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Over irrationeel gedrag en de invloed van emoties op ons denken. 

Hoe emoties en denkmechanismen het oordeel kunnen vertroebelen. 

 

[Uit de actualiteit] 

Volkskrant maandag 15 oktober 2012, pagina 11. 

“Amsterdamse agenten – en anderen ook – hebben onbewust een beeld van hoe een 

crimineel eruit ziet. Amsterdamse agenten houden eerder donkere mannen ,  

Marokkanen en Oost-Europeanen aan.  Dat stelt de antropoloog Sinan Cankaya vast. Op 

verzoek van de Amsterdamse politie onderzoekt hij de dagelijkse keuzen van agenten als 

ze mensen controleren. Agenten hebben blijkbaar onbewust een beeld van hoe een 

crimineel eruit ziet. Wie niet voldoet aan het stereotype, ontspringt de dans. Hier is niet 

zozeer sprake van discriminatie, als wel van een collectieve bijziendheid’ die de politie 

helpt de complexe werkelijkheid behapbaar te maken”.  

 

Het Amsterdamse korps laat zich met dit onderzoek in de ziel kijken.  Het mechanisme 

komt naar voren in veel onderzoeken en doet zich evengoed voor in het onderwijs. Een 

taboe veelal ook nog. Van groot belang er oog voor te hebben, op het gevaar af dat 

anders  een hele groep wordt weggezet op een bepaalde manier, waarbij bovendien de 

kans groot is dat de groep zich ernaar gaat gedragen1. ‘Blondjes’, ‘K-Marokkanen’, 

‘milieu-activisten’… Het is goed om me hiervan bewust te zijn: niets is wat het lijkt.  In 

bovenstaande casus zitten enkele elementen die ik zeker ook interessant vindt  om te 

bekijken richting onderwijs. 

 

Attribueren 

Het gaat veelal om situaties waarin mensen probleemgedrag vertonen. Als leraar heb je 

ook opvattingen en theorieën over gedragsproblemen. Leraren kunnen er op 

verschillende manieren naar kijken en naar oplossingen zoeken. De oplossingen zijn 

daarmee ook verschillend.  

Als er zich problemen voordoen vragen mensen zich doorgaans af wat de oorzaak ervan 

is. Je wilt weten aan welke factoren de problemen zijn toe te schrijven. Wie of wat heeft 

‘de schuld’? Wanneer je in gedachten op zoek gaat naar factoren die met de oorzaak 

samenhangen dan attribueer  je. De wetenschap (onder meer Weiner, 1992; Boekaerts & 

Simons, 19 

95) Pameijer & Van Beukering, 2004) maken onderscheid in externe en interne 

attributies.  

 

Extern attribueren 

Als je als leraar de oorzaak van ‘lastig gedrag’ verbindt met bijvoorbeeld kenmerken van 

de leerling,  bijvoorbeeld zijn of haar lage intelligentie, visuele handicap of geringe 

leermotivatie. In dit voorbeeld  attribueert  de leraar extrinsiek. Dat is ook het geval 

wanneer hij of zij het probleem toedicht  aan de ouders. Voorbeelden:  het ligt aan de 

recente echtscheiding, hun verwennende opvoedstijl of agressie in het gezin. Ook ouders 

kunnen extrinsiek attribueren.  Bijvoorbeeld als ze zeggen : ‘Er wordt op de speelplaats 

niet op kinderen gelet’, of ‘De leraren van tegenwoordig zijn niet streng genoeg’, of ‘De 

anderen in zijn klas zijn ook zo druk, daardoor kan onze Pim zich niet concentreren’.  

                                                           
1
 Stereotypedreiging, een verwachting te worden beoordeeld naar de standaard van een negatief stereotype. 

Dergelijke verwachtingen kunnen een negatief effect hebben op prestaties.  Het negatieve effect dat ontstaat 
wanneer een individu  zich bewust wordt van het feit dat van leden van zijn of haar groep wordt verwacht dat 
ze slecht presteren in het betreffende domein. Representatativeness bias: foutieve heuristiek die optreedt als 
iemand ervan uitgaat dat een persoon of een gebeurtenis die tot een bepaalde categorie behoort, dan ook alle 
eigenschappen van die categorie bezit.  Dreiging van stereotypen: alleen maar de heinnering dat je tot een 
minderheidsgroep behoort  kan voldoende zijn om je resultaten te beïnvloeden (vaak in het negatieve). 
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Ook hoor je ouders de oorzaak vertalen in een generaal gezondheidsprobleem van het 

kind  ‘Het komt door zijn voedselallergie’, of ‘Hij is zo vaak opgenomen geweest in het 

ziekenhuis, waardoor hij zich in de steek gelaten voelt’. En natuurlijk is het kinderen zelf 

ook niet vreemd als ze steevast zeggen ‘Zij begint altijd, het is haar schuld, niet de 

mijne’, of na een slecht gemaakte toets ‘Ik kan me gewoon niet concentreren door altijd 

dat kauwgom-geknauw van mijn buurvrouw’.  

Over en weer extern attribueren is een menselijke trek. In de perceptie wordt dan het 

probleem door anderen veroorzaakt. Het lastige ervan is, dat daarmee in de persoonlijke 

beleving ook de oplossing ervan meestal niet binnen het eigen bereik wordt gezocht. 

Onderzoek van Ysseldyke, Algozinne & Thurlow (2000) toont aan dat Amerikaanse 

leraren in 81% van de problemen gezinsomstandigheden als oorzakelijk verband 

benoemen, 14% toeschrijven aan de kinderen zelf, voor 4% de school de hoofdrol 

toekennen en slechts 1% wijten aan het eigen functioneren en de eigen deskundigheid.  

 

Intern attribueren 

Als leraar, ouder en kind hun eigen rol in ogenschouw nemen en zich daardoor tot 

(mede) ‘regisseur’ van het probleem maken, is er sprake van intern attribueren. Als ik 

bijvoorbeeld de  erg voor de hand liggende uitwerking van een masker als een platte 

pannenkoek toeken aan mijn eigen instructie bij het geven van de opdracht.  ‘In mijn 

haast heb ik wel een erg simpel voorbeeld uitgewerkt, dat wordt nu als norm genomen’ 

of thuis: ‘ja, ik ben ook niet echt consequent en zeker als ik moe ben weten ze dat als ze 

maar genoeg doordrammen, ik uiteindelijk wel toegeef…’. Ook de leerling die voorzichtig 

aangeeft ‘ik ben zo verlegen, ik durf niet te vragen of ik mee mag doen’, attribueert  

intern.  

