak en relationeel-pedagogische gerichtheid laten 
zien. De volgende respondent spreekt over zijn kwalificatietaak en met name over de 
verschuiving die op dit punt doormaakt:

“Ik heb een tijd gehad waarin ik me ben gaan terugtrekken. Een tijd waarin ik me 

heb beperkt tot het begeleiden van leerlingen bij het maken van hun opdrachten 

uit hun werkboek en tot het ad hoc uitleggen van onderwerpen. Dat is nou aan 

het draaien. Van: ik moet toch een aantal lessen geven, dus ik ben van plan mijn 

maatstaven terug te schroeven en mijn uitgangspunten te veranderen, zodat ik toch 

werkvormen kan vinden die de leerlingen, ook al zijn ze blijkbaar nauwelijks geïn-

teresseerd, tóch een ervaring opleveren” (R-14).

In de volgende twee citaten komen zowel het kwalificatie- als relationeel-pedagogische 
aspect naar voren:

“Werken met mensen ten behoeve van mensen, om ze verder te krijgen in hun leven, 

zakelijk, maar ook emotioneel” (R-5).

“Ik vind pedagogiek eh, net zo belangrijk als eh, als het vak, omdat ik denk als je, als 

de relatie niet goed is met de kinderen, dat ze ook weinig van je zullen accepteren 

en dat je dan ook heel veel bezig bent met de randdingen, van orde herstellen en 

weerstanden weg proberen te nemen. Eh, ik denk dat het heel belangrijk is dat je 

heel veel investeert in de relatie en dat dan, dat ze dan vanzelf wel openstaan voor, 

ja, de inhoud die je kwijt wil. Hoop je dan” (R-13) 

Het laatste citaat hier laat zien hoe een respondent voldoening kan beleven aan zijn 
inzet op het gebied van kwalificatie: 
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“Wat me blij maakt, als ik een hele dag voor de klas heb gestaan en het is als een 

tíerelier gelopen, dan, hé, ik bereid ook altijd mijn lessen voor, dus ik heb ook altijd 

mijn bedoelingen met die dag, en dan, dan maakt me dat echt blij. Dat het…, al-

lemaal lekker automatisch, natuurlijk gaat, hé. Zonder irritatie, gewoon allemaal 

aan het werk gaat” (R-5).

6.2.3 Antwoorden op de expliciete vraag naar roeping (vraag 16) 

Op het einde van het tweede interview heb ik alle 18 respondenten expliciet de vraag 
gesteld naar hun visie op het begrip roeping: “Hoe kijk je aan tegen het begrip roeping met 
betrekking tot jouw staan in het onderwijs?” (vraag 16 van het semigestructureerd, open in-
terview). Door deze vraag helemaal op het einde te plaatsen voorkwam ik beïnvloeding 
op dit punt. In deze paragraaf analyseer ik de antwoorden op deze vraag. Hieronder 
geef ik in tabelvorm een globaal overzicht van de visie op dit punt van de respondenten 
om daarna de inhoudelijke kant van deze gegevens te bespreken.

Tabel 6.5. Antwoorden op vraag 16

Antwoorden op vraag 16 Aantal respondenten Percentages

Geen roeping 6 (R-2, R-6, R-8, R-9, R-10, R-12) 33%

Wel roeping 9 (R-3, R-7, R-11, R-13, 1-14, R-15, 
R-16, R-17, R-18) 

50%

Misschien / onbewust 3 (R-1, R-4, R-5) 17%

Geen roeping

Zes respondenten geven aan dat zij roeping niet in verband brengen met hun eigen 
staan in het onderwijs; drie respondenten geven hierbij als reden aan dat het woord roe-
ping verkeerde associaties oproept om hun onderwijswerk te typeren. Roeping roept 
voor hen associaties op met ‘iets van hogeraf ’ (R-6), ‘je opofferen’ (R-8), ‘van jongs af 
aan niks anders willen’ (R-9), ‘zo voorbestemd, alsof er maar één mogelijkheid is’ (R-
10) en ‘uitverkoren zijn’ (R-12). Dergelijke associaties vinden deze respondenten niet 
op zichzelf van toepassing. Zo stelt R-6 resoluut: “En die God, of die geest, of hoe je 
het ook noemt, die heeft er mij niet toe aangezet”. Wel geven R-9 en R-12 aan dat 
hun onderwijswerk wel aspecten van roeping kent zoals het hard moeten willen wer-
ken en het graag om gaan met leerlingen. Beide zaken zijn voor deze respondenten 
noodzakelijk, “anders haak je af ” (R-9). R-8 geeft aan dat sommigen haar werk mis-
schien als roeping zien, maar zij zelf niet: “Ik vind het gewoon helemaal geweldig, het 
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daadwerkelijk met de kinderen werken’. Daar heeft zij geen roeping voor nodig (vgl. 
R-10). De vierde respondent heeft vanuit haar katholieke opvoeding vooral religieuze 
associaties bij roeping: “En dat werd mij als kind eigenlijk voorgeschoteld dat je op een 
gegeven moment het lícht zag”. En al brengt zij zelf in dat er bij het onderwijs sprake 
is van een ‘heel ander type roeping’ dat te maken heeft met ‘het goed en fijn kunnen 
functioneren in het onderwijs’, vindt ze toch dat haar onderwijswerk geen roeping is: 
“Nee, het is de weg van je hart volgen, denk ik. En van je verstand” (R-2). 

Misschien / onbewust roeping

Drie respondenten geven aan dat hun staan in het onderwijs eventueel met roeping te 
maken heeft. Zo geven R-1 en R-5 aan nog nooit in termen van roeping over hun 
onderwijsinzet nagedacht te hebben. Maar het stellen van vraag 16 brengt hen op een 
punt waar R-4 uit zichzelf al gekomen was, namelijk bij de vraag of het roeping is. 
R-1 overweegt nu of “roeping misschien zit in het feit dat je probeert veel voor de 
kinderen te doen” en dat “als het goed met ze gaat je dat zelf ook voelt”. Het zou in 
haar ogen toch wel eens roeping kunnen zijn, omdat ze altijd al iets wilde gaan doen 
met kinderen en een grote feeling met kinderen heeft. R-5 beschrijft hoe ze als 7-jarig 
meisje al voor onderwijs koos en stelt dankbaar: “Na 36 jaar onderwijs kan ik alleen 
maar beamen dat mijn gevoelen en keuze goed waren”. Geconfronteerd met het woord 
roeping vermoedt zij dat in de vele gesprekken over de zin van het leven, ‘het woord 
roeping onbewust voor haar doorspeelt’. R-4 stelde zich daarentegen al langer vragen 
met betrekking tot het thema roeping: “Ben ik wel geroepen, of ben ik er gewoon 
ingerold?” en in het verlengde hiervan: “Waarom vind ik het zo leuk?”. Zij vindt dat 
de term roeping eerder bij artsen thuis hoort, want “dan moet je toch wel een énórm 
iets in je innerlijk hebben, een drijfveer, een krácht die jou constant oproept om ermee 
– ondanks teleurstellingen – door te gaan”. Dat heeft voor haar meer met roeping te 
maken dan haar eigen onderwijswerk, dat ze ‘gewoon léuk vindt’. 

Wel roeping

Negen respondenten geven aan hun staan in het onderwijs als roeping te zien. Bij al 
deze respondenten wordt roeping gekenmerkt door het samengaan van enerzijds het 
werken van binnenuit en anderzijds het doel van deze inzet. 
Wat betreft het werken van binnenuit spreken deze respondenten over: drijfveer / drive 
(van jongs af aan; R-3); leven vanuit mijn hart, vanuit je zijn (R-7); gevoel van binnen-
uit (R-11); ook jezelf in het werk leggen (R-13); werken vanuit je hart / je verlangen 
volgen (R-14); een bepaalde drang door alles heen (R-15); iets dat heel erg diep van 
binnen komt (R-16); iets dat je echt van binnenuit voelt (R-17) en ten slotte: al van 
jongs af aan per se les willen geven (R-18). 
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Wat betreft het doel van de inzet spreekt men over: kinderen begeleiden in hun ontwik-
kelingsproces (R-3); voor mensen willen werken, eventueel ook zorg (R-7); iets geven 
aan mensen (later eventueel oudere mensen helpen; R-11); graag met kinderen omgaan / 
mensen willen ondersteunen (R-13); veranderen van onderwijs m.b.t. omgaan met kin-
deren, meer innerlijke ontwikkeling en verbetering zorgsysteem (R-14); mensen op hun 
levensweg iets meegeven (non profit; R-15); voorbeeldfunctie voor de leerlingen mogen 
vormen (R-16); mensen verder brengen (R-17) en ten slotte: kinderen iets leren (R-18). 
In het verlengde van het werken van binnenuit en ten dienste van de leerlingen zegt 
een aantal respondenten over het op deze manier werken: het is een manier van open 
zijn (R-7); het geeft een fijn gevoel (R-11); de ervaring dat alles samen komt (R-13, 
R-15); het dient je eigen integriteit (R-14); leerlingen leren / luisteren als vanzelf (R-
11, R-16); dat is het mooiste wat er is (R-18). Het werken vanuit roeping geeft boven-
dien de kracht om de druk die het onderwijs vaak met zich meebrengt te doorstaan 
(R-8, R-11, R-13, R-15). 
Voor deze respondenten staat roeping als het ware symbool voor de samenhang van het 
werken op basis van innerlijke motivatie én het willen bijdragen aan de ontwikkeling 
van mensen, met name leerlingen en ook leraren. Deze manier van werken wordt als 
mooi en zinvol ervaren. Anders gezegd, deze vorm van inzet komt uiteindelijk niet al-
leen de ander, maar ook de eigen persoon ten goede.

6.2.4 Het begrip roeping op grond van alle data uit de interviews

Op drie manieren is in de vorige subparagrafen onderzocht op welke wijze roeping 
een rol speelt binnen de onderzoeksgegevens van de 18 interviews. Hier bespreek ik de 
uitkomsten van deze drie deelonderzoeken in hun onderlinge samenhang.

Expliciet spreken over roeping in de interviews

In 6.2.1 bleek dat slechts één respondent (R-15) in de interviews (minus vraag 16) 
expliciet over roeping heeft gesproken; de uitkomst daarvan komt overeen met zijn 
antwoord op vraag 16 (6.2.3). Deze respondent is op beide plaatsen positief met betrek-
king tot het woord roeping om zijn staan in het onderwijs te typeren.

Roeping binnen de interviews op grond van de vier domeinen

In 6.2.2 is aangetoond dat alle vier domeinen Roeping, (IE, RP, SA en KW) voorko-
men binnen de onderzoeksdata van de interviews. Bovendien komen ook alle onderlig-
gende categorieën, zoals die in hoofdstuk 4 geïdentificeerd zijn, voor in de interviews. 
Opvallend zijn de (zeer) hoge percentages respondenten bij de interviews. Overigens 
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wil het onderzoeksgegeven dat de vier domeinen roeping bij vrijwel alle respondenten 
van de interviews voorkomen op zich nog niet zeggen dat er sprake is van roeping. Er 
kan immers pas over roeping gesproken worden binnen de samenhang van de domei-
nen Intern Ethos en Relationeel-Pedagogische gerichtheid (waarbij Kwalificatie bin-
nen deze gerichtheid een ondergeschikte plaats inneemt); de domeinen Intern Ethos 
en Relationeel-Pedagogisch kunnen daarbij bovendien samengaan met, respectievelijk 
verdiept worden door Spirituele Associatie (zie 4.7). Wanneer we de vier afzonderlijke 
domeinen van de interviews met elkaar vergelijken met het oog op bovengenoemde 
samenhang ontstaat het volgende beeld. 

Samenhang van de domeinen Intern Ethos en Relationeel-Pedagogisch

Het bij alle respondenten aanwezige domein Intern Ethos staat in een duidelijke sa-
menhang met het eveneens bij alle respondenten aanwezige domein Relationeel-Pe-
dagogisch. Zoals boven aangegeven is in nogal wat uitspraken Intern Ethos sprake van 
een innerlijk gefundeerde gerichtheid naar buiten; bovendien laat de context van de 
uitspraken van het domein Intern Ethos een samenhang met het domein Relationeel-
Pedagogisch zien. Hiermee corresponderend wijzen nogal wat uitspraken van het do-
mein Relationeel-pedagogisch op Intern Ethos, bijvoorbeeld in de uitdrukking ‘zich 
met hart en ziel willen inzetten voor de leerlingen’. De volgende citaten illustreren de 
samenhang tussen Intern Ethos en Relationeel-Pedagogische gerichtheid:

“Je ziel ergens in leggen, … is dat je betrokkenheid … toont in mensen, en met 

kinderen. En hún problemen signaleert. Probeert wat je kunt om een oplossing te 

bieden, een helpende hand. Je kunt niet hun problemen oplossen, dat moeten ze 

zelf doen, maar je mag wel een helpende hand…” (R-1).

“[gevraagd naar de diepste overtuiging als leerkracht] Dat in iedere leerling iets 

goed zit. En dat je dat goede naar boven moet halen. Ik heb eh, ik heb collega’s 

die echt een hekel aan leerlingen kunnen hebben. Nou, dat kan ik niet. Het zijn 

kinderen, en eh, dan doe ik of iets verkeerd, of eh, ze zitten zelf niet lekker in hun 

vel. Maar dan moet je proberen dat op te lossen en eh, d’r is geen een kind die eh, 

die eh, koste wat kost, echt, ja, nee. Daar ben ik van overtuigd. [lachend]. Eh, eh, 

ja, die [overtuiging, B.B.] wordt eigenlijk bevestigd doordat het merendeel van de 

leerlingen eh, uiteindelijk, ja, blij kun je niet zeggen, maar toch tevreden zijn met 

wat ze, met als ik ze geholpen heb of als ik iets gedaan heb” (R-18).

Samenhang van de domeinen Intern Ethos, Relationeel-Pedagogisch en Spirituele Associatie
Bij de interviews is er ook een samenhang waargenomen tussen de domeinen Intern 
Ethos, Relationeel-Pedagogisch en Spirituele Associatie (89% van de respondenten). 
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Hier hangen uitspraken Spirituele Associatie (algemeen en kerkelijk) samen met zowel 
het domein Intern Ethos als het domein Relationeel-Pedagogisch. De volgende citaten 
geven deze samenhang aan:

“Mijn krachtbron. Samengevat: het innerlijk weten dat wij spirituele wezens zijn 

die een fysiek menselijke ervaring hebben. Dat alles een betekenis heeft die gekend 

kan worden, hoe “onprettig” dat soms ook voor het ego moge zijn” (R-14).

“Paranormaal zou ik zelf liever niet zeggen. Liever spiritueel. (…) Intuïtief, ja. 

(…) Ik heb heel veel structuur. (…) Maar die zorgsoort-leerlingen die zijn ál-le-

bei héél verschillend [zachtjes en heel betrokken uitgesproken]. Die pak ik altijd op 

een totaal verschillende manier aan. (…) Vanuit jezelf, vanuit mijn intuïtie, vanuit 

mijn intuïtie. En vanuit m’n, m’n zíjn. En het respectvolle. Natuurlijk ook een stukje 

kennis van dit, van deze kenmerken horen bij dit probleem” (R-17).

“En ik probeer alleen maar de kinderen bij te brengen dat de bijbel ons wil hélpen 

om te komen tot goede dingen. Wat ze met goed nieuws, wat wij vandaag de dag 

ermee kunnen doen” (R-2).

Samenhang van de domeinen Relationeel-Pedagogisch en Kwalificatie

Het domein Kwalificatie wordt bij veel coderingen gecombineerd genoemd met het 
domein Relationeel-Pedagogisch. Zo geven meerdere respondenten aan dat de kwali-
ficatie pas echt goed mogelijk is, wanneer er sprake is van een goede onderlinge relatie 
tussen leraar en leerling (en). De volgende citaten illustreren deze samenhang:

“Een willekeurige les. Ik heb de stof goed overdacht en didactische werkvorm (en) 

erbij gekozen. Ik kan me dan volledig concentreren op de interactie. (…) Allerbe-

langrijkste blijft: lekker in je vel zitten is voorwaarde om goed les te kunnen geven 

en voor de lln. is het ook voorwaarde om goed te kunnen ontvangen en geven” (R-6).

“Ja, dat je ‘t contact met de kinderen kunt maken. Dat je het, het respéct voor de 

kinderen hebt voor hoe ze zijn. Dat je ze in basis accepteert zoals ze zijn. En dan 

natuurlijk wat praktische vaardigheden zoals iets goed kunnen uitleggen en eh, eh, 

goed snappen, kunnen analyseren waar leerproblemen door ontstaan en hoe je die 

aan moet pakken. Maar vooral vind ik, als je een basisrespect voor de kinderen hebt, 

dan kunnen zij dat ook voor jou hebben. Denk ik. Zo is het mij altijd vergaan. Ja. En 

met ieder kind op zich proberen een goed contact te hebben” (R-17).
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Roeping op grond van de samenhang van de domeinen

Op grond van de boven besproken samenhangen tussen allereerst de domeinen Intern 
Ethos (IE) en Relationeel-Pedagogisch (RP) en in het verlengde daarvan de samenhan-
gen met de domeinen Spirituele Associatie (SA) en Kwalificatie (KW) kan met betrek-
king tot alle respondenten interviews gesproken worden van roeping.

Roeping op grond van de expliciete vraag naar roeping (vraag 16) 

In 6.2.3 zijn de antwoorden op de expliciete vraag naar roeping geanalyseerd. Hier 
bleek dat 50% van de respondenten positief aankijkt tegen het begrip roeping om hun 
staan in het onderwijs te typeren. Een derde (33%) daarentegen zag het begrip roeping 
als ongeschikt om het eigen onderwijswerk te typeren. Een zesde ten slotte (17%) twij-
felde of het begrip roeping van toepassing zou kunnen zijn om het eigen staan in het 
onderwijs te typeren. 

Roeping bij de respondenten op grond van alle data uit de interviews

Wanneer alle bovenstaande gegevens gecombineerd worden kunnen we het volgende 
concluderen. Voor de helft van de respondenten (R-3, R-7, R-11, R-13, 1-14, R-15, 
R-16, R-17, R-18) is er duidelijk sprake van roeping. Zowel naar hun eigen inschatting 
(dit geldt in het bijzonder voor R-15) als op grond van de analyse van de interviews 
met behulp van de vier domeinen van roeping afkomstig uit de enquête roeping. 

Voor wat betreft een derde van de respondenten (R-1, R-4, R-5) kan ook van roeping 
gesproken worden. De analyse van de interviews in domeinen (en categorieën) geeft 
voldoende redenen om over roeping te kunnen spreken bij deze respondenten. Dat zij 
zelf aarzelen en spreken in termen van ‘misschien’ en ‘onbewust’ doet hier geen afbreuk 
aan. Het laat echter wel zien dat het woord roeping als zodanig niet direct tot hun vo-
cabulaire behoort; bovendien roept het woord roeping associaties op die haaks staan op 
de inhoudsbepaling van het begrip roeping op grond van de enquête roeping. 

Dit laatste is met name het geval bij een derde (33%) van de respondenten (R-2, R-6, 
R-8, R-9, R-10, R-12). Ofschoon de analyse van de interviews met behulp van de 
domeinen en categorieën roeping duidelijke aanwijzingen geeft voor de aanwezigheid 
van roeping, wijzen deze zes respondenten het begrip roeping af om hun onderwijs-
werk mee te typeren. De analyse van de redenen van deze afwijzing laat iets zien wat 
bij de enquête roeping ook al zichtbaar werd. Zo leverde deze enquête in hoofd-
zaak de vier domeinen roeping op, maar ook werd duidelijk dat het begrip roeping 
negatieve associaties kan oproepen. Deze negatieve associaties vormen voor deze zes 
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respondenten de overheersende betekenis van roeping, op grond waarvan zij het begrip 
roeping afwijzen. Gezien hun eigen betekenisgeving met betrekking tot het woord 
roeping een begrijpelijke en legitieme zaak. Maar dat neemt niet weg dat de feitelijke 
inhoud van hun interviews redenen te over geeft om te spreken over roeping bij deze 
respondenten. Op deze discrepantie ga ik in het discussiehoofdstuk nader in. 

In de biografische schets (6.3) zal de samenhang van de domeinen van roeping ver-
duidelijkt worden aan de hand van het professioneel zelfverstaan van een van de 18 
respondenten van de interviews. Deze schets dient mede ter voorbereiding van het 
beantwoorden van de derde onderzoeksvraag.

6.3 Biografische schets: Worden wie je bent!

6.3.1 Inleiding

In deze paragraaf geef ik een schets van één van de respondenten en wel om twee re-
denen. De eerste reden betreft het volgende. Daar ‘de inhoud en de betekenis’ van con-
structen zoals professioneel zelfverstaan en roeping ‘voor het individu ingevuld en be-
grepen moeten worden vanuit het globale loopbaanverhaal’, aldus Kelchtermans (1994: 
90), wordt een van de respondenten uitvoerig en diepgaand geschetst. Hierbij worden 
de dimensies van het professioneel zelfverstaan en de domeinen van roeping verduide-
lijkt vanuit het betreffende loopbaanverhaal. De begrippen ‘roeping’ en ‘professioneel 
zelfverstaan’ zijn immers afgeleide termen, die uiteindelijk slechts betekenis hebben 
vanuit de onderwijservaringen van de respondent zelf. Bovendien wordt op deze wijze 
de samenhang van de verschillende termen biografisch verduidelijkt. De tweede reden 
voor deze biografische schets is dat op deze wijze meer recht gedaan wordt aan de nar-
ratieve aard van de inbreng van de respondenten tijdens de interviews. 

Uiteraard had iedere respondent voor deze schets in aanmerking kunnen komen. Om 
een keuze te bepalen heb ik laten meespelen of er bij betreffende respondent sprake is 
van spreiding van de coderingen over de verschillende dimensies van het professioneel 
zelfverstaan en over de domeinen van roeping (inclusief categorieën), omdat deze sprei-
ding de aanwezigheid van roeping meer aannemelijk maakt. Hoewel de meeste respon-
denten vanuit dit oogpunt in aanmerking kwamen is gekozen voor R-17, met name 
omdat bij haar sprake was van een grote verscheidenheid aan categorieën binnen de 
respectievelijke dimensies en domeinen. In de schets zal duidelijk worden dat er sprake 
is van een zodanige samenhang tussen de verschillende domeinen, resp. dimensies dat 
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het geoorloofd lijkt om te spreken over roeping bij deze respondent (voortaan aan te 
duiden met R). 

De opbouw van deze paragraaf is als volgt. Allereerst wordt de onderwijsloopbaan van 
R in notendop beschreven. Daarna sta ik uitvoerig stil bij de dimensie Zelfbeeld van 
R (bij deze dimensie spelen de domeinen Intern Ethos, Relationeel-Pedagogisch en 
Spirituele Associatie een rol). Vervolgens ga ik over tot de bespreking van de dimensie 
Beroepsmotivatie, waarbinnen het domein Intern Ethos een rol speelt. Met voorgaan-
de gegevens als achtergrond zal de Taakopvatting van R besproken worden; bij deze 
taakopvatting spelen drie domeinen een rol: het domein Relationeel-Pedagogisch, het 
domein Kwalificatie en ook het domein Spirituele Associatie. Daarna worden de di-
mensies van Zelfwaardegevoel, Beroepsvoldoening en Toekomstperspectief besproken 
en de daarbij horende domeinen. Ten slotte eindig ik met een beschouwing over de 
aanwezigheid van roeping binnen het professioneel zelfverstaan van deze respondent. 
Anders gezegd, ik schets het professioneel zelfverstaan en het roepingbesef van R zoals 
dat zich in dertig jaar heeft ontwikkeld en verdiept.

6.3.2 Loopbaanverhaal

Na haar middelbare school wilde R graag het onderwijs in, omdat het overdragen van kennis haar 
aansprak. Wel twijfelde R of zij Frans zou gaan studeren of naar de Pedagogische Academie zou 
gaan. “Het werd de PA, omdat je daar uitgaat van het begeleiden van een kind, en niet van een 
vak dat ik toevallig leuk vind”. Zo is zij eind jaren ’70 begonnen als vakdocent muziek PO om 
daarna ongeveer 15 jaar op diverse basisscholen te werken. Mede vanwege haar kinderen stopt R 
een paar jaren met lesgeven. Wel volgt zij in die tijd een opleiding tot Remedial Teacher en start 
zij in 1998 een eigen RT- en adviespraktijk (daarbij is ze ook freelancer adviesgesprekken hoog-
begaafde kinderen). In de periode van de beide interviews staat R alweer 5-6 jaar voor de klas op 
een middelbare school, waar ze Frans geeft in de onderbouw (vmbo-t, havo, vwo). Daarnaast doet 
zij schoolbreed de begeleiding van de zorgleerlingen cluster 4.

Ofschoon R een aanbod kreeg om tot het management van de school toe te treden, heeft ze dit toch 
niet gedaan. En wel omdat ze contact met de kinderen wil houden. Hoewel beleid haar interesse 
heeft, heeft ze geen zin om in ‘allerlei vergadersituaties en papierwinkels’ terecht te komen. Maar 
als ze op dit moment zelf een keuze mocht maken, dan zou ze het liefste ‘voor negentig procent 
stoppen met de klassen’ om zich ‘met de zorgleerlingen bezig te houden’. Ten slotte vermeldt R 
nog de erkenning binnen de school als een positieve factor voor haar functioneren. Zo geeft ze aan 
dat ze zich erkend voelt door zowel de leerlingen, door de vakcollega’s Frans als door het manage-
ment en de directie.
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Nu, met dertig jaar onderwijservaring heeft zij haar oorspronkelijke relationeel-pedagogische 
interesse in het begeleiden van kinderen geïntegreerd met haar lesgeven aan leerlingen uit het 
voortgezet onderwijs als lerares Frans: “Ik vind het leuk om iets uit te leggen, om kennis over te 
brengen, waarbij ik me continu afstem op de leerlingen”. Opvallend is dat ze hierbij aangeeft dat 
“niet kennis het doel is, maar afstemming die kan leiden tot kennisoverdracht”. In het verlengde 
van haar eigen leven wil zij kinderen dichter bij zichzelf en verder in hun ontwikkeling brengen. 
Daarbij maakt het voor haar niet uit of die ontwikkeling nu cognitief of anderszins van aard is.

6.3.3  dimensie Zelfbeeld en de domeinen Intern Ethos, 
Relationeel-Pedagogisch en spirituele Associatie

R vertelt open over haar staan in het onderwijs. Op grond van deze verhalen kan zij 
gekenschetst worden als een veelzijdige persoonlijkheid. Zo is zij zowel sterk intuïtief 
van aard als organisatorisch sterk. Ook weet zij vakinhoudelijke interesse te koppelen 
aan een diepe relationeel-pedagogische gerichtheid. Hieronder ga ik in op een aantal 
kenmerken van haar persoonlijkheid om haar zelfbeeld nader in te kleuren; haar eigen 
ontwikkeling zal daarbij niet buiten beeld blijven. 

Organisatorisch

R houdt van een goede organisatie, vooral als de leerlingen hier baat bij hebben. Zon-
der strikt te willen zijn, schrijft ze voorafgaand aan de les op een vaste plaats op het 
bord wat er deze les gedaan wordt. Bovendien krijgen de leerlingen aan het eind van de 
les altijd het huiswerk op een ander bord, ook op een vaste plaats. Zo weten leerlingen 
altijd duidelijk waar ze aan toe zijn, te meer omdat “proefwerken en overhoringen altijd 
op vaste dagen met minimaal een week voorbereidingstijd” worden opgegeven. R ziet 
als een van haar sterke kanten dan ook dat ze ‘organisatorisch sterk’ is. 

Herrie en stilte

Haar zwakke kant is dat ze “(…) helemaal stapelgek wordt van herrie”. Zo kan ze van 
een heel druk lesuur tot ’s avonds laat last hebben. Zo vindt ze bijvoorbeeld sportdagen 
verschrikkelijk: “En dan niet zozeer de activiteit (…) op zich, maar het rumóer. (…) 
Het feitelijke lawaai”. De stilte is aan haar beter besteed. Ze is ervan overtuigd dat de 
werkelijk belangrijke dingen niet in de hectiek, maar in de stilte gebeuren. Dit beleeft 
ze niet alleen in de natuur waar ze graag uren in stilte rondwandelt, maar ook in het 
klaslokaal. In het nagesprek van het eerste interview geeft R aan dit in de klas regelma-
tig aan de orde te stellen. Zo zegt ze dikwijls tegen haar leerlingen: “Okay, we gaan aan 
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het werk, ik wil dat het stil is, want in de stílte gebeurt het”. Zeker wanneer leerlingen 
aan het nadenken zijn over iets, beveelt ze deze stilte aan. Soms zegt ze in het verlengde 
van haar pleidooi voor stilte: “En niet alleen bij Frans” en ze hoopt dat één of meer 
leerlingen het zinnetje “In de stilte gebeurt het” onthouden. In het interview zelf valt 
op dat R regelmatig even rust neemt, waarbij af en toe zelfs een weldadige stilte valt. 
Verderop zal duidelijk worden waarom de stilte voor haar van zo groot belang is.

Geïnteresseerd in mensen

Het domein Relationeel-Pedagogisch speelt vanaf het prilste begin van de onderwijs-
loopbaan van R al een voorname rol. Zo laat haar keuze om naar de Pedagogische Aca-
demie te gaan in plaats van Frans te gaan studeren al zien dat het R echt om de mens 
te doen is in de leerling. Deze mens wil zij bereiken, zowel omdat zij dat contact leuk 
vindt als om iets mee te geven. Zo wil ze de jonge mens graag een stukje begeleiden 
op de levensweg; wat ze daarbij meegeeft is van ondergeschikt belang. Als het maar ten 
goede van die leerling is. Daarom vindt R afstemming met leerlingen zo belangrijk. 
Deze interesse verklaart wellicht ook dat R zich heeft verdiept in Remedial Teaching 
en orthopedagogische kwesties. Bij de bespreking van de dimensie Taakopvatting zal ik 
hier nog op terugkomen. 

De nadrukkelijke aandacht voor respect en contact hangt samen met haar levensvisie. 
Zo gaat R er van uit “(…) dat alles, álles liefde is, en dat je vanuit liefde, vanuit zacht-
heid, iets of de anderen en jezelf kan bereiken”. In deze levensvisie komt de diepte 
van haar Intern Ethos aan het licht. Deze visie is haar inspiratiebron om “(…) vanuit 
zachtheid, maar ook vanuit duidelijkheid, kortom vanuit respect met andere mensen 
om te gaan”. Door de geboorte van haar kinderen werd R zich nog veel meer bewust 
van de rol die liefde in haar leven speelt. Zo gaf R eerder in het interview aan blij te 
zijn ‘in vertrouwen en liefde grootgebracht’ te zijn, zodat je niet ‘eerst allemaal dingen 
moet opruimen om te kunnen worden wie je bént’. De ervaring echter van ‘zóó heftig 
veel liefde voor mijn eigen kinderen’ werkte onthutsend, omdat ze ineens niet meer 
ieder kind leuk vond en ze in eerste instantie ongewild haar eigen kinderen “(…) zo 
ver bóven al die anderen stelde”. 

