
Welke leerkrachten trotseren een doorlichting? 

In Vlaanderen bewaakt en stimuleert de inspectie de onderwijskwaliteit met de doorlichting van 

scholen. Leerkrachten hebben een sleutelpositie in het voortdurend verbeteren van de kwaliteit 

van ons onderwijs. Een doorlichting is voor leerkrachten een spannende zaak. Hoe zij de 

schoolevaluatie beleven en ermee omgaan bepaalt of het al dan niet een leerrijke ervaring wordt.  

Nathalie Heyninck, student in de Opleidings- en Onderwijswetenschappen aan de Universiteit 

Antwerpen, onderzocht de invloed van een doorlichting op de emoties en de professionele identiteit 

van leerkrachten secundair onderwijs in Vlaanderen. Eén jaar na de doorlichting spreekt ze met 16 

leerkrachten uit acht verschillende scholen. Geeft de bevestiging hen vleugels of bezwijken ze onder 

de externe druk om goed te presteren?  

Deze studie verduidelijkt dat een schoolinspectie geen enkele leerkracht onverschillig laat. Intense 

gevoelens als trots, enthousiasme en bevestiging stimuleren leerkrachten in hun professionalisering. 

Stress, frustratie en ontgoocheling verklaren waarom sommigen de bijkomende taaklast en 

eventuele negatieve feedback niet meer beheersen. De bijhorende spanningen kunnen motivatie en 

prestaties van leerkrachten bevorderen, maar de psychologische belasting bij een doorlichting kan 

evenzeer verontrustend zijn.  

De verhalen van de leerkrachten over hun ervaring bij de doorlichting vormen een rijke en 

gevarieerde bron aan informatie. Op basis van deze gesprekken onderscheidt Nathalie Heyninck vier 

types naar reactie van leerkrachten op een doorlichting.  

De leerkrachten met een ‘zelfbewuste’ reactie ondergaan de doorlichting op vrij rustig manier en 

worden bevestigd in hun professionele identiteit. Ze krijgen positieve feedback van de inspecteurs en 

voelen zich trots, gerustgesteld tot enthousiast. Zoals Jacqueline het stelt: ‘dat doet gewoon deugd’. 

Voor de ‘actiegerichte’- leerkrachten, brengt de inspectie een piek van diverse emoties mee die hen 

sterk activeert. Nadine spreekt over een adrenaline boost en vertelt hoe je je als collega’s laat 

opjutten door elkaar. De stress en nervositeit bij de doorlichting stimuleert deze leraren zich te 

verdiepen in leerplanstudie, overleg met collega’s en bijkomende administratieve opvolging. Toch 

ervaren ze dat deze extra taakbelasting niet rechtstreeks bijdraagt tot de essentie van hun beroep: 

de zorg voor leerlingen en het eigenlijke lesgeven.  

De ‘geschrokken’- leerkrachten ervaren het gebeuren negatief maar zetten positief door vanuit hun 

passie voor het lesgeven en de leerlingen. Ze voelen zich ‘veroordeeld’ op minder essentiële 

aspecten van de job en nemen zich voor een volgende inspectie anders voor te bereiden om deze 

positief te kunnen doorstaan. ‘Ik kreeg echt gewoon een klets met de vlakke hand recht in mijn 

gezicht … in eerste instantie wil je gewoon met de boeken smijten, wilde gewoon zeggen van …ik  euh  

ik doe da vak doodgraag, ik vind geweldig als die mannen discussiëren over een aantal dingen als 

politiek op een leeftijd van het tweede middelbaar …. Da’s gewoon een stempel da ge krijgt van ge 

bent niet geslaagd voor dat vak, ge bent niet geslaagd voor de job die ge dus al jaar en dag doet.  […] 

Ze mogen honderd positieve dingen zeggen als ze één negatief ding… da’s hetgeen da ge onthoudt’ 

vertelt een ontzette Maxine.  

De ‘verslagen’ - leerkrachten blijven worstelen met de frustraties naar aanleiding van de doorlichting. 

De beleving van een doorlichting betekent een echte beproeving voor hen. Ze voelen zich unfair 

behandeld en onbekwaam om aan de voor hen onrealistische vereisten van de doorlichting te 

voldoen. Clara vertelt: ‘Ge moet u precies langs alle kanten 100 keer bewijzen en waarom dit en 



waarom dat en doe je dat en waar heb je dat dan gedaan … en ge zoiets hebt van… maar man toch 

laat me gewoon met rust’.   

Verschillende onder hen zijn ontgoocheld, gedemotiveerd en omschrijven depressieve stemmingen. 

Ze overwegen ernstig hun job op te geven.  

 

Het klimaat van de school, de sfeer van collegialiteit en vertrouwen en de mate waarin leerkrachten 

kunnen participeren in de besluitvorming beïnvloeden doorgaans het welbevinden van leerkrachten. 