Intern attribueren maakt het makkelijker om problemen op te lossen doordat je een 

aanknopingspunt zoekt  in je eigen bijdrage.   

 

Locus of control 

Verwant met het begrip attribueren is ‘locus of control’2. Ook hierin is weer een 

onderscheid te maken in een externe locus of control en een interne locus of control.  

Extern verwijst naar dat iemand het idee heeft weinig invloed uit te kunnen oefenen op 

de situatie. Een interne locus of control gaat uit van de idee dat de persoon zelf wél 

invloed kan uitoefenen. In dat geval ben je eerder geneigd om de koe bij de hoorns te 

pakken. Je gelooft bijvoorbeeld dat hard studeren tot goede cijfers leidt, dat je door het 

dragen van je autogordel je ‘lot’ kunt beïnvloeden en dat je invloed kunt uitoefenen op 

het gedrag van anderen. ‘Wens je succes’ of ‘ga je voor succes’? Kinderen die intern 

attribueren hebben ook relatief vaker een positief zelfbeeld.  

Wanneer je extern attribueert én een externe locus of control hebt, ben je weinig 

geneigd zelf een bijdrage te leveren aan het oplossen van moeilijkheden.  

Hoe attribueer ik zelf en hoe is mijn locus of control geöriënteerd? 

 

Match 

Een goede fit, afstemming tussen ouder-kind-leraar bevordert de competentiebeleving bij 

betrokkenen.  Er is dan sprake van een minimale mate (of meer) van passendheid in 

capaciteiten, motivatie en gedragingen met de verwachtingen, attituden en andere 

persoonskenmerken.  Natuurlijk is het niet zo dat onaangepast gedrag uitsluitend 

voorkomt uit een mismatch, al werken  positieve interacties wel sterk bevorderend op de 

                                                           
2
 Een relatief stabiel gedragspatroon dat kenmerkend is voor individuele verwachtingen over het vermogen de 

resultaten in het leven te beïnvloeden.  De plek waar een individu de belangrijkste invloed op gebeurtenissen in 
zijn leven situeert – intern of extern. Mensen die internaliseren geloven dat ze veel kunnen doen om de 
resultaten van hun leven te beïnvloeden. Ook ervaringen zijn van invloed op de verwachtingen. Wie steeds 
opnieuw merkt te falen ondanks inspanning kan last gaan krijgen van aangeleerde hulpeloosheid. Mogelijk is er 
een aangeboren voorkeur, maar de opgedane ervaringen spelen dus ook zeker een rol.  
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onderwijsleeromgeving. Ook hier geldt de natuurwet actie-reactie. Omgevingsfactoren 

hebben een grote invloed hierop.  

Een klein experiment wat ik vaak doe: ik loop met een smile over straat en maak 

oogcontact. Dit roept nagenoeg altijd een positieve reactie op bij het passeren. Hierdoor 

krijg ik zelf ook  weer een blijer gevoel, wat maakt dat een volgende passant meestal 

nog sterker reageert. In feite een proef met een positief interactiepatroon (en de wereld 

wordt er luchtiger van (:  ). Er is sprake van een transactie: zowel ikzelf als de passant 

(omgeving) veranderen onder invloed van de interacties.  

De kans op een gunstige ontwikkeling neemt toe naarmate de interacties tussen kind-

ouder-leraar,  kind, vrienden, buurt  of klas optimaler zijn.  

 

Gedrag zonder situatie bestaat niet 

Door herhaaldelijk terugkerende interacties kunnen er specifieke interactiepatronen 

ontstaan  die in een (specifieke)  situatie een zekere stabiliteit krijgen.  Iedereen is 

daarbij slachtoffer van een zogenoemde beoordelingswet.  Wie een collectie objecten 

(voorwerpen) of subjecten (personen) moet beoordelen heeft de neiging om ongeveer 

een kwart als ‘goed’ te beoordelen, de helft als ‘middelmatig’  en nog een kwart als 

‘onvoldoende’: 25-50-25. Ook de leraar handelt naar die wet en gaat uit van het beeld 

van zijn klas of groepen.  Iedere ‘collectie’ heeft dus een staart van subjecten of objecten  

van achterblijvers, ongeacht de inhoud van het gedrag. Waarbij die groep kan fluctueren 

door de tijd en al naargelang de beoordelaar.  

In een klas is er bovendien geen sprake van een continu 1:1 relatie. Een complexe 

situatie die ook waardegeladen is. Niet alleen pedagogische en didactische aspecten 

spelen een rol, zeer zeker ook ethische, sociale en  humane. Gedrag is bovenal  

afhankelijk van de personen die zich in de buurt bevinden. Alle betrokken personen 

brengen hun gedrag in met bijhorende kenmerken.   

 

(H)erken mijn beelden 

Waarom is een kind voor mij ‘leuk ‘of lastig’. Het zegt net zoveel over mezelf dan over de 

leerling ! [Indachtig de oefening met kernkwadranten] Al heel snel vorm je je – net zoals 

de agenten – een beeld van die ander, de leerling en ouders.  Dat beeld poets je niet 

zomaar weg. Beelden worden opgeroepen door de eerste indrukken. ( Uiterlijk – land van 

herkomst, fysieke aantrekkelijkheid, lichamelijke verzorging, verstandelijke of fysieke 

beperking;  naam en associaties, contact en communicatie – spontaan, terughoudend, 

oogcontact, stem, taalgebruik, verhalen van collega’s over de leerling en het gezin, een 

broertje of zus in de klas gehad hebben, je eerdere ervaringen  ‘ doet denken aan’ … ) .  

De wijze waarop mensen tot een opvatting of een beslissing komen, verloopt niet altijd 

via rationeel en logisch redeneren. Er zijn ook andere manieren. Onbewust nemen 

mensen hun toevlucht tot zogenoemde heuristieken3, vuistregels, waardoor een 

vraagstuk wordt gereduceerd tot een eenvoudige en overzichtelijke kwestie. Heel 

functioneel – anders zou je  immers doodmoe worden van die eindeloze afwegingen. 

Echter  in de korte route sluipt al te vaak een vooringenomenheid. De oervorm van 

heuristieken is de affectheuristiek, een denkmethode die gebaseerd is op gevoelens, op 

onze voorkeuren en aversies. Het gevaar bestaat dat je je als leraar (te veel) laat leiden 

door een vooringenomen gevoel. 

Een ander mechanismen speelt hierin een partij mee en wordt ook vaak nog onderschat: 

het halo-effect. Het halo-effect wil zeggen dat als we één positieve eigenschap van 

iemand zien,  ervaren of vernemen we  vervolgens  geneigd zijn daaraan ook andere 

goede eigenschappen toe te dichten. De zogenoemde impliciete persoonlijkheidstheorie. 

