
	
	 	

Boone,	BC	(Ben)	
Scholengroep	Tongerlo	

						



INHOUDSOPGAVE	
1. Inleiding	

1.1 De	aanleiding		
1.2 Het	praktijkprobleem	

2. De	context	
3. Onderzoeksorganisatie	
4. Aansluiting	van	het	onderzoek	in	de	school	
5. Resultaten		

5.1	literatuurverkenning	
5.2	Onderzoeksdoel	en	onderzoeksvragen	

6. Methode	van	onderzoek	
7. Theoretisch	kader	

Wat	is	begeleid	zelfstandig	leren?	
Het	zelfstandig	leren	
Het	begeleid	zelfstandig	leren	
Wat	zijn	gemotiveerde	leerlingen?	
Het	begrip	motivatie	:	wat	is	motivatie?		
Gebruik	van	2	verklarende	theorieën	
Deci	en	Ryan’s	zefdeterminatie	theorie:	motivatiefactoren	om	te	leren	
De	kwaliteit	van	de	motivatie	
De	prestatiedoelen	theorie:	doelen	om	te	leren	
De	drie	psychologische	basisbehoeften:	autonomie,	competentie	en	relatie	
De	basisbehoefte	bij	leerlingen	van	competentie		
De	basisbehoefte	bij	leerlingen	van	autonomie	
De	basisbehoefte	bij	leerlingen	van	relatie	
	

8. Bronvermeldingen-literatuur	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	 	



	

1.1	AANLEIDING	
Als	docent	lichamelijke	opvoeding	sta	ik	dagelijks	voor	de	klas.	Dat	doe	ik	al	bijna	30	jaar.	Hoewel	ik	mijn	
lessen	altijd	met	veel	passie	wil	geven,	zijn	binnen	mijn	lessen	niet	alle	leerlingen	gemotiveerd	om	
binnen	een	gegeven	bewegingsopdracht	aan	het	werk	te	gaan,	te	blijven	en	halen	daardoor	minder	
opbrengst	uit	de	les	dan	je	als	docent	zou	willen	of	wat	binnen	de	mogelijkheden	van	deze	leerlingen	ligt.	
Dit	beeld	wat	ik	hier	schets	beperkt	zich	niet	alleen	tot	mijn	eigen	lessen.	In	de	schooljaren	2015-2016	en	
2016-2017	heb	ik	meegewerkt	aan	het	project	“Ambitieus	Leerklimaat”	van	de	VO	raad.	Vanuit	het	
sectorakkoord	‘Klaar	voor	de	toekomst’	uit	april	2014	werd	de	behoefte	uitgesproken	dat	scholen	en	
docenten		samen	zich	verantwoordelijk	voelen	en	stellen	voor	de	ontwikkeling	en	verbetering	van	het	
onderwijs.	Afgesproken	werd	dat	er	vanuit	de	sector	zelf	een	programma	werd	opgezet	ter	versterking	
van	de	intrinsieke	leer-	en	verbetercultuur	van	de	school.	Deze	afspraak	heeft	zich	vertaald	in	het	project	
”Ambitieus	Leerklimaat”.	Een	van	de	onderdelen	van	het	project	is	het	uitvoeren	van	collegiale	visitaties	
op	diverse	scholen.	Daarbij	werden	door	mij,	de	onderzoeker,	en	collegae	van	andere	scholen	veel	
lesbezoeken	afgelegd	bij	docenten	in	het	werkveld,	gesprekken	gevoerd	met	leerlingen	en	overleg	
gevoerd	met	schoolleidingen.		Een	belangrijk	leidend	thema	voor	het	assessment		was	het	ambitieus	
leerklimaat	in	de	les.	De	visie	en	ambitie	van	de	school	zouden	zichtbaar	moeten		zijn	in	de	klas	en	
vertaald	in	concrete	leerdoelen	op	verschillende	uitdagende	niveaus.	Er	is	dan	sprake	van	een	
doelgerichte	werksfeer	tijdens	de	les,	waarin	docenten	èn	leerlingen	samen	hun	verantwoordelijkheid	
nemen	voor	het	leerproces.	

Tijdens	waarnemingen	door	mijzelf	en	collegae	visitatoren	gedurende	deze	lesbezoeken	was	de	variatie	
in	motivatie,	lees	in	dit	geval	actieve	deelname	van	leerlingen	aan	de	les	en	verantwoordelijkheid	voor	
het	leerproces	,	zeer	uiteenlopend.		Het	beeld	wat	vaak	naar	voren	kwam	was	dat	de	docent	zijn	uiterste	
best	deed	de	wel	of	niet	vooraf	geformuleerde	lesdoelen	te	realiseren.	Er	was	sprake	van	veel	klassikale	
informatieoverdracht	door	de	docent	en	weinig	aanzetten	tot	actief	leren	van	de	leerlingen.	De	docent	
voelde	zich	zeker	eigenaar	van	de	leerstof,	de	leerling	werkte	weinig	op	eigen	initiatief	en	de	leraar	
stuurde	vaak	alles	aan.		De	leerling	liet	het	over	zich	heen	komen,	alsof	de	gieter	met	onderwijsleerstof	
over	hem	heen	werd	gegoten.	Een	aantal	leerlingen	was	betrokken,	veel	leerlingen	niet.	Met	als	gevolg	
dat	de	opbrengsten	vaak	niet	overeenkwamen	met	de	uitgesproken	verwachtingen	of	soms	helemaal	
niet.	Niet	alleen	was	het	duidelijk	dat	dit	plaatsvond	op	scholen	waar	wij	als	gastdocenten	bij	andermans	
lessen	aanwezig	mochten	zijn.	Hetzelfde	werd	geconstateerd	op	het	Gertrudiscollege	door	een	team	van	
docenten	dat	een	tegenbezoek	aan	onze	school	bracht.		

