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Durft ualsleraarde
uitdagingaan...?
Omleerlingenfeedbacktevragen!
'n dit artikel wordt een beschrijving gegeven
/ vande Klimaatschaal en de SIGA (signaleringslijst voor probleemgedrag) en de mogelijkheden om hiermee te reflecteren op je
leraarsgedrag, op het pedagogiseh klimaat in je
Masen als signalering vanprobleemgedrag in
je klas. Er wordt nader ingegaan op het pedagogiseh klimaat in de klas als voorwaarde voor
eengoed leerklimaat. Vervolgens bespreken we
kort het ontstaan van de klimaatschaal en de
SIGA tot en met de huidige stand van zaken.
We besluiten dit artikel met eenkorte beschrijving vanbeide instrumenten, de eerste ervaringen ermee en de toepassingsmogelijkheden in
het onderwijs. Durft u als leraar de uitdaging
aan? Gadan naar www.klimaatschaal.nl

Inleiding
Leerlingen functioneren beterineenklaswaarin zij zichveilig
voelen engewaardeerd worden door deleraar enmedeleerlingen.Een goedeen positieve sfeer isafhankelijk van derelaties
die deleerlingen onderling hebben enderelatie diedeleraar
met zijn klas enindividuele leerlingen heeft. Hetis belangrijk
vooreenleraarominzichttekrijgen inhetpedagogisehklimaat
in zijn klas. Feedback vandeleerlingen kanertoeleidendat
hij zijn gedrag beter afstemt opdeonderwijsbehoeften van de
leerlingen. Erzijn verschillende mogelijkheden ominzicht te
krijgen inhetpedagogiseh klimaat. Bijvoorbeeld methetvoerenvanklassengesprekkenofhetgebruikmakenvan feedbackscans.Uitgebreider isde 'Klimaatschaal', waarmeedeleerlingenenerzijdskunnenaangevenhoezijhetpedagogiseh klimaat
in deklas ervaren (sfeer enonderlinge relaties) en anderzijds
direct feedback kunnen geven ophetonderwijsgedrag (pedagogiseh enonderwijskundig) vandeleraar. Daarnaast iser de

signaleringslijst voor probleemgedrag (SIGA) voor lerarenom
probleemgedrag vanleerlingen uitdeklastesignaleren.

