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De rol van
verwachtingen
Verwachtingen die leerkrachten hebben van leerlingen
spelen een grote rol in de gehele schoolloopbaan en
zijn daardoor ook van belang bij de totstandkoming
van het schooladvies. Dit hoofdstuk gaat in op de rol
het Pygmalion-effect, de Selffulfilling prophecy en
factoren die verwachtingen beïnvloeden.

‹

›

Pygmalion-effect:
De invloed van verwachtingen
Het Pygmalion-effect beschrijft het fenomeen dat resultaten van
leerlingen beïnvloed kunnen worden door de verwachtingen die leerkrachten van hen hebben. 28 In de eerste studie naar dit onderwerp in
1968, door onderzoeker Rosenthal en schoolleider Jacobson werd bij

Uitdagend aanbod voor
alle leerlingen

Vervolgens werden met de leerkrachten van de klas enkele leerlingen
besproken, van wie zij op basis van de IQ-test verwachtten dat die
leerlingen snelle groei zouden doormaken op cognitief gebied. In

juist de kinderen die later op
het mbo terecht komen en in

leerlingen op een Amerikaanse basisschool een IQ-test afgenomen,
waarvan de resultaten alleen bekend waren bij de onderzoekers.

Duits en Frans aan. Ook omdat

We evalueren met de vo-scholen

de regio gaan werken, Duits

in hoeverre het aanbod van onze

geregeld nodig hebben. Ook

basisschool aansluit op het vo.

de inhoud is aangepast, omdat

Afgelopen jaren zijn er daardoor

leerlingen vooral moeite hadden

diverse aanpassingen gedaan

met spreekdurf in een vreemde

werkelijkheid ging het om willekeurig gekozen leerlingen. Toen aan

in het curriculum. Zo boden we

taal. Daarom zetten we vooral in

het einde van het jaar wederom een IQ-test afgenomen werd bij alle

voorheen alleen leerlingen die

op mondelinge taalvaardigheid

leerlingen, bleek dat alle leerlingen vooruit waren gegaan, maar de

meer uitdaging nodig hadden

en woordenschat vergroten. Ook

leerlingen waarover was gezegd dat zij snel zouden groeien, waren

de keuze om naast Engels ook

bij rekenen hebben we aanpas-

Duits of Frans te leren. Maar

singen gedaan: we hebben de

in het voortgezet onderwijs

manier waarop het vo leerlingen

bleken met name de leerlingen

staartdelingen laat oplossen

relatief meer vooruit gegaan.29 Deze studie was het startpunt voor
vijftig jaar onderzoek naar leerkrachtverwachtingen en de invloed van
verwachtingen op prestaties. Daaruit bleek dat hogere verwachtingen

op het vmbo met Duits moeite

overgenomen, zodat leerlingen

leiden tot hogere prestaties, het zogenaamde Galatea-effect, maar

te hebben. Daarom bieden we

het op eenzelfde manier aanle-

ook dat lage verwachtingen leiden tot lagere prestaties, ook wel het

nu alle leerlingen de keuze voor

ren en automatiseren.

Golem-effect genoemd.30
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Uit latere studies naar leerkrachtverwachtingen bleek verder dat de

Verwachtingen spelen een ook een rol bij schooladvisering.38, 39

invloed van verwachtingen op prestaties van leerlingen te maken

De verwachtingen die leerkrachten hebben van leerlingen zijn op

heeft met de houding en het gedrag van leerkrachten op basis van de

drie manieren relevant voor de overgang van leerlingen van het po

verwachtingen die zij van leerlingen hebben.31 De hoogte of laagte

naar het vo.

van de verwachtingen van leerkrachten is van invloed op de interactie
tussen leerkracht en leerling. Onder meer de tijd die leerkrachten
besteden aan het beantwoorden van vragen, oogcontact, vriendelijkheid, complimenten, beurtgedrag en feedback wordt, mogelijk onbe-

