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leidend in onze verkenning van het kernbegrip ‘self-efficacy’ dat door Enthoven 

& Veldman vooralsnog met de term ‘zelfvertrouwen’ is vertaald. 

 

Resilience: 

Enthoven (Enthoven, 2007) baseert zich in haar onderzoek (naar de relatie 

tussen de schoolcontext en een succesvolle ontwikkeling ondanks tegenslag) in 

belangrijke mate op het Resiliency Model van Richardson, Neiger, Jensen en 

Kumpfer (1990)  om invulling te geven aan het tweede kernbegrip resilience, 

dat zij vertaalt met ‘veerkracht.’ 

 

Beide begrippen worden in navolgende verkend volgens een vaste structuur:  

- we geven eerst de algemene achtergrond weer,  

- gaan dan in op belangrijke elementen in de begripsdefiniëring, en  

- plaatsen deze in de empirisch getoetste stand van de wetenschap 

(nomologisch netwerk), 

- wat basis is voor (eventuele) schaalontwikkeling en meetinstrumenten.     

1.1 Opdracht(her)formulering  

Een wetenschappelijk verantwoord antwoord (short report) op de volgende 

vragen naar twee kernbegrippen binnen een urban education context, zowel 

betrekking hebbend op leerling als op leraar: 

-     definiëring begrip self-efficacy;  

-     definiëring begrip resilience;  

-     inventariseren van de stand van zaken met betrekking tot 

schaalontwikkeling en/of meetinstrumenten voor onderzoek naar deze 

beide begrippen.  
  

Gelet op de beperkt beschikbare ruimte en tijd leggen we prioriteit bij:  

a. enkele kernpublicaties en actuele reviews;  

b. een selectie van brondocumenten (die we opsporen via searches in de 

databases ERIC, PsycInfo, Web of Science en Elsevier), waarbij criterium is 

dat constructen en causale relaties empirisch getoetst zijn, respectievelijk 

van meetinstrumenten de constructie verantwoord en de validiteit 

onderzocht en voldoende bevonden is. 
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Bandura’s triadic reciprocal causation is een basismodel dat is onderzocht in 

een uitgebreid bestand van causaal getoetste relaties in de domeinen 

onderwijs, gezondheidszorg en management.  

 

Zie voor een overzicht ‘Self-efficacy defined – Stanford University’ op: 

https://web.stanford.edu/cc/Bandura_Selfefficacy en ‘Overview of Social 

Cognitive Theory and Self-efficacy ‘(Pajares) op: 

https://www.uky.edu/~eushe2/Pajares/eff.html. 

 

Self-efficacy is op allerlei manieren meetbaar gemaakt onder meer voor het 

onderwijs. Vooral Pajares, maar ook Schunk (zie hiervoor), geeft een goed 

overzicht. De richtlijn van Maibach en Murphy (Maibach & Murphy, 1995b) is 

een zekere standaard gaan vormen voor het ontwikkelen van taak-specifieke 

meetschalen in de psychologie en gezondheidszorg. Omdat het begrip zowel 

domein- als specifiek taak-gebonden is, is van interdisciplinair gebruik geen 

sprake, althans: waar het empirisch getoetste studies van het oorspronkelijke 

construct betreft. Dit is van belang omdat Enthoven en Veldman in hun 

verkenning van self-efficacy en resilience het volgende aangeven:   

 

‘In de onderzoeksliteratuur van de verschillende disciplines bestaan 

accentverschillen in de conceptualisering van de concepten self-efficacy en 

resilience. Ook zijn er verschillende instrumenten te vinden die tot doel 

hebben om self-efficacy en resilience in kaart te brengen. Dat roept de vraag 

op welke uitwerking en instrumenten voor onze interdisciplinaire en 
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