Wat	hebben		ze	gezien	in	de	lessen	op	onze	school?	Het	visitatieteam	had	een	sterk	taakgerichte	
werksfeer	gezien	met	vaak	een	goede	sfeer	in	de	klas.	De	nadruk	lag	wederom	meer	op	onderwijzen	van	
de	docent	dan	op	leren	van	leerlingen!.	In	de	meeste	lessen	wordt	weinig	aandacht	besteed	aan	een	
goede	opening	van	de	les,	duidelijke	leerdoelen	vooraf	en	een	goede	afsluiting:	wat	hebben	we	nu	
geleerd	vandaag	?	

	 	



1.2	praktijkprobleem	
En	daarin	ligt	het	praktijkprobleem:	leerlingen	zijn	of	worden	vaak	niet	gemotiveerd	en		leerlingen	
nemen	te	weinig	actief	deel	aan	de	les.		Ze	ondervinden	hier	duidelijk	nadeel	van	,	want	ze	leren	
daardoor	minder.	Ericsson	en	Pool	beschrijven	juist	in	hun	boek	‘Peak’	dat	door	doelbewust	oefenen	en	
hoe	je	die	oefentijd	besteedt,	grote	leerrendementen	ontstaan.	Ze	noemen	dit	‘deliberate	practice’.	De	
docent	op	de	middelbare	school	wil	een	groter	leerrendement	bereiken	van	kennis	en	vaardigheden	
maar	kampt	regelmatig	met	inactieve	leerlingen.	Tijdens	de	brugklasperiode	zien	we	overigens	vaak	nog	
meer	gedrevenheid	van	de	leerling	tot	actief	deelnemen	dan	verder	in	de	schoolloopbaan.		

Docenten	hebben	natuurlijk	ook	met	dit	probleem	te	maken,	aangezien	zij	deelgenoot	zijn	aan	ditzelfde		
onderwijsleerproces	en	zij	o.a.		zorg	moeten	dragen	voor	de	certificering	van	hun	leerlingen.	De	
leerlingen	moeten	uiteindelijk	allemaal	een	diploma	halen.	En	dat	niet		alleen.	Volwaardig	deelgenoot	
aan	de	samenleving.	Met	voldoende	bagage	aan	kennis	en	vaardigheden.	Het	probleem	treedt	op	binnen	
en	buiten	de	lessen.	School	als	geheel	wordt	gezien	als	een	verplicht	iets,	iets	wat	moet.	Wat	in	zekere	
zin	ook	waar	is.	Cognitief	psycholoog	Daniel	T.	Willingham	schreef	hierover	het	boek	met	de	
veelzeggende	titel	“Why	don’t	students	like	school”.	Het	probleem	doet	zich	het	meest	voor	in	de	
eigenlijke	les,	waardoor	de	opbrengst	van	de	les	ook	veel	geringer	kan	zijn	dan	mogelijk	is.	Het	is	moeilijk	
te	zeggen	hoe	het	probleem	ontstaan	is	.	Zonder	op	de	zaak	vooruit	te	lopen	wordt	vaak	de	enorme	
hoeveelheid	keuzes	aangevoerd,	die	kinderen	van	nu	moeten	maken	(Nelis	&	van	Sark,	2016).	Leren	en	
school	staan	daarbij	niet	altijd	op	de	eerste	plaats.		En	dat	in	een	leeftijd	waarin	op	biologisch	en	sociaal	
emotioneel	vlak	veel	veranderingen	plaatsvinden.	Het	probleem		is	niet	alleen	van	nu,	maar	van	alle	
tijden.	Socrates	mopperde	al	over	de	ongemotiveerde	jeugd	van	zijn	tijd.	Motivatieproblemen		in	het	
onderwijs	beperken		zich	overigens	niet	tot	Nederland	alleen.	(Peetsma,	Hascher,	Van	der	Veen	&	Roede,	
2005).	Het	positief	beïnvloeden	van	de	motivatie	van	leerlingen	is	een	soort	zoektocht	naar	de	heilige	
graal.	Er	is	ook	al	veel	onderzoek	naar	gedaan.		

