
Observatieschaal leerlinggedragbeoordelingslijst voor leerkrachten 

Leerlingen zijn geobserveerd met een leerlinggedragbeoordelingslijst voor leerkrachten, gebaseerd op 

de Pupil Observation Procedure (Espin & Yell, 1994). De voornaamste aanpassingen op dit instrument 

waren een meer uitgebreide operationalisatie van de vier types leergedrag en het niet observeren van 

het gedrag van de leerkracht. Het gedrag werd in vier categorieën ingedeeld, namelijk: Aan taak –

passief leergedrag, Aan taak –actief leergedrag , Niet aan taak- niet storend leergedrag, Niet 

aan taak- storend leergedrag . De definities voor deze vier vormen van leergedrag zijn vertalingen 

van de definities die zijn gebruikt door Espin en Yell (1994). Naast een definitie zijn voor elke categorie 

een aantal voorbeeldgedragingen gedefinieerd om de categorieën te operationaliseren. Hiervoor is 

gebruik gemaakt van voorbeelden uit onderzoeken van Espin en Yell (1994), Shapiro (2004; BOSS) 

en Hintze en Matthews (2004).  

De definitie van Aan Taak-passief leergedrag was: ‘De aandacht van de leerling is gericht op de taak 

zoals deze gedefinieerd is door de leraar. De ogen van de leerling zijn gericht op de huidige taak (dat 

wil zeggen: de ogen van de leerling zijn gericht op de leraar als deze instructie aan het geven is, en 

naar het leermateriaal als de leerling zelfstandig werkt).’  Voorbeelden voor Aan Taak- passief 

leergedrag zijn stillezen, luisteren naar de leerkracht of medeleerling, kijken naar de leermaterialen, 

etc.  

De definitie van Aan taak- actief leergedrag die in dit onderzoek is gebruikt was: ‘De leerling is 

mondeling, schriftelijk of motorisch aan het reageren op vragen van de leraar of schriftelijk materiaal.’ 

Voorbeelden: vragen stellen, hardop voorlezen, reageren op de instructie van de leerkracht, etc. 

Voor Niet aan-taak – niet storend  leergedrag is de volgende definitie gehanteerd: ‘De aandacht van 

de leerling is niet gericht op de taak zoals deze gedefinieerd is door de leraar. De ogen van de leerling 

zijn niet gericht op de huidige taak.’ Voorbeelden: staren, bladeren zonder te lezen, lezen van 

irrelevante informatie, etc.  

Tenslotte is voor de categorie Niet aan taak - storend leergedrag  de volgende definitie gebruikt: ‘Elk 

gedrag, door de leerling veroorzaakt, dat inbreuk maakt op de leeromgeving van zichzelf of anderen.’ 

Voorbeelden: schreeuwen, voor de beurt praten, niet op de plaats zitten, etc.  

Het instrument maakte gebruik van momentary-time sampling, waarbij de observatiesessie werd 

opgedeeld in gelijke intervallen van 10 seconden en het gedrag aan het begin van ieder interval werd 

gescoord. Gedurende één minuut is elk interval het gedrag van een individuele leerling gescoord in 

één van de vier categorieën. Wanneer het gedrag van een leerling binnen een bepaalde categorie 

viel, werd een score van 1 toegekend in deze categorie en een score van 0 in de drie overige 

categorieën. De beoordelaar had vooraf de volgorde waarin verschillende kinderen werden 

beoordeeld genoteerd. 

Elke leerling haalde een score op elk van de vier categorieën. De minimale score was hierbij 0, terwijl 

de maximale score per categorie het aantal minuten was dat een leerling was beoordeeld maal zes, 

aangezien er elke minuut zes metingen werden gedaan. Dit betekent dat wanneer een leerling in een 

minuut observatie driemaal Aan taak-actief leergedrag vertoonde, eenmaal Niet aan taak -storend 

leergedrag vertoonde en tweemaal Aan taak-passief leergedrag vertoonde, hij of zij een 3 scoorde 

voor Aan taak-actief leergedrag, een 1 voor Niet aan taak -storend leergedrag, een 2 voor Aan taak-

passief leergedrag en een 0 voor Niet aan taak- niet storend leergedrag. Er is gerekend met 

optellingen van deze ruwe scores voor zowel de berekening van de interbeoordelaars- en test-

hertestbetrouwbaarheid  

 