Toch stelt Nathalie Heyninck met dit onderzoek vast dat deze kenmerken van de scholen slechts een 

beperkte invloed hebben op de beleving van een doorlichting bij de geïnterviewde leerkrachten. De 

persoonlijke evaluatie bij een doorlichting blijkt niet steeds gelijk aan de evaluatie van de school. Het 

advies van de inspectie en vooral de persoonlijke evaluatie van de betrokken leraar is beslissend. 

Positieve feedback van de inspecteur en een gunstige evaluatie bij een schoolinspectie bevorderen 

aanzienlijk het professioneel zelfvertrouwen van leerkrachten. Negatieve feedback heeft een 

tegenovergesteld effect.  

 

Deze bevindingen zijn vooral verhelderend. Ze maken het mogelijk voor leerkrachten een individuele 

ervaring te herkennen en in het grotere geheel te kaderen. Een doorlichting leidt hoe dan ook tot 

verhoogde emoties en taakbelasting bij leraren. Toch blijft hun beroepsbeleving overwegend 

positief, enkel de volledig negatief beleefde cases uit deze studie bedreigen de professionele 

identiteit van de leerkrachten in kwestie heftig. Uit de onderzoeksresultaten volgt ook uitdrukkelijk 

dat leerkrachten veel belang hechten aan hun persoonlijke evaluatie bij een schoolinspectie. Nathalie 

Heyninck beveelt de schoolleiding daarom aan leerkrachten te ondersteunen in een doelgerichte 

voorbereiding van een inspectie en teamwork aan te moedigen. Voor de inspectie kunnen de 

resultaten een bron van informatie zijn om hun werkwijze te optimaliseren. Door het verduidelijken 

van haar verwachtingen en het geven van persoonlijke feedback kan de doorlichting een positieve 

professionele ontwikkeling van leerkrachten bevorderen.  

Evaluaties spelen een cruciale rol bij het ontstaan van emoties en maken dat gebeurtenissen een 

gevoelsmatige lading krijgen. Daarom beklemtoont Nathalie Heyninck dat het voor alle betrokkenen 

essentieel is te overdenken dat positieve feedback tot andere reacties leidt dan evaluatiegegevens 

die op belangrijke tekorten wijzen. Positieve feedback bij een doorlichting heeft duidelijk een 

sterkere stimulerende invloed op de professionele identiteit van leerkrachten dan negatieve 

feedback.  Hoe leerkrachten omgaan met een doorlichting, de zin of onzin ervan en hoeveel emoties 

erbij gepaard gaan zal ongetwijfeld nog een vaak terugkomend gespreksonderwerp zijn in vele 

leraarskamers. ‘Vooral in scholen waar ze een bezoek van de doorlichting verwachten of meemaken 

brengt dit voer tot discussie en onrust’ voegt Nathalie Heyninck nog toe.  

 

Meer weten? 

Nathalie Heyninck: n.heyninck@telenet.be   
Promotor prof. Jan Vanhoof: jan.vanhoof@uantwerpen.be 
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Bijlage 1 
 
In onderstaande tabel (Figuur 1) wordt voor de vier types leerkrachten de dynamiek van de ervaren 

emoties bij een doorlichting weergegeven.  

Of en hoe intens de verschillende leerkrachtentypes bepaalde emoties en hun consequenties 

vermeldden wordt getoond naarmate de cel donkerder kleurt.  

De witte cellen stippen de afwezigheid aan van emoties.  

De daaropvolgende schakering stelt de duidelijke aanwezigheid vast van bepaalde gevoelens die voor 

alle respondenten beheersbaar blijven.  

Daarna betreft het de gevoelens die aanhouden, toenemen en zich meermaals herhalen. Ze leiden 

tot twijfels, vragen en reflectie of tot een verhoogde staat van paraatheid die aanhoudt en een 

stimulerende drive inhoudt. 

Het donkerste grijs markeert geconsolideerde gevoelens die sterk overheersend aanwezig zijn,  

leerkrachten bezitten geen of onvoldoende hulpmiddelen of strategieën om ze te beheersen.  

 

 = afwezig 

 = aanwezig en beheersbaar 

 = aanhoudend en toenemend aanwezig 

 = overheersend aanwezig 

 

  



Typologie naar reacties bij 
leerkrachten  
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Respondenten 

 

 

Veerle, Leen,  
Marie, Martine 
en Jacqueline  

 
 

5/16 

Ellen, Els, 
Nadine, Nicky 

en Tim  
 
 

5/16 

Maxine en Tati 
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Clara, Louise, 
Françoise en 

Nele 
 
 

4/16 

Emoties per moment  

Voor     

Tijdens     

Na     

Positieve emoties 

Bevestiging, trots, tevredenheid      

Energie, inspiratie, enthousiasme     

Geruststelling     

Activerende stress     

Negatieve emoties  

Spanning, onrust, stress     

Frustratie, boosheid     

Ontmoediging, ontgoocheling      

Vermoeidheid     

 
Figuur 1 Aanwezigheid en intensiteit van beleefde gevoelens van leerkrachten bij een doorlichting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


