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3.5. Marcel Graus: Bevorderen van interpersoonlijke relatie 

Marcel Graus werkt als lerarenopleider bij dNP en is vanaf de start lid van de 

kenniskring. Naast muziek ligt zijn interesse in het verrichten en begeleiden van 

onderzoek. Deze bijdrage is ontwikkeld in het kader van zijn MEBIT-masterstudie 

bij TIER te Maastricht (Graus, 2013). Aangezien er regelmatig sprake is van 

interpersoonlijke fricties tussen mentor en student, wordt in deze studie onderzocht 

of de tevredenheid van de student over de kwaliteit van de praktijkbegeleiding 

toeneemt, naarmate het beeld dat de student heeft over de interpersoonlijke 

kenmerken van de mentor meer overeenkomt met het zelfbeeld van de mentor.

3.5.1. Aanleiding

Uit een enquête onder vierdejaars Pabo-studenten (n=92) bleek dat er in 69.6% van 

de begeleidingssituaties sprake is van frictie tussen mentor en student. Frictie heeft 

betrekking op de professionele samenwerking, uiteenlopend van een geringe al 

dan niet tijdelijke verstoring van de samenwerking tot grotere conflicten waarbij de 

samenwerking in meer of mindere mate onder druk komt te staan (Eby et al., 2000). 

In 84.4% van de frictiesituaties uit de enquête is er sprake van interpersoonlijke 

oorzaken. Frictie met mentoren heeft volgens de bevraagde studenten een negatief 

effect op de kwaliteit van het praktijkleren en op de eigenwaarde van de student. 

Een relatief groot aantal studenten (63.5%) durft een frictiesituatie met de mentor 

niet bespreekbaar te maken. Aanvullende interviews met studenten (n=30) tonen 

hiervoor twee argumenten: de vrees voor een negatieve werkplekbeoordeling en 

het onvermogen om argumenten te formuleren op basis waarvan een gesprek zou 

moeten plaatsvinden. Deze probleemstelling wordt vertaald in de onderzoeksvraag: 

leidt het meten en bewustworden van interpersoonlijke verschillen tussen 

mentor en student tot een verhoogde studenttevredenheid ten aanzien van de 

praktijkbegeleiding?

3.5.2. Hoe is te werk gegaan?

Allereerst is een uitgebreide literatuurstudie verricht naar de relatie tussen 

mentor en student in lerarenopleidingen. Een mentor-student relatie wordt 

omschreven als de interpersoonlijke, ontwikkelingsgerichte samenwerking waarin 

de mentor professionele en persoonlijke ondersteuning geeft aan een beginnende 

beroepsbeoefenaar (Eby et al., 2000). De leerervaring van een student wordt in 

hoge mate bepaald door de interpersoonlijke relatie met een mentor en wordt 

beïnvloed door de wederzijdse ervaringen van mentor en student (Graham, 

1997). Van mentoren en studenten die een gelijke zienswijze hebben en waarbij 
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persoonlijkheidskenmerken overeenkomen, mag worden verwacht dat ze elkaars 

(leer)behoeften beter of sneller begrijpen en dat ze meer openstaan voor het geven 

en ontvangen van feedback (Ferrier-Kerr, 2009). 

Vervolgens is om interpersoonlijke verschillen en overeenkomsten tussen mentor 

en student in kaart te brengen, een efficiënt meetinstrument noodzakelijk. Omdat 

bestaande instrumenten niet geschikt zijn, is gekozen voor het ontwikkelen van een 

nieuw instrument, waarbij de theorie van Leary omtrent interpersoonlijk gedrag 

het uitgangspunt vormt. Leary (1957) definieert interpersoonlijk gedrag als het 

geheel van bewuste of onbewuste processen tussen mensen met als doel zichzelf 

in te schatten ten opzichte van de ander. Gedrag roept tegengesteld gedrag op: 

dominantie roept onderdanigheid op, verantwoordelijkheid roept vertrouwen op; 

voor iedere variabele die wordt gebruikt voor het meten van gedrag moet een 

equivalent worden gezocht om het gedrag van de ander, waarmee de interactie 

plaatsvindt, te benoemen. 