Een mooie man of vrouw zal ook wel intelligent zijn of gevoel voor humor hebben. En een 

invoelende en geduldige dokter is vast deskundig. Het is een fout die iedereen van tijd 

                                                           
3
 Cognitieve strategieën  die worden gebruikt om complexe mentale opdrachten ‘even snel’ te vervullen. In 

tegenstelling tot algoritmen weet je met heuristieken niet of je bij de juiste oplossing uitkomt.  
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tot tijd maakt, een vorm van irrationeel gedrag waarvan we ons meestal niet bewust zijn. 

Het doet zich niet alleen voor in de spreekkamer bij de dokter, maar ook in de klas als je 

voor het eerst kennismaakt met dat lieftallige fragiele meisje.  Achteraf kan het wellicht 

toch een grietje om met handschoenen aan te pakken blijken. . . Of de onverzorgde, 

lome punkachtige jongen blijkt juist een zeer accuraat leergierige leerling te zijn. Het 

halo-effect komt voort uit de behoefte aan harmonie. We zijn geneigd mensen te 

beoordelen als een consistent geheel en niet als een vat vol tegenstrijdige 

eigenschappen. In het beoordelen van andere mensen vallen we gemakkelijk terug op 

simpele schema’s4. In de psychologie staat dit mechanisme bekend als het horn-effect: 

als iemand één ding verkeerd doet, zal hij wel helemaal niet deugen.  Ook deze manier 

van denken ontspruit uit de behoefte aan consistentie, aan harmonie.  

 

Recht breien 

Een verstoord gevoel van consistentie. Vaak zoeken mensen naar redeneringen die hun 

indruk staven. Typisch een geval van cognitieve dissonantie-reductie5. Wanneer je 

gedrag (bijvoorbeeld twee paar schoenen kopen) niet strookt met je opvattingen of met 

wat je je had voorgenomen (één paar schoenen kopen) is er sprake van cognitieve 

dissonantie. Je kunt ofwel je gedrag veranderen ofwel je cognities. Het rationaliseren is 

een vorm van afweermechanisme. Om je gedrag weer in lijn te krijgen met je 

opvattingen, ga je jezelf met kleine leugentjes geruststellen of je kijk vergoeilijken en 

achteraf bijpassende bedenksels verzinnen rondom bedoelingen en  afwegingen. De 

spanning die de dissonantie oproept, verdwijnt naar de achtergrond en je zelfbeeld, 

zelfwaarde blijft overeind. Zo is de wereld onlangs toch niet vergaan, omdat God in zijn 

goedhartigheid, het bewaken beloont met uitstel… 

 

Denkfouten op de loer 

Je pikt eerder dat op wat bij je beeld past en daarmee houd je het beeld in stand. De 

zogenoemde confirmation bias6 – de oervorm van denkfouten - komt in allerlei gedaantes 

voor. Alledaags voorkeursgedrag is de meest concrete vorm. De meeste mensen 

luisteren het liefst naar politici die opvattingen vertolken waarmee ze het eens zijn en 

kijken graag naar televisieprogramma’s die hun mening bevestigen. Datzelfde doet zich 

voor in discussies over belastingen, het milieu, de bezuinigingen, gezondheidszorg, het 

opvoeden of een ander emotioneel geladen onderwerp. De menselijke neiging om 

informatie te zoeken of te filteren die onze opvattingen en vermoedens bevestigt, is 

wijdverbreid. Dit bevestigingsvooroordeel is zo’n ingeburgerde selectieve manier van 

redeneren, dat je je nauwelijks realiseert dat het tot denkfouten kan leiden. En dat is ook 

niet zo vreemd. Wie vermoedt dat de buurman zijn kinderen slaat, is eerder geneigd om 

in de buurt te vragen of anderen dit ook hebben gezien  dan op zoek te gaan naar bewijs 

voor het tegendeel.  Een hardnekkige is de negativity bias, de neiging om meer waarde 

te hechten aan negatieve ervaringen of negatieve feedback en ze beter te onthouden dan 

                                                           
4
 Een bepaalde hoeveelheid kennis, ofwel een algemeen conceptueel raamwerk dat verwachtingen genereert 

over thema’s, gebeurtenissen, voorwerpen, mensen en situaties in iemands leven.  De georganiseerde kennis is 
van invloed op de verwachting die je van dit onderwerp of deze gebeurtenis hebt. Ze zitten opgeslagen in het 
semantisch geheugen als een representatie en ze geven ons een context waarin we gebeurtenissen snel en 
makkelijk kunnen begrijpen. Iedereen heeft schema’s, over voorwerpen, gebeurtenissen, personen, sociale 
rollen en over jezelf. Het zijn mentale structuren die concepten organiseren. Een schema wat bij een specifieke 
gebeurtenis hoort, is een script. Een script bestaat uit iemands kennis over de volgorde van gebeurtenissen en 
handelingen die van een bepaalde sociale rol in een bepaalde situatie wordt verwacht.  Je voelt je prettig bij 
elkaar wanneer de gehanteerde scripts ongeveer overeenkomen. De informatie en gevolgtrekkingen komen 
dan overeen.  Zo niet, dan kan dat aanleiding zijn tot uitsluiting, schorsing, ontslag…  
5
 Cognitieve dissonantie, een toestand waarin mensen tegenstrijdige cognities ervaren, met name als hun 

bewuste gedrag in strijd is met hun overtuigingen.  
6
 De neiging om informatie die niet bij je opvattingen aansluit te negeren of te bekritiseren en om informatie te 

zoeken waar je het wel mee eens bent.  
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positieve.  Zoals een Russisch spreekwoord zegt: “Eén lepel teer kan een vat honing 

bederven, maar één lepel honing in een vat teer betekent niets”. Er zijn volgens Roy 

Baumeister (hoogleraar psychologie) wel vijf complimenten nodig om de schade van één 

negatieve opmerking te compenseren!  Een van de hardnekkigste is de achteraffout, de 

hindsight bias7: ‘Zie je wel, ik heb het altijd al gezegd.’  We staan er niet bij stil, maar 

wie zich concentreert op zijn eigen gelijk, kan essentiële informatie missen en een 

vertekend beeld krijgen van de werkelijkheid. Psychologen hebben op verschillende 

manieren aangetoond dat mensen niet proberen hun hypothese te weerleggen, maar 

naar bevestiging zoeken. De vader van de evolutietheorie, Charles Darwin, wapende zich 

tegen de verleidelijkheid van het bevestigingsvooroordeel door elke waarneming, elk feit 

en elke gedachte die zijn algemene resultaten tegensprak te noteren. Misschien ook iets 

om bij tijd en wijle met je klas te doen. Ben je eigen Darwin:  ‘Is er iets wat mijn 

vermoeden ontkracht?’ ‘Zijn er bewijzen van het tegendeel?’ Hoe komt mijn beeld tot 

stand? Op basis van welke eigenschap beoordeel ik iemand? Hoe beïnvloedt dat de 

relatie  in positieve of negatieve zin met mijn leerlingen en ouders? Mijn omgeving? Hoe 

zit het speciaal richting die mensen waarover ik me zorgen maak? Hoe zien de interacties 

er met hen uit en met anderen? Hoe  reageer ik intuïtief? Is hierin een bepaald  patroon 

te ontdekken? Is dat handig? Is mijn geheugen selectief? Waar kan ik relativeren?  