Hetpedagogisehklimaat
Eenklasbestaatuitpakweg20leerlingeneneenleerkracht.Zoweldeleerkracht alsdeleerlingen hebben unieke eigenschappen dieallemaal bijdragen (inpositieveeninnegatieve zin)tot
hetklimaat ineen klas.Hetpedagogiseh klimaat heeft betrekkingopdemotivatie,hetplezierendebetrokkenheidvanzowel
leerlingen alsleerkracht(Oenen, 1993).Maslowskigeeft inzijn
artikel overhet 'Klimaat indeklas',devolgende definitie van
hetklasklimaat: 'de gemeenschappelijkpercepties vanleerlingentenaanzien vandeonderlingerelatiesindeklas, deorganisatievandelesendedoordeleerlingen teverrichtenleertaken'.Hij noemtdriebasisdimensies vanhetklimaat indeklas,
namelijk:derelatiesindeklas,depersoonlijke ontwikkelingen
doelorientatie (taken)ensysteemhandhaving ensysteemverandering (orde, controle enregels) (Maslowski, 2004).Hetis nu
de vraag hoejeeengoed klimaat injeklas kunt ontwikkelen
enonderhouden.VolgensdeVries(1992)lijkteengoedklimaat
temakentehebbenmetrelatiestussenonderwijskundige groothedeneneindtermen,beoordelingsnormen enorganisatiestructuur envooral met relaties tussen mensen.Inditartikel wilik
nu eerst ingaan opdevier pijlers van hetpedagogiseh klimaat
zoals weindeKlimaatschaal hebben geoperationaliseerd,namelijkdeonderlingeleerlingrelaties,desfeerindeklas,deorde
indeklasendeleraar-leerling relaties. Globaal kunnen wedit
in twee teonderscheiden delen benoemen: desociale-emotioneleontwikkeling enhetwelbevinden vanleerlingenindeklas
en dekwaliteiten vandeleraar. Hetwelbevinden vanleerlingenheeft vooraltemakenmetdeonderlingeleerlingrelatiesen
de sfeer en veiligheid indeklas.Dezeaspecten worden vooral
doordeleerlingenzelfbepaaldendeleraarheeft hieralleenindirect invloedop.
De kwaliteit vandeleraar komt vooral totuiting indemate
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waarop hij/zij een goede regelstructuur hanteert en interactief
metdeleerlingen communiceert. 'Het gaathiernietalleen om
de onderwijskundige kwaliteiten van de leerkracht, maar ook
om de manier waarop hij de relatie met zijn leerlingen gestalte geeft. Wat betreft de leerkracht is het vooral belangrijk om
een goedepedagogische relatiemetde leerlingen te ontwikkelen zoals het creeren van een ontspannen sfeer in de klas, het
hebben van belangstelling voor alle leerlingen, positieve feedback kunnen geven aan leerlingen, in staat zijn regels en orde
te handhaven, structuur kunnen bieden, leerlingen ruimte gevenzelfontdekkend bezigtezijn, voorbeeldgedraglatenzienen
adequaatkunnenreagerenop(positieveofnegatieve)interacties
vanenmetleerlingen' (Grift &Brandsma, 1998).
Hetbiedenvaneenveiligpedagogisch klimaatindeklasiseen
basisvoorwaarde om 'zorgleerlingen' ontwikkelingskansen te
bieden,maarisookvoorde 'gewone' leerlingenbelangrijk.Uit
onderzoekvanVanderGrift (1985)blijkt dat 'hetleerklimaat',
c.q. pedagogisch klimaat in de klas van invloed is op de leerprestaties van leerlingen. Het algemene beeld dat naar voren
komt,isdatleerlingen betereprestatiesboekeninklassen waar
sprakeisvaneengroepssamenhangtussenleerlingen,waarordeheerst, waar leerlingen door de leerkracht worden gestimuleerdomgoedeprestatiestehalenenwaarindeleerkrachthoge
verwachtingen tenaanzien vanzijn leerlingenheeft.' (Maslowski,2004)
Eenvandemiddelen dieleerkrachten terbeschikking staatom
toteengoedklassenklimaattekomen,isde klassenorganisatie
ofwel het klassenmanagement. Een goede organisatie van het
leerproces bestaat uithet scheppen van voorwaarden voorsuccesvol onderwijs. Daartoe horen taken als plannen, organiseren, coordineren, leiding geven, enz. Klassenmanagement onderkent ook een duidelijk communicatief en relationeel aspect
alsvoorwaardeomhetgeheelvanafsprakenenregelsindeklas
goed te laten verlopen. De uitgangspunten van adaptief onderwijs (competenties, autonomie en relatie) sluiten hierbij goed
aan(Stevens, 1998). Decompetenteleraargeeft dezevorm,reflecteert hierop en stelt zijn gedrag en aanpak bij.Met andere
woorden: een leerkracht met een onderzoekende houding die
werkt met 360 graden feedback en oog heeft voor de 'verborgen' problematiek in zijn klas. Stevens noemt het een goede
sfeer,eensfeervanwederzijds vertrouwenwaarinjeuitgedaagd
wordt en de ruimte krijgt om te laten zien watje kunt. Watje
zelfkuntenwatje samenmetanderenkunt.Eensfeerdieisingebed in verbondenheid: een eerste voorwaarde voor ontwikkeling.Hijgeeft ookaandatditnietaltijdvanzelfsprekend isin
hetonderwijs (Stevens,2004).