	 	



2.	Context	
He	onderzoek	speelt	zich	af	binnen	een	context	van	twee	fuserende	scholen	of	scholen	die	een	
samenwerkingsverband		zijn	aangegaan.	Argumenten	hiervoor	waren	het	teruglopend	aantal	kinderen	in	
de	regio	en	het	kunnen	blijven	bekostigen	van	het	diverse	aanbod	aan	onderwijsprogramma’s	binnen	de	
scholen.	

De	start	van	de	fusie	is	moeizaam	verlopen.	Docenten	zijn	veelal	op	beide	scholen	tewerkgesteld	en	er	is	
voortdurend	overleg	nodig	over	de	vormgeving	van	het	onderwijs	in	de	nieuw	te	vormen	secties.	Deze	
vormgeving	wordt	ingegeven	vanuit	een	visie	op	het	onderwijs.		

Een	van	de	hoofdthema’s	binnen	visie	van	de	nieuwe	school,	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum,	is	het	
ontlokken	van	een	actief,	onderzoekend	leren	bij	leerlingen.	Tijdens	de	lessen	Lichamelijke	Opvoeding	
van	mijzelf	als		docent	en	tijdens	de	lesbezoeken	aan	andere	scholen	als	observator	van	het	Ambitieus	
Leerklimaat	zagen	we	regelmatig	dat	er	geen	sprake	is	van	een	actief,	onderzoekend	leren	bij	leerlingen.	
Bij	deze	nieuw	te	vormen	school	onderwijs	is	het	natuurlijk	van	fundamenteel	belang	ons	af	te	vragen	
hoe	we	ons	onderwijs	zo	moeten	inrichten	dat	dit	gedrag	bij	leerlingen	wordt	ontlokt.	Omdat	de	leraar	
ook	deelgenoot	is	aan	het	onderwijsleerproces		en	nauw	betrokken	is	bij	het	op	gang	brengen	van	het	
leerproces	bij	leerlingen	zullen	we	later	ook	op	de	rol	van	de	docent	terugkomen.			

	

	

	

	 	



3.Onderzoeksorganisatie	
Het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum	waar	ik	werkzaam	ben	is	dus	een	fusieschool.	Einde	schooljaar	2015	viel	
het	besluit	een	samenvoeging	in	te	zetten	tussen	het	Norbertus-	en	het	Gertrudiscollege.	Binnen	dit	
fusieproces	zijn	een	aantal	werkgroepen	aangesteld,	die	zich	richtten	op	personele	zaken	en	
onderwijsinrichting.		Binnen	de		inrichting	van	ons	nieuw	te	vormen	onderwijs	is	gekozen	voor	het	model	
van	de	R.Marzano	(2013)	als	leidraad.	Marzano	maakt	in	de	inleiding	van	zijn	boek		duidelijk	dat	vanuit	
de	cognitieve	psychologie	en	onderzoek	gebaseerd	op	sociaalconstructivistische	modellen	het	
fundament	is	gelegd	voor	het	paradigma	van	het	‘denken	-en-	doen’:	leerlingen	denken	over	en	handelen	
met	kennis	en	precies	deze	eigen	actie	of	handeling	die	zorgt	voor	opname	van	leerinhouden		in	het	
kennissysteem.		De	leerling	reguleert	zijn	of	haar	eigen	leergedrag,		de	leerling	maakt	zelf	keuzes	en	
reflecteert	en	er	is	meer	sprake	van	meer	begeleidend	onderwijs.	Verderop	beschrijft	hij	dat	in	dit	
paradigma	het	aan	de	docent	èn	aan	de	leerling	is	om	ervoor	te	zorgen	dat	de	leerling	leert,	maar	dat	het	
‘denken-en-doen	paradigma		ook	een	weergave	is		van	een	min	of	meer	ideale	situatie.	Het	model	
onderscheidt	vijf	dimensies,	die	samen	complexe	leerprocessen	beschrijven.	Motivatie	is	de	eerste	
dimensie	die	in	deze	moderne	didactiek	van	Marzano	aan	bod	komt.	Door	Marieke	van	de	Hurk,	
schoolleider	van	Het	Norbertus	Gertudis	Lyceum	is	gevraagd	onderzoek	te	doen	naar	motivatie	en	
onderwijs	dat	het	meest	motiverend	is	voor	leerlingen,	of	de	meeste	gemotiveerde	leerlingen	
bewerkstelligt.	Daarbij	is	het	de	bedoeling	dat	er	rond	dit	thema	ook	een	zogenaamde	Professionele	
Leergemeenschap	(PLG)	wordt	gevormd	van	betrokken	collega’s	die	voortdurend	terugkoppeling	en	
adviezen	kan	geven	gedurende	het	onderzoek	en	met	de	resultaten	aan	de	slag	kan	in	de	dagelijkse	
lesgeefpraktijk.	Deze	zogenaamde	‘critical	friends’	kunnen	zich	vrijwillig	aanmelden.	Daarmee	is	in	zekere	
zin	ook	de	garantie	geborgd	dat	met	de	wetenschappelijke	inzichten	aan	de	slag	kan	worden	gegaan	in	
de	les.	Deze	start	tot	vorming	van	PLG’s	heeft	plaatsgevonden	eind	oktober	2017.	Tijdens	deze	workshop	
bijeenkomst	was	duidelijk	dat	de	interesse	naar	het	vergroten	van	de	motivatie	van	leerlingen	groot	was.	
Er	werd	ook	duidelijk	aangegeven	dat	nieuwe	inzichten	met	de	nodige	scepsis	werden	ontvangen.	
Docenten	gaven	aan	dat	een	fusie	met	veel	ruis	en	onduidelijkheid,	de	breedte	van	het	onderwerp	
motivatie	en	de	werkdruk	van	iedere		de	dag	als	belemmerende	factoren	werden	gezien	tot	
implementatie	van	onderzoek.		