Intuïtie

Op de vraag of je kunt groeien in dat respect naar leerlingen toe, antwoordt R dat het 
hier ‘meer je eigen groeiproces’ betreft: “Als je daarin verder bent en meer inzicht in 
krijgt, dan kijk je vanzelf anders naar andere mensen. En ga je daar anders mee om”. 
Wanneer ik R vraag iets van haar groeiproces te beschrijven, aarzelt ze: “… Dat is 
ontzettend moeilijk, denk ik. Eh, gewoon dingen die gebeuren in je leven, de dingen 



258 Leraren, wat boeit jullie?

die je om je heen ziet, de mensen die komen en gaan en waarom”. Nadenkend beseft 
ze dat ze daar toch wel ‘altijd voor ópen gestaan heeft, om naar zichzelf te kijken. En 
naar háár aandeel in situaties’. In het verlengde hiervan geeft ze aan “(…) altijd al heel 
geïnteresseerd geweest te zijn in psychologie”. Daarbij trok ook het spirituele in de psy-
chologie haar sterk aan. Hier brengt R het domein Spirituele Associatie behoedzaam 
ter sprake. Zij spreekt hier op school nauwelijks over met anderen, in deze hectische 
wereld ontbreekt meestal de rust en privacy daarvoor. Sowieso spreekt R hier niet met 
iedereen over: “Nee, dat voel ik wel aan, tegen wie je wel wat kunt zeggen en tegen 
wie niet”. Wanneer ik doorvraag over dit intuïtieve aspect van haar persoonlijkheid, 
vertelt R dat dit een groot deel van haar leven uitmaakt. R beschrijft hoe ze gaandeweg 
haar leven zichzelf ontdekt heeft als ‘zeer sterk intuïtief naar mensen toe’: “Áchteraf ga 
je dan beseffen dat je daarom zo jong al, die kinderen goed aanvoelde”. In de klas en 
in haar begeleiding van kinderen laat ze deze intuïtie – naast haar reguliere kennis van 
zaken – altijd op de een of andere manier meespreken. De ontdekking van deze intuï-
tieve kant van haar persoonlijkheid is een bijzondere opgave geweest: “Dus moet je dat 
accepteren. En dat zijn dan dingen, daar probeer je dan ook wel wat in te groeien”. Of 
zoals ze later zegt: “Het is een kracht, maar ook een belasting”.

Persoonlijke ontwikkeling: durven groeien

Op de vraag naar haar ontwikkeling als lerares antwoordt R dat zij in de grond van de 
zaak is wie zij is. Maar door wat ze heeft meegemaakt in haar leven en in haar werk 
heeft ze zich kunnen ontwikkelen en dichter bij haar ware zelf kunnen komen. “En 
dat kun je aanwenden om een betere kwaliteit van leven en van werk neer te zetten”. 
De ontwikkelingen in haar privéleven zoals bijvoorbeeld het krijgen en opvoeden van 
kinderen, verdiepten haar betrokkenheid bij mensen. Hieronder beschrijf ik een paar 
van de ontwikkelingen die R noemde.

R was in haar beginjaren bang van ouders van leerlingen: “(…) ik was báng dat ik het 
verkeerd zou doen. (…) Dat zij kritiek op mij zouden hebben”. Maar gaandeweg ont-
wikkelde ze een gezond zelfvertrouwen, doordat “(…) je meer ervaring krijgt”, door 
“de positieve feedback die je van de kinderen krijgt” en doordat “je gróeit als mens”. 
De vraag hierbij is natuurlijk hoe je groeit als mens. R antwoordt daar stellig op: “Door 
tegen dingen aan te lopen en daar naar te durven kijken. En er wat mee te dóen”. Hier 
komt een belangrijk item in de levensvisie van R naar voren. Wanneer je ergens tegen 
aanloopt, “(…) kun je kiezen voor gróei. Of niet natuurlijk”. In dat laatste geval zeggen 
mensen: “Dan zeg je dat alles aan anderen ligt”. Het alternatief is dat je een stap in je 
ontwikkeling zet en dat is de weg die R niet alleen voor zichzelf belangrijk vindt, maar 
ook voor haar leerlingen. Zij vindt het dan ook van groot belang dat je niet te gauw 
zegt: “Dat kan ik niet”, maar je zelf de kans geeft om te ontwikkelen. Van een dergelijke 
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ontwikkeling, met de daarmee gepaard gaande onzekerheden, geeft R een concreet 
voorbeeld uit haar eigen onderwijsloopbaan.

Een belangrijke fase in die ontwikkeling was voor R de overstap van het basis- naar 
het voortgezet onderwijs. Daarbij speelde de schoolleider van de middelbare school een 
belangrijke rol. Deze vroeg haar – ze begeleidde enkele leerlingen van die school als 
Remedial Teacher – om een paar klasjes Frans te doen voor een half jaar (vervanging). 
Aangezien zij zelf nooit voor de klas had willen staan in het middelbaar onderwijs, 
wees ze dit in eerste instantie af: “Nee, ik kan dat niet”. Maar de schoolleider zei: “R, 
voor de klas staan dat kún je of dat kun je niet”. Die opmerking bleef in haar hoofd 
zitten, waarbij ze op een gegeven moment dacht: “Ja, dat kan ik, ik moet het proberen”. 
Waarop de schoolleider zei: “Je mag het een half jaar proberen”. Inmiddels werkt ze al 
weer vijf jaar op deze school en geeft ze met plezier en voldoening Franse les en bege-
leidt ze een aantal zorgleerlingen. 

In de bovenstaande alinea’s kwamen verschillende aspecten van de ontwikkeling van R 
ter sprake: haar keuze om zich orthopedagogisch te verdiepen om leerlingen beter te 
kunnen begeleiden, de geboorte van haar kinderen met de ontdekking van een ‘heftige 
liefde’, het groeien in respect en het daarbij naar zichzelf durven kijken, de ontdekking 
van de spiritueel-intuïtieve zijde van haar persoonlijkheid, het ontwikkelen van een ge-
zond zelfvertrouwen, de overstap van basis- naar middelbaar onderwijs. Bij deze zoek-
tocht spelen de domeinen Intern Ethos en Relationeel-Pedagogisch een voorname rol. 
Want zoals ze zelf ervaren heeft, slaagt deze zoektocht vaak pas, wanneer je enerzijds 
van binnenuit de moed toont om nieuwe stappen te ondernemen (Intern Ethos) en 
anderzijds het geluk mag hebben om mensen op je levensweg te ontmoeten die je be-
vestigen, maar ook uitdagen (Relationeel-Pedagisch). Zoals genoemde schoolleider R 
in haar ontwikkeling uitgedaagd en gesteund heeft, zo wil ook R voor leerlingen iets 
betekenen met het oog op hun ontwikkeling. Om hen een stapje verder te helpen in 
de zoektocht naar: ‘Worden wie je bent’. 

De in bovenstaande alinea’s aangetoonde samenhang van de domeinen Intern Ethos, 
Relationeel-Pedagogisch en Spirituele Associatie vormen een belangrijke aanwijzing 
voor de aanwezigheid van roeping bij R.
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6.3.4  dimensie Beroepsmotivatie en de domeinen Intern Ethos en 
Relationeel-Pedagogisch

Meer dan eens geeft R aan dat haar diepste wens het kunnen begeleiden van mensen en 
kinderen vormt; om hen ‘een stap verder’ te helpen. Deze ‘stap verder’ kan – samenhan-
gend met de betreffende personen – verschillend van aard zijn. Zo wil R ‘mensen bege-
leiden’ in hun proces om ‘dichter bij zichzelf ’ te komen en ‘verder in hun ontwikkeling 
te brengen’. Hier blijkt dat haar beroepsmotivatie zowel het domein Intern Ethos als 
het domein Relationeel-Pedagogisch omvat: van binnenuit wil zij andere mensen van 
dienst zijn. Dat verklaart wellicht ook waarom R met een zeker gemak de overgang 
van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs heeft gemaakt. Haar drijfveer 
om mensen, i.c. leerlingen verder te helpen wordt ook duidelijk uit de vervolgstudies 
die ze heeft gevolgd. Zo heeft ze in het verlengde van de Pedagogische Academie zich 
gespecialiseerd als docent speciaal onderwijs. Weer later heeft zij de opleidingen ‘Reme-
dial Teaching’ en ‘Werken met hoogbegaafde kinderen’ en de cursus ‘Orthopedagogiek 
voor het vreemde talenonderwijs’ gevolgd. Dit zijn voor haar allemaal invalswegen om 
leerlingen te kunnen bereiken en iets voor hen te kunnen betekenen. Ook na dertig 
jaar blijft haar oorspronkelijke motivatie (“Het werd de PA, omdat je daar uitgaat van 
het begeleiden van een kind, en niet van een vak dat ík toevallig leuk vind”) als een 
huis overeind staan. Dat zij daarbij in andere werkkringen met andere taken terecht is 
gekomen, doet daar geen afbreuk aan. Integendeel, de in die jaren opgedane ervaring 
betekent voor haar juist een verdieping en verrijking van die motivatie (zie 6.3.6 en 
6.3.7). Bovendien wil zij haar ervaringen graag doorgeven aan geïnteresseerde collega’s. 
Hierbij biedt de overdracht van leerlingen aan (nieuwe) collega’s soms een kans om 
diepgaand over haar benadering van betreffende leerlingen te vertellen. Dat hier ‘uren 
eigen tijd’ in gaan zitten, vindt ze volstrekt geen punt.

6.3.5  dimensie taakopvatting en de domeinen Relationeel-
Pedagogisch, kwalificatie en spirituele Associatie

In het verlengde van haar zelfbeeld en beroepsmotivatie ziet R zich als lerares voor 
een tweeledige, zij het samenhangende taak gesteld. Ten eerste ziet zij het als haar 
taak om contact te maken met leerlingen; deze taak betreft het domein Relationeel-
Pedagogisch. Ten tweede ziet zij het als haar taak om leerlingen iets mee te geven voor 
hun ontwikkeling; dit betreft in elk geval het kwalificatieaspect van het vak Frans dat 
zij geeft (domein Kwalificatie), maar evengoed wil ze bijdragen aan meer persoonlijke 
aspecten van de ontwikkeling van leerlingen (opnieuw domein Relationeel-Pedago-
gisch). Achtereenvolgens zal ik deze taken bespreken. 
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Contact maken

Bij haar interesse in (jonge) mensen speelt het verlangen om contact te maken een 
grote rol. Zo vertelt R verschillende keren over haar behoefte om ‘die kinderen te be-
reiken’. Op de Pedagogische Academie was die interesse al aanwezig, maar gaandeweg 
haar onderwijsloopbaan heeft ze ‘steeds meer inhoud kunnen geven aan die wens’ en 
op die manier ‘steeds meer kwaliteit kunnen gaan leveren’. Het is haar overtuiging en 
ervaring dat het voor de klas staan alles te maken heeft met ‘het contact dat je met kin-
deren kunt maken’. Op de vraag wat het belangrijkste is in het falen of slagen van een 
leerkracht antwoordt R dan ook: “Het belangrijkste, waar ik zo aan denk, is dat je ze [de 
leerlingen] respecteert zoals ze zíjn. Want als je dat niet doet, dan slaag je, denk ik, nooit 
om goed contact met ze te krijgen. Als je weerstand tegen hun persóón hebt. Want dat 
voelen ze”. Bovendien zorgt dit respect er volgens haar voor dat de leerlingen “(…) dat 
ook voor jou kunnen hebben”. Daar ligt voor haar de basis van ‘ons samenzijn’ in de 
klas. Het vervult haar daarom met verdriet dat collega’s soms minachting hebben voor 
leerlingen of situaties en cynisch reageren. Leerlingen voelen dat volgens haar aan en 
komen mede daardoor soms niet tot leren en ontwikkeling. Hier blijkt dat er sprake 
is van het domein Relationeel-Pedagogisch bij R (het betreft hier de onderliggende 
categorie ‘interesse in (omgaan met) mensen’).

Vakinhoudelijke interesse 

R heeft altijd graag les gegeven om leerlingen specifieke vakkennis bij te brengen. Ze 
schetst daarbij het grote verschil tussen het lesgeven op een basis- en op een middel-
bare school. Zo heb je als leerkracht PO veel uiteenlopende taken (‘daar moet je alles 
doen’), terwijl het VO in haar ogen makkelijker is omdat je je maar op één vak hoeft te 
richten. Wel was het voor haar in de beginperiode van het VO “(…) heel erg wennen 
dat je zo weinig met je vák, Frans in mijn geval, bezig bent, maar dat je dus vooral met 
díe kinderen bezig bent”. In de lijn met de vorige alinea geeft R hier aan dat je “(…) 
dól moet zijn” op die kinderen. “En, dat vak, dat is dan meegenomen, dat je ze daarin 
dan wat mee kan geven”. 

Dat het contact maken met de leerlingen de boventoon voert in haar lessen wil niet 
zeggen dat zij de kwalificatietaken minder serieus neemt. Zo geeft R nadrukkelijk aan 
dat bij het lesgeven ook de nodige vaardigheden komen kijken, ‘zoals iets goed kunnen 
uitleggen, kunnen analyseren waar leerproblemen door ontstaan en hoe je die aan moet 
pakken’. Naar de leerlingen kijkend stelt R zich hierbij de volgende vragen: “Waarom 
lukt het leren niet? Wat zit ervóór. Waarom is een kind niet receptief voor (dit) onder-
wijs? Waarom is er weerstand, zijn er concentratieproblemen, hoe gaat het kind om 
met zijn leerprobleem? Hoe is de attributie? Wat is de ingang bij dit kind?”. Vervolgens 
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gebruikt zij in de één op één situaties haar “(…) didactische kennis en ervaring om 
iemands leerstrategieën en compensatiestrategieën vast te stellen”. Het domein Kwali-
ficatie is bij R dus duidelijk aanwezig.

Heel belangrijk vindt R het om naar de leerlingen aan te geven dat er ‘geen domme 
vragen bestaan’. Integendeel, “Zeg het maar, ik leg het graag uit”. Zo kan ze zowel 
genieten van “(…) een gymnasiumklas omdat ik wat kwijt kan” als van een vmbo-klas 
“omdat het me lukt hen te volgen en daar mijn uitleg op te baseren”. Ten slotte wil R 
graag kwijt dat ze graag open en fair lesgeeft. Zo heeft ze duidelijke regels en betekent 
‘werk-niet-af ’ nakomen. Daarbij kenmerkt zij zichzelf als volgt: “Ik ben consequent, 
dreig niet en speel geen machtsspelletjes”. 

Iets betekenen voor leerlingen 

Het is voor R erg belangrijk om ‘gewoon even écht rústig met leerlingen te praten’. Ze 
maakt dan ook tijd om ‘even wézenlijk contact met ze te maken’. Het is haar overtui-
ging dat betreffende leerlingen hierdoor ook “(…) wezenlijk contact met zichzélf kun-
nen maken”. Vervolgens brengt R een fundamenteel punt in met betrekking tot het iets 
kunnen betekenen voor kinderen, voor leerlingen. Dat punt betreft de eigen houding 
die je als volwassene naar het kind, naar de leerling toe hebt. Zo heeft R in haar tijd als 
basisschoollerares in de loop der jaren vele moeders aan de poort van de school gezien 
én hun kinderen. Daar zag ze de invloed van de houding van de moeder op het kind: 
“Dat een hele bange moeder een bang kind had. Want een kind is intuïtief en (…) voelt 
dat aan”. Maar ook zag ze kinderen die vertrouwen kregen, van: “Kom op, doe maar”. 
De wisselwerking tussen moeder en kind is volgens haar heel intens. Dat beïnvloedt 
volgens haar “(…) waarom een kind, ja, niet tot leren komt of …”. Ter verduidelijking 
geeft R het volgende voorbeeld. 

Ouders van een leerling kwamen eens bij haar om begeleiding in het kader van spelling 
voor hun zoon. De ouders gaven aan: “Ja, och, hij zou toch wel meer zelfvertrouwen 
krijgen, als die spelling wat goed ging”. Tegelijkertijd vertelden deze ouders dat betref-
fende jongen wel goed is in judo en daar zelfvertrouwen uithaalt. R zei tegen deze 
ouders: “De spelling is de úitingsvorm. Laat hem zijn wíe híj ís, laat hem…”. In plaats 
van specifieke Remedial Teaching is er volgens haar vaak persoonsbevestiging nodig: 
“Doe wat aan de onzekerheid”. De betreffende moeder gaf aan dat zij ‘het zo erg vond 
dat haar kind niet goed kon spellen’. Maar daardoor, aldus R, “(…) vindt dat kind het 
ook zo erg, want hij doet er zijn moeder nog verdriet mee”. 

Het gaat dus altijd ook en juist om de persoon, aldus R. Dit aspect heeft R in haar 
opleiding Remedial Teaching sterk gemist: “Dat ging over téchníek. De techniek van 
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Remedial Teaching. En het ging dus niet over het kínd wat daar zat”. Al tijdens die 
opleiding dacht R bij zichzelf: “Maar ik doe het anders”. Later maakte ze hetzelfde 
mee “(…) met die orthodidactiek van het vreemde talenonderwijs. Precies hetzelfde. 
Het ging over de téchniek van het analyseren van een Engels dictee”. In haar eigen 
onderwijs, in de klas en in de persoonlijke begeleiding stelt zij daarom altijd de leer-
ling centraal. De protocollen en al het papierwerk eromheen zijn daarbij in deze tijd 
noodzakelijk, maar niet wezenlijk volgens haar. Voor de tweede keer blijkt dat er bij de 
dimensie Taakopvatting sprake is van het domein Relationeel-Pedagogisch; het betreft 
hier de onderliggende categorie ‘iets (willen) betekenen voor ander’.

Ten slotte ziet R het als haar taak om leerlingen een ervaring van stilte mee te geven, 
want ‘in de stilte gebeurt het. En niet alleen bij Frans’. Deze stilte is niet alleen didac-
tisch bedoeld om leerlingen de kans te geven zelf rustig na te denken, maar is vooral 
existentieel bedoeld om hen in te wijden [deze termen gebruikt R zelf niet] in de diepte 
van het bestaan zoals R dat in de stilte ook aanvoelt. Hier komt het domein Spirituele 
Associatie opnieuw bij R aan bod.

Het voorkomen van de drie domeinen Relationeel-Pedagogisch, Kwalificatie en Spiri-
tuele Associatie bij de dimensie Taakopvatting wijst duidelijk in de richting van roeping. 
Te meer, omdat deze taakopvatting als een concretisering van de Beroepsmotivatie ge-
zien kan worden, alwaar het domein Intern Ethos een voorname plaats inneemt.

6.3.6 dimensie Zelfwaardegevoel

R heeft in de loop der jaren een gezond zelfwaardegevoel ontwikkeld; zo zegt ze: “(…) 
je gróeit als mens, enorm”. Haar zelfwaardegevoel hangt samen met haar werkervarin-
gen en haar inschatting van de kwaliteit daarvan. Zo zegt ze bijvoorbeeld op het punt 
van het contact maken: “Ik érger me niet aan hen en dat voelen ze. (…) En dat is dus 
heel dat respect (…) voor hen en hun situatie”. Zo ziet zij het als haar sterke kant dat 
ze ‘best goed met de jongelui om kan gaan’ en dat zij ‘ze kan accepteren zoals ze zíjn’. 
Meestal lukt het R dan ook om contact met de leerling (en) te krijgen. Natuurlijk lukt 
het ook haar niet altijd om dat contact te krijgen en komt ze leerlingen tegen bij wie 
het basisrespect ontbreekt: “Dat geeft mij dan ook veel frustratie, moet ik zeggen”. Maar 
zeker tegenwoordig behoort dat tot de uitzonderingen, beseft ze dankbaar. 

Toch valt hier een zekere inconsistentie in het denken van R te bespeuren. Terwijl zij 
eerder herhaaldelijk aangaf het van groot belang te vinden om de leerlingen te accepte-
ren zoals ze zijn (en daar ook voorbeelden van geeft), geeft ze nu aan dat leerlingen bij 
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wie het basisrespect ontbreekt haar frustreren. Op een andere plek geeft ze eerlijk aan 
dat ze ook wel eens boos op leerlingen wordt zoals het volgende antwoord op de vraag 
“Word je wel eens boos?” duidelijk maakt: 

“Eh, nou, bij zo’n klas die ik moet opvangen en die al gillend en schreeuwend bin-

nenkomen. En die zeggen van, als ik zeg “Nou, ga eens even zitten”: “Oef, ja, wíe??”. 

Dat hé, dan voel ik me van binnen wel boos worden. Van: “Goh, ik heb het helemaal 

niet slecht met je voor, maar je dwíngt mij tot deze vorm van contact”. (…) Heb ik 

vorige week nog letterlijk tegen iemand gezegd: “Je dwíngt mij hiertoe” ... En dan, 

dan voel ik mij heel boos, moet ik zeggen [snel uitgesproken]. Op leerlingen dan 

dus, eh, als ze willens en wetens hun afspraken niet nakomen. Terwijl ik daar veel 

energie in moet steken. Dat eh, dat maakt me boos. Maar goed, dat uit ik dan niet. 

Tenminste, dan zeg ik wel van: “Hé, we hebben een afspraak. Ik wil dat jij vanmid-

dag terugkomt”, dan denk ik van: “Pótverdikkie””. 

Bovenstaand voorbeeld doet uiteraard niets af aan de intentie tot werkelijk respect bij 
R, maar laat wel zien dat zij een mens van vlees en bloed is. Wel tekenend voor haar res-
pectvolle houding is dat zij die boosheid niet laat merken, waarbij ze als reden opgeeft: 
“Want dat vind ik niet professioneel dan, in die setting. Of sowieso niet”. 

Op vakinhoudelijk en persoonlijk gebied lukt het R ook meestal om leerlingen een 
stapje vooruit te helpen. Hierbij spelen haar ervaring, inzicht en intuïtie een belangrijk 
rol en op grond daarvan bedenkt zij met de leerlingen strategieën die tot succes leiden. 
Kern van haar benadering is het contact maken met de eigenheid van betreffend kind. 
Wanneer dat lukt, versterkt dat haar zelfwaardegevoel. Zo kan zij ervan genieten “(…) 
een kind in elke ontwikkeling te begeleiden”. 

Samenvattend, het doet R goed als ze het gevoel heeft dat zij de leerlingen wat mee 
heeft kunnen geven: “Dus in álle zin van het woord. Dus wat Frans, wat kennis, wat 
liefde voor de Franse taal, dat maakt me ook heel veel uit, als ik ze daar wat van mee 
kan geven. Eh, nou ook op ander gebied natuurlijk, hé ... Ik heb die rugzakleerlingen, 
dat kan me ook héél blij maken, als ik zie dat ze kunnen functioneren, in het regulier 
middelbaar onderwijs. En dat lukt niet altijd, maar meestal wel”. Hier zien we dat 
binnen de dimensie Zelfwaardegevoel de domeinen van Relationeel-Pedagogisch en 
Kwalificatie een rol spelen. 
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6.3.7 dimensie Beroepsvoldoening

De beroepsvoldoening van R wordt bepaald door alle factoren waar zij niet direct in-
vloed op heeft. Het betreft hier uiteenlopende factoren, positief en negatief van aard. 
Zo geeft zij aan positieve voldoening te ontlenen aan de erkenning “(…) door de leer-
lingen, en door mijn collega’s van Frans, en door het management ook zeker”. Ook 
de waardering door leerlingen, ouders en collega’s doet haar goed: “Dat geeft me ook 
energie”. Zo ervaart zij het als een compliment dat “(…) men vindt dat ik goed en 
rustig kan uitleggen”. 

Het doet haar ook goed wanneer leerlingen de moeite nemen om hun best te doen 
voor haar vak, zodat ze ‘na zo’n jaar een hoop Frans hebben geleerd’. Maar ook is ze blij 
wanneer leerlingen ‘als méns gegroeid zijn’, iets waar ze in het bijzonder bij de rugzak-
leerlingen blij mee is. Maar ook afgezien van resultaten is het omgaan met leerlingen 
haar dierbaar. Zo kreeg R ooit een baan als ambulant begeleider aangeboden, maar ze 
wees dit af onder de volgende argumentatie: “En natuurlijk met áánsturen kun je ook 
heel veel goed werk doen, maar de echte voldóening geeft mij toch dat kind bij me. En 
dat contact met het kind”. 

Tegelijkertijd zijn er ook zaken die een negatieve invloed uitoefenen op haar beroeps-
voldoening. Zo ontmoedigt het haar wel eens “(…) als kinderen of ouders negatief 
reageren”. Soms bezorgen lesdagen haar zelfs grijze haren, waarbij ze het volgende 
herkenbare voorbeeld vertelt: 

“Nou bijvoorbeeld de laatste lesdagen nu voor de proefwerkweek. Je zult het her-

kennen, dan zijn ze moe, dan zijn ze ongemotiveerd. Eh, niet vooruit te branden, 

tien graden te warm of vijf graden te warm in de klas. Dat kost heel veel energie. Ja, 

dat soort, eh, dat soort dingen, gewoon dat je, dat je aan, aan een dood paard staat 

te sleuren, voor je gevoel. Gewoon het is níet te doen, je sleurt je wezenloos, en het 

is niet te doen”. 

Een andere factor die een negatieve invloed uitoefent op haar beroepsvoldoening is 
de administratieve rompslomp rondom de begeleiding van haar rugzakleerlingen. Het 
volgende citaat behoeft waarschijnlijk geen toelichting:

“Die papierwinkel, vaak voor rugzakleerlingen ook, dat is écht een enorme papier-

winkel, waar je uren en uren aan bezig bent, waar nóóit iemand in kijkt en ik begríjp 

wel dat dat er moet zijn, omdat dat met geld te maken heeft, dat door de overheid 

verstrekt wordt. (…) [Formulieren als] behandelingsplan, onderwijskundig rap-

port, een indicatie of een herindicatie van een rugzakleerling. Een herindicatie, 
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dat is alleen al véértien pagina’s voor míj. En dat zijn dan enerzijds, zijn allemaal 

cíjfers, eh, overgangs-, eh cijfers, intelligentie en opbouw van IQ en zo. Dat kan ik 

dan nog opzoeken in dossiers, maar je moet ook heel zuiver dingen verwoorden en 

bij wie is het PGB131 en wat is de postcode van die mensen en hun telefoonnummer. 

Dus daar ben ik ácht klokuren mee bezig. Per indicatie. En ik begrijp heel goed dat 

dat er moet zijn. Maar dat ontmoedigt me wel eens”.

Als laatste negatieve factor inzake de beroepsvoldoening noemt R de collega’s ‘die er 
de kantjes van aflopen’. R geeft aan zelf de ambitie te hebben ‘om een goed product 
neer te zetten’ en ze vindt het dan ook ‘behoorlijk irritant van mensen die zich om de 
haverklap ziek melden, terwijl ze niet ziek zijn’. Of die ‘drie keer per week te laat ko-
men’ en die ‘bij proefwerken met het surveilleren gewoon de kránt gaan zitten lezen’. 
Dat ontmoedigt haar wel eens, geeft ze eerlijk toe.

Binnen deze dimensie spelen de domeinen van roeping geen rol, omdat het hier zaken 
betreffen die buiten de directe invloed vallen van R en daarmee niet van toepassing 
zijn op het Intern Ethos, waar de eigen invloed van de betreffende persoon juist cen-
traal staat. De vraag hoe betreffende respondent omgaat met kwesties als hier genoemd 
heeft uiteraard wel te maken met het Intern Ethos, maar dat is een andere zaak dan de 
beroepsvoldoening als zodanig.

6.3.8 dimensie toekomstperspectief

Wat betreft de toekomst voelt R zich voldoende gemotiveerd om nog een jaar of tien 
op school te werken. Soms als ze het lesgeven even niet meer zag zitten, dacht ze wel 
eens aan stoppen om zich te concentreren op haar Remedial Teaching-praktijk. Maar 
daar denkt ze nu nauwelijks nog aan. Het contact met de collega’s en met de leerlingen 
maakt dat ze ‘toch graag de combinatie met de school houdt’ (afgezien nog van het 
voordeel van een klein vast inkomen, aldus R). 

Bij het werken op school kiest R bewust voor het blijven omgaan met leerlingen. Zoals 
boven aangegeven heeft ze onlangs een aanbod om tot het management toe te treden 
naast zich neergelegd: “(…) ik heb dat toch níet gedaan, omdat ik vooral dat contact 
met die kinderen wil houden”. Wat ze wel “(…) het líefste zou willen is, is gewoon ei-
genlijk voor negentig procent stoppen met de klassen” om zich “met de zorgleerlingen 
bezig houden”. De daarbij horende overlegstructuren zou ze daar graag op de koop bij 
toenemen. Realistisch beseft ze echter dat het wel een combinatie zal blijven van les-
geven en begeleiding op school. Dat deert haar geenszins, want ‘ze vindt de Franse taal 
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prachtig’ en daarbij ‘vindt ze het nog steeds heel erg leuk’ om in dat vak aan leerlingen 
les te geven. 

Uit de bovenstaande alinea’s blijkt dat de domeinen Intern Ethos, Relationeel-Peda-
gogisch en Kwalificatie ook in het toekomstperspectief van R een samenhangende 
rol spelen. Ook dit wijst op de aanwezigheid van roeping binnen het professioneel 
zelfverstaan van R.

6.3.9  de aanwezigheid van roeping binnen het professioneel 
zelfverstaan van R-17

Het onderwijswerk van R kan in vijf hoofdlijnen samengevat worden. Deze hoofdlij-
nen staan in willekeurige volgorde, omdat het juist de samenhang is die ze betekenisvol 
maken voor R:
1) Het graag lesgeven aan leerlingen met de nadruk op het uitleggen en overdragen 

van kennis. 
2) Het intens aanvoelen van kinderen en het op die manier respectvol contact kunnen 

maken / houden met leerlingen.
3) Zelf actief verantwoordelijkheid nemen door naar je eigen (mogelijke) aandeel in 

situaties te kijken om daar vervolgens wat mee te doen; op die wijze biedt alles je 
een kans om te groeien en te worden wie je bent.

4) Structuur kunnen aanbrengen en zaken goed kunnen organiseren. Dit laatste aspect 
is minder inhoudelijk, maar meer voorwaarde scheppend van aard.

5) Open staan voor persoonlijke ontwikkeling en groei en daarbij zelf initiatieven 
durven ontplooien. 

Bovenstaande subparagrafen laten ook zien dat er binnen en tussen de dimensies van 
het professioneel zelfverstaan van R sprake is van een sterke dynamiek. Deze dynamiek 
kenmerkt zich door het samengaan van twee rode draden die onderling vervlochten 
zijn binnen het professioneel zelfverstaan van R. Enerzijds is er bij R sprake van de in-
nerlijke wil om iets te betekenen voor andere mensen, i.c. voor leerlingen. Anderzijds is 
er sprake van een bijzonder vermogen tot contact in haar persoonlijke en professionele 
leven. R weet deze twee draden door studie, ervaring en persoonlijke ontwikkeling te 
integreren. Haar zelfbeeld vormt de biografische achtergrond van haar professioneel 
zelfverstaan; zo heeft R een weg gezocht en gevonden om daadwerkelijk iets te kun-
nen betekenen voor mensen. Maar ook heeft ze moeten leren omgaan met haar sterke 
intuïtie binnen het omgaan met mensen.
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Deze achtergrond condenseert zich vervolgens in de beroepsmotivatie, die dan ook 
sterk existentieel van aard is. De beroepsmotivatie concretiseert zich in haar taakop-
vatting waarin beide rode lijnen duidelijk aanwezig zijn binnen de setting van het 
leraarschap. Ook het zelfwaardegevoel wordt gekenmerkt door beide rode draden: R 
ontleent haar eigenwaarde immers zowel aan de geslaagde ontmoetingen als aan het iets 
betekenen voor anderen op vakinhoudelijk en meer algemeen persoonlijk gebied. Zelfs 
haar toekomstperspectief wordt wezenlijk gekenmerkt door deze draden.

Deze dynamiek kan gekenschetst worden als roeping. In de dimensies zelfbeeld en be-
roepsmotivatie zijn de domeinen Intern Ethos en Relationeel-Pedagogisch van roeping 
overduidelijk aanwezig; ook het domein Spirituele Associatie speelt in het spiritueel-in-
tuïtieve aanvoelen van R duidelijk mee. In de taakopvatting komen de domeinen Rela-
tioneel-Pedagogisch, Kwalificatie en Spirituele Associatie eveneens weer in beeld. Het 
wekt dan ook geen verbazing dat de domeinen Relationeel-Pedagogisch en Kwalifi-
catie ook een rol spelen binnen de dimensies zelfwaardegevoel en toekomstperspectief. 