De door Leary toegepaste Interpersonal Adjective Check List (Laforge & Suczek, 

1955) dient als basis voor het ontwerp van een vragenlijst om het interpersoonlijke 

gedrag tussen mentor en student in kaart te brengen: de Check List Interpersonal 

Mentor Behaviour (CLIMB). De CLIMB bestaat uit een mentor- en een studentversie; 

de output van beide lijsten wordt geprojecteerd op een 16-punts radargrafiek 

(circumplex), waarmee interpersoonlijke verschillen en overeenkomsten in beeld 

worden gebracht (Figuur 3.6). 

Figuur 3.6: Geobserveerd gedrag en opgeroepen gedrag in een 16-punts circumplex (Laforge & 

Suczek, 1955).
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Naast de CLIMB voor het meten van interpersoonlijk gedrag, wordt gezocht 

naar een instrument voor het meten van de tevredenheid van de student over 

het praktijkleren. De Student Teachers’ Satisfaction Questionnaire (STSQ) 

van Kremer-Hayon & Wubbels (19932) wordt aangepast tot de Vragenlijst 

Studenttevredenheid Praktijkleren (VSP), een vragenlijst van 15 items gescoord op 

een 10-puntsschaal. De VSP is ingedeeld in drie categorieën: tevredenheid over 

het praktijkleren, tevredenheid over de professionele begeleiding door de mentor 

en tevredenheid over de interpersoonlijke relatie met de mentor. 

Dataverzameling vindt plaats door middel van een experiment onder 100 

derdejaars Pabo-studenten. De respondenten zijn gerandomiseerd toegewezen 

aan de controlegroep (n=50) of de interventiegroep (n=50) en de groepen 

verschillen niet qua leeftijd, vooropleiding en studievoortgang. Het experiment is 

uitgevoerd tussen week 10 en week 20 (november-december 2012) van de eerste 

werkplekperiode van het schooljaar 2012-2013. Medio november 2012 is de VSP 

als nulmeting afgenomen bij beide groepen; in de daaropvolgende week vulden 

mentoren en studenten uit de interventiegroep de CLIMB in. De scores van de 

twee lijsten zijn door de onderzoeker verwerkt, resulterend in een 16-punts radar 

waarin het interpersoonlijk zelfbeeld van de mentor is vergeleken met het beeld 

dat de student van de mentor heeft (Figuur 3.7).  

Figuur 3.7a & 3.7b: Voorbeelden van mentor-studentrelaties met een hoge en lage 

studenttevredenheid

mentor 

student
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In figuur 3.7a zijn weinig interpersoonlijke verschillen te zien: de vorm van beide 

figuren is nagenoeg gelijk; het grootste perceptieverschil is op het gebied van 

dominantie (punt A). Figuur 3.7b toont een verstoorde mentor-student relatie: 

de vormen komen nauwelijks overeen en er zijn perceptieverschillen op 14 

van de 16 punten. De onderzoeker benoemt op basis van de 16-punts radar 

een aantal aandachtspunten (grote verschillen of extreme pieken of dalen) die 

de basis vormen voor een begeleidingsgesprek tussen mentor en student; de 

student maakt een kort verslag van dit gesprek alsmede de hieruit voortkomende 

constateringen en afspraken. Het verslag wordt gedeeld met de mentor en de 

onderzoeker. Medio december 2012 is de VSP als eindmeting afgenomen bij 

zowel interventie- als controlegroep.

3.5.3. Wat zijn de resultaten?

Binnen een periode van een maand heeft bij interventie- en controlegroep 

tweemaal een studenttevredenheidsmeting (VSP) plaatsgevonden. Bij de 

beginmeting verschillen interventie- en controlegroep niet van elkaar, de 

eindmeting toont echter een significant verschil (p≤.05). Binnen de looptijd van 

het experiment zijn er geen verstorende variabelen (confounders) waar te nemen; 

het is derhalve aannemelijk dat het verschil tussen interventie- en controlegroep 

bij de eindmeting het gevolg is van de interventie en zodoende het rendement 

van de bewustwording en afstemming van persoonlijkheidskenmerken zichtbaar 

maakt. 