Naast	het	doen	van	onderzoek	ben	ik	ook		deelnemer	aan	de	Teacher-Leader	groep	binnen	het	
Norbertus	Gertrudis	Lyceum.	Dit	is	een	voortrekkersgroep,	die	vanuit	de	leerpsychologie	en	de	
leertheorieën	inzichten	krijgt	aangereikt	voor	de	dagelijkse	lespraktijk.	Deze	docenten	worden	hierin	
geschoold	door	Michel	Freriks	en	Erik	Meester	van	Academica	Business	College.	Gaandeweg	het	
richtproces	wat	tijdens	het	onderzoek	werd	doorlopen,	kwam	in	gesprekken		met	deze	docenten	
duidelijk	naar	voren	dat		de	leraar	een	grotere	rol	in	motivatie	van	leerlingen	moet	worden	toebedeeld	
dan	werd	aangenomen	door	deze	onderzoeker.	Het	onderzoek		had	zich	in	eerste	instantie	al	erg	
gefocust	op	de	rol	van	de	leerling	en	had	de	Zelfbepalingstheorie	van	Deci	en	Ryan	als	uitgangspunt	
genomen	en	als	kijkkader	de	autonomie	van	leerlingen	ingezet.	John	Hattie	laat	in	Visible	Learning	for	
Teachers	(2012)	ook	duidelijk	zien	dat	het	handelen	van	de	docent	,	te	weten	geloofwaardigheid	en	
helderheid,	op	de	lijst	van	effecten	op	prestaties	van	de	leerling	hoog	scoren	in	impact	op	het	leerproces.		
De	leerling	mag	dan	wel	zijn	eigen	leergedrag	reguleren	en	zelf	keuzes	maken	binnen	de	voorgestelde	
didactiek	van	Marzano	en	Miedema	(2013),	maar	het	is	aan	beiden	vorm	te	geven	aan	het	voorgestelde	
begeleidend	onderwijs.		

	 	



	

	

4.	Aansluiting	van	het	onderzoek	in	
school	
De	vraag	in	hoeverre	het	onderzoek	aansluit	bij	het	beleid	van	school	wordt	met	name	beantwoord	door	
het	schoolplan	Tongerlo	uit	2015.		In	het	schoolplan	Tongerlo	wordt	melding	gemaakt	van	werken	aan	
een	leercultuur.	Het	verrichten	van	onderzoek	vergroot	de	competentie	van	docenten.	Het	doen	van	
‘school	gebonden’	onderzoek	valt	hier	zeker	binnen.		In	ditzelfde	schoolplan	staan	ook	de	
metingsresultaten	van	het	tevredenheidsonderzoek	van	Landelijk		Aktie	Komittee	Scholieren.	De	
docenten	geven	daarin	aan	dat	leerlingen	kritisch	zijn	over	het	handelen	van	de	docent	en	de	manier	van	
lesgeven.	Met	name	het	motiveren	door	docenten	van	leerlingen	valt	met	33%	tevredenheid	onder	het	
landelijk	gemiddelde	van	42%	in	2014.	Het	schoolplan	vermeldt	dat	deze	resultaten	aanknopingspunten	
voor	de	plannen	voor	de	komende	4	jaar.	Binnen	de	schoolopdracht	(paragraaf	3.1	schoolplan	Tongerlo,	
3	juni	2015)	wordt	een	onderwijsinrichting		geformuleerd	die	gebruik	maakt	van	een	motiverende	
didactiek.	Dit	wordt	aldus	beschreven:	‘motivatie	is	de	belangrijkste	drijfveer	om	te	leren.	Ons	
uitgangspunt	is	dat		levendig	en	aantrekkelijk	onderwijs	leerlingen		motiveert’.		Dit	geeft	geen	uitsluitsel	
over	een	concrete	vorm.		Omdat	we	nu	in	het	vormingsproces	zitten	van	een	nieuwe	school	is	nu	het	
moment	te	reflecteren	over	het	aandeel	wat	de	leerling	heeft	of	moet	krijgen	binnen	de	vorming	van	het	
onderwijsleerproces,	een	aandeel	wat	motiveert.	