Hetontstaan vandeklimaatschaal
Zelf ben ik jaren werkzaam geweest in de hulpverlening en
meer specifiek bij de Raad voor Kinderbescherming. In gezinsonderzoeken werkteiktoenmethetinstrument vandeGezinsklimaatschaal (Jansma, 1983). Vanuit dit idee hebben we
een vragenlijst geconstrueerd om het pedagogisch klimaat in
de klas te gaan meten.Wehadden toen vier clusters met vragen,namelijk:
1. Organisatie indeklas
2.Onderlinge leerlingrelaties
3.Relatie leerlingen-leraar
4 Affiliatie.
Metditconcepthebbenweeenpilotvoorafname uitgevoerdin
een kernteam op een school voor voortgezet onderwijs in het
kader vanhet GIL-project.Ditwasin 2003.
Door de vele opmerkingen en goede adviezen over het instrument van de Klassenklimaatschaal door de docenten is ereen
geheel nieuwe Klimaatschaal (experimentele versie 2004) gemaakt waarin al hun opmerkingen verwerkt zijn. Vervolgens
is er een tevredenheidonderzoek uitgevoerd en vanuit dezeervaringen hebben we opnieuw een versie van de klimaatschaal
gemaakt. Door statische analyses zijn de clusters gewijzigd en
ontstonden devolgendevierclusters:
1.Kwaliteit vandeonderlinge leerlingrelaties
2.Sfeer indeklas
3.Ordeindeklas
4.Interactieleraaren leerlingen
In2006zijn wegestartmeteennormerings- en valideringsonderzoek in samenwerking met dr. Ad Vermulst, statisticus en
methodoloogbijhetBehavioural ScienceInstitute vandeRadboudUniversiteit teNijmegen. Doormedewerking van studenten uit de opleiding gedragspecialist van Fontys/OSO hebben
wedebeschikking overeenbestand vanongeveer250klassen
met zo'n 4000 leerlingen uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs (REC-scholen). Op basis van deze gegevens is
eenkortevragenlijstontwikkeldmeteenvoorlopigenormering.
Debetrouwbaarheid van declusters bleekgoedte zijn meteen
goede interne consistentie (Cronbach's alpha van .84, .79, .89
en.90).
Vervolgenshebben wedeklimaatschaal onderzocht opdetesthertest betrouwbaarheid en een validiteitsonderzoek met de
Schoolvragenlijst. Ook hier kwamen goede betrouwbare en
valide resultaten naar voren. Daarop werd besloten om een
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webversietegaanbouwen.Hetresultaathiervankunjezienop
www.klimaatschaal.nl.
Inhetkomendeschooljaar zalmetnieuwedata(viadewebversie verkregen) nader onderzoek uitgevoerd worden naar normen,validering enbetrouwbaarheid enzal ereen goede handleidinggeschreven worden. Hetresultaatwillen wevoorleggen
aan de COTAN (ComissieTest Aangelegenheden Nederland)
terbeoordelingvanhetinstrument.Ookzalereennaderetheoretische onderbouwing komenvandeklimaatschaal enhetpedagogischklimaatindeklas.

Drieinstrumenten:leerlingversieen
leerkraehtversieKlimaatschaalendeSIGA
Omhet pedagogisch klimaat in deklas inbeeld te brengen is
er een leerlingversie en een leerkraehtversie van de Klimaatschaal.
DeKlimaatschaal iseengenormeerdinstrument omhetpedagogischklimaat (hetwelbevinden) in deklas inbeeld tebrengen. Het is een vragenlijst voor de hoogste groepen van het
(speciaal) basisonderwijs (vanaf begin groep 5),voor het speciaal onderwijs (cluster scholen), het gehele V(MB)0 en voor
het MBO. Leerlingen kunnen aangeven welk klimaat er (bij
een bepaalde docent) in de klas heerst in relatie tot elkaar en
totdedocent.
De leerlingvragenlijst bestaat uit een algemeen gedeelte dat
gaatoverhetklimaat indeklasofgroepvandeleerlingeneen
specifiek gedeelte dat gaat overdeleraar waarover de leerling
dezevragenlijstmoetinvullen.Hetalgemeendeelbestaatuit16
vragenwaarin leerlingen kunnen aangevenhoezehetpedagogischklimaat (sfeer indeklasenonderlingeleerlingrelaties) in
hunklaservareneneen specifiek deelvan 17vragenwelkebetrekking heeft opeen of meerdere lera(a)r(en) (orde in de klas
eninteractie metleerlingen) vandezeklas.
Voorbeeldvragen van het algemeen deel zijn bijvoorbeeld: 'In
dezeklasgaanleerlingenleukmetelkaarom?',of 'Indezeklas
worden leerlingen gepest?' Voorbeeldvragen vanhet specifiek
deelzijn: 'Ikvinddelessenbijdezeleraarrommeligverlopen?'
of 'De straf diedezeleraar geeft vindik eerlijk?'
Inmiddelsisdeleerkraehtversie toegevoegd:doordezevragenlijst in te vullen beoordeelt de leerkracht zijn eigen klas waar
hetgaatomdeonderlingeleerlingrelatiesensfeerindeklas(algemeen deel) enhet specifieke deel waar het gaat om ordeen
interactie met zijn leerlingen. De leerkracht heeft dan de mogelijkheid omeenvergelijking temakentussenzijneigenscore