Wellicht nog meer dan de afzonderlijke draden valt het vervlochten zijn van beide 
draden op. Dit vervlochten zijn vindt haar oorsprong in het existentieel vormgeven 
van haar professioneel zelfverstaan door R. Zij weet zich in haar persoon aangesproken 
door andere mensen, i.c. leerlingen; als persoon wil zij van binnenuit iets voor hen 
betekenen. Daarom gaat bij haar aan het wezenlijk contact maken met anderen het 
wezenlijk contact maken met jezelf vooraf. In het verlengde hiervan maakt het wezen-
lijk contact maken met een ander het voor die ander ook gemakkelijker om wezenlijk 
contact te maken met zichzelf. Op deze wijze is R’s eigen wordings- en groeiproces 
nauw verbonden met het wordings- en groeiproces van anderen, i.c. de leerlingen voor 
wie R zich inzet. Zo blijkt het motto ‘Worden wie je bent!’ niet alleen een persoonlijke 
opgave, maar blijkt deze opgave diep verbonden te zijn met de inzet voor haar leerlin-
gen. De door R ontwikkelde inzichten en vaardigheden komen bij haar dan ook niet 
als losse, aangeleerde competenties voor, die ze naar believen kan toepassen. Haar om-
gaan met leerlingen en lesgeven kenmerkt zich veeleer door een ‘verdiepte’ ontmoeting 
waarbij alle ontwikkelde inzichten en vaardigheden impliciet aanwezig zijn. 

Dit samengaan van diepe, innerlijke bezieling met een wezenlijke gerichtheid op ande-
ren hebben we in hoofdstuk 4 geïdentificeerd als roeping. In termen van dit onderzoek 
kan een dergelijk professioneel zelfverstaan omschreven worden als roeping in de volle 
zin van het woord.
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P.S.

Het is de vraag of deze analyse van het biografisch interview en het semigestructureerd, 
open interview van R, interviews waarin ze het begrip roeping niet gebruikt, overeen-
stemt met R’s eigen visie op roeping met betrekking tot haar staan in het onderwijs 
(zie de bespreking van vraag 16 in 6.2.3). Hier wil ik dieper ingaan op haar antwoord 
op betreffende vraag 16. In haar antwoord brengt ze roeping via een omweg met haar 
eigen professioneel zelfverstaan in verband. In eerste instantie antwoordt zij namelijk 
op de vraag naar roeping: “Ik denk wel dat het helpt. Ik denk wel, dat de écht goeie, dat 
zijn wel mensen die een zekere roeping hebben”. In het kielzog van dat antwoord zegt 
ze met betrekking tot zichzelf: “Ik zou op zich wel weer kiezen voor onderwijs. Het 
is echt mijn ding”, maar ze vermijdt hierbij het woord roeping op haar zelf te betrek-
ken. Vervolgens zegt ze weer in het algemeen: “Dus ik denk wel dat dat [roeping, B.B.] 
bestaat, ja. Of sowieso, een róeping, dat dat bestaat. Dat mensen, veel mensen toch wel, 
dat je van binnenuit voelt van: “Dáár wil ik mijn energie aan geven. Daar wil ik, daar 
wil ik verder in komen. Of mensen verder in brengen. Dat is écht mijn ding, om dat 
maar eens hedendaags te zeggen. En dat is toch een stukje roeping”. Pas daarna past 
ze deze visie ook op zichzelf toe en zegt ze: “Ik heb het wel. (…) Echt onderwijs, van 
binnenuit. Een voelen, daar hoef je je niet van bewust te zijn. Dit is wat bij mij hoort. 
Het is gewoon zo”. 

Op mijn vraag “Heb je zelf wel eens gedacht van, in, in termen van roeping? Of is het 
voor jou een, een, eh, een term die je natuurlijk eh, theoretisch wel kent, maar die je 
nooit ...” antwoordt R al voordat ik mijn vraag helemaal uitgesproken heb met: “Ik 
benoem dat niet zo als roeping, denk ik, maar ik zeg dan wel van, onderwijs is wel 
echt mijn stiel, het is wel écht wat bij mij hoort”. Toen ik vervolgens antwoordde met 
de opmerking: “Maar je benoemt het niet als ...” onderbrak R me met haar antwoord: 
“Nee, maar ik ben wel écht een onderwijsmens”. 

Bovenstaande antwoorden van R maken duidelijk dat zij het woord roeping uit zichzelf 
niet zal gebruiken om haar eigen professioneel zelfverstaan mee te kenmerken. Tegelij-
kertijd maken haar antwoorden twee zaken duidelijk. Ten eerste associeert zij roeping 
duidelijk met de domeinen Intern Ethos en Relationeel-Pedagogisch, namelijk de wil 
van binnenuit om te werken in het onderwijs en daar je energie aan te geven; en je 
daar in te ontwikkelen of mensen verder te helpen. Ten tweede maken haar antwoorden 
duidelijk dat zij, ofschoon ze het begrip roeping niet op zichzelf toepast, wel de inhoud 
van het begrip roeping zoals in dit onderzoek blootgelegd onderschrijft. 
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6.4  de relatie tussen de vier domeinen van roeping en de zes 
dimensies van het professioneel zelfverstaan

6.4.1  Inleiding: Roeping en professioneel zelfverstaan als 
‘constructen’

Kelchtermans (1994) zegt over het professioneel zelfverstaan en de bijbehorende di-
mensies dat het “constructen zijn om het verhaal van de leerkrachten te analyseren” 
(p. 90). De in hoofdstuk 4 ontworpen domeinen van roeping vormen ook dergelijke 
‘constructen’ waarmee de verhalen van leraren geanalyseerd kunnen worden. In deze 
studie heb ik het professioneel zelfverstaan met haar dimensies ‘inhoud en betekenis’ 
gegeven vanuit de onderzoeksdata van 18 respondenten (hoofdstuk 5). In het verlengde 
daarvan heb ik de dimensies van roeping ‘inhoud en betekenis’ gegeven vanuit dezelfde 
onderzoeksgegevens in de bovenstaande paragrafen. Als constructen vervullen profes-
sioneel zelfverstaan en roeping dus een overeenkomstige functie en vragen ze om een 
soortgelijke uitwerking.

Omdat we nu beschikken over de data van de verrichte analyse van roeping bij de 18 
respondenten kan de derde onderzoeksvraag beantwoord worden: Wat is de relatie tus-
sen roeping en het professioneel zelfverstaan? De vier domeinen van roeping zullen worden 
vergeleken met de zes dimensies van het professioneel zelfverstaan; de onderliggende 
categorieën worden in deze vergelijking meegenomen. Deze vergelijking zal plaats-
vinden aan de hand van de zes dimensies van het professioneel zelfverstaan. Ten slotte 
breng ik de ontwikkelde reflecties samen ter beantwoording van de bovengenoemde 
onderzoeksvraag.

6.4.2  dimensie Zelfbeeld van het professioneel zelfverstaan en 
domeinen van roeping

De dimensie Zelfbeeld is op grond van de onderzoeksdata gedifferentieerd in acht 
categorieën. Deze categorieën hebben in meer of mindere mate betrekking op twee 
domeinen van roeping, te weten Intern Ethos en / of Relationeel-Pedagogisch. Hier-
onder bespreek ik de betreffende categorieën. 

De categorie ‘eigen ontwikkeling professioneel’ komt in zijn geheel voor bij het do-
mein Intern Ethos. De uitspraken van deze categorie laten namelijk een sterke in-
nerlijke motivatie zien om zich als leraar te ontwikkelen; deze ontwikkeling is bij veel 
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respondenten bovendien existentieel gekleurd. Evenals bij de andere categorieën van 
Zelfbeeld is hier ook sprake van een relationeel-pedagogisch aspect, men wil zich na-
melijk ontwikkelen om de leerlingen in hun ontwikkeling beter van dienst te kunnen 
zijn. De categorie ‘anderbetrokkenheid’ van zelfbeeld komt ook in zijn geheel voor bij 
het domein van roeping: Relationeel-Pedagogisch. Hier blijkt de diepe interesse van 
de respondenten in het omgaan met leerlingen en in hun wil om iets aan hun leven bij 
te dragen. Deze interesse is dermate diep geworteld in de eigen persoon en verbonden 
met de eigen ontwikkeling als mens en leraar dat hier ook sprake is van aspecten van 
het domein van roeping: Intern Ethos.

Vrijwel alle uitspraken van de beide categorieën van Zelfbeeld: Spirituele Associatie 
(algemeen en kerkelijk) komen voor bij de domeinen van roeping: Intern Ethos (twee-
derde van de uitspraken) en Relationeel-Pedagogisch (een derde van de uitspraken). 

Van de categorie ‘mensbeeld’ komt een aantal uitspraken voor bij enerzijds het domein 
van roeping: Intern Ethos en anderzijds het domein Relationeel-Pedagogisch. De ca-
tegorie ‘mensbeeld’ betreft over het algemeen de achtergrondvisie op grond waarvan 
betreffende respondenten tot de domeinen Intern Ethos en Relationeel-Pedagogisch 
komen. 

De uitspraken van de categorie ‘open denken – communicatie’ van het Zelfbeeld ko-
men niet voor bij het domein van roeping: Relationeel-Pedagogisch, al vertonen ze 
wel een zekere verwantschap. Het betreft hier uitspraken die meer een grondhouding 
betreffen die voorwaarde scheppend is voor de relationeel-pedagogische gerichtheid. 
Als grondhouding verwijzen deze uitspraken ook naar het domein van roeping: Intern 
Ethos van de respondenten.

De categorieën ‘spirituele associatie-algemeen’ en ‘spirituele associatie-kerkelijk’ van 
het Zelfbeeld komen als dezelfde categorieën voor bij het domein van roeping: Spiritu-
ele Associatie. De uitspraken van deze categorieën vormen een persoonlijk doorleefde 
achtergrond voor enerzijds het domein van roeping: Intern Ethos en anderzijds het 
domein van roeping: Relationeel-Pedagogisch.

Samenvattend, de dimensie Zelfbeeld van de onderzochte respondentengroep bevat 
veel categorieën en uitspraken die meer of minder nadrukkelijk thuishoren bij de do-
meinen Intern Ethos en Relationeel-Pedagogisch. Wat met name opvalt aan veel uit-
spraken is de verankering ervan in de eigen biografie. Deze verankering wijst op een 
diepe persoonlijke betrokkenheid. 
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6.4.3 dimensie Beroepsmotivatie en domeinen van roeping

Wat de inhoudelijke inkleuring op grond van de onderzoeksdata betreft, komt Be-
roepsmotivatie als enige dimensie vrijwel helemaal overeen met een domein van roe-
ping, namelijk Intern Ethos; het enige verschil bestaat hierin dat het domein Intern 
Ethos een extra categorie bevat en wel de categorie ‘eigen ontwikkeling professioneel’ 
uit de dimensie Zelfbeeld (zie boven). De bovengenoemde betrokkenheid wordt hier 
voor wat betreft het geëngageerd zijn op een rijk geschakeerde wijze zichtbaar. De 
uitspraken van de betreffende categorieën verwijzen overigens ook naar het doel van 
dat engagement: de leerlingen die aan de zorg van de respondenten zijn toevertrouwd.

6.4.4 dimensie taakopvatting en domeinen van roeping

De negen categorieën van de dimensie Taakopvatting kunnen grotendeels onder de 
noemer van een tweetal taken gebracht worden, te weten de relationeel-pedagogische 
taak en de kwalificatietaak. Beide taken komen in grote lijnen overeen met de gelijk-
namige domeinen van roeping, namelijk Relationeel-Pedagogisch en Kwalificatie. Zo 
komen de uitspraken van de categorieën ‘sociaal-emotionele steun’, ‘echte relatie met 
leerlingen aangaan’, ‘inspelen op eigen ontwikkeling(skracht) van leerlingen’, ‘wissel-
werking met leerlingen aangaan’ ook voor bij het domein van roeping: Relationeel-
Pedagogisch. De uitspraken van de categorie ‘kwalificatie: lesgeven en didactiek’ van de 
dimensie Taakopvatting komen uiteraard voor bij het domein van roeping: Kwalificatie. 
De categorie ‘kwalificatie en (vooral) relationeel-pedagogische gerichtheid’ komt uiter-
aard voor bij beide domeinen. 

Bij deze dimensie valt de grote betrokkenheid bij de leerlingen op, voor wie de respon-
denten niet alleen hun vaardigheden, maar ook hun persoon-zijn inzetten. Dat hierbij 
de kwalificatietaak (veel) minder vaak ter sprake komt dan de relationeel-pedagogische 
taken (lager qua percentage respondenten, veel lager qua percentage coderingen), wil 
niet zeggen dat de respondenten deze taak niet serieus nemen. Gezien de intense rela-
tioneel-pedagogische betrokkenheid lijkt eerder het tegendeel het geval te zijn (ook de 
categorieën ‘je ontwikkelen voor beter onderwijs’, ‘extra inzet tonen’ en ‘schoolafspra-
ken samen nakomen’ wijzen daar op). 

Binnen de welgemeende zorg voor de leerlingen neemt zowel binnen het professio-
neel zelfverstaan als binnen de domeinen van roeping ook het kwalificatieaspect een 
belangrijke, zij het enigszins ondergeschikte plaats in. Deze ‘ondergeschiktheid’ wordt 
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door een aantal respondenten ook anders verstaan: pas wanneer de relatie goed is, pas 
wanneer er sprake is van veiligheid, kan het leren echt en diepgaand plaatsvinden.

6.4.5 dimensie Zelfwaardegevoel en domeinen van roeping

In deze dimensie geven leraren een (affectief geladen) oordeel over de waarde van 
hun handelen als leraar. Gezien bovenstaande dimensies wekt het geen bevreemding 
dat dit zelfwaardegevoel betrekking heeft op het domein van roeping Relationeel-
Pedagogisch en daarnaast – in mindere mate – het domein Kwalificatie. Alle respon-
denten doen uitspraken waaruit een positief zelfwaardegevoel blijkt wat betreft het 
relationeel-pedagogische aspect; dit zelfwaardegevoel is voor veel respondenten op rijk 
geschakeerde wijze aanwezig, zoals in het omgaan met leerlingen, in de wisselwerking 
met leerlingen, in de vorm van het mogen verlenen van sociaal-emotionele steun en 
in de vorm van empathie. Het zelfwaardegevoel met de daarbij behorende domeinen 
van roeping zou hier beschreven kunnen worden als vorm van (subjectief ervaren) 
gerealiseerde betrokkenheid. Het zelfvertrouwen als leraar neemt hier een belangrijke 
plaats bij in. 

6.4.6 dimensie Beroepsvoldoening en domeinen van roeping

Deze dimensie heeft betrekking op de voldoening die de respondenten al dan niet ont-
lenen aan zaken die buiten hun directe invloedsfeer vallen. Te denken valt hierbij aan 
de (ongevraagde) acties van leerlingen, maar ook aan zaken die de ‘druk van buitenaf ’ 
betreffen. Dit laatste betreft bijvoorbeeld het rooster, de vele verschillende lokalen (met 
soms gebrek aan klimaatbeheersing, het zorg- en begeleidingssysteem, de administra-
tieve klussen, de (te) grote klassen en de door sommigen als eenzijdig ervaren nadruk 
op cognitieve ontwikkeling door de Inspectie. Deze ‘druk van buitenaf ’ komt voor een 
klein deel overeen met de gelijkluidende categorie bij de enquête roeping. Hier brach-
ten enkele respondenten in dat roeping ook misbruikt kan worden om mensen onder 
druk te zetten om bepaalde zaken maar voor lief te nemen. Naast teleurstellende erva-
ringen met collega’s oefenen bovengenoemde zaken een negatieve invloed uit op de 
beroepsvoldoening. Wat overheerst zijn toch de positieve ervaringen met leerlingen en 
collega’s die – soms ongevraagd en onvoorspelbaar – leuk uit de hoek komen. Ook hier 
hebben deze ervaringen vaker betrekking op het domein van roeping: Relationeel-
Pedagogisch dan op het domein Kwalificatie.
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6.4.7 dimensie toekomstperspectief en domeinen van roeping

Het toekomstperspectief als laatste dimensie van het professioneel zelfverstaan wordt 
door een groot aantal respondenten positief gekleurd, omdat het onderwijs als boeiend 
wordt ervaren. Zo spreekt een respondent over haar werken in het onderwijs in termen 
als: “Mijn hart ligt hier (…) ik heb het hartstikke naar mijn zin” en geeft vervolgens 
aan niet buiten het onderwijs te willen (gaan) werken (R-4; vgl. R-6). De ervaringen 
van het heden en verleden geven deze respondent blijkbaar het vertrouwen om in het 
onderwijs te willen blijven werken. Overigens is het opvallend dat de respondenten 
uit zichzelf nauwelijks tot niet het toekomstperspectief ter sprake brengen (ondanks de 
uitvoerige biografisch gekleurde verhalen). De (weinige) uitspraken die de responden-
ten in dit verband doen, verwijzen voor een deel naar het domein van roeping Intern 
Ethos, met name waar men benadrukt zo betrokken op dit werk te zijn dat men dit 
wil voortzetten in de toekomst (het idealisme speelt hier bij sommige respondenten 
een rol). Voor een deel verwijzen de uitspraken ook naar het domein van roeping 
Relationeel-Pedagogisch.

6.4.8  Roeping en professioneel zelfverstaan: dynamiek van de 
spanningsboog

De vergelijking van de zes dimensies van het professioneel zelfverstaan en de vier do-
meinen van roeping op grond van de onderzoeksgegevens van de interviews heeft een 
sterke verwevenheid van de dimensies en domeinen laten zien. Zo wordt de dimensie 
zelfbeeld sterk gekleurd door de domeinen van roeping Intern Ethos, Relationeel-
Pedagogisch en ook Spirituele Associatie. Met name de differentiëring van de dimensies 
van het professioneel zelfverstaan en van de domeinen van roeping in onderliggende 
categorieën maakt deze verwevenheid meer inzichtelijk. Het op het spoor komen van 
roeping binnen de onderzoeksgegevens brengt een bepaalde dynamiek aan het 
licht binnen en tussen de dimensies van het professioneel zelfverstaan. Deze 
dynamiek wordt gekenmerkt door de spanningsboog die de betrokkenheid van de 
respondenten kenmerkt. Deze betrokkenheid laat immers zowel het geëngageerd-zijn 
vanuit de eigen persoon als de gerichtheid op andere mensen zien132.

Spanningsboog

Wanneer we alle bovenstaande gegevens nog eens doorlopen valt iets op dat kenmer-
kend lijkt te zijn voor de beleving van roeping binnen het professioneel zelfverstaan. 
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Boven sprak ik al over de tweeledige betekenis van betrokkenheid waarvan sprake was 
bij de dimensies zelfbeeld, beroepsmotivatie en taakopvatting. Bij deze betrokkenheid 
is sprake van een spanningsboog tussen het ‘binnen’ en ‘buiten’. Onder ‘binnen’ versta 
ik hier alles wat er zich afspeelt binnen de persoon van de respondenten, onder ‘buiten’ 
versta ik het handelen en de wisselwerking die dat oplevert met de omgeving. Hier-
onder zal ik deze spanningsboog en de betekenis ervan voor de dynamiek binnen en 
tussen de dimensies van het professioneel zelfverstaan uiteenzetten.

Hoewel sommige respondenten spreken over ‘druk van buitenaf ’, wordt het handelen 
van alle respondenten voornamelijk gekenmerkt door een innerlijke bewogenheid die 
zowel aan de oorsprong van het handelen staat alsook de ziel daarvan uitmaakt. Met 
een beeldspraak, van alle respondenten kan gezegd worden dat zij werken ‘met hart 
en ziel’. Deze bewogenheid blijft echter niet ‘binnen’. Wezenlijk kenmerk van de be-
wogenheid waarover de respondenten vanuit vele (biografische) invalshoeken spreken 
is dat zij gericht staat op een ‘buiten’: men wil zich met hart en ziel inzetten voor de 
leerlingen. Binnen de concrete onderwijsverhalen vormt deze spanningsboog het voor-
naamste kenmerk. Deze spanningsboog is zowel binnen de dimensies van het profes-
sioneel zelfverstaan als tussen deze dimensies waar te nemen. Met behulp van de term 
‘betrokkenheid’ is boven al duidelijk gemaakt hoe dit binnen de dimensies van met 
name zelfbeeld, beroepsmotivatie, taakopvatting en zelfwaardegevoel het geval is. Deze 
spanningsboog is ook tussen de dimensies aanwezig. Zo staan de vele fragmenten die 
het ‘binnen’ van het zelfbeeld en van de beroepsmotivatie betreffen in een dynamische 
verhouding met de gerichtheid op het ‘buiten’ zoals dat bij met name de taakopvatting 
het geval is. 

De vele positieve fragmenten bij zelfwaardegevoel en beroepsmotivatie kunnen gezien 
worden als de spanningsboog in de richting van buiten naar binnen. De eigen posi-
tieve inschatting van het verrichte werk en de – vaak onverwachte – positieve reacties 
vanuit met name de leerlingen maken de cirkel als het ware rond. De oorspronkelijke 
en dragende motivatie die de aanzet tot handelen vormde wordt hierdoor bevestigd en 
verdiept, zoals nogal wat respondenten aangeven. 

De dynamiek van de spanningsboog tussen het ‘binnen’ en ‘buiten’ maakt het profes-
sioneel zelfverstaan van deze groep respondenten tot een vorm van roeping. 
Het domein van roeping Intern Ethos staat immers voor het ‘binnen’ aan de ene zijde 
van de boog; dit ‘binnen’ wordt bij een aantal respondenten mede ingekleurd en ver-
diept door het domein Spirituele Associatie. De domeinen van roeping Relationeel-
Pedagogisch en – in ondergeschikte zin – Kwalificatie staan voor het ‘buiten’ aan de 
andere zijde van de boog; dit ‘buiten’ wordt ook hier door een aantal respondenten 
mede ingekleurd en verdiept door het domein van roeping Spirituele Associatie. 
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Op grond van de onderzoeksgegevens van de respondenten van de interviews kan ge-
concludeerd worden dat er niet alleen sprake is van roeping bij een diepgaande samen-
hang van de domeinen van roeping Intern Ethos en Relationeel-Pedagogisch (en in 
het verlengde hiervan eventueel van de domeinen Spirituele Associatie en Kwalificatie). 
Er is ook sprake van roeping wanneer de dimensies van het professioneel zelfverstaan 
inhoudelijk diepgaand op elkaar betrokken zijn, zoals de boven beschreven spannings-
boog duidelijk maakt. Wanneer er van een dergelijke samenhang tussen de dimensies 
(op grond van de loopbaanverhalen van respondenten) sprake is, lijkt het vermoeden 
gerechtvaardigd dat bij betreffende respondenten sprake is van een diepgaande en exis-
tentiële invulling van hun professioneel zelfverstaan.
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Hoofdstuk 7 – discussie en aanbevelingen

7.1 Inleiding

In dit laatste hoofdstuk worden de opbrengsten van het onderzoek in samenhang be-
sproken en in een kritisch perspectief geplaatst. Het gaat hierbij om het literatuuron-
derzoek in hoofdstuk 2 en het empirisch onderzoek in de hoofdstukken 4, 5 en 6 (7.2). 
De uiteindelijke inzichten worden verwerkt in een visie op de professionaliteit van de 
leraar die – op basis van de uitkomsten van het empirisch onderzoek – gebaseerd is op 
het sociaal-interpretatief paradigma. Bij de uitwerking van deze visie zal het in domei-
nen gedifferentieerde begrip roeping een wezenlijke plaats innemen (7.3). 

Vervolgens bespreek ik de terugkoppeling van het onderzoek naar de respondenten (7.4) 
om daarna de (methodologische) beperkingen van het empirisch onderzoek te bespreken 
(7.5). Aansluitend doe ik enkele aanbevelingen voor verder onderzoek, voor leidingge-
venden, c.q. bestuurders in het onderwijs, voor leraren en lerarenopleiders en ten slotte 
ook voor kerkelijk leiders (7.6). Ten slotte wordt het belang van deze studie puntsgewijs 
uiteengezet (7.7) en wordt dit onderzoek met een persoonlijke slotreflectie afgerond (7.8).

7.2 opbrengsten van het onderzoek

In hoofdstuk 2 is een theoretische, deductieve omschrijving gegeven van het begrip 
roeping. Om een drietal redenen was deze omschrijving voor mijn onderzoek onvol-
doende en diende er een empirische aanvulling te komen.

De eerste reden betrof het feit dat het begrip roeping (met betrekking tot het leraarschap) 
weliswaar met enige regelmaat gebruikt, maar vrijwel nergens empirisch onderbouwd 
wordt. Deze studie wilde in deze leemte voorzien. De tweede reden lag in het gegeven 
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dat er nogal verschillend over het begrip roeping gedacht wordt. Zo zijn er onder-
zoekers die het begrip roeping verafschuwen, maar ook die het positief omarmen. De 
derde en belangrijkste reden was echter hoe leraren zelf over het begrip roeping denken. 
Dit onderzoek wilde leraren met hun eigen professioneel zelfverstaan een stem geven, 
omdat zij uiteindelijk het onderwijs concreet vorm geven. Bovendien is het leraarschap 
een praxis-werkelijkheid en om die reden dienen theorieën met betrekking tot de pro-
fessionaliteit van de leraar altijd in wisselwerking met de praktijk ontwikkeld te worden. 
Een louter op de theorie gebaseerd begrip van roeping voldeed daarom niet.

Daarom heb ik er voor gekozen om het begrip roeping ook op een inductieve, em-
pirische manier te omschrijven om in het verlengde hiervan empirisch onderzoek te 
doen naar de mogelijke rol die roeping speelt binnen het professioneel zelfverstaan van 
leraren. Dit leek me methodologisch gezien een juiste zaak, omdat het begrip zo invul-
ling zou krijgen vanuit de betekenisgeving van de leraren zelf.

Hieronder vergelijk ik de uitkomsten van het theoretisch onderzoek met de uitkomsten 
van het empirisch onderzoek om hier vervolgens enkele conclusies uit te trekken die 
de basis zullen vormen van een visie op de professionaliteit van de leraar. In hoofdstuk 
2 heb ik aangegeven dat slechts binnen de wisselwerking van de volgende vijf termen 
zinvol van roeping gesproken kan worden:
A. innerlijk bewogen worden;
B. op grond van een besef van verbondenheid;
C. door de nood van een sociale werkelijkheid dan wel door het gefascineerd zijn van 

iets waardevols;
D. tot existentieel gemotiveerde inzet voor die werkelijkheid;
E. deze inzet leidt tot een diepe vorm van vreugde en zelfverwerkelijking. 

In de volgende alinea’s worden de uitkomsten van het empirisch onderzoek (de hoofd-
stukken 4, 5 en 6) besproken in relatie tot de bovenstaande vijf termen (gecodeerd als 
A, B, C, D en E). 

Hoofdstuk 4: hoe kijken leraren tegen het begrip roeping aan? 

Op grond van de analyse van 210 enquêtes is het begrip roeping gedifferentieerd in 
een viertal domeinen met onderliggende categorieën. Het betreft hier de domeinen 
Intern Ethos, Relationeel-Pedagogisch, Spirituele Associatie en Kwalificatie. Voordat ik 
op de inhoud van deze domeinen inga, moet eerst nog gezegd worden dat hier geen 
representativiteit geclaimd wordt tot in ieder detail van de betekenisgeving, zoals die 
in de categorieën zichtbaar is geworden. De representativiteit betreft met name de vier 
geïdentificeerde domeinen; deze zijn voor dit onderzoek van doorslaggevend belang. 
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Hieronder worden deze domeinen kort samengevat en vervolgens vergeleken met de 
vijf termen van roeping uit het theoretisch onderzoek. 

Het domein Intern Ethos benadrukt het roepingsaspect van het zich van binnenuit 
gemotiveerd weten tot het leraarschap, waarbij de hieruit voortvloeiende inzet vaak 
als een doel dan wel bestemming gezien wordt. Bovendien vormt de voldoening die 
voortvloeit uit de gedreven inzet een extra motivatiebron om zich te blijven inzetten 
als leraar voor de leerlingen. 

Het domein Relationeel-Pedagogisch benadrukt het aspect van de relationele gerichtheid 
van roeping. Het verlangen om iets te betekenen voor de leerlingen wordt daarbij als 
het ware gedragen door de interesse in het ‘doel-loze’ omgaan met (jonge) mensen. 
Juist dit ‘doel-loze’ karakter maakt fundamenteel gelijkwaardige relaties mogelijk en 
biedt leerlingen de kans tot subjectvorming. Bovendien schept deze erkenning van de 
leerlingen als medemens in de vorm van het intersubjectieve geven en ontvangen de 
condities waarbinnen in de breedste zin van het woord geleerd kan worden (vgl. De 
Dijn 2014: 41). Ook hier leidt de voldoening op grond van de eigen inzet en de reacties 
van de leerlingen tot een verdieping van de oorspronkelijke inzet. 

Vanuit dit perspectief is de geringe aandacht voor het domein Kwalificatie beter te 
begrijpen. In het kader van roeping staat het aspect van de Kwalificatie in het grotere 
verband van het iets willen betekenen voor leerlingen; kwalificatie vormt hierbij slechts 
een deelaspect. Bovendien beseft men dat de kwalificatie pas goed tot haar recht komt 
wanneer er sprake is van een positieve relatie tussen leraar en leerlingen. Ook hier is in 
de voorkomende fragmenten regelmatig sprake van voldoening. 

Het domein Spirituele Associatie accentueert een aspect dat niet noodzakelijkerwijs ver-
bonden is met roeping. Wel is er bij dit domein sprake van diepgaande vormen van 
samenhang en verbondenheid die als transcendent aan de eigen werkelijkheid gezien 
worden (vgl. Waaijman 2003: 1 en 313). Deze transcendentiebelevingen werken als een 
inspiratiebron om het eigen leven en werken in het onderwijs vorm te geven. Het do-
mein Spirituele Associatie kan daarom gezien worden als een specifieke beleving van 
de domeinen Intern Ethos en Relationeel-Pedagogisch.

Wanneer we bovenstaande uitkomsten vergelijken met de vijf termen van roeping uit 
het theoretisch onderzoek valt op dat de vier domeinen alle vijf termen van roeping (A, 
B, C, D en E) bestrijken. Zo is er in de antwoorden van de enquêtes: 
 – A. en D.: veelvuldig sprake van een innerlijke bewogenheid en een existentieel ge-

motiveerde inzet ten bate van het onderwijs, i.c. de leerlingen (Intern Ethos); 
 – B.: mede op grond van een besef van diepere verbondenheid (Spirituele Associatie).
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 – C.: Respondenten geven ook aan bij te willen dragen aan de ontwikkeling van 
leerlingen in het algemeen en in het bijzonder aan leerlingen met problemen; ook 
geven respondenten aan sowieso graag om te willen gaan met leerlingen omdat 
mensen en meer in het bijzonder deze leeftijdsgroep hen boeit (Relationeel-Peda-
gogisch, Kwalificatie en Spirituele Associatie). 

 – E.: De voldoening die respondenten ervaren in het kader van deze inzet kenmerkt 
zich zowel door het plezier en de motivatie waarmee die inzet gepaard gaat als-
ook – in mindere mate aangegeven – door de zelfverwerkelijking (Intern Ethos, 
Relationeel-Pedagogisch en Kwalificatie).

Een specifieke uitkomst van het empirisch onderzoek naar roeping in hoofdstuk 4 is 
hierboven nog niet geëxpliciteerd. Zo worden de domeinen Intern Ethos en Relatio-
neel-Pedagogisch gekenmerkt door de cirkelbeweging van het wederkerig geven 
en ontvangen. Enerzijds ‘opent’ de leraar zijn onderwijswerk door zijn aandacht, ener-
gie en kundigheid te schenken aan de leerlingen (het geven van de leraar). Anderzijds 
mag de leraar dankbaar merken dat deze inzet gezien en gewaardeerd wordt door de 
leerlingen die op hun beurt met de les meedoen (het ontvangen, c.q. geven van de leer-
lingen en het terugontvangen van de leraar). Les geven is dus wezenlijk intersubjectief 
van aard en veronderstelt de vrije, wederkerige medewerking van leraar en leerlingen 
als ‘meewerkende onderwerpen’ (vgl. Banning 2013: 125-127). Het terug ontvangen 
door de leraar van wat hij geschonken heeft vormt een wezenlijke verdieping van de 
oorspronkelijke motivatie en leidt tot wat genoemd is de voort-durende motivatie. 
Roeping bestaat dus niet alleen uit de oorspronkelijke motivatie, maar vindt juist in de 
wisselwerking met de leerlingen zijn verdieping en voltooiing.