1. De invloed van verwachtingen op het daadwerkelijke presteren
van de leerling.

2. De (indirecte) invloed op de beoordeling van de presentaties en

wust, bepaald door de verwachting die de leerkracht heeft van de

de hoogte van het schooladvies. Onderzoek laat zien dat subjec-

leerling.32, 33 Daarnaast wordt het aanbod (voor specifieke leerlingen)

tieve oordelen van leermogelijkheden en leerprestaties beïnvloed

afgestemd op verwachtingen en bieden leerkrachten vaak verschil-

worden door verwachtingen.40, 41

lende leermogelijkheden aan leerlingen van wie ze hoge of juist lage

3. De invloed van de doorwerking van het ingeschatte niveau

verwachtingen hebben, terwijl wat leerlingen leren juist afhangt van

(schooladvies) op het uitstroomniveau van leerlingen. De kans

de leermogelijkheden die hen aangereikt worden.34

is namelijk groot dat leerlingen presteren conform de verwach
tingen die er van hen zijn, waardoor het schooladvies kan werken
als een selffulfilling prophecy. 42, 43, 44

Wist u dat?
Het schooladvies wordt gezien
als een inschatting van het best
passende niveau in het vervolg-
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Gekoppeld aan de theorie van
de selffulfilling prophecy, blijkt
uit onderzoek dat onderadvise-

onderwijs; daarmee fungeert

ring (een lager schooladvies dan

het schooladvies feitelijk als een

toetsadvies) voor leerlingen blij-

leerkrachtverwachting.35

vend onvoordelig uitwerkt. 36, 37
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Opleidingsniveau en
stedelijkheid: factoren
die verwachtingen
beïnvloeden
Alle leerkrachten en betrokkenen bij de totstandkoming van het

Wist u dat?
Leerlingen met lager opgeleide

Onderzoek over de afgelopen

ouders en leerlingen woonachtig

twintig jaar laat wisselende

in minder stedelijke gebieden

resultaten zien wat betreft

over het algemeen een minder

geslacht en migratieachtergrond

gunstige overgang van po naar

bij leerlingen met een migratie

vo hebben. Deze leerlingen

achtergrond valt het verschil

komen vaker in aanmerking voor

vaak weg als wordt gecorrigeerd

een heroverweging, maar krijgen

voor het opleidingsniveau van

minder vaak een bijstelling.54, 55, 56

ouders. 57

schooladvies willen een schooladvies dat past bij het kind en rechtdoet aan de capaciteiten en mogelijkheden van ieder kind, ongeacht
herkomst, uit wat voor gezin het kind komt of waar het kind woont.
Toch laat onderzoek, zowel in Nederland als internationaal, zien dat

plaatsing op een bepaald niveau).46 Uit de review blijkt dat verwach

er sprake is van kansenongelijkheid in de schooladvisering. De kansen

tingen en oordelen niet alleen gebaseerd zijn op het daadwerkelijk

van kinderen van ouders met een lager opleidingsniveau en kinderen

presteren van de leerling, maar ook op het beeld dat leerkrachten

woonachtig in minder stedelijke gebieden kunnen hierdoor belem-

hebben van de (sociale) groep waartoe leerlingen behoren.

merd worden. Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat zowel ouders,
leerlingen als leerkrachten in minder stedelijke gebieden minder hoge

Daarnaast nemen leerkrachten (vaak onbewust) in hun evaluatie van

onderwijsambities hebben.45

een leerling ook individuele of gezinskenmerken mee die bevorderlijk
of belemmerend zijn voor schoolsucces, zoals de sociaaleconomische
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Daarbij kunnen verwachtingen van leerkrachten het presteren van

status (SES) van het gezin of het opleidingsniveau van de ouders.47, 48

de leerling en het schooladvies beïnvloeden. In een review van

We weten dat leerlingen uit lagere SES-gezinnen gemiddeld genomen

onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam is gekeken naar

vaker ‘laatbloeiers’ zijn en dat verwachtingen van leerkrachten

ongelijkheid in leerkrachtevaluaties. Met leerkrachtevaluaties worden

algemeen genomen lager zijn als kinderen uit een lager SES-milieu

bedoeld: het geheel van verwachtingen (de voorspelling van toe

komen.49, 50, 51 Dat is zorgelijk, omdat lagere verwachtingen kunnen

komstige prestaties en educatieve uitkomsten), oordelen (inschat

zorgen voor lagere prestaties. Zo kunnen de verwachtingen van leer-

tingen van de huidige prestaties) en niveau-aanbevelingen (de

krachten een rol spelen in de hoogte of laagte van het schooladvies.52, 53
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Bewustzijn van
leerkrachtverwachtingen

stichting en willen we elkaar jaarlijks aanbieden. Het doel ervan
is leerkrachten bewust te maken