	

	 	



	

5.Resultaten	literatuurverkenning	
Kernbegrip	 Deelaspect	 Bronnen	 	

Motivatie	
van	

leerlingen	

Betekenis	motivatie	 Nelis,	H.	&	Sark,	Y.	
(2016)Motivatie	binnenste	
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Kosmos	Uitgevers	
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benaderingen	
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studie	opgedane	
breinkennis	toe	te	
passen	in	de	dagelijkse	
praktijk	van	de	leraren	

	
De	invloed	van	leraren	op	
de	motivatie	van	leerlingen	

H.	Schuit,	I	de	Vrieze	&	P.	
Sleegers	Leerlingen	
motiveren:	een	onderzoek	
naar	de	rol	van	leraren.	
Publicatie	rapport	27	Ruud	
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Universiteit	rdmc.ou.nl	

Bosch,	F.(2012)	
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coördinatie.	Een	
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Rotterdam:	2010	Uitgevers	
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die	onderzoekt	welke	
leraar	factoren	de	
motivatie	van	
leerlingen	beïnvloeden	

Motiverende	Didactiek	 Marzano,R	&	Miedema,	W.	
(2013)	Leren	in	vijf	
dimensies.	Moderne	
didactiek	voor	het	
voortgezet	onderwijs.	
Assen:	Van	Gorcum.	

Dit	boek	levert	een	
wetenschappelijk,	
evidence-based	model	
op	basis	van	analyse	
van	decennia	lang	
meta			onderzoek	naar	
leerprocessen	

Motiverend	lesgeven	 Hornstra,	L.,		Weijers,	D.,	
Van		der	Veen,	I.	&	
Peetsma,	T.	Motiverend	
lesgeven.	Handleiding	voor	
docenten	Universiteit	van	
Utrecht,	Kohnstamm	
Instituut	en	Universiteit	
van	Amsterdam	2016	
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Begeleid	
zelfstandig	
leren	

Autonomie	 Richard	M.	Ryan	and	
Edward	L.	Deci,	University	
of	Rochester	
Self-Determination	Theory	
and	the	
Facilitation	of	Intrinsic	
Motivation,	
Social	Development,	and	
Well-Being	
American	Psychologist,	
january	2000	

Artikel	over	motivatie	
theorie	

Zelfregulatie	 Lewthwaite	&	Wulf,	G	2012	
Choose	to	move,	the	
motivational	impact	on	
autonomy	support	in	
motor	learning.	
	

Becoming	a	Self-regulated	
Learner:	an	Overview		
Barry	J.	Zimmerman,	vol.	
41	#2	Spring2002,	College	
of	Education,	Ohio	State	
University	

Choose	to	move,	the	
motivational	impact	
on	autonomy	support	
in	motor	learning.	Dit	
artikel	gaat	over	de	
leervoordelen	die	on	
staan	als	de	lerende	
de	controle	krijgt	over	
de	omstandigheden	of	
voorwaarden	van	zijn	
leren	

Inrichting	van	motiverend	
onderwijs	

Mr.	Drs.	Juliette	Vermaas	
en	drs.	Ramona	van	der	
Linden	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

In	het	kader	van	het	
kortlopend	
onderwijsonderzoek	
heeft	het	IVA	op	
verzoek	van	de	VO-
raad	en	vijftig	scholen	
onderzoek	gedaan	
naar	het	bepalen	van	
concrete	aanpakken	
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6.Onderzoeksdoel	en	onderzoeksvragen	
Welke	bijdrage	wil	ik	als	onderzoeker	leveren	aan	het	oplossen	van	het	praktijkprobleem,	dat	is	het	
gebrek	aan	motivatie	van	een	deel	van	de	leerlingen	op	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum.			

Het	onderzoeksdoel	is	om	een	vorm	en	mate	van	begeleid	zelfstandig	onderwijs	te	formuleren	die	leidt	
tot	of	een	bijdrage	levert	aan	gemotiveerde	leerlingen	en	richting	geeft	aan	de	vorming	van	onze	nieuwe	
school.	Door	de	opgedane	kennis		uit		dit	onderzoek	wil	ik	handvatten	formuleren	die	in	de	dagelijkse	
praktijk	binnen	het	onderwijs	op	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum	toepasbaar	zijn	en	tot	een	grotere	
motivatie	van	leerlingen	leiden.		

	

Daarom	hebben	we	nu	de	hoofdvraag	als	volgt	geformuleerd:	

Welke	vorm	van	begeleid		zelfstandig	leren	leidt	tot	gemotiveerde	leerlingen	op	het	Norbertus	
Gertrudis	Lyceum?		

	

1. Wat	is	begeleid	zelfstandig	leren?		
	

2. Welke	vormen	van	begeleid	zelfstandig	leren	zijn	er?	
	

3. Wat	zijn	gemotiveerde	leerlingen?		

	 	



	

	

	

