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‘Super-diversiteit’: klas als mini-samenleving

 Amsterdam sinds 2011 een ‘majority-minority city’ 
(Crul, 2013; 12): de meerderheid van de bevolking 
behoort tot minderhedengroepen 

 De grootstedelijke populatie is ‘super-divers’: er is 
sprake van een ‘diversification of diversity’ (Vertovec, 
2007). Steeds meer diversiteit (opleidingsniveau, 
leefstijl etc.) binnen de aanwezige culturele diversiteit 

 In de omgeving van deze grootstedelijke context is er 
vooral sprake van een (steeds groter wordende) 
diversiteit maar geen super-diversiteit



De uitdaging van een pedagogische ‘mis-match’

Thuiscultuur (traditioneel) (volks)

Schoolcultuur 
(masculien / volks)

Straatcultuur 
(masculien)



‘Sociale pijn’ en de ‘need to belong’ 

Baumeister & Leary (1995; 
2011)

Eisenburger & Lieberman
(2004)



Van een mis-match naar een match

Resilience (veerkracht, weerbaarheid, 

bestendigheid):

‘stille’, verborgen codes snappen 

De klas als thuiswedstrijd; thuis in de mini-

samenleving 

Self-efficacy, eigenaarschap, klimmen 

als het eigenen van de schoolladder 

Switch-competentie: verzilveren van 

buitenschools kapitaal (Multi taligheid): 

transformeren  



Belangrijke bouwstenen voor effectief ‘klimgedrag’ op 

de schoolladder (vgl. Hattie, 2008)

1. Hoge positieve verwachtingen onder docenten van 

hun leerlingen; Het innerlijke geloof in het eigen kunnen 

van de individuele leraar / docent (Teacher Self

Efficacy)

2. Een gezamenlijk geloof in elkaars kunnen binnen het 

docententeam (Team Efficacy)

3. Het innerlijke geloof in het eigen kunnen van de 

individuele leerling (Student Self Efficacy) 

➢ 60-40 % principe



WHAT: Professioneel kapitaal op het ‘Podium’:

Het model van transformatief handelen (El Hadioui et al., forthcoming) 

Transformatief handelen  

Gezag 

8. Ethisch handelen
9. Professioneel handelen
10. Normatief kader
11. De ‘emotionele bluetooth’ en ‘beheerste’ 

betrokkenheid

Spelgevoel

1. Her-kenning ‘tipping-
points’

2. Beheersing ‘tipping-points’
3. Erkenning en waardering 

geven op de schoolladder 

Trouw aan de 
(hogere) 

leerdoelen

12. Gericht op de leerdoelen
13. Didactische verbinding met de 

buitenschoolse leefwereld
14. Motivatie door positieve ‘flow’
15. Inclusieve didactiek: ‘school-wij’ 

Self-efficacy

4. Mastery experiences
5. Vicarious experiences
6. Social persuasion
7. Fysieke en emotionele 
toestand (stress, angsten, 
nervositeit etc.) 



De ‘dramaturgie’ van de schoolse organisatie (vgl Goffman, 1959; 1990, Verweel, 1989) 

Publiek

Podium 

Coulisse 

Kleedkamer

Self-efficacy

Collective efficacy



HOW: Cultuurverandering binnen het docententeam 

Veerkrachtige docententeams (‘resilience’): 

•Professionele motivatie onder docenten op het podium 

•Een hoge mate van professionele feedback in de ‘coulisse’ 

•Een hoge mate van morele steun in de ‘kleedkamer’   

Overbelaste docententeams (‘toxicity’) 

•Professionele demotivatie onder docenten op het podium 

•Een hoge mate van sociaal-wenselijke antwoorden in de ‘coulisse’ 

•Een hoge mate van roddel en groepsvorming in de ‘kleedkamer’   



Welke mechanismen binnen de onderwijssetting (PO, VO, 

MBO) versterken de self-efficacy van leerlingen zodat zij 

effectiever de schoolladder kunnen beklimmen?



Self-efficacy

 Bandura (1977): geloof van individuen in eigen kunnen, 

bij het volbrengen van een bepaalde taak



Teacher Self efficacy

 Geloof van een leraar in zijn of haar eigen kunnen om 
studenten effectief te laten leren en bepaalde 
onderwijsdoeleinden te behalen (e.g., Bandura, 1993; 
Goddard & Goddard, 2000; Ross, Hogaboam-Gray, & Gray, 
2004; Tschannen-Moran, Woolfolk-Hoy, & Hoy, 1998).

 Heeft invloed op o.a. cognitieve processen, motivatie en 
affectieve processen (Ross & Bruce, 2010). 

 Gevolg: positief effect op leerling prestaties. Door: directe en 
indirecte invloeden (Goddard & Goddard, 2000). Voorbeeld 
direct: aansluiten bij behoeften van leerlingen. Voorbeeld 
indirect: onderwijsvernieuwing.



Collective efficacy

 Percepties van het geheel aan leraren in een 
school dat het gehele team samen kan zorgen voor 
bepaalde actielijnen die een positief effect hebben 
op leerling resultaten (Goddard, LoGerfo, & Hoy, 
2004). Geheel is meer dan de som der delen.

 Heeft ook een positieve invloed op leerling 
prestaties, door o.a.: effectieve groepsprocessen, 
meer tevredenheid onder leraren en elkaar 
assisteren met lesgeven (Stephanou et.al, 2013). 
Focus op academische doelen in de school (Hoy, 
Sweetland & Smith, 2002). 

 Belangrijkere voorspeller voor leerlingprestaties dan 
SES (Ross, Hogaboam-Gray & Gray, 2004).

Wederkerige relatie tussen collective efficacy en 
leerling prestaties (Hoy, Sweetland, & Smith, 2002). 



Relatie tussen teacher efficacy en 

collective efficacy

 “Teachers are not social isolates immune to the 

influence of those around them” (Bandura, 1997, p. 

469). 

 Teacher efficacy is hoger op scholen met een 

grotere mate aan collective efficacy (Goddard & 

Goddard, 2000). 



Bronnen van efficacy

 Bandura (1997) benoemt 4 bronnen van zowel individueel als 
collectieve efficacy:

Mastery experiences: het ervaren van succes 
(belangrijkst!), het ervaren van falen werkt juist 
tegengesteld. 

Vicarious experiences: succesverhalen van andere 
scholen/leraren, good practice.

Social persuasion: overtuigen van individuen of een groep, 
voorbeeld: professionele ontwikkeling, feedback enz. 

Affective states: stress, angst of juist goed kunnen omgaan 
met stressoren. 