De CLIMB-scores van mentor en student zijn vergeleken met elkaar en met het 

gemiddelde van alle deelnemende mentoren en studenten. Lineaire regressies 

tonen significante verbanden tussen variabelen van de CLIMB en de tevredenheid 

van de student over de praktijkbegeleiding: hoe kleiner de verschillen, hoe groter 

de studenttevredenheid over het praktijkleren. 

Daarnaast is er een significant verband tussen de studenttevredenheid over 

de kwaliteit van de praktijkbegeleiding en het aantal variabelen waarvoor het 

zelfbeeld van de mentor 20% of meer afwijkt van het beeld dat de student van 

de mentor heeft: hoe minder afwijkende variabelen, hoe groter de tevredenheid.

Het bovenstaande geeft voldoende statistische onderbouwing voor de conclusie 

dat de tevredenheid van studenten over de kwaliteit van de begeleiding positief 

wordt beïnvloed door de mate waarin het interpersoonlijke beeld dat de student 

van de mentor heeft, overeenkomt met het interpersoonlijke zelfbeeld van de 

mentor. Dientengevolge mag worden aangenomen dat het afstemmen van 

interpersoonlijke verschillen tussen mentor en student leidt tot een verhoogde 

studenttevredenheid over de praktijkbegeleiding.
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3.5.4. Wat kunnen wij en anderen hiermee?

Het nut is tweeledig, zowel voor verder onderzoek als voor direct gebruik in 

de praktijk. Het onderzoek levert genoeg evidentie op om het onderzoek uit te 

breiden naar meer leerjaren en over een langere periode, naar de ontwikkeling 

van veranderende interpersoonlijke relaties en hoe veranderingen door gebruik te 

maken van de CLIMB inhoudelijk vorm krijgen. 

De kracht van de CLIMB ligt daarnaast in het visueel maken van interpersoonlijke 

aspecten waardoor een doorgaans beladen onderwerp bespreekbaar wordt. 

Op verzoek van aanstaande leraren of een van de begeleiders wordt de CLIMB 

gebruikt in situaties waar sprake is van fricties. In figuur 3.7a gaf de student 

aan weinig ruimte te ervaren in de samenwerking, terwijl de mentor in de 

veronderstelling verkeerde voldoende ruimte te geven (verschil in dominante bij 

punt A). In figuur 3.7b was sprake van een diepgaand samenwerkingsconflict. De 

student ervaart een afstand (punt E), voelt zich minderwaardig (punt B) en niet 

vertrouwd (punt G). Op basis van dit resultaat werd besloten de samenwerking 

tussen mentor en student te verbreken.

 

3.5.5. Hoe zijn resultaten verspreid?

Tijdens vele momenten de afgelopen jaren is de CLIMB gepresenteerd: 

interne studiedagen, trainingen voor schoolopleiders en mentoren, 

kenniskringbijeenkomsten. Ook (inter)nationaal is het onderzoek gepresenteerd 

tijdens de EAPRIL conferentie in november 2010 te Lissabon, in november 2011 te 

Nijmegen en in juni 2014 tijdens de ORD in Groningen: 

• Graus, M. (2010). Improving the quality of mentor-student relationships by 

comparing personality traits, Posterpresentatie tijdens de EAPRIL conferentie, 

Lissabon 2011

• Graus, M., Vriesema, M., & Kierkels, K. (2011). Creating a learning community 

in primary school by boosting the learning process between mentor and 

student teacher. Presentatie tijdens de EAPRIL conferentie, Nijmegen 2011.

• Graus, M. & Hennissen, P. (2014). Een onderzoek naar het effect van het 

afstemmen van persoonlijkheidskenmerken tussen mentor en student op de 

tevredenheid van de student over de kwaliteit van de praktijkbegeleiding. 

Presentatie tijdens de Onderwijs Research Dagen Groningen, juni 2014.
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