6.Methode	van	onderzoek		
De	onderzoek	wil	heel	gericht	data	verzamelen	via	literatuurstudie.	Artikelen,	die	ik	genereer	via	de	
bibliotheek	van	de	Universiteit	van	Tilburg.	Google	Scholar	gebruik	ik	ook	om	wetenschappelijke	
literatuur	te	vinden.	Ted	talks	zijn	als	mogelijke	bron	te	gebruiken.	Uit	de	literatuurverkenning	is	duidelijk	
geworden	dat	er	veel	facetten	zijn	aan	begeleid	zelfstandig	leren,	motivatie	en	hun	onderlinge	
samenhang..	Omdat	de	vraag	vanuit	de	schoolleiding	gekomen	is	onderzoek	te	doen	naar	de	
onderwerpen	zal	ik	de	tekstbronnen	bestuderen	die	te	maken	hebben	met	het	schoolplan	en	het	
curriculum	om	de	richting	van	ons	onderwijs	op	Norbertus	Gertrudis	Lyceum	duidelijk	te	krijgen.	
Daarnaast	zal	ik	als	methode	van	dataverzameling	nog	meer	literatuur	bestuderen	dan	in	de	
literatuurverkenning	heeft	plaatsgevonden.	Van	daar	uit	kunnen	we	definiëren	wat	bijvoorbeeld	
motivatie	is,	processen	beschrijven	die	plaatsvinden	binnen	het	leren,	die	van	invloed	zijn	op	motivatie	
en	we	gaan	op	zoek	gaan	naar	tekstbronnen	met	gegevens	die	ervaringen	in	de	praktijk	kunnen	
verhelderen	of	verklaren.	Binnen	de	eigen	lessen	en	de	lessen	die	ik	heb	waargenomen.	Door	niet	louter	
afhankelijk	te	zijn	van	literatuurreview	(Praktijkonderzoek	in	de	school,	pag.	140)	en		meer	verschillende	
bronnen	te	raadplegen	heb	ik	mezelf	voor	een	congres	opgegeven,	dat	ik	zal	bezoeken	in	het		voorjaar	
van	2018.	Om	triangulatie	verder	in	te	bouwen	heb	ik	als	bron	ook	het	raadplegen	van	de	door	
Academica	Business	School	aangedragen	literatuur	.	Tenslotte	pleeg	ik	ruggenspraak	met	mensen	uit	de	
Professionele	Leergemeenschap	van	het	Norbertus	Gertrudis	Lyceum,	belanghebbenden	die	ik	met	
overleg	en	presentaties	zoveel	mogelijk	bij	mijn	onderzoek	betrek.	
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	 	 	 *	 *	 	 	 	 	 	
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	 	 	 	 *	 *	 	 	 	 	
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	 	 	 	 	 *	 *	 	 	 	
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aanbevelingen	doen	

	 	 	 	 	 	 	 *	 	 	
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7.Het	theoretisch	kader	
	
Motivatieproblemen		van	leerlingen	binnen	het	onderwijs	en	een	afname	van	motivatie	naarmate	
leerlingen	ouder	worden	zijn	thema’s	die	binnen	de	maatschappij	en	de	wetenschap	de	nodige	aandacht	
krijgen.	Deze	motivatieproblemen	zijn	niet	bij	uitstek	Nederlands	,	maar	het	is	ook	van	een	internationale	
orde	(Peetsma,	Hascher,	Van	der	Veen	&	Roede,	2005,	in	Schuit	e.a.,	2011).	Uit	de	Inspectie	van	het	
Onderwijs	2016	blijkt	wel	dat	de	leerlingen	in	Nederland	actiever	betrokken	zijn	bij	de	les.	De	leraren	
activeren,	zo	stelt	het	rapport,	leerlingen	vaker	door	naar	ze	te	luisteren	en	vragen	te	stellen	die	
leerlingen	meer	uitdagen.	Overigens	trekken	ze	de	conclusie	niet	dat	het	met	de	motivatie	van	leerlingen	
in	het	onderwijs	beter	gaat,	actieve	betrokkenheid	en	motivatie	hebben	wel	een	relatie	met	elkaar	maar	
zijn	toch	verschillende	begrippen.	