 

Voor de hand 

Psychologen hebben tientallen experimenten uitgevoerd waarbij proefpersonen foutief 

redeneren als gevolg van de beschikbaarheidsfout8. Zo moest een groep proefpersonen 

een lijstje met positieve karaktereigenschappen lezen en een tweede groep een lijstje 

met negatieve. Daarna kregen beide groepen hetzelfde verhaaltje te lezen en moesten ze 

een oordeel vellen over de hoofdpersoon. De groep die vooraf de positieve 

eigenschappen had gelezen, oordeelde veel positiever over de man dan de tweede groep. 

De positieve karaktereigenschappen waren ‘beschikbaar’ en beïnvloedden hun oordeel. 

Priming, de situatie net ervoor, is dus van importantie. Voor je het weet is er sprake van 

wat de socioloog Robert Merton het ‘Mattheuseffect‘ noemt, naar de versregel in het 

Nieuwe Testament in het evangelie volgens Mattheus:  ‘Want wie heeft zal nog meer 

krijgen, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen.’  Succes 

is dan het gevolg van opgestapeld voordeel.  

Wie beschikbaarheidsfouten wil voorkomen, krijgt het moeilijk: de vergissingen ontstaan 

meestal door snel en intuïtief denken.  Door welke emotionele of opvallende gebeurtenis 

of ervaring is je oordeel  beïnvloed? Corresponderen de feiten wel met je intuïtieve 

indrukken? 

 

Om te onthouden 

Gek dat je bij een ander het gedrag  al snel toeschrijft  aan de persoonlijkheid9. De 

omstandigheden waarin het gedrag plaatsvindt blijven dan buiten deze attributie10. 

Terwijl voor jezelf de omstandigheden er wél altijd toe doen! Een inconsistentie in je 

oordeel die de self serving bias11 wordt genoemd. Vaak gebeurt dat omdat je over te 

                                                           
7
 De neiging om na afloop van een gebeurtenis te twijfelen aan andermans beslissingen  en te denken dat jij het 

van tevoren hebt zien aankomen.  
8
 Wanneer je de mogelijkheden inschat op basis van informatie uit je eigen ervaring (informatie die je 

beschikbaar hebt) , waar je er makkelijker veel voorbeelden van kunt bedenken, omdat je de beelden 
makkelijker kunt oproepen uit je langetermijngeheugen.  
9
 De psychologische kenmerken  die een zekere continuïteit verlenen aan het gedrag van een individu in 

verschillend situaties en op verschillende momenten.  
10

 Fundamentele attributiefout, de neiging om innerlijke oorzaken te benadrukken en de invloed van externe 
druk te negeren. Deze komt vaker voor in individualistische dan in collectivistische culturen.  
11

 Het veelvoorkomende idee dat we consistenter zijn in onze attitudes, meningen en overtuigingen dan we 
werkelijk zijn. Het werkt als een vertekenende spiegel waaraan onze herinneringen worden gereflecteerd , 
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weinig informatie over de omstandigheden beschikt,  je niet direct weet wat de situatie 

voor de persoon betekent en in de Westerse cultuur eerst het individu wordt 

waargenomen en niet de situatie. Om diezelfde reden attribueren mensen bij succes 

eerder intern en bij dreigend gezichtsverlies eerder extern.  

 

[Uit de Actualiteit] 

Volkskrant, vrijdag 24  november 2012 

“VU: breinmythen in de klas onverantwoord. Juist docenten die erg zijn geïnteresseerd  

in hersenwetenschap houden er nogal eens ideeën op na die wetenschappelijk 

onverantwoord, achterhaald of uit hun verband gerukt zijn.  Beweringen zoals ‘jongens 

hebben grotere hersenen dan meisjes’ (klopt) , ‘de mens gebruikt slechts 10% van zijn 

brein’ (onwaar), ‘visueel ingestelden leren beter als ze met veel plaatjes les krijgen’  

(geen wetenschappelijk bewijs). 50% houdt neuromythen voor waar. In Nederland 

geloven weinig leerkrachten  dat intelligentie vooral erfelijk is. Uit ander onderzoek blijkt 

dat als je dat gelooft, je op een andere manier lesgeeft en trage leerlingen  minder 

stimuleert, soms nemen leerlingen die houding over wat het effect nog eens versterkt, 

aldus onderzoeker Sanne Dekker” 

 

Wat verklaart wat? 

Door etikettering van personen en categoriseren van groepen verlies je belangrijke 

informatie. Bekend is inmiddels de proef van Rosenthal en Jacobson (1968) die leerlingen 

in verschillende klassen toetsen. Ze vertellen leraren welke leerlingen veelbelovend zijn 

en wie de zwakkere gasten zijn. In werkelijkheid is dat niet zo…, de leerlingen worden at 

random ingedeeld. Echter: na een jaar is de voorspelling waarheid geworden. Het 

onderzoek laat zien wat de invloed is van beelden die leraren hebben van hun leerlingen 

en hoe die beelden de neiging hebben om zichzelf waar te maken (self-fulfilling 

prophecy12). Het toont duidelijk de relatie tussen verwachtingen en beoordeling en de rol 

die de leerkracht heeft op het attribueren van de leerlingen. Onderzoek kan zo een 

eyeopener zijn voor je als docent! Wetenschappelijk onderzoek, praktijkonderzoek, 

zelfreflectie kunnen je laten stilstaan bij onbewuste en onwenselijke processen. Wie 

zichzelf wil leren kennen en verbeteren, ontvangt feedback het best met open armen. In 

de praktijk gaat het er vaak anders aan toe. Het komt overal voor, want iedereen 

probeert van tijd tot tijd te voldoen aan de verwachtingen van anderen – of van zichzelf. 