en de score van het gemiddeldevan de klas. Hierdoor kan de
leerkrachtookreflecterenopdeovereenkomstenenverschillen
inbeleving van zichzelf tenopzichte van deleerlingen uit zijn
klas opallevierde factoren.
DeSIGA(signaleringslijstvoorprobleemgedrag)iseengeautomatiseerdescreeningslijst diezoveelmogelijkuitgaatvanwaarneembaar gedragwaarmeehetvoorlerarenmogelijk isom vrij
snelen overzichtelijk aanwezige sociaal-emotionele problematiekvanleerlingentesignalereneninkaarttebrengen.Devragenlijst is te gebruiken vanaf groep 4in debasisschool tot het
MBO.Elkeleerlingwordtdoordeleraarbeoordeeldopvijf gedragsaspecten:
• Teruggetrokken gedrag (internaliserend)
• Negatief zelfbeeld (internaliserend)
• Onzekerheidmettaaksituaties (internaliserend)
• Impulsief gedrag(externaliserend)
• Agressief gedrag(externaliserend)
De leraar geeft aan inwelkematehij bepaalde uitspraken van
toepassing vindt op de betreffende leerling (van (bijna)nooit
vantoepassing=gedrag datje zeldenofnooitziettotvaakvan
toepassing = gedrag datje enkelekeren per week of dagelijks
ziet).Opdezewijzeontstaatereenbepaaldescoredie aangeeft
inwelkematedeleerlingindeogenvandeleraarproblematisch
functioneert inrelatietothetbetreffende gedragsaspect.
Bijdeuitwerking wordenderuwescoresomgezetinnormscoreswelkeinseptielenwordenweergegeven.Eenscorevan6en
7 (hoog en zeerhoog) iszorgelijk. Ditbetekent dat deleerling
volgensdeleraarmetbetrekkingtothetbetreffende gedragsaspectproblematisch enzorgelijk functioneert. Nader onderzoek
(analyse en diagnostiek) is dan geboden en de resultaten hiervan kunnen aanwijzingen geven voorbegeleiding van de leerling. De SIGA voorziet in een diagnosewijzer, (zieanalyse en
diagnosetips) die de leraar helpt bij het nadenken over en het
formuleren van mogelijke oorzaken van de gesignaleerde problematiek.Daarnaastgeeft dediagnosewijzervoorbeelden van
mogelijkheden, interventieseninstrumenten diebijverderediagnostiekdoordeleraaringezetkunnen worden.
Beideinstrumenten, deklimaatschaal endeSIGA,zijn gedigitaliseerd zodat leerlingen en leerkrachten de vragenlijst rechtstreeksviainternetkunneninvullen.Hiervoorisweleenlicentienoodzakelijk.Beideinstrumenten voorzien verderindemogelijkheid omnaastindividueleookgroepsoverzichten tegenereren. De leraar kan een uitdraai van zijn eigenklas (leerlingversie)endevergelijking tussen zijn eigen scoreendievan de
klasmaken.Deuitslag (zowelgrafisch alstekstueel)kangeko-