Op deze wijze hangen de domeinen Intern Ethos en Relationeel-Pedago-
gisch intrinsiek samen en vormen ze gezamenlijk de wezenlijke grondstruc-
tuur van roeping. De oorspronkelijke motivatie van de leraar hangt immers niet in 
het luchtledige; men kiest voor het beroep van leraar omdat men verwacht dat er een 
beroep op zijn of haar inzet gedaan wordt. In die zin worden leraren geroepen tot het 
onderwijs en mogen leraren samen met hun leerlingen in het wederkerig verstaan van 
elkaars stem tot een inhoudrijke dialoog en gezamenlijke betekenisgeving komen (vgl. 
Claasen 2013: 23). Een dergelijke dialoog vormt de basis en de ziel van goed onderwijs.

Wat betreft de verhouding tussen de oorspronkelijke en voort-durende motivatie 
wil ik nog een fundamentele kanttekening maken. Beide vormen van motivatie zijn 
noodzakelijk om op termijn de roeping tot het leraarschap positief te kunnen bele-
ven. Oorspronkelijke motivatie zonder voort-durende motivatie leidt tot vormen van 
‘Kantiaanse zelfverplichting’ die roofbouw pleegt op de eigen persoon en uiteindelijk 
tot vreugdeloze inzet leidt. Voort-durende motivatie zonder oorspronkelijke motivatie 
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leidt tot te grote afhankelijkheid van de reacties van derden, i.c. de leerlingen. Wanneer 
positieve reacties uitblijven, zal dat al te gauw tot teleurstelling leiden, omdat de inner-
lijke spankracht van het vrije geven ontbreekt. Bovendien roept een dergelijke houding 
haar eigen ondergang over zich af, omdat er niet in vrijheid gegeven wordt, maar meer 
of minder subtiel macht uitgeoefend wordt op de leerlingen. Juist omdat de leerlingen 
hun fundamentele vrijheid zo niet gegund wordt, wordt het hen onmogelijk gemaakt 
om daadwerkelijk (terug) te geven. Maar in de wisselwerking van beide vormen van 
motivatie komt het echte les géven tot stand.

Hoofdstuk 5 en 6: samenhang van professioneel zelfverstaan met roeping

In hoofdstuk 5 zijn de zes dimensies van het professioneel zelfverstaan van de leraar 
uitgewerkt en in hoofdstuk 6 zijn deze dimensies gekoppeld aan de vier domeinen van 
roeping en wel op grond van de interviews met de achttien respondenten. Vanwege 
de aangetoonde inhoudelijke samenhang tussen de dimensies en domeinen bij deze 
groep respondenten (door middel van de differentiatie in categorieën), bespreek ik de 
uitkomsten van deze hoofdstukken gezamenlijk in relatie tot de vijf termen uit hoofd-
stuk 2. Voor de overzichtelijkheid laat ik hieronder de termen dimensies en domeinen 
achterwege; voor de goede lezer mogen deze als bekend verondersteld worden.

Bij deze achttien respondenten kwamen de vijf termen van roeping op grond van het 
theoretisch onderzoek overduidelijk voor. Zo is er bij alle respondenten sprake van een 
innerlijk bewogen worden (A.) in relatie tot het geraakt zijn door de nood van leer-
lingen als wel door het gefascineerd zijn door de omgang met leerlingen (C.). Uit de 
persoonlijke verhalen blijkt dat deze bewogenheid diepgaand verankerd ligt binnen de 
eigen persoonlijke en professionele levensgeschiedenis (A.). Er is dan ook sprake van 
een existentieel gemotiveerde inzet: men werkt met hart en ziel voor de leerlingen (D.). 
Bovendien is deze persoonlijke bewogenheid en de daaruit voortvloeiende inzet bij een 
groot aantal respondenten mede spiritueel geïnspireerd (B.). 

Bij deze inzet ervaart men een grote en groeiende mate van verbondenheid met de 
leerlingen met wie men om mag gaan en voor wie men iets mag betekenen. Voor een 
aantal respondenten heeft deze verbondenheid ook een spiritueel aspect: ten diepste is 
de band met de leerlingen voor hen onbenoembaar en overstijgt het relationele proces 
de eigen maakbaarheid (B.). 

Ten slotte geven alle respondenten aan voldoening te beleven aan deze inzet. Deze 
voldoening is zowel het gevolg van het opgebouwde zelfwaardegevoel op grond van 
het eigen, affectief gekleurde oordeel over het eigen handelen als een gevolg van de 
beroepsvoldoening die men ontvangt op grond van positieve reacties van leerlingen 
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en – in mindere mate – ouders, collega’s en leidinggevenden. Deze voldoening hangt 
samen met het plezier dat men in het omgaan met de leerlingen en in het iets voor hen 
betekenen beleeft; een enkeling gebruikt hiervoor zelfs de term dankbaarheid. Ook 
geven alle respondenten aan dat hun onderwijsinzet bijdraagt aan hun zelfbeeld 
en aan de eigen zelfverwerkelijking: men groeit in de omgang met de leerlingen 
ook zelf, niet alleen op het gebied van de praktische vaardigheden, maar ook en vooral 
als mens (E.). Deze uitkomst vormt een scherpe tegenstelling met de ‘bitterness’ die 
Ravitch (2011) constateert: “Almost every study – including the AIR studies – docu-
mented that a majority of teachers were angry and disaffected” (p. 65).

Nogmaals de spanningsboog 

Boven (6.3) heb ik de dynamiek van de spanningsboog tussen het ‘binnen’ en ‘buiten’ 
met betrekking tot de betrokkenheid van de leraar beschreven; deze betrokkenheid laat 
zowel het geëngageerd-zijn vanuit de eigen persoon als de gerichtheid op andere men-
sen zien. Deze dynamiek maakt het professioneel zelfverstaan van de geïnterviewde 
respondenten tot een vorm van roeping. Hier wil ik afsluitend nogmaals stil staan bij 
een nog niet geëxpliceerd aspect van deze spanningsboog. Het betreft hier een aspect 
dat naar mijn idee wezenlijk is voor zowel het kunnen begrijpen van de betreffende 
respondenten als voor een visie op het professioneel zelfverstaan waarbinnen roeping 
een rol speelt. Hiervoor grijp ik terug op een citaat van Buechner uit het theoretisch 
hoofdstuk, die roeping omschrijft als: “the place where your deep gladness meets the 
world’s deep need” (zie 2.5.2.3). Deze uitspraak raakt een wezenlijke kern van het pro-
fessioneel zelfverstaan van de respondenten van de interviews.

De uitspraak van Buechner maakt duidelijk dat er met betrekking tot roeping sprake is 
van een paradox tussen binnen en buiten. Enerzijds is er ‘the inside’, de plaats waar de 
vreugde haar plaats heeft. Anderzijds is er ‘the outside’, waar de noden van de wereld 
zich bevinden. In het geval van werkelijke roeping ontvlamt het geraakt worden door 
een bepaalde nood in de wereld (vgl. Roumen 2003: 158). Dan kan er een innerlijke, 
sterke aandrang ontstaan tot het verrichten van een bepaalde taak, namelijk het lenigen 
van die nood. Hier ligt de oorsprong en het wezen van ware professionaliteit. Vanuit 
deze geraaktheid en de drang om iets te doen aan die nood komt de meer instrumen-
tele kant van het professionele functioneren in het vizier (vgl. Korthagen & Lagerwerf 
2008: 75). De drang om een zinnige bijdrage aan het lenigen van de nood te leveren 
zoekt naar middelen om effectief te zijn. Deze middelen betreffen het technisch-am-
bachtelijke aspect van de professionaliteit. De inzet die dan tot stand komt is authentiek 
professioneel vanwege de integratie van de ‘technisch-ambachtelijke en persoonlijke 
aspecten’ (Ibidem) ten dienste van ‘the world’s deep need’, waarbij deze inzet een diepe 
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voldoening als toegift oplevert. Juist ín die integratie gebeurt roeping (vgl. Meijer, Kort-
hagen & Vasalos 2009: 5).

Roeping is dus geenszins een zweverig gebeuren dat in het luchtledige hangt. In het 
onderwijs is roeping verbonden met concrete inzet voor leerlingen, waarbij iedere 
leraar zijn eigen accenten legt. Zo leggen sommige leraren meer de nadruk op het 
belang van persoonsgebonden zaken als intern ethos, bezieling, idealen, creativiteit, 
bewogenheid, toewijding, liefde en enthousiasme. Terwijl anderen iets meer spreken 
over kennis en vaardigheden. De beste leraren kiezen voor een combinatie van die 
twee invalshoeken (vgl. Korthagen & Vasalos 2007). Want intern ethos, bezieling en en-
thousiasme leiden op zichzelf genomen nog niet tot kwalitatief onderwijs. Evenmin als 
de beheersing van competenties ipso facto tot goed onderwijs leidt. Beide invalshoeken 
vragen om integratie binnen een complementair model van de professionaliteit van de 
leraar (vgl. Claasen 2013: 18-19). Vakbeheersing en intern ethos zijn als lichaam en ziel, 
ze kunnen niet zonder elkaar. Maar gezamenlijk vormen ze een kracht die het verschil 
kan maken in de wereld. Deze kracht werd zichtbaar in de onderwijsverhalen van de 
achttien respondenten van de interviews.

7.3  theorie en model van roeping binnen het professioneel 
zelfverstaan van de leraar 

Na alle bovenstaande beschouwingen wil ik in deze paragraaf een visuele beschrijving 
geven van de relatie tussen de dimensies van het professioneel zelfverstaan en de do-
meinen van roeping op grond van de uitkomsten van het empirisch onderzoek. Voor 
de inhoud van de begrippen binnen dit model verwijs ik naar de vorige hoofdstukken. 
Wel geef ik hieronder een korte toelichting op dit model.

Voor dit model heb ik bewust gekozen voor de cirkelvorm. De cirkelvorm maakt na-
melijk duidelijk dat de verschillende aspecten van het professioneel zelfverstaan en van 
roeping zowel met elkaar samenhangen alsook in een elkaar versterkend verband staan.

Uitgangspunt van het model vormt het zelfbeeld van de leraar. Dit aspect is in het 
model expres iets naar links gezet, omdat het zelfbeeld als het ware de achtergrond 
vormt van het professioneel zelfverstaan en met name van de beroepsmotivatie en de 
taakopvatting. Zo komen in het zelfbeeld aspecten van intern ethos voor, maar wordt 
ook de relationeel-pedagogische gerichtheid duidelijk. Bij nogal wat respondenten zijn 
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de genoemde aspecten van intern ethos binnen het zelfbeeld verbonden met spirituele 
associaties.

De beroepsmotivatie vloeit voort uit het zelfbeeld, maar staat meer specifiek gericht op 
de onderwijspraktijk. De beroepsmotivatie staat bovenaan in de cirkel, omdat men op 
grond van dit intern ethos het onderwijswerk begint en verricht.

De taakopvatting staat rechts omdat dit aspect van het professioneel zelfverstaan in de 
praktijk het meest duidelijk in het oog springt en gezien kan worden als een verdich-
ting van de beroepsmotivatie. Deze taakopvatting is met name relationeel-pedagogisch 
gericht, waarbinnen het kwalificatieaspect ingebed ligt. Ook hier spelen bij sommige 
respondenten spirituele associaties een rol.

Het handelen van de leraar op grond van zijn beroepsmotivatie en taakopvatting leidt 
tot zelfwaardegevoel. Leraren vormen namelijk een affectief geladen oordeel over de 
kwaliteit van hun eigen handelen. Bij de geïnterviewde respondenten was dit zelf-
waardegevoel overwegend positief van aard; de voldoening op grond van dit zelfwaar-
degevoel blijkt te werken als een vorm van voort-durende motivatie. Op deze wijze 
beïnvloedt het zelfwaardegevoel het toekomstperspectief op een positieve wijze. 

Het handelen van de leraar vindt plaats in een onderwijscontext die meebepaald wordt 
door vele factoren waarop de leraar geen directe invloed kan uitoefenen. Deze fac-
toren beïnvloeden zijn beroepsvoldoening. De reacties van leerlingen, ouders, collega’s 
en schoolleiding beïnvloeden de beroepsvoldoening meestal positief, maar soms ook 
negatief. Een aantal respondenten stoort zich met name aan sommige overheidsmaat-
regelen die naar hun idee niet altijd faciliterend werken voor goed onderwijs. Ook de 
beroepsvoldoening oefent zijn invloed uit op het toekomstperspectief. 

Het toekomstperspectief kenmerkt zich door een overwegend positieve kijk op het (blij-
ven) werken in het onderwijs. Deze positieve houding vindt voor veel respondenten 
zijn reden in de prettige contacten met leerlingen en in het iets kunnen betekenen voor 
(zorg)leerlingen: een diepe (ander) betrokkenheid. In het verlengde hiervan geeft een 
aantal respondenten aan zich te willen blijven ontwikkelen als leraar en wellicht ook 
als leraren- en/of leerlingenbegeleider. Slechts een kleine groep geeft aan wel eens te 
kijken naar een – mensgerichte – baan buiten het onderwijs. 

Het zelfwaardegevoel en de beroepsvoldoening oefenen niet alleen invloed uit op het 
toekomstperspectief als was dat een extern gegeven. Beide vormen van voldoening 
oefenen ook en juist invloed uit op het zelfbeeld van de leraar en versterken vervol-
gens zijn intern ethos en zijn relationeel-pedagogische gerichtheid (en daarmee ook 
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de beroepsmotivatie en de taakopvatting). Op deze wijze is de cirkel rond en blijkt dat 
alle dimensies en domeinen dynamisch samenhangen (hierbij kan de wisselwerking 
zowel ‘met de wijzers van de klok mee’ als in omgekeerde volgorde plaatsvinden). De 
interviews met de achttien respondenten laten op biografische wijze zien hoe deze 
cirkel zich steeds herhaalt, verdiept en leidt tot groeiende betrokkenheid en integratie 
van vaardigheden. 

Model van roeping binnen het professioneel zelfverstaan van de leraar

TOEKOMSTPERSPECTIEF:
voortdurende motivatie als gevolg van 

ZWG & BV leidt tot diepere
betrokkenheid, blijvende inzet en

groeiende integratie van
vaardigheden

ZELFWAARDEGEVOEL (ZWG):
voldoening op grond van affectief

oordeel over eigen inzet
& BEROEPSVOLDOENING (BV):

voldoening op grond van reacties 
van derden

ZELFBEELD
met aspecten van intern

ethos: eigen ontwikkeling
professioneel & spirituele
associaties in biografisch

perspectief

TAAKOPVATTING: 
relationeel-pedagogische inzet

(inclusief kwalificatie);  
soms met spirituele associaties

BEROEPSMOTIVATIE
= intern ethos

Het ‘verdiepte wie’ van de leraar

Deze studie ben ik begonnen met de constatering dat binnen het onderwijs een span-
ningsveld lijkt te bestaan waarbij enerzijds het beroep van de leraar verzakelijkt en 
anderzijds het belang van de persoon van de leraar benadrukt wordt. Chargerend zou 
dit als het verschil tussen het ‘wat’ en ‘wie’ van de leraar gekenmerkt kunnen worden. 
In het verlengde van bovenstaande beschouwingen op grond van de uitkomsten van 
het empirisch onderzoek zou ik een voorstel willen doen om aan deze patstelling te 
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ontkomen. Het gaat niet om het ‘wat’ of het ‘wie’ (vgl. Kunneman 2008: 80). Het gaat 
om de combinatie van beide zaken, waarbij de nadruk ligt op het ‘wie’, dat wil zeggen 
op de persoon van de leraar. De bovengenoemde integratie van de technisch-ambach-
telijke en persoonlijke aspecten kan slechts plaatsvinden wanneer de persoon van de 
leraar bereid is tot existentieel-professionele groei; wanneer de leraar zich pedagogische, 
vakinhoudelijke en didactische (en zelfs morele) vaardigheden zo eigen maakt dat ze 
deel gaan uitmaken van zijn eigen (professionele) leven in beschikbaarheid naar zijn 
leerlingen toe (vgl. Pols 2007; 43-45; Ter Horst 2006: 21-26). Een leraar die zich hier-
toe geroepen weet kan authentiek lesgeven. Binnen de interactie met de klas kan een 
dergelijke leraar ter plekke bedenken en uitvoeren wat nodig is (pedagogische tact). 
Pedagogische vaardigheden, lesstof en didactiek vormen dan geen belemmering meer 
in de communicatie met de leerlingen. Een dergelijke leraar is pedagogie, is lesstof, is 
didactiek in eigen persoon (vgl. Korthagen & Lagerwerf 2008: 89). Op deze wijze kan 
de leraar op een volstrekt eigen manier – rekening houdend met de specifieke behoef-
ten van de leerling – op iedere kwestie ingaan en de leerling bijstaan als mens en leer-
ling: differentiatie ten top. De leraar die zo lesgeeft zal merken dat iedere opmerking, 
iedere vraag, ieder pedagogisch vraagstuk steeds iets oproept om ook zelf dieper in het 
onderwijs door te dringen en existentieel-professioneel te groeien; op deze wijze wekt 
hij ook de innerlijke léér-krácht van de leerlingen (Banning 2010-a; 2011; 2013; vgl. Alii 
2009: 29-30). Dat een dergelijk streven naar een ‘verdiept wie’ niet illusoir is, vormt wel-
licht de belangrijkste uitkomst van de interviews van de achttien respondenten.

7.4 terugkoppeling naar de respondenten

Een van de manieren om de interne validiteit van de onderzoeksgegevens te waarbor-
gen vormde het drievoudige terugkoppelen van deze gegevens naar de respondenten 
(zie 3.6.2.1 en 3.7.1.1.F). De eerste (dubbele) terugkoppeling vond steeds enige tijd na elk 
interview plaats; zo werden de uitgetypte verslagen naar de betreffende respondenten 
teruggestuurd met het verzoek om de gegevens te controleren en eventueel iets op te 
merken bij de teksten. Deze terugkoppeling was met name van belang om geautori-
seerde bronteksten te verkrijgen, zodat ik bij de analyses van deugdelijk onderzoeksma-
teriaal uit kon gaan. De tweede terugkoppeling vond op twee momenten plaats. Ten eerste 
vroeg ik aan het begin van het tweede interview aan de respondent te vertellen hoe hij, 
resp. zij het eerste interview ervaren had; ten tweede werd aan het einde van het tweede 
interview dezelfde vraag nogmaals gesteld met betrekking tot het tweede interview. De 
derde terugkoppeling vond plaats op het einde van de onderzoeksperiode. Alle responden-
ten kregen de interviews nogmaals teruggezonden inclusief de schets van hun persoon 
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op grond van deze interviews (zie 5.2). Bij deze terugkoppeling stelde ik een drietal 
vragen. Ten eerste of men zich nog herkende in de interviews, ten tweede hoe men 
terugkeek op de beide interviews en ten derde of men zich herkende in de bijgeleverde 
schets. Hieronder ga ik in op de inhoudelijke kant van de reacties van de respondenten.

Eerste (dubbele) terugkoppeling

Alle respondenten reageerden met instemming op de uitgetypte verslagen van de in-
terviews. Een aantal respondenten gaf nadrukkelijk aan respect te hebben voor de ‘berg 
werk’ (R-4) die deze transcriptie met zich meebracht, zoals blijkt uit het volgende 
citaat:

“Ik vind dat je er veel werk van gemaakt hebt. Ik had eerlijk gezegd niet in de gaten 

dat je alles zo letterlijk uit zou werken. Ik heb het vluchtig gelezen en vond het 

eigenlijk wel grappig als je je eigen gedachtegang zo terugziet. (…) Nee, ik heb het 

nog eens doorgelezen en dacht: het is echt een gesprek. (…) Ik vind het gewoon 

prima. Ik hoef daar niks aan te veranderen.” (R-1; vgl. R-2, R-3, R-4, R-5, R-7, R-8, 

R-9, R-10, R-12, R-14, R-15, R-17).

Zes respondenten vermeldden expliciet dat het teruglezen van het interview voor hen 
een bijzondere aangelegenheid was die uitnodigde tot zelfreflectie zoals blijkt uit het 
volgende citaat:

“En ik heb ook met veel plezier dus de transcriptie van het vorige interview terug-

gelezen. Dat was voor mij wel een emotionele aangelegenheid, om dat te lezen en 

ja, ja, dat raakte me wel. (…) Wat ik allemaal gezegd had [glimlacht] (…). Nou, 

als het gaat over eh, mijn Werdegang als docent. Nou ja, goed, ik, toen ik dat eerste 

interview, toen had ik toch wel net een gevoelige periode achter de rug op school. 

Het eerder besproken conflict wat ik met mijn directeur had. Dat speelde toen nog 

wel een beetje door in mijn systeem. En ik merk wel dat dat ook in het gesprek 

naar voren is gekomen. (…) En wat ik toch wel, ja, als ik dan naar mezelf kijk van 

een afstandje, dan, dan vind ik dat ik daar toch wel een, een redelijk helder beeld 

van weet te scheppen, met eh, ja, waarin ik ook wel mijn eigen dingen, mijn eigen 

punten naar voren kan brengen of, en ook de punten die op, op een andere plek lig-

gen, en niet bij mij. En eh, ja, dan, dan denk ik van: “Ja, dat heb ik toch maar mooi 

helder”. Het geeft me wel veel zelfvertrouwen” (R-15; vgl. R-8, R-9, R-10, R-12, R-13).
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Tweede terugkoppeling

Zes respondenten brachten de vooraf schriftelijk en mondeling toegezegde vertrou-
welijkheid tijdens of na afloop van de interviews nogmaals ter sprake. Zo vertelde een 
respondent een persoonlijk iets na de voorafgaande mededeling: “Het blijft toch ge-
heim bij wijze van spreken” (R-5; vgl. R-2, R-5 en R-6), terwijl een ander aangeeft de 
gesprekken wel heel erg leuk te vinden, maar wel anoniem te willen blijven: “Ik heb dit 
op school ook tegen niemand verteld. Ook niemand die dat weet. Dat ga ik ook niet 
vertellen. Nee” (R-17; vgl. R-13). Vijf respondenten (PO) gaven bovendien aan dat de 
openheid waarmee zij hun verhaal wilden vertellen samenhing met het vertrouwen in 
de onderzoeker die zij enigszins kenden (R-2, R-7, R-9, R-10, R-11). Een respondent 
VO gaf nadrukkelijk aan de onderzoeker op dit punt ‘beproefd’ te hebben of hij kon 
verstaan wat hij zou willen zeggen (R-14; vgl. R-11).

Veertien respondenten gaven expliciet aan de interviews te waarderen. Hierbij werden 
uitdrukkingen gebruikt als; een fijn, prettig dan wel zinvol gesprek, met veel plezier aan 
meegewerkt, heel erg leuk om te doen, prachtig gesprek, gewoon heel mooi, geweldig 
om erover te praten, een verrijkende ervaring, voldeed aan mijn verwachtingen (R-1, 
R-2, R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, R-10, R-11, R-13, R-15, R-16, R-18). Een paar 
respondenten complimenteerden de onderzoeker expliciet vanwege de gestelde vragen 
en zijn open, vertrouwenwekkende houding tijdens de interviews, zoals volgend citaat 
aangeeft:

“Nou, het zijn wel vragen met diepgang. Het zijn wel vragen die eh ..., waar goed 

over nagedacht is, heb ik het gevoel. En die ook eh, ja, toch wel een stuk van de ziel 

blootleggen van die persoon. En in die zin is het voor mij heel bekend terrein. Het 

is voor mij niet moeilijk om te beantwoorden. Maar het zijn wel goed geformuleerde 

vragen. En het is ook prettig dat jij goed kunt luisteren. In die zin. En dat je ook eh 

..., niet eh, antwoorden verwacht, die ik ga geven of zo. Je laat het helemaal blanco. 

Je denkt: “Okay, wat jij zegt dat is ...”, zo laat jij het. Je gaat niet sturen en dat is 

gewoon prettig., voor mij ook. Dus wat dat betreft ook een compliment aan je adres” 

(R-16; vgl. R-4, R-10, R-18).

Tien respondenten spraken ten slotte de hoop, c.q. de verwachting uit dat de onder-
zoeker ‘er iets mee zou kunnen doen’ en ‘er iets aan zou hebben’ (R-1, R-5, R-6, 
R-8, R-10, R-11, R-13, R-14, R-15, R-18). Bovendien gaven drie respondenten aan 
nieuwsgierig te zijn naar de uitkomsten van het onderzoek (R-1, R-3, R-11). 
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Derde terugkoppeling

Alle achttien respondenten reageerden op het derde verzoek tot member check. Zij gaven 
allen aan zich nog steeds goed in de verslagen van de interviews te kunnen vinden. 
Sommigen reageerden zelfs bijzonder positief: “Hoe ik terugkijk: prettige gesprekken 
waarbij ik echt een inkijk heb gegeven in wie ik daadwerkelijk ben. Dit wegens jouw 
oprechte interesse en integriteit” (R-10; vgl. R-5, R-9), “Ik ben de interviews meteen 
gaan lezen en het is schitterend om dit alles terug te lezen” (R-15) en “Prachtig om zo 
uitgebreid verwoord te zien WIE ik ben, los van mijn werk/beroep” (R-17; vgl. R-5, 
R-8, R-13). Een oudere respondent voegde hier een interessante opmerking aan toe: 
“(…) zeker ook omdat je zo nooit bevraagd wordt” (R-5). Wel gaven enkele respon-
denten aan dat hun onderwijssituatie in de loop van de tussenliggende jaren was veran-
derd. Opvallend hierbij is dat zeven respondenten die bij de vraag naar het toekomst-
perspectief in het tweede interview aangaven graag meer aan (specifieke) begeleiding 
van leerlingen dan wel coaching van leraren te willen doen zich ook daadwerkelijk in 
die richting geprofileerd hebben (R-1, R-4, R-5, R-10, R-13, R-17, R-18). Twee res-
pondenten hebben een leidinggevende functie gekregen (deels naast lesgevende taken, 
R-10), maar geven beiden aan dat de motieven in principe dezelfde zijn gebleven (R-3, 
R-10). Een andere respondent reageerde teleurgesteld en is ‘het onderwijs momenteel 
aardig beu’, met name omdat er ‘nauwelijks gesproken wordt over zaken die er echt toe 
doen’: “Als ik mijn enthousiasme teruglees, vraag ik me af waar het naar toe is!” (R-
16). Twee andere respondenten gaven aan nog altijd enthousiast te zijn over hun werk 
waarin kinderen centraal staan, ondanks “dat er van bovenaf steeds minder oog is voor 
het eigene van het jonge kind” (R-9) en “alle papieren rompslomp (…) waar vervol-
gens nooit meer iets mee gebeurt” (R-2) (vgl. Ballet & Kelchtermans 2008: 36). Weer 
twee andere respondenten gaven aan wegens functioneel leeftijdsontslag niet meer in 
het onderwijs te werken (R-7, R-14), terwijl een derde respondent ten slotte aangaf 
niet meer als lerares te werken, maar een eigen onderwijsbegeleidingsbureau te hebben 
opgezet om leraren en andere professionals te coachen (R-13).

Terugkijkend op de interviews gaven zeven respondenten aan dat deze interviews een 
zekere invloed hebben uitgeoefend en wel met name in de vorm van bewustwording. 
Zo schrijft een respondent: 

”Het interview heeft natuurlijk al een flinke poos geleden plaatsgevonden, maar ik 

weet nog wel dat ik er goede gevoelens aan over gehouden heb. Het heeft bijgedra-

gen aan een enorme bewustwording over het hoe en waarom van dat wat je doet. 

Stilstaan bij jezelf komt er vaak niet van, maar ten tijde van het interview ontkwam 

ik daar niet aan” (R-4; vgl. R-6; R-7, R-8, R-15, R-18).
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Een andere respondent schreef in dit kader: 

“Je vraagt wat je interview mij gebracht heeft. Ik moest even graven in mijn ge-

dachten, maar weet weer wat ik toen dacht en voelde: Het verwoorden van hoe ik 

werk, en dus van wie ik ben, sterkte mij om op deze wijze door te gaan. Ik voelde 

van binnenuit dat ik goed bezig ben en dat dit voor mij de enige weg is die mij (en 

de leerlingen) geluk en voldoening schenkt. Het was dus ook een reflectiemoment 

voor mijzelf” (R-17). 

Het interview heeft voor deze respondent duidelijk bijgedragen aan een versterkt zelf-
waardegevoel en vervolgens aan een versterkte beroepsmotivatie. Bovendien laat dit 
citaat zien hoe de anderbetrokkenheid goed samen kan gaan met een gezonde vorm 
van zelfverwerkelijking.

Alle achttien respondenten konden zich ten slotte goed herkennen in de meegestuurde 
schets van hun persoon op grond van de interviews. In het verlengde van de derde 
terugkoppeling kreeg de respondent (R-17) die uitgekozen was voor de uitvoerige 
biografische schets (zie 6.3) deze analyse ook ter informatie en beoordeling voorgelegd. 
Afgezien van een paar kleine opmerkingen (die ik deels verwerkt heb) kon zij zich 
goed in deze analyse vinden, getuige haar slotzin: “Dank voor je mooie beschrijving 
van mijn wezen!”.

7.5 Beperkingen van het empirisch onderzoek 

Het aspect van de selectie van een groep van de respondenten is mijns inziens een 
kritische factor in het geheel van het onderzoek. Het betreft de achttien respondenten 
die aan de interviews hebben meegedaan. Betreffende onderzoeksgroep is op drie ma-
nieren tot stand gekomen (zie 3.4.2.2). Dertien respondenten zijn willekeurig gekozen 
en vijf respondenten zijn benaderd via een oproep in het blad OMOlogie (zie 3.4.2.2). 
Met betrekking tot deze laatste respondentengroep wilde ik onderzoeken of en zo ja, 
op welke wijze roeping een rol speelde binnen hun professioneel zelfverstaan dat ge-
kenmerkt zou worden door zowel een hoge taakopvatting als een hoge betrokkenheid. 
Dit zou vanwege het exploratief karakter van dit onderzoek geen probleem mogen 
vormen, mede omdat het meer ging om de vraag welke invloed roeping binnen het 
professioneel zelfverstaan zou kunnen uitoefenen dan om de mate waarin dit het geval 
zou zijn.
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Deze oproep heeft – gezien mijn doelstelling – inderdaad succes gehad. De oproep 
leverde namelijk vijf leraren op waarvan het professioneel zelfverstaan gekleurd wordt 
door een hoge mate van betrokkenheid (theoretisch had het ook gekund dat leraren 
met een tegenovergestelde visie zouden hebben gereageerd). De volgende onderzoeks-
uitkomst was echter niet te voorzien. Bij al deze respondenten speelde het domein 
Spirituele Associatie een rol; bij de meerderheid zelfs een zeer belangrijke rol. Deze 
respondenten verschaften mij als onderzoeker vijf uiteenlopende en diepgaande bio-
grafische onderwijsverhalen, waardoor de vraag naar de relatie tussen roeping en het 
professioneel zelfverstaan beantwoord kon worden mede op grond van hun inbreng.

Ook de andere, willekeurig geselecteerde respondenten leverden boeiende verhalen 
op in het kader van de onderzoeksvraag. Wel geldt ook voor deze respondenten dat 
hier niet de representativiteit het doel was, maar de mogelijkheid om de beschikking 
te krijgen over een aantal onderwijsverhalen om de onderzoeksvraag exploratief te 
beantwoorden.