Vanuit de wil zo goed mogelijk voor de dag te komen is het verleidelijk om kritiek weg te 

wimpelen of af te doen als ‘niet opbouwend.’[niets is mij in dezen vreemd] Wanneer een 

positief stempel positieve verwachtingen kan oproepen, kan het niet ontvangen van een 

positief stempel leiden tot negatieve verwachtingen. Bovendien als een leerling gaat 

geloven dat zijn psychische of persoonlijke eigenschap  - ’verlegen’, ‘saai’, …-. Een 

gevolg van de verwachtingsbias. Iets om te bedenken als je in de verleiding komt om 

iemand (of jezelf) een stempel op te drukken! 

 

Kip en ei 

Naar de relatie tussen cognitie, emotie en motivatie is veel onderzoek gedaan. Er zijn 

geen harde uitspraken te doen naar causaliteit van samengaan van gedrags- en 

leerproblemen. Erfelijkheid en omgeving vormen gedurende het hele leven een bron van 

verandering in de persoonlijkheid en de psychische processen.(Onder meer Gardner)  ‘’t 

Zit in het bloed’, klopt dus niet! 

 Gedragsproblemen kunnen leiden tot leerproblemen. Een kind dat continu geprikkeld 

rond stuitert heeft gewoonweg te weinig effectieve leertijd. Kinderen die zich sociaal 

                                                                                                                                                                                     
waarbij onbewust herinneringen tijdens het herinneringsproces veranderen in overeenstemming met het 
beeld. 
12

 Gedrag of observaties die worden veroorzaakt door verwachtingen. 
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moeilijker invoegen kunnen problemen ervaren met hun klasgenoten, wat weer een 

negatieve invloed op het leren kan hebben.  

 Gedragsproblemen kunnen een reactie zijn op leerproblemen. Zo kan faalangst leiden 

tot teruggetrokken  of juist ook boos en agressief gedrag. Het gedrag is dan een 

negatieve reactie op een verwachte,  veronderstelde of ervaren mislukking. 

 Leerproblemen leiden, via interne en externe factoren, tot gedragsproblemen. Denk 

bij een externe factor bijvoorbeeld aan herhalend negatief - op de persoon van het 

kind gerichte  -feedback van een leraar.  

Wel blijkt uit onderzoek dat een kind dat een toename ervaart in zijn leerprestaties 

positiever over zichzelf oordeelt (zelfwaardering13), aan motivatie wint en zich 

competenter voelt (vergroting locus of control) (Seligman, 1995). Zaken als zelfbeeld, 

motivatie, inzet, zelfwaardering, autonomie, competentiebeleving14 en emotioneel 

welbevinden zijn in beperkte mate direct beïnvloedbaar, al zijn het vaak zeer belangrijke 

neveneffecten van uitdagingen aangaan, succes hebben en frustraties overwinnen! Het 

ene hoeft niet ‘op orde’ te zijn voor aan het andere kan worden gewerkt! Als leraar kun 

je dan ook een zodanige verbinding met de schoolsituatie creëren, dat een leerling bereid 

en in staat is aan de eigen ontwikkeling en toekomst te werken. Belangrijk  is dat leerling 

(gaat inzien) inziet dat het niet zozeer de leraar is, maar dat deze het vooral zélf is die 

het eigen gedrag en leerprestaties kan beïnvloeden! Hoe kan ik ‘leren leren’? Hoe kan ik 

helpen bij self-management?  

 

Zwaan kleef aan 

Breng jezelf mee! Zelf positief gedrag laten zien. (Observationeel leren15). 

Lichaamshouding, gezichtsuitdrukking, uiterlijke verzorging, taal en stemgebruik. 

Respect tonen, beleefd en vriendelijk zijn, empathie, fouten willen toegeven, 

rechtvaardig zijn, vertrouwen wekken, zorgvuldig en punctueel zijn. Emotioneel ‘vitaal ‘ 

(geen stresskip). Veel aandacht besteden aan de ervaringswereld van iédere leerling. 

Betrokkenheid, je verdiepen in ieder afzonderlijk en hen zien. Iedereen! [Dat vind ik best 

lastig]. Je oplossingsstrategie en aanpak expliciet maken, hardop denken. Accepteren op 

de persoon en op groepsniveau.  Eisen stellen aan taak en gedrag. Je bent en blijft de 

leraar. Duidelijk en helder zijn: hoe wil je de relatie met de groep, welk gedrag stel je op 

prijs, wat tolereer je niet.  Ben beslist. [Wat mij betreft dan ook geen ‘deals’] Maak de 

leerling medeverantwoordelijk, zodat deze steeds meer zelfsturing aankan. De 

                                                           
13

 Zelfwaardering, betreft meer de affectieve afweging van het totaal wat je over jezelf weet en denkt en in dat 
beeld is de betekenis die wordt gehecht aan afzonderlijke eigenschappen afhankelijk van andere ‘delen’.  
Naarmate de leeftijd vordert wordt daarbij mee in ogenschouw genomen wat dergelijke kenmerken bijdragen 
aan de relaties met anderen. Het Ik-ideaal zegt iets over hoe je graag zou willen zijn. Anderen kunnen daarin 
fungeren als ‘possibles selves’,  door identificatie kan de persoon iets van een ander overnemen in positieve of 
negatieve zin. Zelfwaardering bevindt zich in het spanningsveld tussen zelfbeeld , de ideeën die iemand over 
zichzelf heeft , en het Ik-ideaal.  Zit daar weinig tussen dan heeft iemand een positief zelfbeeld. Specifieke 
zelfwaardering is contextgevoelig, zo is de schoolprestatie specifiek. Algemeen belangrijk zijn de relatie met 
leeftijdsgenoten , de algemene zelfwaardering wordt vooral beïnvloed door de sociaalemotionele domeinen. 
Sociale afstand is hierin belangrijk: de mate waarin iemand verschillen of overeenkomsten waarneemt tussen 
jezelf en de ander. Identiteit is een doorleefd ik-gevoel dat eenheid brengt in alle belevingen. Waardoor 
iemand zichzelf als een eenheid ervaart. Het belevingsaspect van continuïteit. Iemand met een sterk Ego, 
beschikt over een sterk ontwikkelde mogelijkheid om afstand te nemen van zichzelf en naar zichzelf te kijken. 
Het afwegings- en beslissingsproces speelt zich af in het Ego. Gesteund door het geweten ( deel van de 
persoonlijkheid dat onze normen en waarden bevat, inclusief morele attitudes die zijn overgenomen van 
ouders en maatschappij) en het Ik-ideaal. Naarmate je ouder wordt en vanaf je puberteit ben je doorgaans 
(beter) in staat een metapositie in te nemen.  Kun je (beter) kritisch kijken naar je eigen functioneren.  
14

 De mate waarin iemand het gevoel heeft dat het eigen handelen er toe doet, dat je greep hebt op situaties 
waarin je gewoonlijk verkeert en adequaat kunt inspelen op de eisen die aan je worden gesteld in het leven dat 
je leidt.  
15

 Een vorm van cognitief leren waarbij nieuwe reacties worden verworven nadat het gedrag van anderen en de 
gevolgen van dit gedrag zijn waargenomen.  
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Amerikaanse gedragseconoom Richard Thaler en politicoloog Cass Sunstein  houden in 

hun recent verschenen boek Nudge  een pleidooi om het gedrag van mensen zodanig te 

beïnvloeden dat ze langer, gezonder en beter leven, met behoud van hun eigen vrijheid. 