Zorgbreed •Jaargang8•Nummer30•2010-2011

Durft u als leraar de uitdaging aan...?

pieerdengeprintworden.Dedocentheeft ooktoegangtothandelingswijzers en onderleggers. Voor elkvande vier clusters
van deKlimaatschaal worden erhandelingsuggesties gegeven
enzijn eronderleggers beschikbaar.
BijdeSIGAwordendeindividuelebeoordelingen vanleerlingenautomatischverwerkttotgroepsoverzichten.Bijelkgroepsoverzichtstaateentoelichtinggeschrevenoverhoejehetgroepsoverzichtmoetinterpreteren. Leraren krijgen zoeenbeeldvan
degedragsaspecten dieproblematischzijnbij meerdereleerlingenindegroep/klasenkunnen keuzes maken voor verderonderzoek watkanleiden toteengerichte (groeps-en subgroep)
aanpak. Hiervooriseenhulpmiddelontwikkeld: hetAVP: ActieVerbeterPlan voordeSIGA.Opdewebsitestaantevensvele
onderleggersvanditinstrument diealshulpmiddelenbij debegeleiding vanzorgleerlingen tegebruiken zijn.

Toepassingsmogelijkheden vandeklimaatschaal
endeSIGA
Wilje weten hoede sfeer ende onderlinge relaties inje klas
zijn? Wilje weten ofjouw leerlingen vinden datje goed orde
kunthouden en/ofje voldoendemethencommuniceert?Wilje
wetenwelkezorgleerlingen erinjeklaszitten?Wiljemeerwetenoverdetevredenheidofhetwelbevindenvandeleerlingenin
jeklas?Benje opzoeknaardeoorzaken vanje moeilijke klas?
Wiljeweten hoejouw pedagogische competenties zijn in vergelijking metdievancollega's?Metanderewoorden wiljeeen
goed beeld krijgen vanjegroep, vanje schoolenvanje eigen
functioneren indeklas?Voorantwoordenopdezevragenishet
gebruik van deklimaatschaal aantebevelen!
Hetisvooraleenreflectieinstrumentvoor360°feedback ophet
pedagogische klimaat injeklas. Hetsignaleert zorgleerlingen
injeklaseniseengoedhulpmiddelbijhetanalyserenvanmoeilijke klassen. Jekrijgt danantwoord opdevraag ofdeproblemeninjeklas vooral leerlinggestuurd ofdocentgebonden zijn.
Voorscholenishetmogelijkomereen tevredenheidsonderzoek
meeuittevoeren inhetkader van kwaliteitszorg.
Op dit moment lopen er een aantal onderzoeken waarbij gebruik gemaakt wordt vandeklimaatschaal. Als belangrijkste
noem ik: onderzoek wanneer blijkt dater zorgen zijn opeen
vandevierclusters(voor-ennameting),bijeenmoeilijke klas,
het pedagogisch klimaat vaneen afdeling of school in beeld
brengen enbijhetmeten vanheteffect vanmethoden gericht
op verbetering vanhetpedagogisch klimaat (bijvoorbeeld: effect vanhettaakspel).

Aangezienwesindsjanuari2009eenwebversievandeklimaatschaal hebben, krijgen wenuookervaringen vanhetwerken
met ditinstrument uithetwerkveld terug. Daarom wilikhier
enkeleopmerkingen van scholenen/ofstudenten weergeven:
• Deklimaatschaal heeft een duidelijke meerwaarde voor mij
als docent.
• Hetheeft devoorkeurom,vanuitdetheorieovergroepsdynamica,deklimaatschaal alnaenkele weken (bv.3)nade start
metje klas af te nemen: hierdoor iser meer invloed opde
sfeer indeklas mogelijk.
• Hetisaanteraden omoptwee momenten deklimaatschaal
aftenemenzodatjekuntcontrolerenoferveranderingen zijn
opgetreden.
• Ondanks veelinvesteringinhetverbeterenvandesfeer inde
klasisermaareenkleinevooruitgang geboekt!
• Hetiseenmomentopname:laatdedocentzelf zijn leerlingen
vragenomdeklimaatschaalintevullen.Letopbepaaldefactorendievaninvloedkunnenzijn ophetmomentvan afname
(conflicten, ruzie).
• Nahetafnemen vandeklimaatschaalkrijgtdedocentdemogelijkheid omheteenenander teverbeteren (indien nodig).
Als dementor hetprettig vindt, zouerhulp vaneencoach
mogelijk moeten zijn.
Ervaringen metdeSIGA zijn nogniet inbeeld gebracht.Deze vragenlijst ispassinds September 2010 toegevoegd. Op de
schoolvoorPraktijkonderwijs teSchijndel hebben wedeeerste
leerlingbesprekingen gehouden methetmateriaal vandeSIGA
endeKlimaatschaal.