Onbeantwoord bleef nog de vraag hoe het komt dat van de onderzoeksgroep van de 
interviews zo’n hoog percentage respondenten (89%) aangaf het domein Spirituele 
Associatie belangrijk te vinden. De eerste onderzoeksmethode (de enquête roeping) 
biedt een ingang tot een gedeeltelijke beantwoording van die vraag. Uit de analyse van 
de uitkomsten van deze enquête bleek dat maar liefst 39% van de respondenten een 
verband ziet tussen hun Spirituele Associatie en de gegeven antwoorden op roeping in 
de context van onderwijs. Weliswaar is dit een hoog percentage, maar het is toch nog 
niet de helft van het percentage respondenten van de interviews dat dezelfde mening 
is toegedaan. Uit de inhoudelijke analyse van de antwoorden waarin de respondenten 
een verband leggen tussen Spirituele Associatie en roeping in de context van onderwijs 
blijkt dat er een derde deel zeer overtuigd is van dit verband. Deze respondenten gaven 
hier dan ook (zeer) uitvoerige antwoorden (dit gold ook voor vraag 3 van de enquête), 
die soms in een er op volgende mail nog werden toegelicht. Deze groep respondenten 
vormt zo’n 15% van de totale respondentengroep enquête roeping (210 personen). Mijn 
hypothese is dat een groot aantal van de respondenten van de interviews behoort tot 
een dergelijke groep. Voor een nadere toelichting maak ik een onderscheid tussen de 
betreffende respondenten PO en VO.

Met betrekking tot het PO zou het heel goed mogelijk kunnen zijn dat respondenten 
zich – na een oproep van de schoolleider in deze – aangemeld hebben voor onderhavig 
onderzoek omdat zij het vermoeden hadden hun onderwijsverhaal bij de onderzoeker 
kwijt te kunnen. Deze hypothese wordt voor een deel bevestigd door de reacties tij-
dens of na de interviews waarin respondenten, gevraagd en ongevraagd, aangaven het 
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vertelde verhaal alleen te hebben verteld omdat ze de onderzoeker enigszins kenden en 
echt vertrouwden.

Hidden Voices

Met betrekking tot het VO (met name de vijf respondenten van de oproep in OMO-
logie) stel ik de volgende hypothese voor. Bij betreffende respondenten uit het VO is er 
sprake van een professioneel zelfverstaan dat niet alleen existentieel, maar ook in meer 
of mindere mate spiritueel van aard is. Mijn hypothese luidt dat deze respondenten 
met hun diep persoonlijke onderwijsverhaal iets te zeggen menen te hebben, maar 
daarvoor binnen hun eigen onderwijsomgeving geen gehoor vinden. De oproep in 
OMOlogie zagen deze respondenten zeer waarschijnlijk als een kans om hun verhaal 
te kunnen vertellen. Sterker nog, het zou zelfs opgenomen kunnen worden in een 
promotieonderzoek. Deze hypothese wordt bevestigd door de reacties van betreffende 
respondenten tijdens of na afloop van de interviews. Zo gaven alle respondenten aan 
de openheid van de onderzoeker voor hun verhaal te waarderen; ook gaven ze aan blij 
te zijn dat hun verhaal serieus genomen werd (dat het hier een promotieonderzoek 
betreft, speelde hierbij zeker mee). 

Een mogelijke reden voor deze specifieke doelgroep ligt dus waarschijnlijk niet alleen 
aan de wijze van uitnodigen, maar ook aan de ‘vertelbehoefte’ bij deze respondenten. 
Hier is sprake van wat genoemd zou kunnen worden ‘Hidden Voices’: verborgen stem-
men die aan de openbaarheid willen deelnemen. Het geeft te denken dat nogal wat 
respondenten aangeven nog nooit zo diepgaand over hun onderwijsleven te hebben 
verteld. Nogmaals, dit onderzoek claimt geen representativiteit. Wel geeft dit onderzoek 
‘stem’ aan een bepaalde groep leraren die in het huidige, sterk instrumentele onderwijs-
discours niet aan het woord komt. Hun betekenisgeving is via de gehanteerde onder-
zoeksmethode boven water gehaald en kan op deze wijze deelnemen aan het reguliere 
onderwijsdiscours. Bovendien geven de onderzoeksgegevens vanuit de enquête roeping 
aanleiding om te vermoeden dat betreffende groepen respondenten van zowel de en-
quête roeping als de interviews wel eens symbool zouden kunnen staan voor een veel 
grotere groep leraren waarbij de spirituele beleving op de een of andere wijze vrucht-
baar verbonden is met het eigen professioneel zelfverstaan. 
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7.6 Aanbevelingen

Op basis van bovenstaande bevindingen wil ik deze studie afronden met het doen van 
enkele aanbevelingen.

Aanbevelingen voor nader onderzoek

Evenals elk type onderzoek heeft ook dit onderzoek zijn beperkingen en onzekerhe-
den. De resultaten van dit onderzoek staan dan ook niet voor eeuwig vast. Dit onder-
zoek kan daarom gezien worden als een exploratieve verkenning, ‘als voorwerk voor 
volgend onderzoek’. Hier wil ik een voorstel voor nader onderzoek doen. 

Dit onderzoek zou verdiept kunnen worden en wel op de volgende wijze. Onder-
havig onderzoek heeft de werkzame aanwezigheid van Spirituele Associaties binnen 
het professioneel zelfverstaan van leraren aangetoond (bij de enquête roeping: 39%, bij 
de interviews: 89%). Nader onderzoek zou gewenst zijn om de actieve aanwezigheid 
van deze factor nader te verkennen. Temeer omdat veel respondenten (mede) uit deze 
factor de kracht putten tot een existentiële en waardegeladen vormgeving van hun pro-
fessioneel en met name relationeel-pedagogisch zelfverstaan. En (mede) op deze wijze 
niet bezwijken onder de ervaren druk van buitenaf als gevolg van de instrumentele 
eisen van schoolleiding, inspectie, overheid en soms ook ouders. 

Het belang van bovengenoemde spirituele factor wil ik verduidelijken aan de hand van 
de volgende overwegingen. De Dijn (2014) constateert de dominante aanwezigheid van 
een eenzijdig rationeel-instrumenteel discours binnen het onderwijs en vreest dat deze 
dominantie niet zomaar zal verdwijnen: “Wanneer overheid en onderwijsmanagement 
in de ban zijn van het beheersingsdenken, is het in elk geval twijfelachtig of zij in staat 
zullen zijn om dat denken op te geven, zelfs wanneer zij te weten komen wat de neven-
effecten ervan zijn” (p. 113). Toch houdt De Dijn de mogelijkheid van een omslag open 
en spreekt in dit verband over oases in een woestijn: “Ook in onze maatschappij zijn 
oases aanwezig en blijven ze mogelijk waar individuen een roeping kunnen involgen en 
doorgeven, waar vertrouwen in elkaar en loyaliteit ten aanzien van de instelling kunnen 
overleven” (p.78; cursivering door B.B.). Hij hoopt daarbij op “enthousiaste individuen 
toegewijd aan iets hogers dan henzelf, aan een erfenis die zij hebben ontvangen en 
willen overdragen naar de toekomst” (Ibidem). Tegelijkertijd geeft De Dijn aan niet te 
weten welke vorm een dergelijke oase zal aannemen (p. 78, 163). In zijn boek Identiteit 
stelt Verhaeghe (2012: 244) dat een nieuw maatschappelijk bestel in eerste instantie zal 
moeten worden uitgebouwd via keuzes die wijzelf maken. Mijn onderzoek geeft aan 
dat er individuen zijn die over krachtbronnen beschikken om de woestijn te overleven 
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en aanzetten te geven voor een nieuwe wijze van denken en functioneren binnen het 
onderwijs als maatschappelijk bestel.

De spirituele factor zou daarbij een voorname rol kunnen spelen (Schillebeeckx 
1989: 85-90). Hierbij vormt deze spirituele factor niet alleen een inspirerende factor, 
maar oefent zij ook een integrerende werking uit binnen de betreffende persoon 
en zijn handelen, waarbij bewuste en onbewuste lagen van de persoonlijkheid met 
elkaar in wisselwerking komen (Banning 2012-a; Van Aalsum 2011, Waaijman 2003, 
2004, 2007; Schneider 2007; Roumen 2003; Teasdale 2001; Korthagen 2001). Anders 
gezegd, een dergelijke integratie activeert de hele menselijke persoon. In alledaagse 
bewoordingen, zij helpt ons om mensen uit één stuk te worden (vgl. Ter Meulen z.j.: 
229-230). Deze visie sluit aan bij Borgman (2006: 52; 2011-a: 40) die stelt dat de oor-
spronkelijke religieuze grondslag van de Verlichting herontdekt zou moeten worden, 
in samenhang met de herontdekking van een brede opvatting van de redelijkheid 
(vgl. De Dijn 2014: 77). Op deze wijze zou een nieuwe visie op rationaliteit mogelijk 
worden waarbij – naast het rationeel-instrumentele als belangrijk deelaspect – ook 
het creatieve, het waardegeladene en het spirituele als wezenlijke aspecten van de 
menselijkheid worden gezien. Het lijkt me dat de biografische interviews blijk geven 
van een dergelijke brede rationaliteit binnen het boven beschreven sociaal-interpre-
tatief paradigma (2.3.3).

Ook bij de enquêtes valt een voor deze bespreking belangrijk punt waar te nemen. 
Waar nogal wat respondenten bij roeping een zekere aarzeling vertoonden, met name 
vanwege de kerkelijke associaties die dit begrip aankleven, valt op dat veel responden-
ten bij de vraag naar transcendentie en de mogelijke doorwerking daarvan binnen de 
visie op roeping en onderwijs, veel opener en diepgaander spreken; bij de interviews 
was die spirituele openheid er van meet af aan bij de meeste respondenten. Met Borg-
man (2006) ben ik van mening dat het “erop aan komt oog te krijgen voor de levens-
kracht van de veelkleurige en veelvormige, vaak warrige en weinig gesystematiseerde 
religieuze vormen die schuil gaan onder de oppervlakte van de mondiale rationalise-
ring” (p. 231; vgl. Borgman 2008-a: 10-11). Ook wil ik aansluiten bij Wildiers (1989) die 
stelt dat onze tijd zijn godsbegrip nog niet gevonden heeft; wij lijden volgens hem nog 
aan “een godsbegrip dat nog al te zeer de sporen draagt van een verouderde visie op de 
wereld, en ons als het ware van buitenuit wordt opgelegd zonder aansluiting te vinden 
bij onze diepste ervaring van de werkelijkheid” (p. 282). Het lijkt me dat met name de 
uitvoerige en vaak diepgaande antwoorden van respondenten (zowel bij de enquête, 
maar met name bij de interviews) wel van binnenuit komen en blijk geven van een diep 
aanvoelen van de diepste lagen van de werkelijkheid. Dit aanvoelen leidt overigens een 
verborgen bestaan, want binnen het huidige – ook het katholieke (sic!) – onderwijsdis-
cours is daar nauwelijks ruimte voor. Toch liggen hier de aanzetten voor een nieuw en 
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verdiept werkelijkheidsverstaan, waarbinnen menswaardig onderwijs uitgangspunt en 
niet sluitstuk van de onderwijsbegroting is.

Vervolgonderzoek is hier gewenst om zowel de Spirituele Associaties als de mogelijke 
betekenis van deze ervaringen binnen het professioneel zelfverstaan van leraren nader 
te verkennen. En breder, welke betekenis dergelijke ervaringen hebben met het oog op 
wereldbeeld dat “ons zoveel welvaart bracht, maar ongemerkt tot een bedreiging voor 
de mens is uitgegroeid” (Ibidem: 284).

Gezien de uitkomsten van dit onderzoek lijkt het zinvol om voor het vervolgonderzoek 
gebruik te maken van kwalitatief onderzoek, met name in de vorm van biografische 
interviews. Deze werkwijze lijkt de beste mogelijkheden te bieden om de existentiële 
en wellicht ook spirituele betekenisgeving van respondenten op het spoor te komen.

Aanbeveling voor leidinggevenden en bestuurders in het onderwijs

Inzichten uit deze studie zijn ook van belang voor de inrichting van het onderwijs op 
macro-, meso- en microniveau. Overheid, inspectie en schoolmanagers kunnen zich 
door deze studie laten inspireren en hun eventueel eenzijdig hanteren van de rationeel-
instrumentele benadering loslaten ten gunste van een meer waardengerichte bena-
dering van het onderwijs. In het bijzonder kan men zich daarbij de vraag stellen in 
hoeverre de eenzijdige hantering van de rationeel-instrumentele benadering gedreven 
werd door een irrationele behoefte aan controle. Op deze wijze wordt het mogelijk om 
meer aandacht te hebben voor het wezenlijk menswaardig karakter van het onderwijs 
op verschillende fronten: niet alleen binnen de persoonlijke contacten tussen alle be-
trokkenen binnen het onderwijs, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld vormgeving 
en verantwoording van het onderwijs. Daarbij is het van groot belang om de leraren 
met hun praxis-ervaringen bij deze vormgeving en verantwoording te betrekken (Van-
denberghe 2012: 80).

Concreet wil ik hier de aanbeveling doen om meer tijd en ruimte vrij te maken voor 
diepgaande, ogenschijnlijk ‘doelloze’ gesprekken met leraren (en van leraren onderling) 
over hun professioneel zelfverstaan in biografisch perspectief (duidelijk afgebakend van 
functionerings- en beoordelingsgesprekken). Hierbij is het ook van belang om tijd vrij 
te maken om deze gesprekken uit te werken en zo terug te geven aan de respondenten 
en de onderwijswereld. Hier past geen sturende, maar een faciliterende rol van school-
leiding en schoolbesturen. Meer theoretisch gezegd: hier wordt gepleit voor meer aan-
dacht voor het narratief karakter van de identiteit van leraren en leerlingen en wel op 
grond van de volgende reden: hoe dieper het gesprek, hoe dieper de identiteitsvorming 
en daarmee samenhangende motivatieprocessen. Bovendien zal het hermeneutisch 
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recht dat op bovenstaande manier aan leraren geschonken wordt, zich vroeg of laat 
vertalen in het verlenen van hermeneutisch recht door deze leraren aan de leerlingen.

Aanbeveling voor leraren en lerarenopleidingen

Dit onderzoek maakt een empirisch onderbouwd beeld van een specifiek deel van de 
onderwijswerkelijkheid zichtbaar, namelijk het professioneel zelfverstaan van leraren 
in relatie tot roeping. Dit beeld maakt dit onderzoek relevant voor praktische leraren-
vraagstukken, omdat daarbij altijd motivaties, inzichten, opvattingen en gevoelens van 
leraren een wezenlijke rol spelen. Dit onderzoek geeft een dieper inzicht op welke 
wijze deze motivaties, inzichten, opvattingen en gevoelens zich tot elkaar verhouden 
en invloed uitoefenen op het onderwijswerk.

Leraren kunnen door deze studie aan het denken gezet worden over hun eigen profes-
sioneel zelfverstaan. Met name inzicht in het narratieve karakter van de identiteit kan 
leraren stimuleren om met elkaar in gesprek te gaan en daardoor professionele, dat wil 
zeggen: vakinhoudelijke, didactische, pedagogische en morele groei mogelijk te maken 
(juist in de samenhang van deze aspecten). De concrete uitspraken en verhalen van le-
raren die in het onderzoek verwerkt zijn, zullen hopelijk herkenbaar zijn en inspirerend 
werken. Misschien zullen de beschouwingen over roeping en onderwijsprofessionaliteit 
sommige leraren opnieuw bewust maken van de motivaties waarmee zij zelf ooit het 
onderwijs zijn ingegaan. Om met hernieuwde kracht zich te blijven inzetten voor de 
leerlingen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. 

Wellicht dat dit onderzoek leraren ook uitnodigt om hún stem in het onderwijsdebat 
– in woord en geschrift – meer te laten horen. Om – daarmee samenhangend – als 
‘reflective practitioner’ een bijdrage te leveren aan het overbruggen van de kloof tussen 
wetenschap, beleid en praktijk ten bate van de praxis van goed onderwijs.

Voor lerarenopleidingen houdt bovenstaande aanbeveling ook een uitnodiging in. Het 
lijkt me wijs dat van meet af aan het narratief en biografisch perspectief bij de oplei-
ding tot het leraarschap betrokken wordt. Niet als een geïsoleerd deelaspect binnen de 
opleiding, maar als integrerende kern. Door als lerarenopleiders en studenten diepgaand 
met elkaar in gesprek te gaan en te blijven over motivaties en belevingen (van welke 
aard dan ook) zal dit gesprek integrerend werken op de aan te leren en in te oefenen 
vaardigheden. Bovendien vormen deze gesprekken een goede vooroefening voor de 
pedagogische praktijk in het omgaan met de leerlingen. De theoretische aspecten van 
narrativiteit en biografisch perspectief kunnen daarbij verhelderend werken, maar die-
nen steeds vanuit de eigen ervaringen persoonlijke inhoud en betekenis te krijgen. 
Ten slotte zou het mijns inziens een goede zaak zijn om het begrip roeping ter sprake 
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te brengen. Allereerst en fundamenteel vanuit ieders eigen beleving en vanuit de ge-
sprekken daarover met elkaar. Om vervolgens de eigen associaties te vergelijken met 
uitkomsten zoals die bijvoorbeeld in deze studie naar boven zijn gekomen. Maar ook 
deze inbreng dient met name om het eerste en fundamentele gesprek uit te dagen en 
wellicht te verdiepen.

Aanbeveling voor kerkelijk leiders

Roeping is binnen gelovige gemeenschappen een kernwoord. Zonder de ervaring van 
roeping zouden gelovige gemeenschappen niets meer of minder zijn dan doorsnee 
groeperingen, waarbinnen mensen zich verbinden. Zo begint in de Bijbel vrijwel elk 
verhaal met een roepingsgeschiedenis, iets dat zich voortzet in de kerkgeschiedenis. 
Aan het begrip roeping zijn dan ook vele studies gewijd en ook binnen het kerkelijk 
spreken neemt roeping een belangrijke plaats in. Zo neemt het begrip roeping binnen 
de ‘pastorale constitutie over de kerk in de wereld van onze tijd’ Gaudium et Spes (1965) 
van Vaticanum II een voorname plaats in. De vraag is echter hoe het begrip roeping 
verstaan dient te worden.

Uit zowel het theoretisch als empirisch onderzoek kwam naar voren dat het begrip roe-
ping niet onomstreden is. Nogal wat respondenten hebben als eerste, soms dominante 
associatie dat roeping iets is waar je voor je leven aan vast zit, wat je vrijheid aantast, wat 
je dwingend tot bovenmatige inzet aanspoort en waarbij je jezelf dient te verloochenen 
in dienst aan anderen. Dergelijke associaties roepen, mijns inziens terecht, weerstand op.

Hier wil ik twee andere uitkomsten uit het onderzoek aanhalen om daarna de aanbeve-
ling voor kerkelijk leiders te formuleren. Ten eerste, een heel andere houding nemen 
respondenten aan wanneer zij roeping – desgevraagd – associëren met intrinsiek gemo-
tiveerde en soms zelfs belangeloze inzet, met idealisme en gedrevenheid. Hoewel velen 
aangeven het woord roeping zelf niet te gebruiken, associëren zij roeping wel met deze 
zaken en staan zij daar positief tegenover. Ten tweede, wanneer de vraag naar transcen-
dentie open gesteld wordt, blijkt een bijzonder hoog percentage respondenten aan te 
geven ‘te geloven in iets tussen hemel en aarde’. Vervolgens blijkt bijna de helft van deze 
groep te vinden dat hun visie op roeping en onderwijs te maken heeft met dit trans-
cendentiebesef. Uit de betreffende, soms zeer uitvoerige en altijd zeer verschillende 
toelichtingen blijkt een diepe vorm van een spiritueel georiënteerde visie op roeping 
en professionaliteit. Deze uitkomsten uit de enquête worden bovendien bevestigd en 
verdiept door uitkomsten uit de interviews.

Beide onderzoeksuitkomsten maken duidelijk dat het spreken over roeping zorgvuldig 
dient plaats te vinden. Van groot belang is het om daarbij niet deductief over roeping te 



298 Leraren, wat boeit jullie?

spreken, alsof het een op grond van Bijbel en Traditie duidelijk omschreven begrip is 
dat uitgelegd en aangeleerd kan worden. Daarmee worden allereerst Bijbel en Traditie 
te kort gedaan, omdat deze roepingsgeschiedenissen diep doorleefde, existentiële pro-
cessen inhouden die ten diepste niet theoretisch te ‘vangen’, laat staan als theorie door 
te geven zijn (vgl. Vergote 1987-a: 197-198).

Maar ook worden de mensen bij wie men roeping ter sprake wil brengen te kort ge-
daan. Want zij dragen in hun eigen levensgeschiedenis de impliciete ervaring van roe-
ping in zich mee. Roeping ter sprake brengen houdt dan ook met name goed luisteren 
naar het levensverhaal van die ander in. Binnen dat diepgaand luisteren kan de ander 
zich bewust worden van ervaringen die wijzen op roeping. Dat lijkt me ook de bedoe-
ling van de uitspraak van Gaudium et Spes:

“De vreugde en de hoop, het leed en de angst van de hedendaagse mens, vooral van 

de armen en van alle lijdenden, zijn ook de vreugde en de hoop, het leed en de angst 

van Christus’ leerlingen; en er is niets echt menselijks, of het vindt weerklank in 

hun hart” (nr. 1).

Als gelovigen en kerkelijk leiders al iets willen met het begrip roeping, dan maakt boven-
staand citaat duidelijk dat dit om een diepgaand luisteren vraagt naar de levensverhalen 
van mensen, zodat ‘het weerklank in hun hart kan vinden’. Op deze wijze ‘spant het volk 
van God zich in om in de gebeurtenissen, eisen en verlangens waarin het samen met de 
overige mensen van onze generatie deelt te onderkennen, wat daarin werkelijke tekenen 
zijn van de aanwezigheid van God of van zijn plannen’ (nr. 11). Zoals ooit Mozes de 
beelden en jammerklachten van zijn in slavernij verkerende broeders en zusters niet van 
zich af kon zetten en uiteindelijk op het appel daarvan inging (Exodus 3-15), zo kunnen 
gelovigen in deze tijd meeleven met de vreugde en het lijden van hun medemensen. 
Waarachtig luisteren naar levensverhalen werkt op zich al bevrijdend, omdat het uitzicht-
loze verhaal in het vertellen (dank zij het luisteren) nieuwe perspectieven krijgt voor alle 
betrokken partijen. Als er een God bestaat, zal in deze dialogen iets diepers meeklinken 
omdat de genade, zoals Gaudium et Spes stelt, in de harten van alle goedwillende mensen 
werkt. Wel is het van belang om dit diepere niet bij voorbaat te identificeren met Gods 
stem, indachtig het gebod geen afgodsbeelden te maken. Het ‘samen met alle mensen 
werken aan een menswaardiger uitbouw van de wereld’ (nr. 57) mag voor een gelovige 
een aanwijzing zijn om Gods roepstem te bespeuren (vgl. Vergote 1987-b: 230-231). Hier 
past oprechte nieuwsgierigheid naar wat mensen beleven en naar wat zij zeggen dat hen 
inspireert. De vele roepingsverhalen uit de Bijbel en Traditie zouden hierbij kunnen fun-
geren als een eyeopener om meer oog te krijgen voor de diepere belevingslagen waarin 
roeping zich kan openbaren; de kerkelijke gemeenschap zou in deze lijn verder denkend 
ondersteunend dienen te zijn om mensen op verhaal te laten komen en te laten vertellen 
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wat hen werkelijk beweegt. Op deze wijze zouden kerkelijk leiders zowel bijdragen aan 
een positieve beeldvorming rondom het begrip roeping als aan het mogelijke roepingsbe-
sef van de mensen zelf; de vaak negatieve kerkelijk-spirituele associaties uit het onderzoek 
zullen daardoor waarschijnlijk ook afnemen. Bovendien zou ook de kerkelijke gemeen-
schap haar eigen religieus zelfverstaan kunnen verdiepen en herijken door in het hier en 
nu sporen van Gods roepstem op te vangen (vgl. Borgman 2008-a).

Op deze wijze omgaan met roeping lijkt me bij te dragen aan een nieuw, meer op de 
werkelijkheid betrokken geloofsverstaan.

7.7 Belang van deze studie

Wetenschappelijk inzichtbevorderend aan deze studie zijn de volgende vijf aspec-
ten (de volgorde betreft de volgorde van het onderzoek, niet specifiek de mate van 
inzichtbevordering).

De filosofische analyse van de eenzijdige nadruk op het rationeel-instrumenteel handelen. In dit 
onderzoek geef ik een filosofische achtergrond van de eenzijdige nadruk op instrumen-
teel handelen. Deze benadering maakt het niet alleen mogelijk om de problematiek als 
gevolg van het eenzijdig toepassen van het instrumenteel handelen te verduidelijken, 
maar ook om een mogelijk alternatief dieper te funderen.

De analyse van het doelrationele handelen als ongeschikt voor het onderwijs. Het onderzoek 
maakt duidelijk dat het instrumentele (doelrationele) handelen in haar eenzijdigheid 
ongeschikt is om te dienen als paradigma op basis waarvan de onderwijswerkelijkheid 
benaderd dient te worden. Het sluit immers betekenisgeving en affecten principieel 
uit. Met als gevolg dat het onderwijs geleidelijk aan steeds meer onttoverd raakt. Wel 
kan dit instrumentele handelen een zinvolle plaats krijgen als deelbenadering van de 
onderwijswerkelijkheid.

De noodzaak van een correctie en aanvulling. Dit onderzoek maakt het klassieke, Aristote-
lische onderscheid tussen praxis en poeiesis actueel voor het onderwijs, i.c. het leraar-
schap. De poietische benadering van het instrumenteel handelen dient gecorrigeerd 
en aangevuld te worden met de praxis-benadering, die haar vorm krijgt in het sociaal-
interpretatief paradigma. Op grond van die benadering is het mogelijk om een visie op 
het leraarschap te ontwikkelen die recht doet aan het wezenlijk menswaardig karakter 
van het onderwijs. 
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Systematische aandacht voor de betekenisgeving door leraren. Bovenstaande filosofische be-
nadering zou zichzelf tegenspreken wanneer de feitelijke betekenisgeving door leraren 
buiten beschouwing bleef. Juist omdat het leraarschap een praxis is, kan het niet een-
zijdig van buitenaf aangestuurd worden. Van belang is juist het gesprek tussen enerzijds 
de wetenschap en beleidsbepalende instanties en anderzijds de lerarengemeenschap. In 
dit promotieonderzoek kreeg dit gesprek vorm op een drietal manieren, namelijk een 
enquête met open vragen, een biografisch interview en een semigestructureerd, open 
interview. Op basis van de uitkomsten van deze ‘gesprekken’ met het onderwijsveld kon 
recht gedaan worden aan de betekenisgeving van de leraren zelf. Anders gezegd, het 
professioneel zelfverstaan van leraren maakte een substantieel onderdeel uit van mijn 
onderzoek.

Beroepsvoldoening krijgt een wezenlijke plek binnen het professioneel zelfverstaan. In de 
analyse die Kelchtermans (1994) maakt van het professioneel zelfverstaan van leer-
krachten in biografisch perspectief onderscheidt hij een vijftal dimensies; dit onder-
scheid is sindsdien gebruikelijk. De (zesde) dimensie van de beroepsvoldoening die 
hij op grond van een vooronderzoek geïdentificeerd had verdween in de uiteindelijke 
analyse. Op grond van de analyse van mijn empirische onderzoeksresultaten krijgt 
de dimensie van de beroepsvoldoening opnieuw een plek binnen het professioneel 
zelfverstaan.

Een nieuwe visie op het begrip roeping met betrekking tot het leraarschap. Het begrip roeping 
lijkt in eerste instantie een gedateerd begrip te zijn binnen het moderne onderwijsdis-
cours. Door middel van theoretisch en empirisch onderzoek heb ik dit begrip weten 
te herijken, waardoor het een nieuwe en verrijkende betekenis kan krijgen binnen een 
benadering van het leraarschap die recht wil doen aan de wezenlijke menswaardigheid 
van het onderwijs. 

7.8 Een persoonlijke slotreflectie 

Roeping betreft niet alleen de oorspronkelijke motivatie van leraren (zoals vaak ge-
dacht wordt: hij kiest voor het onderwijs uit roeping). Roeping is ook de voort-durende 
motivatie als vrucht van de interacties met vooral de leerlingen (en in mindere mate 
de collega’s en de ouders). De oorspronkelijke en voort-durende motivatie hangen we-
zenlijk samen. De oorspronkelijke motivatie vormt de onderstroom van de drive van 
de leraar om zich blijvend in te zetten voor leerlingen (zowel relationeel-pedagogisch 
als vakinhoudelijk). 
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Vanuit die onderstroom onderneemt de leraar acties richting de leerlingen: hij wil wat 
bieden en hij heeft wat te bieden. Maar wel op grond van een onbaatzuchtige houding 
vanuit de onderstroom; op deze wijze is hij emotioneel beschikbaar voor zijn leerlingen 
en legt hij met zijn acties geen onterechte claim op de leerlingen (zie artikel ‘Dat had 
ik van jullie niet verwacht’ over kritiek op Gymnasium-leerlingen, Banning 2007-a). Op 
deze acties van de leraar reageren de leerlingen vanuit hun vrije wil; dat kan, omdat de 
leraar geen claim gelegd heeft. Op deze wijze wordt een volwaardige inter-actie tussen 
de leraar en leerlingen mogelijk. Deze interactie houdt over en weer woord en weder-
woord in, stem en tegenstem, waarbij over het algemeen de lesinhoud centraal staat. Op 
deze wijze wordt binnen de aangegane relatie de identiteit over en weer versterkt; een 
dergelijke manier van werken leidt tot subjectvorming (zie 4.7.5). 

Roeping is aldus allereerst de oorspronkelijke motivatie die bestaat uit het zich aan-
gesproken weten door leerlingen en hun ontwikkeling. Deze roeping komt tot haar 
voltooiing binnen de beschreven interactie die tot de voort-durende motivatie leidt 
bij de leraar. Deze interactie is een diepe bron van voldoening (zoals ook blijkt uit de 
enquêtes en interviews) en vormt een diepe bevestiging van de oorspronkelijke moti-
vatie. Daarmee wordt de oorspronkelijke motivatie aangevuld met en verdiept door de 
voort-durende motivatie.

Door je te laten aanspreken door leerlingen en door de potentiële bijdrage aan hun 
ontwikkeling gebeurt een vorm van roeping. Deze roeping maakt een diepe commu-
nicatie met de leerlingen mogelijk, een communicatie vanuit het niveau van de betrok-
kenheid. Daardoor komen alle acties van de leraar richting de leerlingen in een dieper 
perspectief te staan: door zich diep door zijn leerlingen aan te laten spreken, spreekt hij 
– potentieel – de leerlingen ook op een diep niveau aan. De concrete lesactiviteiten en 
concrete gesprekken rondom de concrete lesinhouden krijgen daarmee de ondertoon 
van die communicatie. Door zo naar de stem van de leerlingen te luisteren en te han-
delen vanuit dat aangesproken zijn draagt de leraar er aan bij dat de leerlingen tot hun 
beSTEMming komen. Het mogen spreken in stem en tegenstem, zonder claim, vanuit 
een innerlijke diepte, vergroot de autonomie van de leerlingen in de zich verruimende 
relatie. Hier is sprake van een ‘dialogische autonomie’ (Van den Berg 2014).

De leraar geeft als professioneel verantwoordelijke de aanzet om met leerlingen te delen 
in elkaars (onderwijs)verhaal en vervolgens ontstaat het verhaal ín het delen. Hier is 
sprake van wat Korthagen (1998) en Stevens (1999) de wezenlijke ontmoeting noemen. 
Deze relatie is niet claimend of klef, de (vrije) persoon van de leraar staat evenals de 
(vrije) persoon van de leerling (en) aan het uiteinden van de relatie. De open ruimte 
tussen hun beider persoon-zijn wordt gerespecteerd en zelfs verruimd. De band tussen 
de leraar en leerling (en) is niet gebaseerd op een quasi-nabijheid, waarbij de vereiste 
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psychische distantie niet gewaarborgd blijft. Nee, de band tussen leraar en leerling (en) 
is werkelijk relationeel van aard. De persoon van de leraar mag gaandeweg op de ach-
tergrond raken, de leerling mag zijn eigen vleugels uitslaan. Maar juist vanwege deze 
vrijheid herinneren leerlingen zich vaak een echte leraar. Deze leraar stelde zich als 
persoon niet claimend, maar juist dienstbaar op ten aanzien van de zich ontwikkelende 
leerling. Daartoe mogen leraren zich geroepen weten.
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Probleemstelling en doel

Het leraarschap lijkt op een kruispunt te staan. Enerzijds verzakelijkt het beroep van 
de leraar, waardoor de leraar steeds meer een uitvoerder wordt van gestandaardiseerde 
protocollen. Deze ontwikkeling gaat gelijk op met een vaak overtrokken aandacht voor 
de buitenkantzaken van het onderwijs en een veronachtzamen van de diepere lagen 
van de menselijke persoon bij leraar en leerling. Anderzijds wordt het belang van de 
persoon van de leraar voor het onderwijs benadrukt. Deze nadruk hangt samen met 
voortschrijdende inzichten in het belang van de narratief-biografische aspecten van de 
menselijke ontwikkeling, i.c. van het leraarschap.