Het achterliggende principe is: stel een sociale norm16. Bijvoorbeeld in en met de klas: 

“De klas is een bron van talenten, neem naar elkaar een ondersteunende houding aan 

om deze tot bloei te laten komen, kortom: we helpen elkaar”. Nudge betekent letterlijk 

een duwtje met de ellenboog, in de goede richting welteverstaan. ‘Libertair paternalisme’ 

noemen Thaler en Sunstein dat.  Ze putten uit de enorme stapel wetenschappelijk 

onderzoek over sociale beïnvloeding en laten overtuigend zien dat de meeste mensen 

hun eigen gedrag te rooskleurig inschatten én dat ze gevoelig zijn voor sociale normen. 

De meeste mensen koesteren namelijk een irreëel optimisme over hun eigen gedrag. Zo 

denken negen van de tien autobestuurders dat ze beter rijden dan de gemiddelde 

chauffeur en vindt vrijwel iedereen dat hij een bovengemiddeld gevoel voor humor heeft. 

Vraag willekeurige docenten hoe ze presteren  en ze zeggen bijna unaniem dat ze ‘tot de 

beteren’  horen. Vraag een willekeurige Nederlander of hij zich (bewust) asociaal 

gedraagt en hij zal zeggen dat hij zich ergert aan anderen, maar een aso, nee, dat is hij 

zelf niet. Mensen zijn conformisten17, is de boodschap. Ze willen niet afwijken18. Dat 

geldt ook voor kinderen.  

 

Dik tevreden met jezelf 

Voor een kind is de klas een uitermate belangrijke sociale omgeving, zo niet de 

belangrijkste! De klas is zowel leerdomein als ook leefdomein. De status en positie die 

een kind bij de klas, groep of leraar heeft, heeft zijn weerslag op zijn of haar zelfbeeld, 

want ons zelfbeeld is voor het grootste gedeelte afhankelijk van hoe ànderen over ons 

denken.  Sympathiek (affectief), intelligent (status) … Je ziet jezelf door de ogen van de 

buitenwacht en de inkleuring die je aan deze dimensies geeft is geen constante door de 

tijd heen. Internet biedt jongeren weliswaar de mogelijkheid om te onderzoeken wie ze 

zijn en wat ze ambiëren, maar gaat ook gepaard met angst voor afwijzing, met angst om 

iets te missen en met de voortdurende druk om je positief te presenteren. Trots is, net 

als schaamte, een zelfbewuste emotie, het weerspiegelt hoe je jezelf voelt. Maar anders 

dan schaamte is trots een uitdrukking van zekerheid, van zelfvertrouwen en wordt 

geassocieerd met een hoge status, met iets positiefs.  Wie zichzelf afvraagt of hij het wel 

goed doet, of hij aardig genoeg is of juist niet té aardig, is in feite de hele tijd met 

zichzelf bezig. In ons binnenste huist een spin doctor die er voortdurend voor zorgt dat 

de buitenwacht een positief beeld van ons heeft. Een soort van overlevingsmechanisme. 

Mocht er onverhoopt een barstje in ons zelfbeeld komen doordat we bijvoorbeeld kritiek 

krijgen of een stomme fout begaan, dan redeneert de spin doctor net zo lang totdat het 

barstje is hersteld. We houden onszelf - onbewust - voortdurend voor de gek, maar als 

we dit niet zouden doen, zouden we ten prooi vallen aan eeuwige zelftwijfel. Dan zouden 

                                                           
16

 De attitudes en gedragingen die een groep passend vindt voor zijn eigen leden. Socialisatie speelt daarbij een 
rol: een levenslange ontwikkeling van gedragspatronen, waarden, normen, vaardigheden, houdingen en 
motieven die volgens de eigen gemeenschap gewenst zijn.  
17

 De neiging van mensen om de gedragingen, attitudes en meningen van de andere groepsleden over te 
nemen.  
18

 Sociale vergelijkingen, een type herstructurering waarbij de betrokkenen vergelijkingen maakt tussen zichzelf 
en anderen in soortgelijke situaties. In de klas vergelijken kinderen zich voortdurend met elkaar (en ook als 
leraar vergelijk je de kinderen onbewust vaak met elkaar). Opwaartse vergelijking:  vergelijking tussen de eigen 
stressvolle situatie en die van anderen in een soortgelijke situatie die een effectievere wijze van coping 
hebben; het doel is om van die ander te leren. Neerwaartse sociale vergelijking: vergelijking met anderen die 
slechter af zijn in een soortgelijke situatie: het gevolg is dat iemand een positiever perspectief op de eigen 
situatie krijgt. Hiermee hangt ook het Asch-effect samen: de invloed van de meerderheid van de groep op een 
individu, waaronder mensen de neiging hebben het gedrag en de meningen van de andere groepsleden over te 
nemen. De meeste mensen onderschatten voor zichzelf de impact van sociale druk. Verzet leidt tot emotionele 
belasting zo blijkt uit hersenscans (Gregory Berns, 2005) 
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we niks meer durven, uit angst om niet gezien, gewaardeerd en erkend te worden…. Om 

tevreden te zijn met jezelf hoef je niet te slagen bij alles wat je doet. We voelen 

vernedering wanneer we onze trots en ons gevoel van eigenwaarde laten afhangen van 

een bepaalde prestatie en deze vervolgens niet kunnen leveren.  Hoe hoger onze 

ambities, hoe groter het gevaar van falen en vernedering. Volgens  filosoof Alain de 

Botton bepalen onze doelstellingen wat we als een triomf ervaren en wat we als een 

fiasco afdoen. Kennelijk is verlies van eigenwaarde niet alleen afhankelijk van hoe 

anderen over je denken, maar speelt ook de manier waarop je zelf de situatie hanteert 

een belangrijke rol. 