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid  



De Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid betreft de overeenkomst tussen verschillende beoordelaars in 
het coderen van het leergedrag in een van de vier categorieen. Salvia en Ysseldyke (2004) vinden dat 
voor een interbeoordelaarsbetrouwbaarheid een coëfficiënt van .70 voldoende is wanneer een 
instrument wordt gebruikt voor screening van leerlingen. Het gemiddelde percentage overeenkomst 
was 84,6%. Wanneer de percentages overeenkomst per categorie werden bestudeerd, werd duidelijk 
dat Niet-aan taak- niet storend leergedrag het laagste percentage overeenkomst heeft (64,5%), terwijl 
de categorieën Aan taak -actief leergedrag, Aan taak -passief leergedrag en Niet aan taak -storend 
leergedrag allemaal een overeenkomst in beoordeling van op of rond de 75% behaalden (zie tabel 4). 
Alleen Aan taak-Passief leergedrag en Niet aan taak-storend leergedrag behaalden een percentage 

van minmaal 70 % voor alle beoordelaarsduo’s. 

Aan taak en niet aan taak leergedrag: Als de Aan taak en Niet aan taak categorieën worden 
samengevoegd, dus Aan taak leergedrag (Aan taak–passief leergedrag + Aan taak–actief leergedrag) 
en Niet aan taak leergedrag ( Niet aan taak–niet storend leergedrag + Niet aan taak–storend 
leergedrag) was het percentage overeenstemming voor Aan taak leergedrag gemiddeld 86,0%. Voor 
de categorie Niet aan taak leergedrag is dit 59,9%. 

Samenvattend, de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid was redelijk, maar aan de lage kant voor Niet 
aan taak-niet storend leergedrag. Door het samenvoegen van de categorieën werd de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid ietwat beter voor Aan taak leergedrag. In eerder onderzoek met 
dit instrument, bleek de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid adequaat voor Niet aan taak niet storend 
leergedrag, maar problematisch voor Niet aan taak, - storend leergedrag omdat dat leergedrag slechts 
een enkele maal voorkwam. De mate waarin beoordelaars het met elkaar eens zijn, zou kunnen 
afhangen van de leeractiviteiten in klassen. De gevonden resultaten suggereren dat de categorieën 
van Aan taak leergedrag ( Aan taak – passief leergedrag + Aan taak - actief leergedrag) het beste 

kunnen worden samengevoegd om consistentie tussen beoordelaars te verkrijgen. 

 

De test-hertestbetrouwbaarheid: 

Test-hertestbetrouwbaarheid bekijkt de consistentie tussen observaties ( testmomenten). Analyse van 

de scores liet geen geen significante samenhang zien tussen testmoment 1 ( week 1) en testmoment 

2 (week 2) voor Aan taak-actief Leergedrag en Niet aan taak leergedrag, maar er was wel sprake van 

een significante samenhang voor de categorieën Aan taak-Passief Leergedrag ( .38) en Niet aan taak-

Storend leergedrag (.35). Voor de test-hertestbetrouwbaarheid wordt een correlatie van .70 of hoger 

als voldoende gezien. Een correlatie van .70 wordt voor geen van de categorieën bereikt.  

Aan taak en niet aan taak leergedrag: Hier zijn de categorieën Aan taak -passief leergedrag  en Aan 

taak-actief leergedrag samengevoegd tot Aan taak leergedrag. Niet aan taak – niet storend 

leergedrag  en Niet aan taak- storend leergedrag zijn samengevoegd tot Niet aan taak leergedrag. 

De test-hertestbetrouwbaarheid, oftewel de overeenstemming tussen testmoment 1 en testmoment 2 

was niet significant voor Aan taak leergedrag en ook niet voor Niet aan taak leergedrag   

Samenvattend, de consistentie in de data verzameld op verschillende momenten ( week 1 en week 2) 

was lager dan gewenst. Deze resultaten komen overeen met eerder onderzoek dat aantoonde dat 

data via observaties verkregen varieert als gevolg van het type instructie (e.g., klassikale instructie vs. 

zelfstandig werken oftewel wanneer leerlingen de opdrachten van de docent uitvoeren). Deze 

resultaten wijzen erop dat een aantal observaties bij verschillende instructiemomenten en activiteiten 

noodzakelijk is om een accuraat beeld te verkrijgen van het leergedrag van een leerling. 