Een fundamentele vraag hierbij is hoe leraren zelf denken over bovengenoemde, te-
gengestelde tendensen. Publicaties van bijvoorbeeld een tegenbeweging als de Stichting 
Beroepseer geven aan dat er weerstand bestaat tegen de al te zakelijke manier waarop 
het leraarschap tegenwoordig vaak benaderd wordt Maar toch kost het veel leraren 
moeite om het eigene van hun leraarschap onder woorden te brengen. Zorgwekkend 
hierbij is dat veel leraren aan de kant lijken te staan, terwijl zij toch van doorslaggevend 
belang zijn bij de vormgeving van het onderwijs. 

Binnen dit kader worden pleidooien gevoerd voor een rehabilitatie van het begrip 
roeping als een waardevolle ingang om het professioneel zelfverstaan van de leraar 
te herijken. Maar juist dit begrip lijkt een anachronisme in te houden. Bovendien is 
er nauwelijks tot geen onderzoek gedaan naar de wijze waarop leraren over roeping 
denken of welke rol roeping speelt binnen hun professioneel zelfverstaan. Deze studie 
tracht in deze leemte te voorzien door het begrip roeping op zowel theoretische als 
empirische wijze in kaart te brengen. De nadruk ligt in dit onderzoek op het empirisch 
onderzoek om inzicht te krijgen in de wijze waarop leraren zelf denken over roeping 
en breder: hoe zij denken over hun leraarschap. 
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Onderzoeksvragen

Deze studie stelt zich ten doel om een antwoord te vinden op de vraag op welke 
wijze de rationeel-instrumentele benadering van het onderwijs en meer specifiek het 
leraarschap een aanvulling dan wel correctie behoeft vanuit een waarden-gerichte be-
nadering die meer ruimte biedt aan de betekenisgeving binnen onderwijsprocessen. 
Aangezien de leraren vaak aan de kant lijken te staan bij de onderwijsdiscussie en 
deze discussie hierdoor bij voorbaat zinloos lijkt te worden, wil ik met dit onderzoek 
de leraren met hun eigen professioneel zelfverstaan betrekken bij bovenstaande vraag, 
omdat zij uiteindelijk het onderwijs dienen vorm te geven. Zo zou ik niet alleen de 
beschikking krijgen over empirische data met betrekking tot roeping en professioneel 
zelfverstaan bij leraren, maar kan ik deze gegevens ook vergelijken met de onderzochte 
literatuur. 

Deze doelstelling leidde tot de formulering van de volgende drie onderzoeksvragen: 
 – Hoe kijken leraren tegen roeping aan? 
 – Wat is het professioneel zelfverstaan van leraren?
 – Wat is de relatie tussen roeping en het professioneel zelfverstaan?

Theoretisch kader

Het theoretisch onderzoeksdeel plaatst bovengenoemde problematiek binnen een 
breder filosofisch kader. De tendens tot verzakelijking wordt in historisch-filosofisch 
perspectief beschreven en gekenmerkt als een eenzijdige toepassing van instrumentele 
rationaliteit. De gevolgen van deze eenzijdige toepassing binnen het onderwijs worden 
benaderd vanuit een drietal aspecten, te weten doelrationaliteit (die alles beschouwt in 
termen van middelen om een doel te bereiken), kwantitatief denken (waarbij alle niet 
mathematiseerbare aspecten veronachtzaamd of ontkend worden) en beheersingswe-
ten (die een wederkerige relatie onmogelijk maakt). Voor al deze drie aspecten wordt 
aangetoond dat de eenzijdige toepassing van de instrumentele rationaliteit negatieve 
gevolgen heeft binnen het onderwijs.

Als complementair-alternatieve benadering wordt het sociaal-interpretatief paradigma be-
schreven, waarbinnen specifiek menselijke zaken als betekenisgeving, subjectvorming 
en relationaliteit een wezenlijke plaats innemen. Dit paradigma dient vervolgens als 
uitgangspunt voor een beschrijving van een aantal aspecten van de professionaliteit 
van de leraar die voor dit onderzoek van belang zijn (zoals het ethisch, biografisch en 
narratief karakter van het leraarschap). Vervolgens worden de twee hoofdbegrippen uit 
de onderzoeksvraag, te weten het professioneel zelfverstaan en roeping, beschreven. 
Op deze wijze vormt het theoretisch onderzoeksdeel een kader op grond waarvan het 
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empirisch onderzoek naar het professioneel zelfverstaan van leraren en de mogelijke rol 
van roeping daarbinnen ontworpen kon worden.

Methode

Dit onderzoek kiest voor een kwalitatieve benadering ter beantwoording van de onder-
zoeksvragen, omdat deze benadering ruimte biedt voor overtuigingen, inzichten, waar-
depatronen en existentiële belevingen; daarmee wordt recht gedaan aan het hermeneu-
tisch karakter van het leraarschap. De keuze voor de kwalitatieve onderzoeksbenadering 
sluit dus aan bij een benadering van het leraarschap vanuit het sociaal-interpretatief 
paradigma. Aangezien systematisch onderzoek naar het professioneel zelfverstaan van 
leraren in relatie tot het begrip roeping ontbreekt, wordt dit onderzoek exploratief uit-
gewerkt. Daarom is gezocht naar respondenten die betekenis zouden kunnen geven aan 
zowel het begrip roeping als de relatie tussen roeping en het professioneel zelfverstaan. 

Daartoe zijn drie onderzoeksinstrumenten ontwikkeld. Het eerste onderzoeksinstru-
ment betreft een enquête naar de visie van leraren op het begrip roeping ter beant-
woording van onderzoeksvraag 1. Deze enquêtes dienen om inzicht te krijgen in de 
manier waarop leraren tegen het begrip roeping aankijken, zowel in het algemeen als 
met betrekking tot het onderwijs. 

Het tweede en derde onderzoeksinstrument betreft een dubbelinterview, bestaande uit 
een semigestructureerd, open interview en een biografisch interview. Door middel van 
deze interviews is zowel het professioneel zelfverstaan van iedere respondent verkend 
(onderzoeksvraag 2) als de relatie tussen het professioneel zelfverstaan en roeping (on-
derzoeksvraag 3). Zo kunnen de begrippen ‘professioneel zelfverstaan’ en ‘roeping’ en 
hun onderlinge verhouding betekenis krijgen op grond van de onderzoeksgegevens 
afkomstig van de respondenten.

Zo wordt onderzoeksvraag 1 beantwoord op grond van een enquête onder 210 respon-
denten afkomstig van een aantal basisscholen en een middelbare school; op grond van 
deze onderzoeksgegevens werd het begrip roeping op inductieve wijze vormgegeven. 
De onderzoeksvragen 2 en 3 worden beantwoord op grond van de twee interviews met 
18 respondenten die afkomstig waren van een aantal basisscholen en verschillende mid-
delbare scholen. Deze onderzoeksgegevens worden op deductieve wijze onderzocht 
aan de hand van categorieën die enerzijds afkomstig waren uit de genoemde roeping 
enquêtes en anderzijds uit de literatuur over het professioneel zelfverstaan. 

Ook de methode van onderzoek is nadrukkelijk onderwerp van reflectie. Zo zijn zowel 
de datacollectie als de data-analyse van het enquêteonderzoek en de dubbelinterviews 
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besproken en verantwoord. In het verlengde hiervan komen ook de kwaliteitscriteria 
van validiteit en betrouwbaarheid met betrekking tot dit onderzoek diepgaand aan bod.

Resultaten 

In de hoofdstukken 4, 5, 6 worden de drie onderzoeksvragen beantwoord op basis van 
de uitkomsten van het empirisch onderzoek. In hoofdstuk 7 vindt een reflectieve dis-
cussie plaats, op grond waarvan een model van roeping wordt gepresenteerd. Hieronder 
volgt een samenvatting van die hoofdstukken.

Hoofdstuk 4

In dit hoofdstuk staat de eerste onderzoeksvraag centraal: Hoe kijken leraren tegen het 
begrip roeping aan? Op grond van de analyse van de onderzoeksdata kan het begrip 
roeping gedifferentieerd worden in een viertal domeinen, te weten: Intern Ethos, Re-
lationeel-Pedagogische gerichtheid, Spirituele Associatie en Kwalificatie. Bovendien 
kunnen deze vier domeinen – op grond van de rijke verscheidenheid aan antwoor-
den – zelf ook weer gedifferentieerd worden in een groot aantal categorieën. Kort 
samengevat duidt roeping voor een ruime meerderheid van respondenten op de in-
trinsieke samenhang van Intern Ethos en Relationeel-Pedagogische gerichtheid. Zo 
geven respondenten aan onder roeping enerzijds een zich van binnenuit gemotiveerd 
weten te verstaan; deze intrinsieke motivatie wordt bovendien bij ruim een derde van 
de respondenten mede geïnspireerd door vormen van Spirituele Associatie. Anderzijds 
duidt roeping op het graag om willen gaan met en zich willen inzetten voor leerlingen. 
De samenhang tussen Intern Ethos en Relationeel-Pedagogisch kenmerkt zich door de 
cirkelbeweging van het wederkerig geven en ontvangen. Zo ‘opent’ de leraar enerzijds 
zijn onderwijswerk door zijn aandacht en kundigheid te schenken aan de leerlingen 
(het geven van de leraar). Anderzijds mag de leraar merken dat deze inzet gewaardeerd 
wordt door de leerlingen die op hun beurt met de les meedoen (het ontvangen, c.q. 
geven van de leerlingen en het terugontvangen van de leraar). Op deze wijze vormen 
de domeinen Intern Ethos en Relationeel-Pedagogisch gezamenlijk de grondstructuur 
van roeping. Het domein Kwalificatie wordt slechts door een minderheid expliciet ge-
noemd en lijkt ondergeschikt aan het domein Relationeel-Pedagogisch.

Hoofdstuk 5

In dit hoofdstuk staat de tweede onderzoeksvraag centraal: Wat is het professioneel zelf-
verstaan van leraren? De achttien dubbelinterviews leveren eveneens een grote hoeveel-
heid onderzoeksdata op waarmee deze onderzoeksvraag beantwoord kan worden. De 
interviews zijn geanalyseerd met behulp van de zes dimensies van het professioneel 
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zelfverstaan van Kelchtermans (1994). Ook hier blijkt de rijke verscheidenheid aan ant-
woorden bij alle respondenten aanleiding te bieden om deze zes dimensies te differen-
tiëren in een groot aantal categorieën. Op deze wijze kan een helder en overzichtelijk 
beeld verkregen worden van het professioneel zelfverstaan van deze respondenten. 

Opvallende uitkomst van het onderzoek is dat alle achttien respondenten over een 
sterk intrinsieke en biografisch verankerde beroepsmotivatie beschikken. Zo blijkt het 
zelfbeeld van alle respondenten een sterke anderbetrokkenheid te vertonen; deze an-
derbetrokkenheid loopt als een rode draad doorheen de andere dimensies van het pro-
fessioneel zelfverstaan zoals beroepsmotivatie, taakopvatting, zelfwaardegevoel en be-
roepsvoldoening. Een zo mogelijk nog opvallender uitkomst is dat het zelfbeeld van 
een grote meerderheid spirituele interesses vertoont, die samenhangen met zowel de 
beroepsmotivatie als het relationeel-pedagogisch functioneren (op dit aspect wordt on-
der nader ingegaan). Een andere uitkomst is het sterk positieve zelfwaardegevoel bij de 
respondenten; het oordeel over de kwaliteit van het eigen handelen betreft met name 
het relationeel-pedagogische aspect. Ten slotte is het niet allemaal peis en vree. Nogal 
wat respondenten storen zich met name aan de al te grote druk die er op het onderwijs 
gelegd wordt vanuit overheid, inspectie en soms ook schoolleiding. Deze druk oefent 
een negatieve invloed uit op de beroepsvoldoening.

Hoofdstuk 6

Hier staat de derde onderzoeksvraag centraal: Wat is de relatie tussen roeping en het pro-
fessioneel zelfverstaan? Hiertoe is eerst onderzocht op welke wijze roeping, al dan niet, 
voorkwam binnen de bovengenoemde interviews. Dit gebeurt door te onderzoeken 
in hoeverre de domeinen en categorieën van roeping uit het vierde hoofdstuk (on-
derzoeksvraag 1) ook voorkomen binnen deze interviews. Dit blijkt bij vrijwel alle 
respondenten van de interviews het geval te zijn.

Aansluitend wordt de derde onderzoeksvraag beantwoord door een relatie te leggen 
tussen de vier domeinen van roeping en de zes dimensies van het professioneel zelf-
verstaan zoals deze aanwezig zijn bij de achttien respondenten van de interviews. De 
vergelijking van de zes dimensies van het professioneel zelfverstaan en de vier domei-
nen van roeping op grond van de onderzoeksgegevens van de dubbelinterviews laat 
een sterke verwevenheid van de dimensies en domeinen zien. Zo wordt bijvoorbeeld 
de dimensie zelfbeeld sterk gekleurd door de domeinen van roeping Intern Ethos, Re-
lationeel-Pedagogisch en ook Spirituele Associatie. Met name de differentiëring van de 
dimensies van het professioneel zelfverstaan en van de domeinen van roeping in onder-
liggende categorieën maakt deze verwevenheid inzichtelijk. Deze verwevenheid leidt 
tot een dynamische spanningsboog tussen het ‘binnen’ en ‘buiten’ van het professioneel 
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zelfverstaan. Zo staan de vele fragmenten die het ‘binnen’ van het zelfbeeld en van de 
beroepsmotivatie betreffen in een dynamische verhouding met de gerichtheid op het 
‘buiten’ zoals dat bij met name de taakopvatting het geval is. Het ‘binnen’ betreft het 
domein van roeping Intern Ethos; dit ‘binnen’ wordt bij een aantal respondenten mede 
ingekleurd en verdiept door het domein Spirituele Associatie. Het ‘buiten’ betreft de 
domeinen van roeping Relationeel-Pedagogisch en – in ondergeschikte zin – Kwa-
lificatie; dit ‘buiten’ wordt ook hier door een aantal respondenten mede ingekleurd 
en verdiept door het domein van roeping Spirituele Associatie. Juist deze dynamische 
samenhang tussen het ‘binnen’ en ‘buiten’ maakt het professioneel zelfverstaan van deze 
groep respondenten tot een vorm van roeping.

Hoofdstuk 7

Hier worden de uitkomsten van het theoretisch onderzoek vergeleken met de uit-
komsten van het empirisch onderzoek. In hoofdstuk 2 wordt aangegeven dat slechts 
binnen de wisselwerking van de volgende vijf termen zinvol van roeping gesproken 
kan worden:
A. innerlijk bewogen worden;
B. op grond van een besef van verbondenheid;
C. door de nood van een sociale werkelijkheid dan wel door het gefascineerd zijn van 

iets waardevols;
D. tot existentieel gemotiveerde inzet voor die werkelijkheid;
E. deze inzet leidt tot een diepe vorm van vreugde en zelfverwerkelijking. 

Wanneer deze vijf termen van roeping vergeleken worden met de uitkomsten van on-
derzoeksvraag 1 (de vier domeinen van roeping) valt de hoge mate van overeenkomst 
op. Zo is er in de antwoorden van de enquêtes allereerst sprake van een samengaan 
van het domein Intern Ethos met A. en D. Vervolgens is er een groot besef van diepe 
verbondenheid (domeinen Relationeel-Pedagogisch en Spirituele Associatie, te verge-
lijken met B.). Daarnaast geven de respondenten aan gefascineerd en gemotiveerd te 
zijn door hun bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen vooral als het gaat om het 
benaderen van leerlingen met hun problemen. De leeftijdsgroep van leerlingen blijkt 
hen bijzonder te boeien (domeinen Relationeel-Pedagogisch en Kwalificatie, te ver-
gelijken met C.). Ten slotte ervaren de respondenten in het kader van deze inzet een 
sterke beroepsvoldoening, die in zekere mate gepaard gaat met zelfverwerkelijking (do-
meinen Intern Ethos, Relationeel-Pedagogisch en Kwalificatie, te vergelijken met E.). 

Hieronder worden nog kort in samenvattende vorm de vijf theoretische termen 
van roeping vergeleken met de zes dimensies van het professioneel zelfverstaan en 
de vier domeinen van roeping zoals deze waargenomen zijn binnen de interviews 
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(onderzoeksvraag 3). Centraal binnen deze bespreking staat het zelfbeeld van de leraar. 
Uit de interviews blijkt dat de onderwijsmotivatie verankerd ligt binnen de eigen le-
vensgeschiedenis (domein Intern Ethos, te vergelijken met A.). Er is dan ook sprake 
van een existentieel en soms ook spiritueel gemotiveerde beroepsmotivatie (domeinen 
Intern Ethos, Spirituele Associatie, te vergelijken met C. en D.). Deze beroepsmotivatie 
concretiseert zich in de taakopvatting die gericht staat op de leerlingen, met wie men 
graag omgaat en aan wier ontwikkeling men wil bijdragen (het kwalificatieaspect ligt 
hierbinnen ingebed). Bij deze inzet ervaart men een groeiende verbondenheid, die 
soms ook spiritueel aspecten vertoont (domeinen Relationeel-Pedagogisch, Kwalifi-
catie en Spirituele Associatie, te vergelijken met B., C. en D.). In het verlengde van 
deze inzet geven alle respondenten aan voldoening te ervaren (zelfwaardegevoel en be-
roepsvoldoening). Samenhangend hiermee geven zij aan dat hun onderwijsinzet bijdraagt 
aan hun zelfbeeld: men groeit als mens en als professional. Op deze wijze wordt het 
toekomstperspectief op een positieve wijze beïnvloed: het kenmerkt zich dan ook door 
een overwegend positieve kijk op het (willen blijven) werken in het onderwijs (domein 
Intern Ethos, te vergelijken met E. en D.). Op bovenstaande wijze vormt de aanwezig-
heid van roeping een dynamiek die alle dimensies van het professioneel zelfverstaan 
in een voortgaande en verdiepende cirkelbeweging met elkaar laat samenwerken. De 
interviews met de respondenten laten op biografische wijze zien hoe deze dynamiek 
tot groeiende betrokkenheid en integratie van vaardigheden leidt.

Op bovenstaande wijze blijken deze respondenten roeping op een eigentijdse en zin-
volle manier binnen hun professioneel zelfverstaan vorm te geven. Zonder het als zoda-
nig uit te spreken weten deze leraren zich ‘geroepen’ om samen met hun leerlingen in 
het wederkerig verstaan van elkaars stem tot een inhoudrijke dialoog en gezamenlijke 
betekenisgeving te komen; een dergelijke dialoog vormt de basis en de ziel van goed 
onderwijs. De uitkomsten van dit onderzoek laten aldus duidelijk zien dat de respon-
denten weinig affiniteit vertonen met een instrumenteel-rationele benadering van het 
leraarschap.

De bovenstaande inzichten worden verwerkt in een model van roeping binnen het 
professioneel zelfverstaan van de leraar. Dit model is vorm gegeven aan de hand van een 
cirkeldiagram dat de boven beschreven samenhang van de domeinen van roeping en 
de dimensies van het professioneel zelfverstaan in beeld brengt. Dit model kan gezien 
worden als een concretisering van het sociaal-interpretatief paradigma met betrekking 
tot het leraarschap.

Aan het einde van deze studie ga ik nog kort in op de wijze van terugkoppeling naar de 
respondenten en de beperkingen van dit onderzoek. Tenslotte schetst ik enkele aanbe-
velingen voor belangrijke doelgroepen, waarop volgend enkele aspecten van het belang 
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van deze studie. Hoewel het begrip roeping voor velen een gedateerd begrip is, kan op 
basis van deze studie dit begrip een nieuwe en verrijkende betekenis krijgen binnen 
het moderne onderwijsdiscours. Hierdoor kan meer recht gedaan worden aan de we-
zenlijke menswaardigheid van het onderwijs. In mijn persoonlijke slotreflectie geef ik 
aan dat het in het onderwijs moet gaan om een wezenlijke ontmoeting tussen mensen 
waarbij alle partijen zich niet claimend, maar juist dienstbaar opstellen ten aanzien van 
de zich ontwikkelende leerling. Daartoe weten de geïnterviewde respondenten zich in 
elk geval geroepen.
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 Executive summary

The passion of teaching
A theoretical and empirical research into the concept of vocation within 
professional self-understanding

Problem statement and goal

The teacher’s profession seems to have arrived at a crossroads. On the one hand, the 
profession of teacher is becoming more businesslike, increasingly turning teachers into 
implementers of standardized protocols. This development goes hand in hand with 
an often excessive attention for external aspects of education and a disregard for the 
deeper layers of the individual with both teachers and pupils. On the other hand, the 
importance of the personality of the teacher for education is emphasized. This empha-
sis is connected to progressively more detailed understandings of the importance of 
the narrative-biographical aspects of human development, in the present case of the 
teacher’s profession.

A fundamental question in this respect is what teachers themselves think of the above-
stated opposite tendencies. Publications of a counter-movement such as the Stichting 
Beroepseer (Professional Honour Foundation) show the existence of an aversion to the 
overly businesslike approach of the teacher’s profession in the present time. However, 
a lot of teachers find it difficult to express the personal character of their profession. 
Worrisome in this respect is the fact that a large number of teachers seems to be not 
involved, whereas they are a critical factor in structuring education. 

Within this framework, pleas are made for a rehabilitation of the concept of vocation as 
a valuable starting point to reassess the teachers’ professional self-understanding. But it is 
especially this concept that seems to carry an anachronism. Moreover, hardly any studies 
have been carried out into how teachers feel about the concept of vocation or what 
role vocation plays within their professional self-understanding. This study attempts to 
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fill the gap by mapping the concept of vocation in both a theoretical and an empirical 
manner. The emphasis of this study will lie on the empirical study to gain insight into 
the ways teachers themselves think about vocation and broader aspects of their profes-
sion: how they think about their teacher’s profession. 

Research questions

This study aims at answering the question in what way the rational-instrumental ap-
proach of education and more particularly the teacher’s profession, requires an addition 
from a value-based approach that offers more room for meaning within education pro-
cesses. As teachers often seem to be excluded from the education debate, which renders 
this debate pointless in advance, through this study I want to involve the teachers with 
their own professional self-understanding in the above-stated question as eventually 
they are the ones that need to shape education. This will not only make empirical data 
available concerning vocation and professional self-understanding, but will also make a 
comparison possible of these data with the studied literature. 

This goal leads to the following three research questions: 
 – How do teachers view vocation? 
 – What is the teachers’ professional self-understanding?
 – What is the relation between vocation and the professional self-understanding?

Theoretical framework

In the theoretical framework, the above-stated issues have been placed in a wider philo-
sophical framework. The tendency to introduce more business methods is described 
from a historical-philosophical perspective as a unilateral application of instrumental 
rationality. The consequences of this unilateral application within education were ap-
proached from three aspects, i.e. goal-instrumental action (considering everything in 
terms of means to achieve a goal), quantitative thinking (in which all non-mathema-
tisable aspects are disregarded or ignored) and command and control thinking (which 
makes a reciprocal relation impossible). For all these three aspects, it has been shown 
that the unilateral application of instrumental rationality has negative consequences 
within the education system.

The social-interpretative paradigm is described as complementary-alternative approach in 
which specific human matters such as meaning, subjectivization and relationality take 
essential positions. This paradigm is then taken as starting point for a description of 
a number of aspects of the professionalism of the teacher that are of importance for 
this research (such as the ethical, biographical and narrative character of the teacher’s 
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profession). Consequently, two main concepts from the research question, i.e. profes-
sional self-understanding and vocation, are described at length. This way, the theoretical 
research component creates a framework on the basis of which the empirical research 
of the professional self-understanding of teachers and the possible role of vocation 
within that self-understanding may be shaped.

Method

In this research, a qualitative approach has been selected for answering the research 
questions as this approach offers room for beliefs, insights, value patterns and existential 
experiences and as such can do justice to the hermeneutic character of the teacher’s 
profession. The choice for the qualitative research method, therefore, matches an ap-
proach of the teacher’s profession from the social-interpretative paradigm. As a system-
atic research of the professional self-understanding of teachers in relation to the concept 
of vocation is lacking, this has been worked out exploratively in this research. For this 
reason, respondents are searched that could give meaning to both the concept of voca-
tion and the relationship between vocation and professional self-understanding.

To this end, three research instruments have been developed. The first research instru-
ment concerned a survey of the visions of teachers concerning the concept of vocation 
in order to answer research question 1. These surveys are being used to gain insight into 
the way in which teachers regard the concept of vocation, both in general and with 
respect to education. 

The second and third research instrument concerns a double interview, consisting of a 
structured and a biographical interview. By means of these interviews, both the profes-
sional self-understanding of each respondent is explored (research question 2) as well as 
the relationship between professional self-understanding and vocation (research ques-
tion 3). This way, the notions of ‘professional self-understanding and ‘vocation’ and their 
mutual relationship could acquire meaning based on the research data obtained from 
the respondents.

Research question 1 is answered based on a survey among 210 respondents from a 
number of primary schools and a secondary school; based on the research data the 
concept of vocation was shaped in an inductive manner. The research questions 2 and 
3 are answered on the basis of the two interviews with 18 respondents from a number 
of primary schools and various secondary schools. The research data were examined in 
a deductive manner with the aid of categories that on the one hand originated from 
the stated vocation survey and from literature on professional self-understanding on the 
other hand. 
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The research method itself is also specifically reflected upon. Both the data collection 
and the data analysis of the survey and the double interviews are discussed and ac-
counted for. As a corollary, the quality criteria of validity and reliability concerning the 
research at hand, are examined.

Results 

The Chapters 4, 5 and 6 answer the three research questions based on the outcome of 
the empirical research. Chapter 7 contains a reflective discussion on the basis of which 
a vocation model is presented. Below a summary of the stated chapters.

Chapter 4

This chapter focuses on the first research question: How do teachers view the concept of 
vocation? On the basis of the analysis of the research data the concept of vocation could 
be defined in four domains, i.e.: Internal Ethos, Relational-Pedagogical orientation, 
Spiritual Association and Qualification. Moreover, these four domains - based on the 
rich diversity of the answers - could be differentiated in their turn into a large num-
ber of categories. Briefly summarized, for a large majority of respondents, vocation 
indicates the intrinsic connection between Internal Ethos and Relational-Pedagogical 
orientation. Respondents e.g. indicate that they regard vocation on the one hand as 
knowing based on internal motivation; with more than one third of the respondents, 
this intrinsic motivation is moreover also associated with forms of Spiritual Association. 
On the other side, vocation indicates the wish to associate with and to be committed to 
pupils. The correlation between Internal Ethos and Relational-Pedagogical orientation 
is characterised by the circular movement of mutual giving and receiving. In this way 
the teacher ‘opens’ his education work by giving attention and expertise to the pupils 
(giving by the teacher). On the other hand, the teacher may notice that this effort is 
appreciated by the pupils who join the teaching activities (receiving and/or giving by 
the pupils and in return receiving by the teacher). In this manner, the Internal Ethos and 
Relational-Pedagogical orientation jointly form the basic structure of the vocation. The 
Qualification domain is only explicitly mentioned by a minority and seems secondary 
to Relational-Pedagogical orientation.

Chapter 5

This chapter focuses on the second research question: What is the teachers’ professional 
self-understanding? The eighteen double interviews provide a large amount of research 
data enabling answering this research question. The interviews are analysed with the 
help of the six dimensions of professional self-understanding by Kelchtermans (1994). 
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Here as well, the large diversity of answers with all respondents give rise to differentiate 
these six dimensions into a large number of categories. This leads to a clear and orderly 
overview of the professional self-understanding of these respondents. 

One remarkable research result is that all of the eighteen respondents had a strong 
intrinsically and biographically anchored vocational motivation. It is evident that the 
self-image of all respondents shows a strong involvement with other people; this in-
volvement with others is a central theme in the other dimensions of the professional 
self-understanding, such as vocational motivation, attitude towards one’s job, self-esteem 
and job satisfaction. An even more remarkable result is that the self-image of a large ma-
jority shows spiritual interests that are connected with both the vocational motivation 
and the relational-pedagogical functioning (this aspect will be discussed in more detail). 
Another result is the strong presence of a positive self-esteem with the respondents; the 
judgement on the quality of the own actions mainly concerns the relational-pedagog-
ical aspect. But all is not well in education land. Quite some respondents particularly 
take offence by the excessive pressure on the education system from the public authori-
ties, the Netherlands Inspectorate of Education and sometimes the school management. 
This pressure has a negative influence on job satisfaction.

Chapter 6

This chapter focuses on the third research question: What is the relation between vocation 
and the professional self-understanding? The first step was to determine in what manner 
vocation was present or not present in the above-stated interviews. This is done by 
examining in how far the domains and vocation categories from Chapter 4 (research 
question 1) are also present in these interviews. This is the case with nearly all respond-
ents of the interviews.

In addition, the third research question is answered by establishing a relationship be-
tween the four vocation domains and the six dimensions of the professional self-under-
standing as present with the eighteen respondents of the interviews. The comparison of 
the six dimensions of the professional self-understanding and the four vocation domains 
based on the research data of the double interviews shows a strong interrelatedness be-
tween the dimensions and domains. The self-image dimension e.g. is strongly coloured 
by the vocation domains Internal Ethos, Relational-Pedagogical orientation and also 
Spiritual Association. Especially the differentiation of the dimensions of the profes-
sional self-understanding and of the vocation domains in underlying categories makes 
this interrelatedness transparent. This interrelatedness leads to a dynamic tension curve 
between ‘inside’ and ‘outside’ of the professional self-understanding. The many frag-
ments that concern the ‘inside’ of the self-image and the vocational motivation, have a 
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dynamic relationship with the ‘outside’ orientation as is particularly the case with the 
attitude towards one’s job. The ‘inside’ concerns the Internal Ethos vocation domain; 
with a number of respondents this ‘inside’ is also coloured and deepened by the Spir-
itual Association domain. The ‘outside’ concerns the Relational-Pedagogical vocation 
domain and - in a subordinated manner - Qualification; with a number of respond-
ents this ‘inside’ is also coloured and deepened by the Spiritual Association domain. It 
is especially this dynamic correlation between the ‘inside’ and ‘outside’ that turns the 
professional self-understanding of this group of respondents into a form of vocation.

Chapter 7

In this chapter, the results of the theoretical research are compared to the results of the 
empirical research. Chapter 2 indicated that one can only speak of vocation in a proper 
manner within the interaction between the five terms:
A. to be moved;
B. on the basis of a sense of connectedness;
C. by the needs of a social reality an/or by a fascination for something valuable;
D. to an existentially motivated commitment for that reality;
E. this commitment leads to a deeply felt form of joy and self-realisation. 

When these five vocation terms are compared with the results of research question 1 
(the vocation domains) the high level of similarity stands out. The survey answers first 
of all show a convergence of the Internal Ethos domain with A. and D. In addition, 
there is a great awareness of a deeply-felt solidarity (Relational-Pedagogical orientation 
and Spiritual Association domains, comparable to B.). Respondents also indicate to be 
fascinated and motivated by their contributions to the development of pupils especially 
with respect to approaching pupils with issues. It is evident that they are captivated 
by the age group of the pupils (Relational-Pedagogical orientation and Qualification 
domains, comparable to C.). Finally, within the framework of this commitment, the re-
spondents experience a strong job satisfaction, which to a certain extent is accompanied 
by self-realisation (Internal Ethos, Relational-Pedagogical orientation and Qualifica-
tion domains, comparable to E.). 