 

[Uit de actualiteit] 

Eindhovens Dagblad, 2 januari 2013 

Goed nieuws voor wie zich voorneemt dit jaar gezonder te leven, hard aan zijn studie te 

gaan trekken of assertiever te zijn: dat kan wél degelijk werken. Mits zulke goede 

voornemens aan een aantal verplichtingen voldoen. Hoe plechtiger, concreter en hoe 

meer mensen ervan afweten, hoe succesvoller de weg. Dat is de conclusie van 

Wageningse, Leidse en Amerkaanse onderzoekers!  Hoe dat precies werkt weten we nog 

niet. De idee is dat wie een voornemen uit daarmee zijn of haar zelfbeeld verandert. 

Iedereen heeft een zelfbeeld. Als je een voornemen uit dan is dat blijkbaar belangrijk 

voor je en dan ga je dus anders naar jezelf kijken. En mensen willen graag consistent 

zijn. Dus komen ze dat voornemen graag na, vooral als anderen je er telkens op wijzen 

en naar je kijken.  Aldus onderzoek Anne Marike Lokhorst, universitair docente 

communicatiewetenschap in Wageningen. 

 

De grootste kracht 

In een psychologisch experiment op een kleuterschool krijgen de kinderen die graag 

willen kleuren mooie stiften en papier. De ene groep krijgt als beloning19 een glossy 

getuigschrift voor hun werk, de andere groep niets. Twee weken later deelt de 

groepsleider opnieuw stiften en papier uit, maar nu wordt er geen beloning beloofd. De 

kleuters die aanvankelijk een certificaat hebben ontvangen, zijn beduidend minder 

geïnteresseerd dan de eerste keer, terwijl de andere groep, die geen beloning heeft 

gehad, even hard aan hun tekeningen werkt als voorheen.  

Dit type experiment is veelvuldig herhaald, met kinderen en volwassenen en met 

verschillende taken, variërend van puzzels maken tot lesgeven. En steeds met hetzelfde 

resultaat. Wie uitleg krijgt wat de reden is van achterwege blijven of verminderen  van 

de extra’s en wie daarnaast trots is op zijn werk en er plezier in heeft, blijft waarschijnlijk 

zo werken als voorheen. Want de beste motivatie is intrinsiek, namelijk door de aard van 

het werk zelf. De ultieme maat voor succes is je eigen ambitie om steeds weer nieuwe, 

verder reikende doelen te stellen. ‘Wilskracht’ of beter gezegd zelfbeheersing of 

impulscontrole kun je vergelijken met spierkracht, je kunt haar sterker maken door 

training, maar ze kan verminderen door overbelasting. Wilskracht is niet eindeloos 

voorradig, je hebt maar een beperkte hoeveelheid. En wilskracht bepaalt vrijwel elk 

aspect van het leven. Lange tijd heerst een soort van wantrouwen tegenover dit 

denkbeeld.  De idee: niet jijzelf, maar kansrijke of beroerde maatschappelijke en sociale 

omstandigheden bepalen je  levensloop. Tegenwoordig slaat de gedachte misschien wel 

naar een nog andere kant door waar  bekende neurowetenschappers zoals Dick Swaab 

en Victor Lamme beweren dat de vrije wil niet bestaat. Wij zijn ons brein. Het grootste 

deel van onze beslissingen verloopt onbewust, zo houden moderne 

neurowetenschappers, maar ook filosofen en economen ons voor. Het beeld van de 

rationele en nuchter calculerende mens die uit vrije wil beslissingen neemt, maakt plaats 
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 Positieve bekrachtiging, het aanbieden van een aangename stimulus na een respons, waardoor de  kans dat 
die respons zich herhaalt, toeneemt.  
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voor het besef dat de mens wordt gedreven door onbewuste emoties, verlangens en 

voorkeuren.  Een recente paradigmawisseling in de sociale wetenschap. Ook hier geldt 

waarschijnlijk: het zal ergens in het midden zitten, in de unieke mix tussen biologische, 

psychologische, situationele, gedragsmatige en socioculturele invloeden.  

 

Belonen 

Wie iets gedaan wil krijgen van een ander, kan hem het beste belonen. Met  een 

complimentje of een aardigheidje.  Daarover zijn de meeste mensen het eens. Over 

complimenten hebben we het nu even niet, maar het eenvoudige principe om een 

materiële beloning in het vooruitzicht te stellen als je een prestatie verlangt, ligt aan de 

basis van ‘het bonussenstelsel’. Werkt dat ook in het onderwijs? Wat gebeurt er als zo’n 

extraatje achterwege blijft? Doe je dan minder je best? Anders gezegd: kan  de  

intrinsieke motivatie20 in een extrinsieke motivatie veranderen21?  

Het onbewuste is zo sterk, maar – zo hebben we hiervoor ook gezien - ook zo complex 

en feilbaar.   

 

Even overdenken  

Hoe kunnen we zorgen dat de twee bewustzijnsniveaus, intuïtie en logica, emotie en 

ratio, elkaar aanvullen in plaats van tegenspreken? Wanneer moeten we op ons 

onbewuste vertrouwen en wanneer op ons bewuste brein?  

Een interpretatieve benadering als ik me voorstel als leraar voor een klas. Observeren, 

ordenen, overdenken en oordelen. Wat kan ik leren uit voorgaande voorbeelden:  Hoe 

kijk ik verder  dan de causaal oorzaak-gevolg benadering? Waar speelt het zich af? Wie is 

erbij aanwezig? Welke algemene en professionele idealen probeer ik te bereiken? Hoe 

interpreteer ik mijn eigen werkelijkheid? Wat voel ik als dilemma’ s en mogelijkheden, 

wat zijn mijn overwegingen, welke beslissingen kan ik nemen? Hoe houd ik rekening met 

de context, de omstandigheden en dubbelzinnigheden? Vooruitstrevend inzicht zogezegd. 

Feed Up, Feed Back en Feed Forward:  verschaft mezelf wezenlijke informatie over mijn 

eigen gedrag.  Hoe specifieker hoe beter ik weet wat ik eerst kon, wat ik nu kan en wat 

ik straks zal kunnen. Daarmee kan ik ook de ontwikkeling van kinderen in gunstige zin 

beïnvloeden. Vooral feedback op zelfregulering is een krachtige. Metavaardigheden die 

helpen om het eigen functioneren in te schatten. Het verwijst naar autonomie, 

zelfsturing, zelfevaluatie en zelfdiscipline.  