Hetgebruik indeschool
Om optimaal te profiteren vandeklimaatschaal en deSIGA
is het belangrijk dater voor de school een beheerder vande
webversie aangesteld wordt. Deze zorgt ervoor dathetinstrument gebruiksklaar gemaakt wordt (metbehulpvanhetdraaiboek). Ditisdepersoon dieinzage heeft inalle uitslagenvan
de gehele school. Bij voorkeur zouditiemand dienen te zijn
waarookdocentenmetvragenterechtkunnen.Jekuntdandenkenaandeinternbegeleider,dezorgcoordinator, deorthopedagoogofiemand diemetzorgopschoolbelastis.De beheerder
vaneenschoolfunctioneert danalscoachvandedocenten.Als
school kunjeookafspraken maken overhetbespreken vande
uitslag vandeklimaatschaal metdezecoach.Alsje ookdeSIGAhierbijwiltbetrekken,kunjedenkenaanhetbesprekenvan

Zorgbreed •Jaargang8•Hummer30•2010-2011

Ad Donkers

de gehele klas in een soort leerlingbespreking waar zowel de
uitslagen van deklimaatschaal alsvan deSIGAvan dediverse
docenten die aan dezeklas lesgeven,optafel liggen.Ditvormt
eenmooiebasisomtotgerichteaanpakvandegeheleklas,van
bepaalde subgroepenof individuele leerlingen tekomen.
Naast het geven van onderwijs ishetbieden vanondersteuning
bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen een belangrijketaakvanleraren.Hettijdigsignalerenvanprobleemgedrageneentaxatievandeernst ervanisbelangrijk voordeverderebegeleiding van zorgleerlingen. Intoenemendemate vindt
binnen scholen een planmatige benadering van de leerontwikkeling (-resultaten)van leerlingen plaats.Datwil zeggen dat er
bijvoorbeeld sprakeisvan het afnemen van signaleringstoetsen
diebetrekkinghebbenoprekenen,spellingoflezen.Doelvande
afname vandezetoetsenishettijdig signaleren van 'uitvallers',
leerlingen dieonvoldoendeprofiteren vanhet onderwijsaanbod,
leerlingen metmogelijke leerproblemen/-stoornissen. Opgrond
van de screeningsgegevens kan men dan komen totkeuzes wat
betreft verder onderzoek of begeleiding. De resultaten hiervan
kunnen leiden totmogelijke aanpassing en afstemming vanhet
onderwijs opverschillendeniveaus.
Ook wanneer het gaat om de sociaal-emotionele ontwikkeling
van leerlingen is het wenselijk een dergelijke planmatige benadering toetepassen.Deklimaatschaal endeSIGAbiedendeze
mogelijkheid.

1 Noot
1 Afgestudeerdalsorthopedagoogmetspecialisatiegezinengedrag.Daarnaast
ishijwerkzaam alsGZ-psycholoog bijdeRVC-VO endeCVI voorclusterIV
onderwijs. Zijnwetenschappelijk onderzoek eninteresse liggen vooral op het
gebiedvan gezinsonderzoek, gedragsproblemen enpedagogisch klimaat. Als
leerroutecoordinatorishijverantwoordelijk voorontwikkeling vande master
SEN-VOopleiding.
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