Passende verwachtingen
bij het schooladvies:
optimisme loont

Komend schooljaar gaan leer-

van hun eigen leerkrachtgedrag

krachten van groep 8 samen

als het gaat om hoge verwach-

met collega’s van een andere

tingen hebben van leerlingen en

school workshops geven over

kansengelijkheid. De handreiking

leerkrachtverwachtingen en

biedt een schat aan informatie en

In dit en het vorige hoofdstuk is beschreven hoe hoge verwachtingen

kansengelijkheid. Deze work-

kunnen we voor de workshops

van leerlingen door de gehele schoolloopbaan belangrijk zijn om

shops organiseren we binnen de

goed gebruiken.

leerlingen een ‘rijk’ onderwijsaanbod te bieden en te komen tot een
passend schooladvies. Het koesteren van realistische hoge verwachtingen draagt bij aan het bieden van kansen aan leerlingen, ook in
de schooladvisering. Bijzonder hoogleraar Eddie Denessen stelt dat

Verwachtingen hebben we allemaal. Logisch, want we interpreteren

leerlingen gebaat zijn bij optimisme als het gaat om advisering en

de wereld om ons heen altijd op basis van persoonlijke ervaringen en

plaatsing in het vo.58 Ook hier speelt de selfulfilling prophecy name-

achtergronden. Daarbij spelen aannames en oordelen een rol. Anders

lijk een rol: leerlingen kunnen ook bij overadvisering gaan presteren

gezegd: we bekijken de wereld en mensen om ons heen allemaal

conform de verwachtingen die er van hen zijn. Dit blijkt ook uit

vanuit onze eigen bril. Dat geldt zeker niet alleen in het onderwijs.

onderzoek gedaan aan de Universiteit Maastricht: leerlingen met een

Bewustzijn van de rol die eigen verwachtingen kunnen spelen bij de

havo/vwo advies die geplaatst werden in een havo-brugklas stroom-

ontwikkeling van leerlingen is belangrijk. Het hebben en uitspre-

den vaker af ten opzichte van leerlingen die geplaatst werden in een

ken van hoge verwachtingen en het bieden van uitdaging voor álle

vwo-brugklas, die vaker op dat niveau uitstroomden.59

leerlingen – en juist bij leerlingen die vanuit huis soms minder hoge
verwachtingen en bagage meekrijgen – kan dus kansen-bevorderend
werken en leiden tot een schooladvies dat daadwerkelijk rechtdoet
aan de talenten en de ontwikkeling van de leerling.
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Dubbele adviezen

altijd een perspectief naar boven door een

We geven überhaupt veel dubbele adviezen.

dubbel advies te geven. Door een dubbel advies

De oproep van een paar jaar geleden om meer

geven wij leerlingen in ieder geval de kans om

dubbele adviezen te geven, hebben wij ter

in het vo te onderzoeken welk niveau het best

harte genomen. Bij twijfel bieden wij kinderen

bij hen past.
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Meenemen uit
dit hoofdstuk
De verwachtingen die leerkrachten hebben van leerlingen zijn
bepalend voor de houding richting en interactie met leer
lingen. Wees bewust van de invloed hiervan op de leermogelijkheden van leerlingen.
Verschillende achtergrondkenmerken van leerlingen kunnen
de verwachtingen van onderwijsprofessionals beïnvloeden.
Probeer bewustzijn te creëren van de invloed van verwachtingen op kansenongelijkheid en van de eigen (expliciete en
impliciete) verwachtingen en bespreek dit met elkaar.
Het loont om optimistisch te zijn in de schooladviezen en in de
plaatsing in het vo, zeker wanneer er twijfel is bij een leerling.
Bied bijvoorbeeld een perspectief naar boven door het geven
van dubbele adviezen.
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