 

Reflectie als basis voor interventie 

Wat vraagt de leerling met zijn gedrag aan mij of de medeleerlingen? Heb ik daar oog en 

gevoel voor? Hoe scherp zijn mijn observaties? Hoe sensitief ben ik? Zijn mijn reacties op 

het gedrag wel productief? Wat zijn de hot spots? Wat zijn triggers? Wat zijn de ideeën 

van de leerling zelf? Hoe kun je negatieve cognities bij jezelf en het kind ombuigen in 

positieve cognities? Wat leent zich om het positieve te versterken? Hoe kun je de 

prestatiedrang (een psychologisch motief) beïnvloeden?  

Een en ander is afhankelijk van of de leerling / het kind  – met hulp - in staat is om: de 

eigen cognities onder de loep te nemen, de eigen gevoelens te herkennen en te 

benoemen, zich te ontspannen, zich doelen te stellen; over hulpbronnen beschikt en over 

competenties om deze te bereiken. De leerling is actief betrokken bij het werken aan de 

verbetering van de eigen vaardigheden en het zoeken naar oplossingen door het 

                                                           
20

 Het verlangen om een activiteit te beginnen vanwege de activiteit zelf  en niet vanwege een externe 
consequentie, zoals bijvoorbeeld een beloning.  
21

 De idee van overrechtvaardiging. Dit treedt mogelijk op als de beloning te weinig rekening houdt met de 
kwaliteit van de prestatie. Doet de beloning dat wel dan kan een intrinsiek gemotiveerd iemand  nog sterker 
gemotiveerd raken. De relatie met het prestatieniveau is van belang.  
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aanreiken van self-managementstrategieën. De  ‘theorie of mind’22 (Premack & Woodruff, 

1978), herkent het kind zich zelf en is het in staat zijn eigen handelen adequaat af te 

stemmen op zijn omgeving. Modeling23, zelfcontrole24, behavior rehearsal, shaping25 en 

individuele contingenties. Eventueel in combinatie met het benutten van verandering van 

de sociale omgeving van de leerling, bijvoorbeeld door de (sub)groep samenstelling26 te 

wijzigen. Bespreken van het toekomstperspectief met de leerling en de ouder(s) om de 

mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten om in de toekomst een rol te kunnen spelen 

in de samenleving. Immers bij onderwijs speelt ook een gemeenschapsbelang. Zonder 

inspanning geen flow! Flow ontstaat juist als je je actief aangesproken en betrokken voelt 

bij een activiteit. Wellicht bekrachtigd met een gedragscontract en / of koppelen van een 

leerling als buddy of inzet peergroep. Een interessante vraag in die zin is: wat ‘bezielt’ de 

leerlingen en leraren die het op school en in hun werk naar hun zin hebben? Waar komt 

hun inspiratie vandaan? 

 

Keuzes maken in de wijze van kijken en beoordelen 

Niet alleen wat je doet is als leraar belangrijk, maar ook waar je aan denkt en hoe je 

denkt als je les geeft! Je percepties, je redeneringen, je opvattingen, je motieven en 

perspectieven, hoe je de dingen ziet en wat de beperkingen zijn van die blik. Een bron 

van kansen. Ik leg voor mezelf een soort van knubbel in mijn zakdoek om me ervan te 

vergewissen dat mijn opvattingen niet hoeven te kloppen en nuancering vragen op zijn 

tijd. Gedrag van mezelf, de leerling, de ouder, de klas, het schoolteam, de speelplaats, 

de buurt, het verenigingsleven  en zelfs  daarbuiten de onderwijspolitiek, de culturele 

waarden en normen  en economische omstandigheden, de gemeenschap als ook een land 

is nooit zonder context!  

Als zich problemen voordoen vraagt het om een oplossing. Voor mezelf betekent het om 

goed voor ogen te houden: het gaat om problemen die ík heb met kinderen en niet 

zozeer om problemen van kinderen. Het gaat erom dat ik leer om de situatie te lezen, 

me  daarin flexibel te kunnen bewegen en adequaat erop te reageren. Daar waar er geen 

handboek is over hóe precies te reageren. Veel leerlingen hebben behoefte aan actieve 

instructie en responsieve begeleiding van de leerkracht. Werken vanuit meerdere 

invalshoeken verhoogt de trefkans, zoals ook blijkt uit een oud Chinees spreekwoord: 

“Als ik hoor dan vergeet ik, als ik zie dan onthoud ik, als ik doe dan begrijp ik”. Duidelijk 

is wel dàt het vraagt om reageren. Om te kijken welk actie nodig is om het door mij 

gewenste gedrag te bevorderen. Iets wat ik bij verre niet alleen kan klaren. Het gaat ook 

om een teamvisie die concreet zichtbaar is in de dagelijkse praktijk. Waarbij 

wetenschappelijke bevindingen worden geïntegreerd in het dagelijks handelen. Niet 

gehinderd door het ‘not invented here-syndroom’.  

 

Wat ik doe is meeleven met mijn tijd, me openstellen voor nieuwe informatie en zo nodig 

mijn mening(en) bijstellen en als ik er niet uitkom: vragen om hulp. 

                                                           
22

 Besef dat anderen opvattingen, emoties en verlangens kunnen hebben die verschillen van die van jezelf en 
dat de geestestoestand van die ander van invloed kan zijn op diens gedrag.  Door deze theorie wordt empathie 
voor anderen vergemakkelijkt, teleurstelling mogelijk gemaakt en de kans verhoogd dat je je een juist oordeel 
vormt over iemand als het er op aan komt. Begrip voor het feit dat anderen de wereld mogelijk op 
verschillende wijze waarnemen dan jezelf.  
23

 Modeling: leren van voorbeeldgedrag dat een ander geeft om dit vervolgens door imitatie en oefenen ook 
zelf te kunnen toepassen.  
24

 Zelfcontroletechnieken geven aan het kind de mogelijkheid om te leren van stimuli die het zichzelf toedient.  
25

 Via behavior rehearsal en shaping (vormen van operante conditionering) wordt aandacht besteed aan wat 
het kind zegt, maar ook aan de manier waarop, waarbij niet alleen verbale maar ook de non verbale expressie 
is betrokken. De contingenties (sociale versterkers) betreffen onder meer actief luisteren, bemoedigende en 
stimulerende opmerkingen van de leraar / begeleider en de positieve reacties van betrokken anderen.  
26

 Sociale cohesie is bevorderlijk voor het leren. Cohesie en waarden en normen zijn gekoppeld. Effect van 
sociale inhibitie dan wel sociale facilitatie.  
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