Below, a brief summary of a comparison of the five theoretical vocation terms with the 
six dimensions of the professional self-understanding and the four vocation domains as 
observed within the interviews (research question 3). The teacher’s self-image is the key 
element of this overview. The interviews show that the education motivation is anchored 
in the own life history (Internal Ethos domain, comparable to A.). We can therefore estab-
lish an existential and sometimes spiritually motivated vocational motivation (Internal Ethos, 
Spiritual Association domains, comparable to C. and D.). This vocational motivation 
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concretizes in the attitude towards one’s job that is aimed at the pupils, with whom they 
enjoy having contact and to whose development they want to contribute (the Qualifica-
tion aspect is embedded in this). In this commitment they experience a growing sense of 
solidarity, which sometimes also has spiritual aspects (Relational-Pedagogical orientation, 
Qualification and Spiritual Association domains, comparable to B., C. and D.). Following 
this commitment, all respondents indicate to experience satisfaction (self-esteem and job 
satisfaction). In relation thereto, they indicate that their education commitment contrib-
utes to their self-image; they experience growth both from a personal and a professional 
perspective. In this manner, their prospects for the future are also influenced positively: they 
are characterized by a largely positive view of (the wish to continue) working in educa-
tion (Internal Ethos domain, comparable to E. and D.). In the above-stated manner, the 
presence of vocation creates dynamics that make all dimensions of the professional self-
understanding work together in a continuing and deepening circular movement. The 
interviews with the respondents show in a biographical manner how these dynamics lead 
to an increased commitment and integration of competencies. 

In the above-stated manner, it is clear that these respondents shape vocation in a con-
temporary and meaningful manner within their professional self-understanding. With-
out explicitly expressing it, these teachers feel a vocation to reach a significant dialogue 
and shared meaning together with their pupils in a mutual interaction with them; such 
a dialogue is the foundation and the soul of good education. Therefore, the research re-
sults clearly show that the respondents show little affinity with an instrumental-rational 
approach of the teacher’s profession.

The stated insights have been processed in a vocation model within the teacher’s pro-
fessional self-understanding. The model is realised on the basis of a circle diagram that 
visualises the vocation domains and dimensions of the professional self-understanding 
described above. The models may be regarded as a concretisation of the social-interpre-
tative paradigm with respect to the teacher’s profession.

At the end of the research, the manner of feedback to the respondents and the limita-
tions of the research is briefly discussed. Finally, there are some recommendations for 
important target groups, followed by some aspects of the importance of this research. 
Although the notion of vocation is an outdated concept for many, on the basis of this 
research, this concept may acquire new and enriching meaning within the contem-
porary education debate. This will make it possible to do more justice to the essential 
human dignity of the education system. In my personal final reflection, I indicate that 
education should be about a fundamental meeting between people in which all parties 
do not take a claiming position but assume a servient attitude towards the developing 
pupils. A vocation which is at least felt by all respondents. 
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 Eindnoten

Hoofdstuk 1 – Inleiding
1 De aanleiding ‘Een wezenlijk tekort’ is eerder vrijwel identiek gepubliceerd in: Ban-

ning (2013: 115-116).
2 Van huis uit ben ik theoloog en heb ik jarenlang met veel plezier en voldoening 

kerkelijk-pastoraal werk gedaan.
3 Momenteel werk ik op de OMO-school het d’Oultremontcollege te Drunen en geef 

ik les aan gemiddeld 17 eerste tot en met vijfde klassen, uiteenlopend van vmbo basis 
tot en met gymnasium. Hoofdzakelijk werk ik als leraar Godsdienst-Levensbeschou-
wing en voorheen ook als leraar Klassieke Culturele Vorming. Daarnaast werk ik part-
time als identiteitsbegeleider van een 11-tal katholieke basisscholen in dezelfde regio.

4 Vergelijk het volgende citaat van R-16 uit het biografisch interview: 
 “Het is heel simpel eigenlijk. Kinderen weten héél goed, ik zie ze wel eens bij de deur 

naast mij, leshebben, dan zie ik hun veranderen in hóuding. Dan denk ik: “Húh”. Dan 
denk ik: “Potverdorie, wat ben jij ineens brutaal”. Een kind schakelt net zo makkelijk 
hoor, van het ene knopje naar het ander. En dat is eh ..., ja, je krijgt letterlijk wat je 
geeft. En dat is zó, maar ik merk wel., docenten zijn héél moeilijk te confronteren 
met hun gedrag. We hebben wel eens een psycholoog gehad hier, die zei, nou, hij zei: 
“Voor honderd procent bepaalt de docent wat er voor de klas gebeurt”. En, en, nou, 
dat moet je eens zeggen tegen een docententeam, dan staan ze op hun achterste benen. 
Want dan, dat komt, dat betekent dat jij de verantwoording moet nemen voor wat daar 
gebeurt. Nou, het is natuurlijk makkelijker om het over die ouders te hebben. Of over 
hun opvoeding die ze niet gehad hebben. Nou, kinderen weten héél snel hoor hoe het 
werkt hoor”.

5 Vgl. ook Van den Berg (2012-b: 41).
6 Met de hand had Stevens erbij geschreven: “verschijnt in Jaarboek VELON. Vereniging 

van Leraren Opleiders, Nederland, 5 juni 1999”.
7 Vgl. Van den Berg (2002-b): “Too much energy is invested in the creation of new struc-

tures without attention to the (…) existential issues” (p. 613).
8 Vgl. Geurts (2003: 6) die aangeeft dat deze ontwikkeling samenhangt met het doorsnij-

den in het beroepsleven van de band tussen werk en wat ons persoonlijk drijft.
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9 Korthagen (1998) geeft aan dat competenties niet alleenzaligmakend zijn: “Nog niet 
zo lang geleden heeft mijn Leidse collega Verloop geschetst tot welke problemen deze 
ontwikkeling leidde. Om voldoende validiteit en betrouwbaarheid te bereiken bij het 
beoordelen van leraren werden lange lijsten met gedetailleerde bekwaamheden gefor-
muleerd, waardoor een soort fragmentarisering van de rol van de leraar ontstond (…). 
In de praktijk waren die lange lijsten nagenoeg onhanteerbaar. Bovendien werd ook 
steeds duidelijker dat er in deze visie op opleiden onvoldoende rekening gehouden 
was met het feit dat goed leraarschap niet vertaald kan worden in een aantal via trai-
ning aan te leren, geïsoleerde bekwaamheden” (z.p.). Vgl. Pols (2007: 42-43)

10 Vgl. Korthagen (2001): “Daarom is lange tijd meer aandacht uitgegaan naar de buiten-
ste lagen van de persoonlijkheid. Voor ons vakgebied is dat jammer, want velen kiezen 
gelukkig nog steeds voor het beroep van leraar uit een roeping. Dat aspect wordt ech-
ter zelden meegenomen in beroepsprofielen en lijsten van leraarsbekwaamheden. Daar 
staat eigenlijk nooit in dat het zo belangrijk is met hart en ziel leraar te zijn” (z.p.).

11 Website: http://www.beroepseer.nl/nl/. Vgl. ook – m.b.t. schoolleiderschap – de ar-
tikelen in de publicatie: G. Van Luin & L. Pit (2013) (red.). Rijnlands schoolleiderschap. 
Naar meer verbinding en vertrouwen in vakmanschap. Een verkenning. MESO focus. Over 
schoolorganisatie en onderwijsmanagement.

12 Vergelijk ook Martens (2010: 46) die spreekt over ‘de motivatieproblemen die het on-
derwijs al langere tijd teisteren’. Deze motivatieproblemen spelen volgens hem niet 
alleen bij leerlingen (en studenten), maar ‘zeker ook bij onderwijsgevenden’. 

13 Vgl. het pleidooi van Roebben om het thema roeping bij leraren aan te kaarten: “In 
een school zou ik willen pleiten voor een verbreding van het draagvlak, in plaats van de 
toerusting van enkelen. Naast de christenen op school zijn er immers ook nog een pak 
anderen met een roeping. Dat is een begrip met religieuze wortels dat vandaag niet-
temin breed aanslaat. Roeping en beroep zijn immers aan elkaar gekoppeld. Waarom 
heb ik dit vak gekozen? Waarom werd ik leerkracht? Wat zijn of waren mijn idealen?” 
(Geraadpleegd op 15 januari 2012, www.seekingsense.be).

14 Vgl. De Groot (1961: 37): “Er is allereerst altijd een, door directe waarneming of door 
verwerking van waarnemingen of door lectuur gegeven, feitelijke ondergrond, een ‘erva-
ringsmateriaal’, waar de onderzoeker van uitgaat. Deze gegevens worden echter reeds 
op een bepaalde wijze gezien, in verband met het probleem dat de onderzoeker voor 
ogen staat. Dit probleem is van wijdere strekking dan alleen dat van de verklaring van 
de gegeven feiten. Het gaat om een generalisatie, er is een meer algemene leidende 
gedachte. Deze leidende gedachte hangt gewoonlijk samen met een meer of minder 
expliciet theoretisch raam, waarbinnen de onderzoeker wil werken, of althans, waaraan 
hij zich wil oriënteren; ook dat behoort tot de ‘input’. Vragen wij ons nu af hoe hier-
uit een nieuwe veronderstelling (hypothese) voorkomt, dan is één stap in ieder geval 
duidelijk te onderscheiden: de nieuwe veronderstelling is gebaseerd op een (nieuwe) 
interpretatie van de feitelijke ondergrond, in verband met het theoretisch raam”. 
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15 Het betreft hier een vijftal studies die de (vaak overheersende) rationeel-instrumentele 
manier van denken en handelen in het betreffende vakgebied tot mede-uitgangspunt 
van het onderzoek hebben.
– Betrokkenheid. Onderzoek naar situationele en instrumentele kwaliteiten in de gebouwde 

omgeving. Modernistische en postmodernistische vormgeving in een existentialistisch perspec-
tief (Krabbendam 2011);

– Menslievende zorg. Een ethische kijk op professionaliteit (Van Heijst 2011);
– PRESENTIE & PRESTATIE. Sleutelbegrippen in een verpleegethiek (Janssen 2004);
– POLITIEK DOOR DE STATEN: doel of waarderationeel handelen in het besloten over-

leg over de Wadden en het openbaar beraad over de ecologische hoofdstructuur (Tromp 2001);
– Zicht op interne communicatie. De functionaliteit van teksten (Vuijk 1996). 

 Bovenstaande studies (op Van Heijst na allemaal promotieonderzoeken) ondernemen 
pogingen om op de betreffende wetenschapsgebieden (te weten architectuur, zorg /
verpleegkunde, politicologie en communicatiekunde) de genoemde eenzijdigheden te 
doorbreken en een alternatieve dan wel complementaire benadering uit te werken. Bij 
deze pogingen wordt een beroep gedaan op benaderingen die meer recht doen aan 
het typisch mens-waardige karakter van de fenomenen die een rol spelen in betref-
fend wetenschapsgebied. Zo kiest bijvoorbeeld Krabbendam voor een existentialistisch 
perspectief en Tromp voor het waarderationeel handelen als aanvulling op het doelra-
tioneel handelen.

16 In 2013 verscheen de bundel Het Alternatief. Weg met de afrekencultuur in het onderwijs! 
(Amsterdam: Boom). In deze bundel staan artikelen die een alternatief schetsen voor 
een al te instrumentele benadering van het onderwijs.

17 Het bijvoeglijk naamwoord ‘waarden-gerichte’ staat bewust geschreven met verbin-
dingsstreepje om de volgende reden. Ten eerste doet de term ‘waardegerichte’ geen 
recht aan de inzet van de term zoals hier bedoeld, omdat het begrip ‘waarde’ ver-
regaand vereconomiseerd is; het gaat in deze tekst om ‘waarden’ in een meer alge-
meen-levensbeschouwelijke betekenis. Ten tweede omdat ‘waardengericht’ zonder 
verbindingsstreepje niet mag, omdat het meervoud van ‘waarde’, zowel ‘waarden’ als 
‘waardes’ kan zijn; bij dergelijke woorden vervalt de ‘n’ als verbindingsletter. Vandaar 
het verbindingsstreepje.

Hoofdstuk 2 – Theoretisch kader
18 Zowel Borgman als Van Heijst verwijzen naar S. Toulmin, Cosmopolis: The Hidden 

Agenda of Modernity, New York 1990 (Ned. vert. Kosmopolis: De verborgen agenda van de 
Moderne Tijd, Kampen/Kapellen 1990) en Idem, Return to Reason, Cambridge/London 
2001 (Ned. vert. Terug naar de rede, Kampen/Kapellen 2001). 

19 Mok (2009) plaatst de ontwikkeling van de poiesis-maatschappij vroeger: “Vanaf de 
16e eeuw functioneert het kapitalisme in Europa als rationeel georganiseerd eco-
nomisch systeem van vrije arbeid, gericht op winstmaximalisatie door middel van 
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handelsbevordering en industrialisatie, ook op het gebied van de landbouw” (z.p.). 
Laeyendecker (2013: 480) geeft aan dat de rationalisering al in de 12de eeuw begon. 
Vergote (1987-a: 87-90) plaatst de principes van deze ontwikkeling in enerzijds het 
christendom (scheppingsgeloof en menswording / verlossing) en anderzijds in het 
Griekse denken in de zesde en vijfde eeuw voor Christus (de ontwikkeling van een 
rationele geest op de domeinen: geneeskunde, mathematica, geschiedschrijving, wijs-
begeerte). Als gemeenschappelijke geesteshouding ziet Vergote in beide bewegingen 
‘de intentie om te erkennen en te bevestigen wat waar is. De logos, als rationaliteit, 
splitst zich af van de mythen en stelt zich er zelfs tegen’ (p. 88). Vgl. Gout (1986: 11).

20 Vgl. Schillebeeckx (1989): “Vanaf de zeventiende eeuw werd in het westen de kosmos 
of de natuur door de opkomende natuurwetenschappen ont-toverd: de natuur werd 
één doorzichtig, groot uurwerk en was niet meer een mysterieus en numineus heelal, 
dat aanleiding kon geven tot mystieke bevlogenheid” (p. 85). 

 Vgl. Hermsen (2014) die dezelfde ontwikkeling beschrijft in termen van twee goden 
uit de Griekse mythologie, Chronos en Kairos: “Waar Chronos staat voor de univer-
sele, statische en kwantitatieve tijd, die noodzakelijk is om tijd in een lineair verband 
te plaatsen, betekent Kairos het subjectieve, dynamische en kwalitatieve moment, dat 
juist rekenschap geeft van de specifieke en immer veranderende omstandigheden en 
daarom ook tot verandering kan leiden” (p. 11). In de huidige maatschappij domineert 
volgens Hermsen Chronos, waardoor “de kloktijd bovendien in toenemende mate een 
economische tijd is geworden, die gebrek aan tijd en versnelling van tijd oplegt (…); 
deze heeft ons van een meer subjectieve, creatieve en vooral diepzinniger benadering 
van de tijd vervreemd” (p. 13). 

21 Vgl. Ratzinger (1977), de latere paus Benedictus XVI, die een grondige filosofische 
analyse geeft van deze vorm van moderniteit: “Die Erfolge in der zunehmenden 
Entdeckung der materiellen Welt und ihrer Gesetze ergeben sich durch eine immer 
strengere und reinere Anwendung jener Methode, die durch das Zueinander von 
Beobachtung, Experiment und mathematischer Theorienbildung gekennzeichnet ist. 
Innerhalb dieser Methode, die sich auf das Verifizierbare und Falsifizierbare beschränkt 
und von da ihre allgemein verbindliche Gewissheit erlangt, ist für die Frage nach den 
Wesensgründe der Dinge kein Raum. (…) Eine kritische Situation entsteht erst dann, 
wenn aus der positivistischen Methode und ihrer notwendigen methodischen Be-
schränkung eine positivistische Weltanschauung wird, die nur noch das als Wirklichkeit 
akzeptiert, was dieser Methode zugänglich ist und so die methodische Beschränkung 
in eine grundsätzliche verkehrt” (pp. 89-90). Vgl. Annoot (2008: 59).

22 Vgl. Fortmann (1964: 298): “Het bestaan wordt niet alleen “entzaubert” – dat woord 
van Weber is veel te zwak – het wordt ontheiligd. “Man kann die Tragweite des Vor-
gangs gar nicht genug schätzen. Es bedeutet nicht nur, dass das Leben die Transzendenz 
verliert, Rationalismus und Rechenhaftigkeit einziehen usw., sondern dass die Grund-
wasser des Daseins versiegen… Die überall durchgefühlte, unaussprechbare und doch 
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zu innerst vertraute Urwirklichkeit entsinkt, die allen Fragen das letzte Warum, allen 
Wägnissen die innerste Stütze, allem Tun den Letzten Sinngehalt gab”” (Fortmann 
citeert R. Guardini, Die Bekehrung des Aurelius Augustinus, München: Kösel Verlag, 1950, 
pp. 73-74, voetnoot).

23 Schillebeeckx (1989) geeft een andere visie op het verdwijnen van het subject in de 
moderne tijd: “Voor de moderne mens ligt de bron van rationaliteit van de wereld niet 
meer, zoals voor de Grieken en middeleeuwers, in de wereld zelf, maar uitsluitend in 
de menselijke geest, die zijn eigen begrippen oplegt aan de werkelijkheid. De moderne 
ontwikkeling heeft de realiteit beperkt tot objectiviteit, d.i. de zin haar gegeven door 
de menselijke geest. Zingeving wordt voortaan veel meer een vorm van controle dan 
overgave aan een voorgegeven rationaliteit. Er ligt geen geheim meer in het wezen der 
dingen. De mens vindt dan in de wereld slechts zichzelf en zijn eigen maaksel. Maar 
dit ‘zelf ’ is er door verschrompeld. Max Horkheimer heeft eens gezegd: ‘Hoe meer we 
de natuur beschouwen als een zuiver object tegenover een menselijk subject, des te 
meer verliest dit autonoom gedachte subject zijn inhoud totdat ten slotte nog slechts 
een naam overblijft met niets te benoemen’. Een subject dat geen andere taak heeft dan 
objectieve zin te geven aan een werkelijkheid die zelf geen zin meer bezit, verliest ten 
slotte ook zijn eigen inhoud. Het zuivere subject wordt op den duur het lege subject. 
Het autonome subject is niet meer in staat zich anders tot zichzelf te verhouden dan als 
tot een object” (pp. 85-86). Met name het laatste aspect lijkt tot gevolg te hebben dat 
het subject ook niet meer in staat is tot waarachtige inter-subjectiviteit, namelijk tot 
een ik-jij-relatie. Een dergelijke ontwikkeling zou desastreuze consequenties hebben 
voor de mogelijkheid van een pedagogische houding. 

24 “Max Weber sprak van Wertrationalität en Zweckrationalität, Karl Mannheim van substan-
tiële en functionele rationaliteit.” Zie K. Mannheim: Man and Society in an Age of Recon-
struction (1940), Londen 1960, pag. 53 (geciteerd uit: Zijderveld 1983: 197).

25 Verhaeghe (2012) spreekt in dit kader van een illusoir streven naar zekerheid: “De hui-
dige rationalisten vormen de tegenpool van de vroegere romantici. Deze laatsten zoch-
ten hun zekerheid in het zwijmelend passionele, de eersten vinden dezelfde zekerheid 
in een becijferbare rede, en beiden illustreren een vorm van onvolwassenheid. Dit 
wordt vooral duidelijk in hun pathologische uitvergroting: hysterie voor de romantici, 
dwangneurose voor de rationalisten” (p. 77). Hij spreekt dan ook over ‘onze obsessie 
met cijfers en de alomtegenwoordige digitalisering (…) in dit geval de behoefte aan 
controle en zekerheid’ (p. 224) en over de leugen van de maakbaarheid (pp. 175-176).

26 Zo wordt ook bij de gezondheidszorg, jeugdhulpverlening, gemeentelijke overheid, 
universiteiten, justitie en politie de negatieve invloed van de instrumentalisering ge-
constateerd. Zo ziet Hutschemaekers een duidelijke overeenkomst tussen onderwijs en 
gezondheidszorg: “Het is opvallend hoeveel overeenkomsten er zijn tussen het onder-
wijs en de geestelijke gezondheidszorg. Fusies, protocollen, kwaliteitszorgsystemen en 
bureaucratisering zijn aan de orde van de dag. Hierdoor hebben professionals op de 
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werkvloer de indruk dat bestuur en management met niets anders bezig zijn. (…) We 
hebben in de geestelijke gezondheidszorg de neiging om alles zoveel mogelijk vast te 
leggen in protocollen en regels. Alles moet meetbaar zijn. We denken dat wanneer we 
dit allemaal netjes hebben opgeschreven, de zorg ook goed is” (geciteerd uit: Gramberg 
2004: 5-6). Vgl. De Dijn 2014; Verhaeghe 2012; Van Aalsum 2011; Wineberg 2008; Jansen 
2008; Smeenk 2007; Van Hoorn & Nap 2006; Wierda & Sievers 2006. Overigens komt 
de eenzijdige toepassing van de instrumentele rationaliteit ook binnen het theologisch 
denken voor, vgl. Vergote (1987-b: 292) en Drewermann (1990-c: 117-118).

27 Van Heijst (2011: 119) verwijst naar: P. Schnabel, ‘Epiloog’ bij het Sociaal en Cultureel 
Rapport 2002, 695 e.v. over ‘De quartaire sector en de verzorgingsstaat’. Vgl. Boonstra 
& De Caluwé (2006: 33).

28 Van Heijst (2011: 119) verwijst hierbij naar Arendt zonder verdere precisering. 
29 Geciteerd door Klaassen (2000: 145). Hij verwijst naar Rose, M. (1995). Possible Lives – 

The Promise of Public Education in America. New York: Penguin Books. Vgl. Bulhof (1990: 
47) die met betrekking tot het begrip ontwikkeling een soortgelijke constatering doet: 
“Het is beperkt tot technische en economische ‘modernisering’”, waardoor de ‘ethi-
sche (emancipatorische) waarde’ verloren gaat.

30 Koops (2009) wordt aangehaald uit: Meulenbelt (2009: 8). Vergelijk de verzuchting van 
een directeur van een basisschool: “De inspecteur? Daar heb ik geen boodschap aan. 
Die praat alleen in getallen” (20 januari 2014, deze directeur wilde anoniem blijven).

31 Vgl. Van den Berg (2002; 2007; 2009-a; 2009-b; 2012-a; 2012-b; 2012-c; 2013; 2014); 
Banning (2007-b; 2007-c; 2011; 2013); Kelchtermans (1994; 2008-a); Korthagen (1998; 
2001; 2008); Korthagen & Lagerwerf (2008; 2012); Stevens (1997; 1999; 2005; 2006; 
2008); Onderwijsraad (2007-a); Waaijman (2004; 2007); Vogels & Bronneman-Helmers 
(2006); Bakker & Rigg (2004); Bakker (2003); Palmer (1998; 2000); Van Achter (1998).

32 Vgl. o.a. Dresscher (2009); Timmermans (2009); Van den Berg (2007); Van Oostrom 
(2007); Onderwijsraad (2007-a); Klaassen (2000); Vrieze & Kleijer (2000-a; 200-b). 

33 Böhm verwijst naar Walter Leirman (1993), Vier culturen van educatie: expert, ingenieur, 
profeet, communicator, Apeldoorn. Deze verwijzing heb ik niet kunnen controleren.

34 Vgl. Chavannes die constateert dat de laatste decennia de overheid steeds meer bepaald 
wordt door mensen met een ‘managementblik op de werkelijkheid’: “Zij hebben het 
publieke belang gedefinieerd in economische termen. Efficiency en kosten-batenana-
lyses werden van middel doel” (Marc Chavanne in NRC Handelsblad, 19 mei 2012, 
Ook Lenteakkoord aanvaardt logica van marktsamenleving, geciteerd uit Van Luin (2012: 30).

35 Het is trouwens de vraag of er definitieve oplossingen bestaan voor maatschappelijke 
problemen (Borgman 2006: 125). Voor zover er al (deel-)oplossingen bestaan zullen die 
slechts ontstaan binnen het gesprek dat de samenleving voert; deze taak kan niet een-
zijdig afgeschoven worden op een deelsector van de samenleving (vgl. Borgman 2011-
a: 67-69). Een hiermee samenhangend probleem dat Borgman (2011-b: 11) constateert 
is dat het opleggen van wetten en regels mensen niet samenbrengt en al helemaal niet 
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bezielend werkt. Het eenzijdig opleggen van regels en taken aan scholen kàn dus niet 
werken.

36 Volgens Schuyt (2001) is het ook niet mogelijk dat het onderwijs de samenleving in-
strumenteel hervormt. Een dergelijke opgave is volgens hem paradoxaal: “Maar als het 
onderwijsstelsel tegelijkertijd gezien kan worden als de manifeste neerslag, als expressie, 
van maatschappelijke ongelijkheid, hoe kan de opdracht tot maatschappij-verandering 
door of via het onderwijs dan ooit slagen?” (p. 8). Ravitch (2011) is dezelfde mening 
toegedaan: “Education is a reflection of society. Education is integrally related to the 
society in which it is embedded. (…) But schools cannot by themselves solve the pro-
blems of poverty and inequality. (…) School reform therefore must occur in tandem 
with social reform” (pp. 285-286).

37 De Winter (2004) verwijst naar Nussbaum, M. (1998). Cultivating Humanity: A classical 
defence of reform in Liberal Education. Cambridge: Harvard University Press.

38 Deze depersonalisatie zal ook effecten hebben op het leerproces van de leerlingen, 
omdat – zoals Hattie stelt – “de kracht van een positieve relatie tussen leraar en 
leerling(en) een kritieke factor is die het leren al dan niet mogelijk maakt” (Hattie, J. 
(2009). Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. New 
York: Routledge. Geciteerd uit: Hessing, Loeffen, Uytendaal & Willems (2013: 45). Het 
omgekeerde van (de effecten van) depersonalisatie is overigens ook waar: waar leraren 
zich dieper bewust worden van hun eigen inspiratie en persoon-in-ontwikkeling-zijn, 
daar zijn zij ook beter in staat de leerlingen diep aan te spreken, waardoor zowel de 
motivatie toeneemt als het leren van de leerlingen dieper en sneller gaat (Korthagen & 
Vasalos 2007).

39 Vgl. Van den Berg (2007: 23-24; 2009-a: 37-38). Van den Berg ontleent de uitdrukking 
‘emotionele arena’ aan S. Fineman (2000). Emotion in organizations. London: Sage.

40 Desondanks constateert de raad dat onderwijsbestuurders en leidinggevenden – onder 
het mom van rationalisering van onderwijsprocessen – paradoxaal genoeg bijna altijd 
“zullen streven naar een zo groot mogelijke onderwijsinstelling binnen de budgetres-
tricties die hen worden opgelegd” (Onderwijsraad 2004: 40; vgl. Ibidem 2008: 17).

41 Van den Berg (2009-a) verwijst naar Ballet, K. (2006). Worstelen met werkdruk. De erva-
ring van intensificatie bij leerkrachten in het basisonderwijs. Proefschrift. KU-Leuven: Cen-
trum voor Onderwijsbeleid en –vernieuwing. Deze referentie heb ik niet kunnen 
controleren.

42 Van den Berg (2009-a) verwijst naar Kelchtermans, G. (2000). Micropolitiek en leren 
op de werkplek. In J. Emants (ed.), Onderwijskundig Lexicon III-Schoolorganisatie (pp. 69-
83). Alphen-aan-den-Rijn: Samson. Deze referentie heb ik niet kunnen controleren.

43 Deze visie vertoont een zekere gelijkenis met die van Poolse pedagoog Janusz Korczak 
(Berding & Pols 2006: 15-16). 

44 Böhm (2011) verzet zich hier met name tegen de opvoedingswetenschap van John 
Dewey, zie met name pp. 79-83 en p. 177.
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45 Van den Berg (2002-b) verwijst hier naar Klaassen, C., Beijaard, D. & Kelchtermans, G. 
(1999). Perspectieven op de professionele identiteit van leraren. Pedagogisch Tijdschrift, 
24, 375-399. 

46 Vgl. Wallage (2006): “Bij de gedachte aan de autonome school en respect voor de 
professionaliteit van docenten hoort geen beleid, dat zich als beheersing op basis van 
regels voordoet, maar een inhoudsvolle dialoog op basis van feiten, van prestaties, van 
resultaten. Niet non-interventie biedt de scholen houvast en perspectief, maar een 
volgehouden, op de inhoud van het werk gerichte dialoog” (p. 95).

47  Van den Berg (2002-b) verwijst naar: Ashforth, B. E. & Humphrey, R. H. (1995). Emo-
tions in the working place: A reappraisal. Human Relations, 48, 97-126. Vgl. ook Van den 
Berg & Vandenberghe 1999; Van den Berg 2002-a.

48 Vgl. Maso, Andringa, Heusèrr (2004) die - verwijzend naar de herkomst van het woord 
hermeneutiek – aangeven dat hermeneutiek zich niet alleen tot de rationele beteke-
nisgeving beperkt: “Met het leggen van relaties tussen hemel en aarde, licht en donker, 
goden en mensen, en leven en dood, kan Hermes gezien worden als de god van de 
grensovergangen, niet alleen van de genoemde grensovergangen maar ook die tus-
sen waken en slapen, het bewuste en het onbewuste, het openbare en het geheime 
(hermetica), het onverborgene en verborgene. De naam Hermes is dan ook afkomstig 
van herma, het Griekse woord voor de hoop stenen waarmee in het oude Griekenland 
de grens tussen verschillende gebieden werd gemarkeerd” (p. 16). Vgl. voor wat het 
irrationele aspect van betekenisgeving bij individuen en binnen organisaties dan wel 
de samenleving, Richter (1978: 269-273). Mutatis mutandis komen de door Richter be-
schreven processen ook voor in het onderwijs. Vgl. ook Banning (2010-b; 2011; 2012-a; 
2012-c) met betrekking tot de betekenis van de diepere lagen binnen de persoon voor 
het onderwijs. Vgl. voor het spirituele aspect met name bij leerlingen, Janssen (2002), 
Van Gestel (2000), Janssen & Prins (1998) en Coles (1990).

49 Ook het Verklarend Handwoordenboek der Nederlandse Taal (27ste druk, 1977) van 
Koenen – Endepols spreekt over het ‘onderwijsethos’ (naar het Griekse ‘èthos’, zede en 
vandaar zedelijke gezindheid of grondhouding).

50 Jansen (2004: 103) verwijst naar Dondorp, W. (1994). The rehabilitation of virtue. Amster-
dam: VY University. 

 Vgl. Palmer (2000): “it is not always easy to find a professional who fulfills the original 
meaning of the word – a person grounded in a profession of faith, faith in the nature 
of ultimate reality, in the matrix of mercy in which our lives are embedded” (p. 65). Vgl. 
ook Palmer (1999: 65).

51 Geciteerd uit: Gramberg (2004: 6).
52 Koops (2009) wordt geciteerd uit: Meulenbelt (2009: 6).
53 Vgl. Ter Avest, Miedema & Bakker (2009): “Normatief opvoeden: een onmogelijke 

mogelijkheid, maar niet normatief opvoeden bestaat niet” (p. 9).
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54 Uit een biografisch (narratief) onderzoek van Sawyer (2001) die drie leraren volgde 
over een periode van tien jaar, blijkt dat “professionele ontwikkeling zich baseert op 
verbanden die leraren leggen tussen hun eigen persoonlijke belevingen, hun werk en 
de wijze waarop zij nieuwe vaardigheden verwerven” (Van den Berg 2002-a: 34). Van 
den Berg verwijst naar R.D. Sawyer (2001). Teacher decision making as a fulcrum for 
teacher development: Exploring structures of growth. Teacher Development, 5, 1-33.

55 Deze uitspraak mag niet verkeerd verstaan worden als zou er eerst een werkelijkheid 
zijn waarin de verteller leeft, van welke werkelijkheid het biografisch verhaal vervol-
gens de talige (re)constructie zou zijn. Of zoals Vergote (1987-a) met betrekking tot 
een iets andere context stelt: “En zoals de Franse taalkundige Benveniste goed heeft 
laten zien, is de verhouding tot de andere niet eerst een ervaring, die dan achteraf in 
de taal zou uitgedrukt worden: het is de universele structuur van de taal die a priori de 
andere poneert” (pp. 193-194). Zo bestaat de werkelijkheid waarin de verteller leeft 
slechts in en door middel van de taal.