Vanuit	de	motivatiepsychologie,	met	als	vertrekpunt		de	zelfdeterminatietheorie	van	Deci	en	Ryan	(2000)	
worden	3	leerpsychologische	basisbehoeften	geformuleerd	,	te	weten		relatie,		competentie	en	
autonomie.	Een	goede	les	biedt	de	leerling	de	mogelijkheid	zich	autonoom	te	voelen,	in	de	zin	dat	je	zelf	
invloed	mag	hebben	op	je	eigen	leerproces.	Als	een	leerling	zelf	kan	kiezen,	zijn	ze	meer	intrinsiek	
gemotiveerd,	doen	ze	vaker	hun	maakwerk	en	scoren	ze	beter	(E.Patall		‘et	al’	2010,	2008		in	Dirksen,	de	
Boer,	Möller	&	Willemse,	2014).	Zelfregulatie	en	zelfsturing	zijn	belangrijke	aspecten	die	met	‘zich	
autonoom	voelen’	samenhangen.	Centraal	in	dit	proces	staat	het	formuleren	van	je	eigen		leerdoel	op	
basis	van	kennis	en	ervaring	uit	het	verleden	(reflectie).	Het	leerdoel	wordt	vervolgens	nagestreefd	door	
het	maken	van	een	planning,	het	monitoren	van	je	gedrag	en	het	reflecteren	op	het	leerproces.	Hierbij	is	
het	van	belang	dat	leerlingen	de	motivatie	hebben	om	zelfregulerend	te	werk	te	gaan.	Zelfregulatie	kan	
geschaard	worden	onder	de	21e-		eeuwse	vaardigheden,	waarvan	het	belang	binnen	het	onderwijs	
steeds	meer	erkend	wordt	(Thijs,	Fisser	&	Van	der	Hoeven;	SLO,	2014).	Verbeeck	(2010,	in	Kamstra	
,2015)	constateert	echter	dat	er	in	het	Nederlandse	onderwijs	veelal	op	traditionele	wijze	lesgegeven	
wordt	waarbij	de	leerkracht	het	leerproces	stuurt,	controleert	en	bepaalt	wat	er	geleerd	wordt.	
Onderwijs	is	voor	leerlingen	vaak	een	verplicht	nummer,	waardoor	de	relatie	tussen	school,	
zelfdeterminatie	van	leerlingen	en	motivatie	zeker	onder	spanning	staat.	Leraren	willen	veel	kennis	en	
vaardigheden	overdragen	aan	hun	studenten,	waar	niet	iedereen	in	geïnteresseerd	is	of	weet	wat	het		
inhoudt.	Het	is	dus	niet	vanzelfsprekend	dat	alle	leerlingen	intrinsiek	gemotiveerd	is.	Vansteenkiste	e.a.	
(2009)	geven	aan	dat	de	leerkrachtstijl		in	een	autonomie	ondersteunende	context		een	bijdrage	kan	
leveren	aan	sterkere	vormen	van	motivatie.	De	kenmerken		van	een	context	waar	meer	mogelijkheden	
voor	een	leerling	zijn	om	het	eigen	leerproces	te	sturen	vallen	duidelijk	binnen	het	doel	van	ons	
onderzoek.	Er	is	nog	veel	onduidelijk	welke	specifieke	maatregelen	door	leerkrachten	genomen	kunnen	
worden	om	de	autonomie	van	leerlingen	te	vergroten	(van	Loon,	2013,	in	Kamstra	2015).	Docenten	
hebben	moeite	om	de	autonomie	te	vergroten	en	zijn	bang	daarmee	ook	de	benodigde	structuur	kwijt	te	
raken.	Reeve	&	Jang	(2006,	in	Kamstra		2015)	laten	in	hun	onderzoek	zien	dat	een	autonomie	
ondersteunende	leeromgeving	de	intrinsieke	motivatie	kan	stimuleren.		

	

	

	

	

	

		

	

	
		



	

Wat	is	begeleid	zelfstandig	leren?	

Definitie	centrale	begrippen	uit	de	vraagstelling	

Het	zelfstandig	leren	

Binnen	de	term	begeleid	zelfstandig	leren	kan	je	een	onderverdeling	maken	in	de	wijze	van	en	de	mate	
van	begeleiding	van	het	leerproces	en	zelfstandig	leren.	

Laten	we	beginnen		met	de	laatste.	Wat	betekent	zelfstandig	leren?	Boer	en	Preuter	(2014)	stellen	dat	
het	ontwikkelen	van	zelfstandigheid	een	belangrijk	maatschappelijk	doel	is	voor	het	onderwijs	in	
Nederland.	(Dekkers	&	Meijne,	2003).	Zelfstandig	betekent	dan	dat	een	leerling	een	leerdoel	kan	
bereiken	op	eigen	kracht	en		onafhankelijk	van	anderen.		Daarvoor	vinden	ze	dat	leerlingen	moeten	leren	
leren.		Het	gaat	hier	dan	over	het	in	toenemende		mate	bekwamer	worden	in	zelfstandig	en	
zelfverantwoordelijk	leren	en	werken.	

Vaak	worden	zelfstandig	werken	en	leren	door	elkaar	gehaald.	Jos	Cöp,	onderwijskundige	op	de	site	van	
www.	leren.nl		beschrijft	het	als	volgt:	Van	zelfstandig	werken	is	sprake	als	kinderen	een	gedeelte	van	de	
les,	bijvoorbeeld	na		een	interactief	instructiemoment	waarin	een	onderwerp	uitgelegd	wordt,	
individueel	verwerkingsactiviteiten	gaan	doen.	Het	gaat	om	een	of	meerdere	momenten	in	de		les	
waarbij	leerlingen	zonder	dat	de	docent	een	directe	rol	speelt,	aan	het	werk	gaan.	De	docent	kan	dan	
andere	activiteiten	ontplooien,	bijvoorbeeld	andere	kinderen	helpen	met	extra	uitleg.	Kinderen	zijn	dus	
op	momenten	zelfstandig	bezig.		