 

De Validiteit van het instrument: 

 Validiteit verwijst naar de mate waarin het instrument meet wat het moet meten. Aan de hand van 
mentorbeoordelingen is de criterion validiteit van de verschillende typen leergedrag onderzocht. De 
leerlingen met de laagste mentorscore (slecht) zijn samengevoegd met de leerlingen die een 
mentorscore minder goed hadden behaald. Om te toetsen of de verdeling van de typen leergedrag 



verschilde per mentorscore is een GLM herhaalde metingen-toets uitgevoerd met mentorscore als 
between subject factor en de vier typen gedragingen als within subjectfactor. Hieruit bleek dat per 
leerling er significante verschillen waren tussen de vier typen leergedrag, F (3,153) = 135,42, p < 
0,001, partial η2 = 0,73. Er was geen interactie effect met mentorscore. Als between subject factor 
bleek mentorscore evenmin significant. Inspectie van de gemiddelde scores liet zien dat leerlingen die 
de mentorscore zeer goed hadden gekregen, in de verdeling van de typen leergedrag significant 
verschilden van leerlingen die van hun mentor een slecht of minder goed score voor hun leergedrag 
hadden gekregen (mean difference = 0,84; p = 0,05).  

Voor de samengevoegde variabele Aan taak Leergedrag (Aan taak – passief leergedrag + Aan taak 
– actief leergedrag) geldt: De univariate variantie-analyse met mentorscore als fixed factor en Aan 
taak leergedrag als afhankelijke variabele liet zien dat de mentorscore een marginaal significant effect 
had op het percentage Aan taak leergedrag, F (2,51) = 3,04, p = 0,06, partial η2 = 0,11.  

Daarnaast richtte het onderzoek zich op de vraag of de typen leergedrag voldoende verband hielden 
met leerprestaties. De onderzochte typen leergedrag vertoonden geen significante relatie met 
leerprestaties. 

Samenvattend, de validiteitsanalyses bieden enige ondersteuning voor de validiteit van de scores als 
de categorieën van Aan taak leergedrag worden samengevoegd. De mate van Aan taak leergedrag 
hing in enige mate samen met de beoordeling van het leergedrag door de mentor. 

 

Samenvatting 

De resultaten van het huidige onderzoek komen overeen met eerder gevonden resultaten naar dit 
instrument in onderzoek binnen dit project.  Observaties van vier aparte categorieën levert niet altijd 
betrouwbare en valide data op. Echter, als de categorieën worden samengevoegd, dus  Aan taak 
leergedrag ( Aan taak – passief leergedrag + Aan taak actief leergedrag) en Niet aan taak 
leergedrag ( Niet aan taak – niet storend leergedrag + Niet aan taak – storend leergedrag verbetert 
de validiteit en de betrouwbaarheid van de scores. Daar de twee categorieën elkaar uitsluiten ( 
leerlingen vertonen of Aan Taak leergedrag zien of Niet aan taak leergedrag) hoeft alleen Aan taak 
leergedrag te worden geobserveerd. Maar zelfs met Aan taak leergedrag is het nodig om de 
leerling(en) tijdens verschillende leersituaties in verschillende lessen en bij verschillende leerkrachten 
te observeren om een goed beeld te krijgen van het algemene leergedrag van een leerling. Gezien de 
grote tijdsinvestering en het invasieve karakter van het observeren in een klas raden we aan om het 
observatiesysteem alleen te gebruiken voor leerlingen die gedurende langere tijd en in meerdere 
situaties problematisch leergedrag vertonen. Onze data suggereren dat  de tijd van Aan taak 
leergedrag dat een leerling vertoont in verschillende leersituaties in verschillende lessen en bij 
verschillende docenten en een indruk kunnen geven van hun algemene academisch leergedrag. 
Meerdere observaties van de student(en) gedurende een langere tijd zou dan wellicht gebruikt kunnen 
worden om te toetsen of maatregelen die het Aan taak leergedrag pogen te verbeteren succesvol 

zijn.  
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