56 Van Gennip & Vrieze (2008) verwijzen naar ATEE, Association for Teacher Education 
in Europe (2006). The quality of teachers: Recommendations on the development of indicators 
to identity teacher quality. Policy Paper. 

57 Zo laat de Onderwijsraad (2012) in haar jaarboekje 2012 acht leraren aan het woord 
onder het motto: Wat drijft de leraar? Mijn empirisch onderzoek gaat in dezelfde rich-
ting, maar onderscheidt zich wat betreft werkwijze en diepgang van de uitkomsten.

58 Kelchtermans (1994) zelf spreekt van ‘componenten’ in het professioneel zelfverstaan 
(pp. 89-90, 277). De term ‘dimensie’ hanteert hij voor het onderscheid tussen de retro-
spectieve en prospectieve componenten (Ibidem: 277-278). In mijn onderzoek zal ik 
voor de zes componenten steeds de term dimensies gebruiken. Overigens gebruiken 
ook andere auteurs de term ‘dimensies’ met betrekking tot de componenten van het 
professioneel zelfverstaan (bijv. Van den Berg 2009-b: 146; 2012-c: 88).

59 Dit antwoordde ze schriftelijk op de volgende vraag: “Zou een leraar een of andere vorm 
van roeping dienen te hebben?” (15 juni 2009). Een andere leerling, L.v.P, schreef: “Ja, het 
lijkt mij zeker belangrijk. Als er geen enkele vorm van roeping (/passie) aanwezig is, 
is er ook geen gedrevenheid om echt het uiterste te behalen. Hoeven we dan nog 
te vragen waar de zesjesmentaliteit vandaan komt?”. G.B. schreef: “Ik vind het zeker 
een goede zaak, maar ik denk ook dat eigenlijk elke leraar wel een zekere roeping 
ervaart, omdat niemand op puur rationele basis zou kiezen voor een toekomst in het 
onderwijs: Een HBO- of Universitaire opleiding is meestal gevraagd en dan valt meer 
te verdienen in de zakenwereld”. P.M. schreef: “Jazeker. Het geeft de leerling ook het 
gevoel dat de leraar er voor jóu is, niet alleen om geld te verdienen. Mensen met een 
roeping zijn vaak meer gemotiveerd en ook productiever dan iemand die dat mist”. 

60 Het is opvallend dat een aantal Nederlandstalige onderwijspublicaties die in de titel 
nadrukkelijk reppen over roeping in combinatie met onderwijs / leraarschap niet of 
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nauwelijks toekomen aan het diepgaand bespreken van het aspect roeping (Matheus, 
Siongers & Van den Brande 2005; De Gier et alii 2001; Kleijer & Vrieze 2000).

61 Zelfs het theologische begrip ‘genade’ komt hierbij ter sprake: “En als genade kun je 
het ervaren dat het nog uitgesproken leuk is ook: wie kent niet die bijzonder prettige 
en bevredigende momenten dat je werk als vanzelf gaat, helemaal goed voelt, en ook 
echt in kwaliteit en effect helemaal goed is” (Zijlstra, Korthagen, Vasalos & Wientjes 
2007).

62 Voor onze studie slechts van indirect belang, maar wel interessant is Mok (2009) over 
de oorsprong van het begrip beroep: “In Jesus Sirach 11:20-22, een apocrief bijbelboek, 
vertaalde Luther ‘vocatio’ (uit de Vulgaat) niet met (geestelijke) roeping, maar met (we-
relds) beroep, waaruit de kapitalistische geest duidelijk spreekt: Bleibe in Gottes Wort, 
und übe dich darinnen, und beharre in deinem Berufe (11:20). Vertraue du Gott, und 
bleibe in deinem Berufe; (11:21). Denn es ist dem Herren gar leicht, einen Armen reich 
zu machen (11:22). (Luther-bijbel, 1521). De huidige betekenis van dat woord ‘beroep’ 
stamt uit die vertaling en kwam voort uit de geloofskeuze van de vertaler (Luther), 
niet uit filologische overwegingen. Oorspronkelijk betekende vocatio (Engels: calling) 
‘roeping’ in de zin van het door God geroepen zijn tot een leven van heiligheid, als 
priester of kloosterling buiten de wereld. Luther verwereldlijkte dit tot een morele 
opdracht van God, een plicht om in de wereld werkzaam te zijn. Luther was de eerste 
die dit woord beroep in zijn bijbelvertaling uit 1521 gebruikte en er een opdracht aan 
verbond (Mok 2007). Alle (Noord-Europese) protestantse volken gebruiken dat woord 
voortaan in de wereldse betekenis (Weber, PE, 65)”. Hier begon het onderscheid tussen 
roeping en beroep, een thema dat centraal staat in deze studie. 

63 Dit is de vierde betekenis van beroep in Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal 
(1984).

64 Dit vormt de tweede betekenis (Geerts & Heestermans 1984: 304). Deze betekenis 
komt overeen met het werkwoord ‘beroepen’ in de tweede betekenis: “een beroep op 
iem. uitbrengen, hem uitnodigen ergens een plaats te komen bekleden”. Deze beteke-
nis wordt momenteel alleen voor het beroepen van predikanten gebruikt (Ibidem). Zie 
ook Van Veen & van der Sijs (1997) waar als betekenis van beroep gegeven wordt: “het 
roepen tot een ambt, werkkring” (de betekenis werkkring is vanaf 1642 bekend). Ook 
in het Hoogduits betekent Beruf oorspronkelijk roeping en pas later beroep (p. 89).

65 Geerts & Heestermans (1984). Het betreft hier de derde betekenis. Deze omschrijving 
sluit aan bij de omschrijving zoals die gehanteerd wordt door Vrieze & Kleijer (2000-a: 
8) en De Gier e.a. (2001: 9; 11; 13; 16; 85). 

66 In: A. Merriam-Webster, Webster’s Third New International Dictionary of the English Lan-
guage Unabridged, USA 1993, deel III (S-Z), kolom 2561.

67 Trefwoord ‘vocation’ in: Cambridge International Dictionary of English. Guides you to the 
meaning. Cambridge University Press, Cambridge / New York / Melbourne 1995, 
1628.
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68 Overigens ga ik er hier van uit dat deze uitspraak van de minister niet cynisch uitge-
legd moet worden als bedoeld om op die manier goedkope en hardwerkende arbeids-
krachten in het onderwijs te hebben.

69 Het blijkt moeilijk te zijn dit ‘meer’ binnen een moderne benadering van professio-
naliteit onder woorden te brengen. Ook in de zorg speelt dit probleem, vgl. Van Heijst 
(2008): “Helaas heeft de vaktechnische professionele zorgtaal van tegenwoordig geen 
categorieën meer voor deze zo wezenlijke dimensie van de zorgbezieling” (p. 72). 
Wanneer dit ‘meer’ buiten het professionele discours komt te vallen, lijkt de volgende 
conclusie van Van Heijst niet te ver gezocht: “Daardoor verschraalt en ‘ontzielt’ de be-
roepsuitoefening, ook in de beleving van de werkers zelf ” (Ibidem). 

70 Palmer (2000: 16). Vgl. Palmer (1998): “the place where your deep gladness meets the 
world’s deep hunger” (p. 30). Vgl. ook Wineberg (2008): “vocation is the place where our 
heart’s deep gladness meets the world’s great need” (p. 126). Zowel Parker als Wineberg 
citeren uit dezelfde bron, al verschilt de tekst steeds een weinig (Frederick Buechner, 
Whisful Thinking: A Seeker’s ABC (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1993, p. 119).

71 De hoofdtitel van zijn boekje uit 2000.
72 Meijer, Korthagen & Vasalos (2009) verwijzen naar Palmer (2004). A hidden wholeness: 

The journey toward an undivided life. San Francisco: Jossey-Bass. Deze bron heb ik niet 
kunnen controleren.

73 Hoewel het te ver voert om de U-theorie van Scharmer (2009) te bespreken, wil ik 
een citaat aanhalen dat de voor roeping zo wezenlijke beweging ‘inwardly’ en ‘out-
wardly’ verduidelijkt. De ‘U’ verwijst bij Scharmer naar deze beide bewegingen. Aan 
de opgaande lijn, outwardly, dient de neergaande lijn, inwardly, vooraf te gaan. Deze 
dubbele beweging beschrijft Scharmer met de beeldspraak van de ademhaling: “The 
U process can be thought of as a social breathing process. The left-hand side of the U is 
the inhaling part of the cycle: total immersion in the current field, take everything in. 
The right-hand side of the U is the exhaling part of the cycle: bringing the field of the 
future into reality as it desires. Between these movements, breathing in and breathing 
out, there is a small crack of nothingness. That silent pause is the mystery or source at the 
bottom of the U. It’s where the letting go (of the old) connects with the letting come (of 
the new). That crack can be thought of as the eye of a needle: the Self. It’s the capacity 
of our I-in-now to link with our highest future possibility – a future that is in need of 
us and that only we can bring into reality” (p. 438, cursivering door B.B.). Vgl. Blans 
(1991: 23) waar dezelfde beeldspraak wordt gehanteerd. Ook hij wijst naar het moment 
van stilte tussen het in- en uitademen. Scharmer maakt ons er op attent dat in de 
adempauze tussen het in- en uitademen een moment van rust, van ‘niets’ ligt waar onze 
diepste identiteit en vrijheid haar oorsprong vindt. Daar ligt het scharniermoment tus-
sen binnen en buiten, tussen de roep van buiten en ons eventueel ingaan op die roep. 
Waar die adempauze veronachtzaamd wordt, gaat de mogelijkheid van authentieke 
roeping verloren.
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74 Een concreet voorbeeld hiervan was te vinden in de Gorcumse Courant van 8 mei 2013: 
“Ben: ‘toen we met ons bedrijf succesvol begonnen te worden, werd ik mij ervan be-
wust dat het niet om meer en groter moet gaan. Er ontstond de behoefte om iets te 
doen voor anderen. En zo kwam Oeganda op mijn pad. Vanuit mijn geloof voel ik dit 
als een roeping. (…) De stichting is opgericht na een werkvakantie naar Oeganda in 
2007. Daar sloeg de vonk over. ‘De armoedige en ontredderde bevolking, die na jaren 
van onderdrukking door enkele dictatoriale regimes om hulp schreeuwde, raakte mij’, 
zegt Ben. Samen met Christine, zijn vrouw, en twee bestuursleden Willeke en Floris, 
proberen ze iets te doen aan de armoede in dit land door het creëren van scholing en 
werk. Door het organiseren van werkvakanties, acties en collecten kan de bouw van 
schoolgebouwen worden gefinancierd.” Beide bewegingen, van binnen naar buiten en 
van buiten naar binnen, zijn hier duidelijk waar te nemen. 

 In het empirische onderzoeksdeel zullen veel van soortgelijke motivaties te lezen zijn 
met betrekking tot het onderwijs.

75 Dit komt overeen met wat Borgman (2011-a) stelt, namelijk “dat goed leven een ant-
woordend leven is” (p. 61). Het leven krijgt dan “vorm als respons op wat zich in en 
door het alledaagse bestaan als appèl aandient” (Ibidem). Borgman ziet dit als een re-
ligieuze basisovertuiging, maar het lijkt me dat dit een algemeen menselijke ervaring 
kan zijn.

Hoofdstuk 3 – Methodisch kader
76 Met het ontwikkelen, afnemen en analyseren van biografische interviews ga ik in op 

de oproep uit de nota ‘Verbinden & Vertrouwen. Verslag en analyse van vijf regionale seminars’ 
(Galama & Van Walstijn 2003): “De oproep om de nota meer te concretiseren en ‘spi-
ritueel gereedschap’ te ontwikkelen zal met name in de richting van het opsporen van 
geschikte biografische materialen en methodieken (…) plaatsvinden”. 

77 Alii verwijst naar Hermans & Hermans-Jansen (1995). Self-Narratives. The Construction 
of Meaning in Psychotherapy. New York: Guilford Press.

78 Geciteerd uit: Kelchtermans (1994: 17). Kelchtermans verwijst hier zonder verdere 
vermelding naar Paul de Wispelaere en ‘zijn Brieven uit Nergenshuizen’. Deze referentie 
heb ik niet kunnen controleren.

79 Dupont (2010) verwijst naar P. Ricoeur (1992). Oneself as another. Chicago. Vgl. Van 
der Ven (2010: 26) die spreekt over de steeds wisselende betekenissen in een nooit 
eindigend constructieproces; hij verwijst naar Ricoeur, P. (2000). La memoire, l’histoire, 
l’oublie. Paris: Seuil.

80 Dupont (2010) verwijst naar Ricoeur (1991). Life in quest of narrative. In D. Wood, On 
Paul Ricoeur, narrative and interpretation. London, p. 29.

81 Bouwer (2007) schrijft over het belang van het luisteren door de geestelijk verzorger/
hulpverlener. Maar wat hij schrijft geldt evenzeer voor de biografisch onderzoeker: 
“Het is de taak van de geestelijk zorgverlener om door middel van de taal, dan wel de 
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stilte ruimte te maken voor de gesprekspartner om de pen waarmee het eigen levens-
verhaal geschreven wordt, weer op te nemen” (p. 107).

82 Vergote (1987) geeft aan dat de mogelijkheid tot het vertellen tegen een toehoorder 
fundamenteel is voor de ik-wording van de mens: “Er bestaat geen ik dat niet in ver-
houding staat tot een jij om te spreken over het voorwerp van de mededeling”. Daarbij 
zijn ‘het ik en jij virtueel omwisselbaar’. 

83 Maso & Smaling (1998/2004) wijzen erop dat dit hermeneutisch recht verleend wordt, 
totdat onmiskenbaar blijkt dat genoemde uitgangspunten niet standhouden.

84 Vergote (1987) benadrukt het belang van een oprechte luisterhouding: “Wanneer hij 
zich uitspreekt, verwacht de mens dat de andere luistert, in volle beschikbaarheid; dat 
hij volkomen begrijpt, de zuivere garant van het vertrouwen dat men legt in het woord 
dat tot hem wordt gericht” (p. 196). Uiteraard besef ik met Vergote dat geen enkel 
menselijk jij tot een dergelijk volledige beschikbaarheid in staat is. 

85 Vergote (1987-b) wijst – overigens vanuit een andere context – op dat een enquête 
niet geschikt is om de diepere betekenislagen, ‘existentie-gevoelens’ en meer ‘duistere 
processen’ van de persoon op het spoor te komen, terwijl deze wel van belang kunnen 
zijn. Het biografisch interview wil hier ruimte aan bieden (vgl. 2.3.3.D). Of dit zal 
‘lukken’, zal blijken uit de feitelijke interviews.

86 Vgl. ook de studie ‘Inspireren tot participatie. Onderzoek naar inspirerende activiteiten en lera-
ren op katholieke scholen’ (De Jong & Van der Zee 2008). Hansen (1995) maakt melding 
van een onderzoeksproject waaraan hij deelnam. Bij dit onderzoek waren achttien le-
raren betrokken, werkend op o.a. ‘middle-school’ en ‘high school’. Dit onderzoek heb 
ik niet gebruikt.

87 In de zin dat ik werkgesprekken in groeps- of teamverband met hen heb gevoerd.
88 Vgl. Vogels & Bronneman-Helmers (2006: 45). Zij geven aan dat “het geslacht (…) 

slechts bij enkele zorgonderwerpen aan de verschillen in opvattingen van de onder-
wijsprofessionals” bijdraagt.

89 Zo zijn leraren PO de hele dag in de weer met één groep kinderen, terwijl leraren 
VO specifieker opgeleid zijn en in meestal één vak lesgeven aan verschillende klassen 
gedurende korte lesuren. Ook het (gemiddeld) hoger opgeleid zijn van de leraren VO 
draagt bij aan andere opvattingen (Vogels & Bronneman-Helmers 2006: 42-45).

90 De landelijke cijfers in de tabel wijken enigszins af van de gegevens op grond van 
de diversiteitsmonitor van het Sector Bestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SOB). Daar 
wordt aangegeven dat het percentage mannen in het basisonderwijs van 17.4% in 
2003 afgenomen is naar 14.5% in 2008 (als reden van deze daling wordt aangegeven 
dat de instroom van de pabo-mannen de afgelopen jaren is gedaald). In het voortge-
zet onderwijs is de gender-verhouding stabiel: 52.7% man tegenover 47.3% vrouw 
in 2008 (Geraadpleegd op 2 januari 2014, van: http://www.primaonderwijs.nl/vo/
minder-mannelijke-leerkrachten-basisonderwijs/).
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91 Voor deze onderzoeksmethode vormde dat geen probleem. Zo bestond de onder-
zoeksgroep van Kelchtermans (1994: 135) uit 10 deelnemers. Gaskell (2000: 43) beveelt 
voor de individuele onderzoeker ongeveer tussen de 15 en 25 individuele interviews 
aan. Mijn aantal van achttien respondenten zit binnen die marge.

92 Banning (2006: 28-29).
93 Een ander vak was zeker ook wenselijk geweest, maar hier geldt wel dat het vak Ne-

derlands de grootste groep leraren op een middelbare school betreft.
94 Vgl. Waaijman (2003: 61), Dingemans (2005-a), Van der Donk e.a. (2006) en De Jong & 

Van der Zee (2008: 54-55).
95 Vgl. De Jong & Van der Zee (2008): “Het zou echter ook kunnen zijn, dat secularise-

ring niet per se verlies van zelfoverstijging inhoudt, maar wel een ander transcenden-
tiebesef, namelijk de aanname, dat er toch iets meer bestaat dan onze eigen wereld en zelfs 
dan een binnen de eigen wereld gedachte God” [cursivering door B.B.] (p. 55). 

96 Vgl. Thomas van Aquino: “ultimum ... quod sciat se Deum nescire ...” (De Potentia 7.5. 
ad 14). Overigens is dit ‘niet weten’ volstrekt anders van aard dan het gewone ‘iets niet 
weten’. Vgl. ook Waaijman (2003: 681).

97 Bij deze personen was mijn naam ook bekend.
98 Vgl. Waaijman (2003: 917). Vgl. ook Maso & Smaling (1998/2004: 55). Vgl. ook Hutjes 

& Van Buuren (2007): “Die [uitgelokte, B.B.] documenten kunnen op zich zelf staan, 
maar worden vaak ook gecombineerd met voorafgaande of daaropvolgende inter-
views” (p. 88). 

99 Om deze redenen heb ik na het transcriberen alle bandopnamen in een later stadium 
minimaal nog een keer beluisterd.

100 In het volgende hoofdstuk zal dit uiteraard gepreciseerd worden. Dit geldt ook voor de 
volgende domeinen Relationeel-Pedagogisch, Kwalificatie en Spirituele Associatie.

101 Bovendien heb ik gebruik gemaakt van Wester & Peters (2004) en Baarda, De Goede 
& Teunissen (2001: 168-192).

102 Inclusief de toegezonden beschrijving van een onderwijssituatie waarin de respondent 
naar zijn mening helemaal tot zijn recht kwam. Deze beschrijving vormt slechts een 
klein onderdeel van de zeer grote hoeveelheid data van de beide interviews en wordt 
in het vervolg niet nader apart aangeduid, maar bij het eerste interview betrokken. 
Uiteraard is dit materiaal in de opgebouwde databases wel apart bewaard.

103 Zowel Wester & Peters (2004) als Maso & Smaling (1998/2004) geven aan dat in kwa-
litatief onderzoek herhaalbaarheid in strikte zin niet altijd mogelijk is. Zo is een herha-
ling van een interview met dezelfde respondent niet mogelijk: “(…) de tweede keer is 
anders omdat er al een eerste keer was” (Wester & Peters 2004: 192). 

104 Vgl. Kelchtermans (1994): “Wij zijn ons ervan bewust dat het voor de betrouwbaarheid 
beter was geweest om met meerdere onderzoekers aan deze studie te werken” (pp. 150-
151). In de voetnoot op p. 151 geef hij aan dat een collega-onderzoeker een rol speelde 
bij de constructie van de synthesetekst.
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105 Zo gaf een respondent (R-14) na afloop van de interviews aan dat hij op grond van 
de emails en de 2 telefoongesprekjes het gevoel had gekregen dat de onderzoeker hem 
begrijpen kón: “Als ik niet vermoed had dat je mijn verhaal kón horen, had ik het je 
nóóit verteld”. Hij gaf zelfs aan dat het ‘begripsvermogen’ van de onderzoeker nog veel 
groter was dan hij had gedacht.

106 Het betrof hier een tiental interviews waarbij de vraag naar de verhouding tussen het 
eigen persoon-zijn als leraar en het vermogen tot ontmoeting met leerlingen centraal 
stond. Hierbij werd ook naar de professionele ontwikkeling in dit opzicht gevraagd.

Hoofdstuk 4 – Analyse van de enquetes over roeping
107. Dat de optelsom van deze percentages ‘99’ en niet ‘100’ is komt door de afrondingen. 

Dergelijke kleine afwijkingen komen op meerdere plaatsen in dit onderzoek voor.
108 Vgl. het volgende fragment waarin de keuze voor het onderwijs bepaald wordt door 

een relationele interesse: “Wilde altijd al een beroep met contact met mensen. Na het 
krijgen van een beenmergontsteking vielen bepaalde andere beroepen af en werd het 
onderwijsgevoel sterker. Onderwijzer worden was altijd een optie” (VO-5-56; vgl. 
VO-3-56).

109 Het begrip ‘zichzelf wegcijferen’ kan ook aanleiding geven tot onbedoelde associaties 
als zou de persoon van de leraar niet van belang zijn. Dat wordt nadrukkelijk niet 
bedoeld.

110 Van de 84 coderingen Spirituele Associatie bij vraag 6 en 7 zijn zes uitspraken zowel 
kerkelijk als algemeen spiritueel (PO-6+7-100; VO-6+7-7; VO-6+7-49; VO-6+7-80; 
VO-6+7-97; VO-6+7-100). De overige 72 coderingen zijn allemaal algemeen spiri-
tueel (PO-6+7-11; PO-6+7-14; PO-6+7-23; PO-6+7-24; PO-6+7-26; PO-6+7-30; 
PO-6+7-39; PO-6+7-40; PO-6+7-41; PO-6+7-44; PO-6+7-45; PO-6+7-46; PO-
6+7-51; PO-6+7-57; PO-6+7-62; PO-6+7-63; PO-6+7-64; PO-6+7-65; PO-6+7-73; 
PO-6+7-77; PO-6+7-78; PO-6+7-86; PO-6+7-89; PO-6+7-92; PO-6+7-93; PO-
6+7-95; PO-6+7-100; PO-6+7-101; PO-6+7-104; PO-6+7-107; PO-6+7-109; VO-
6+7-1; VO-6+7-3; VO-6+7-4; VO-6+7-9; VO-6+7-10; VO-6+7-11; VO-6+7-16; VO-
6+7-19; VO-6+7-23; VO-6+7-25; VO-6+7-26; VO-6+7-27; VO-6+7-28; VO-6+7-29; 
VO-6+7-30; VO-6+7-32; VO-6+7-33; VO-6+7-39; VO-6+7-49; VO-6+7-43; VO-
6+7-44; VO-6+7-47; VO-6+7-49; VO-6+7-53; VO-6+7-54; VO-6+7-55; VO-6+7-57; 
VO-6+7-60; VO-6+7-62; VO-6+7-63; VO-6+7-65; VO-6+7-68; VO-6+7-69; VO-
6+7-70; VO-6+7-72; VO-6+7-73; VO-6+7-79; VO-6+7-80; VO-6+7-83; VO-6+7-86; 
VO-6+7-88; VO-6+7-95; VO-6+7-97; VO-6+7-98; VO-6+7-99; VO-6+7-100). Het 
betreft dus in totaal 78 van de 210 respondenten. 

111 Bij vraag 6 wordt slechts eenmaal een link gelegd tussen het transcendentiebesef en 
kwalificatie (VO-6-1).

112 Gezien de antwoorden op de andere vragen van deze laatste respondent mag dit ant-
woord als spiritueel transcendent beschouwd worden.
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113 Vanwege de samenhang neem ik ook de antwoorden op vraag 6 en 7 mee.
114 Het antwoord op vraag 7 ligt in de lijn van dit antwoord.
115 Het antwoord op vraag 7 is identiek aan dit antwoord, de respondent schrijft immers: 

“Zie hierboven”.
116 Uit de andere antwoorden van VO-88 blijkt overduidelijk dat zij haar eigen leren ziet 

in dienst van het lesgeven aan de leerlingen.
117 ‘Gelijkwaardig, maar niet gelijkvaardig’: Geïnspireerd op Rutten-Saris, M. (1990). Ba-

sisboek lichaamstaal. Assen: Van Gorcum. Geciteerd uit: Marinussen (2009: 21).
118 De term ‘principiële wederkerigheid’ komt van Firet, J. (1968). Het agogisch moment 

in het pastoraal optreden. Amsterdam (dissertatie)(geciteerd uit: Van Holten (2009: 267). 
Deze visie vertoont overeenkomsten met het begrip ‘intersubjectiviteit’ zoals Van Velt-
hoven (1988) dat heeft uitgewerkt.

119 In de Nederlandse taal duidt men de derde naamval aan met ‘meewerkend voorwerp’. 
Naar mijn idee zou het juister zijn om bij zinnen met een ‘meewerkend voorwerp’ niet 
te spreken over ‘onderwerp’ en ‘meewerkend voorwerp’, maar over ‘meewerkende on-
derwerpen’ (het ‘eerste meewerkend onderwerp’ opent de handeling van bijv. het geven, 
het ‘tweede meewerkend onderwerp’ maakt de handeling van het geven in samenwer-
king met het ‘eerste onderwerp’ daadwerkelijk mogelijk). Vgl. Banning (2013: 125-127).

120 Uiteraard hoort bij dit kunnen ontvangen ook het vermogen om met negatieve kritiek 
om te kunnen gaan. 

121 Deze uitkomsten wat betref Intern Ethos, Relationeel-Pedagogisch en Kwalificatie 
vertonen gelijkenis met wat in de literatuur beschreven staat met betrekking tot de 
professionaliteit van de leraar. Zo komen de vele formuleringen die de respondenten 
gebruiken onder mijn noemer Intern Ethos overeen met de strekking die de On-
derwijsraad (2007-a) aan het begrip (intern) ethos geeft. De relationeel-pedagogische 
inhouden worden in de literatuur genoemd als twee van de zeven kerncompetenties 
van de leraar (Wet BIO; Onderwijsraad 2011; SBL 2004; vgl. voor een meer diepgaande 
bespreking hiervan, Banning 2004). Het vakinhoudelijke (kwalificatie) wordt in de 
literatuur ook genoemd als een belangrijk aspect van het leraarschap (Wet BIO; On-
derwijsraad 2011); wel komt dit aspect in mijn onderzoek nadrukkelijk minder in beeld 
en is het ondergeschikt aan de relationeel-pedagogische gerichtheid. De uitkomsten 
wat betreft Spirituele Associatie en het verband daarvan met de antwoorden op vraag 
3, 4 en 5 vertonen enige gelijkenis met de uitkomsten van De Jong & Van der Zee 
(2008): uit hun onderzoek blijkt dat “men de kwaliteit zingeving van leraren op posi-
tieve wijze verbonden acht met de ontwikkeling bij leraren van sociale deugden, spi-
ritualiteit en transcendentie, en kennis en inzicht” (p. 124). Met betrekking tot het vak 
godsdienst-levensbeschouwing schrijven zij dat de betrokkenen [leerlingen, ouders en 
leraren van katholieke scholen, B.B.] het wenselijk vinden dat het religieus perspectief 
op de werkelijkheid ter sprake komt, en dat niet louter op informerende maar vooral 
(ook) op vormende wijze” (p. 126).
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Hoofdstuk 5 – Analyse van de interviews met het oog op het professioneel 
zelfverstaan
122 Inclusief het opgestuurde onderwijsverhaal (zie 3.5.2.3.A.). Zoals in hoofdstuk 3 aan-

gegeven, worden, wanneer gesproken wordt over ‘(de) interviews’ zowel het biogra-
fisch als het semigestructureerd, open interview bedoeld.

123 Op vraag 15 in het tweede interview “Ten slotte, als je niet werkt voor school, wat doe 
je dan graag?” gaven 13 respondenten antwoorden waarin ook duidelijk sprake is van 
anderbetrokkenheid. Dit lijkt er op te wijzen dat de professionele anderbetrokken-
heid geen geïsoleerd gegeven is binnen het zelfbeeld van de betreffende respondenten. 
Ook in overige privé-persoonlijke fragmenten valt regelmatig anderbetrokkenheid te 
constateren.

124 Inmiddels werkt R-1 in opdracht van haar onderwijswerkgever voor met name kinde-
ren van asielzoekers. 

125 De gegevens waarop deze zin is gebaseerd staan niet allemaal in het bestand ‘Je ontwik-
kelen voor beter onderwijs’, omdat het de geschiedenis van deze respondenten betreft.

126 Bovendien is de meerderheid van de betreffende coderingen afkomstig van R-15.
127 Omdat het hier alle affectief geladen fragmenten betreft valt slechts een deel van de 

fragmenten onder ‘zelfwaardegevoel’ zoals Kelchtermans (1994) deze dimensie uit-
werkt (Kelchtermans laat de dimensie beroepsvoldoening vervallen, zie boven). In deze 
studie wordt wel gebruik gemaakt van de dimensie beroepsvoldoening, zie daarvoor 
de volgende paragraaf. Een deel van alle door mij geconstateerde affectief geladen 
fragmenten zou volgens mijn eigen benadering onder de dimensie beroepsvoldoening 
vallen (zie 5.3.5.). Hier laat ik dit onderscheid verder rusten, omdat het me alleen te 
doen is om het constateren en kort beschrijven van de affectief geladen fragmenten. 

128 In dit onderzoek wordt uitgegaan van het zelfverstaan van de respondenten zoals geuit 
in de interviews. Het betreft hier dus per definitie subjectief gekleurde uitspraken. Of 
er bijvoorbeeld daadwerkelijk sprake is van ‘(ernstig) tekort schieten’ is een vraag die 
buiten het bestek van deze studie valt. 

129 In een van de vragen uit het semigestructureerd, open interview werd expliciet ge-
vraagd naar ‘Wat maakt je blij als leerkracht?’. Alleen wanneer in de antwoorden de 
respondent zelf ook die term hanteerde heb ik de fragmenten hier meegerekend; fei-
telijk geven alle respondenten veel zaken aan waarover zij blij zijn. Overigens gebruikt 
de helft van de genoemde respondenten de term ‘blij’ spontaan en niet in het kader 
van die vraag (termen met een soortgelijke betekenis zijn hier buiten beschouwing 
gelaten).

130 Uiteraard weer vanuit de beleving van de betreffende respondenten.
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Hoofdstuk 6 – De relatie tussen roeping en professioneel zelfverstaan
131 PGB is het Persoonsgebonden Budget voor betreffende leerlingen.
132 Vgl. de tweede betekenis bij het lemma betrokkenheid in Van Dale. Groot Woorden-

boek der Nederlandse taal (1984): “het betrokken-zijn in of bij iets, geëngageerdheid: 
de kwaliteit van zijn stuk wordt méér bepaald door zijn betrokkenheid dan door zijn technische 
vaardigheid (Ons Erfdeel). Overigens zal ik in deze studie proberen aan te tonen dat het 
hierboven genoemde citaat uit Ons Erfdeel ongelukkigerwijs betrokkenheid tegen-
over technische vaardigheid plaatst.

Geraadpleegde literatuur
133 De paginanummers van het artikel Stevens (1999) vielen niet te achterhalen. Noch 

bij de auteur zelf, noch bij VELON. Contact met de universiteitsbibliotheek (UvT, 15 
augustus 2014) leverde niets op, ook zij konden in de andere Nederlandse catalogi geen 
vermelding van dit artikel vinden. Dezelfde literatuurgegevens als hierboven staan ook 
op: http://www.schoolethos.nl/engnedlit.html.
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