Zelfstandig	leren	onderscheid	zich	hiervan	doordat	hierbij	wordt	uitgegaan	dat	kinderen	onafhankelijk	
van	de	docent	leerdoelen	gaan	bereiken.	Ze	werken	alleen	of	met	anderen	en	de	leerkracht	zijn	rol	is	die	
van	begeleider.	De	leeractiviteiten	moeten	overigens	wel	doelgericht	zijn,	een	inhoudelijk	doel	hebben	
met	opbrengst.	De	leerstof,	het	gebruikte	materiaal	of	de	zelfstandige	leeractiviteit	hebben	een	
duidelijke	lesfasering	van	instructie	in	zich,	van	verwerking	en	van	reflectie	of	evaluatie.	Zelfstandig	leren	
vraagt	van	leerlingen	voldoende	leesvaardigheid	om	de	taak	te		begrijpen	en	uit	te	voeren	en	een	
werkhouding	die	daarbij	aansluit.	De	vraag	wordt	dan	ook	gesteld	of	het	voor	ieder	kind	geschikt	is.		

Boer	en	Preuter	(2014)	beroepen	zich	op	onderzoek	van	Simons	en	Zuylen	(1995)	om	een	andere	
verdeling	te	maken.		Zij	geven	vier	onderverdelingen	aan	in	de	didactiek	van	het	leren	leren.	Ze	beginnen	
met	zelfstandig	verwerken	als	eerste	fase	in	het	ontwikkelingsproces.	Het	fasen	verloop	gaat	dan	verder		
van	zelfstandig	samenwerken,	zelfstandig	leren	naar	uiteindelijk	zelfverantwoordelijk	leren.	De	
verantwoordelijkheid	komt	tijdens	deze	fasen	steeds	meer	bij	de	leerling	te	liggen.	Binnen	het	leerproces	
worden	dus	4	componenten	onderscheiden	waar	de	leerling	geleidelijk	aan	die	verantwoording	voor	
krijgt:	leerdoelen,	leerstrategieën,	leerresultaten	vaststellen	en	terugkoppeling,	beoordeling	en	beloning.			

Tabel 1 
 

Stapsgewijze opbouw van zelfstandig werken 
 

Fase Rol leerkracht Rol leerling 
Zelfstandig verwerken Leerdoelen bepalen 

 

Leerstrategieën bepalen 

Vaststellen leerresultaten 

Beoordelen 

Individueel werken zonder hulp 
 

van de leerkracht 



 
Zelfstandig samenwerken Leerdoelen bepalen 

 

Leerstrategieën bepalen 

Vaststellen leerresultaten 

Beoordelen 

Samenwerken zonder hulp van 
 

de leerkracht 

Zelfstandig leren Leerdoelen bepalen 
 

Vaststellen leerresultaten 
 

Beoordelen 

Leerstrategie bepalen 
 

Werken zonder hulp van de 

leerkracht 
Zelfverantwoordelijk leren Begeleiden van de leerling Leerdoelen bepalen 

 

Leerstrategieën bepalen 

Vaststellen leerresultaten 

Beoordelen 
	

Bachelorthesis ALPO, J.P.L. Boer (3682900) & 
H.J. Preuter (3649997) Universiteit Utrecht, 
mei 2014 

	

Ten	aanzien	van	denk-	en	leerprocessen	bestaat	tussen	de	vier	fasen	van	zelfstandig	werken	een	
verschil	in	de	vereiste	kennis	en	vaardigheden	(Simons	&	Zuylen,	1995).	Voor	het	zelfstandig	
verwerken	en	samenwerken	is	volgens	Broer	en	Peuter	geen	of	een	zeer	geringe	mate	van	deze	
kennis	en	vaardigheden	nodig,	terwijl	dit	voor	zelfstandig	en	zelfverantwoordelijk	leren	wel	het	geval	
is.	Leerlingen	moeten	in	deze	laatstgenoemde	fasen	over	leerstrategieën,	leerdoelen,	typen	feedback	
en	wijzen	van	toetsing	kennis	beschikken.	Zij	moeten	stapsgewijs	denk-	en	leerprocessen	van	henzelf		
kunnen	begrijpen,	monitoren	en	sturen.	Dit	wordt	ook	wel	metacognitie	genoemd.	Boer	en	Preuter	
geven	aan	dat	bij		kinderen	die	om	en	nabij	de	elf	jaar	zijn	deze	basale	metacognitie	voldoende	
ontwikkeld		is	om	zelfstandig	en	zelfverantwoordelijk	te	kunnen	leren	(	Flavell	1992,	in	Boer	en	
Preuter	2014).	

	



Figuur	1.	Zelfregulatie	in	het	onderwijs,	SLO	

	

Vanuit	onze	vraag		welke	vorm	van	begeleid	zelfstandig	leren		tot	gemotiveerde	leerlingen	kan	leiden	
willen	wij	zelfstandig	werken	dan	ook	formuleren	als	volgt:	een	manier	van	werken	waarbij	doelen,	
strategieën	,	terugkoppeling	en	het	beoordelen,	onder	begeleiding		en	sturing	van	een	leerkracht,	in	
toenemende	mate	door	de	leerling	wordt	bepaald.			

	

Begeleid	zelfstandig	leren	

Het	leerproces	wordt	tegenwoordig	gezien	als	een		actief	en	opbouwend	proces	vanuit		de	leerling,	
waarbij	zelfregulatie	een	belangrijke	rol	inneemt	(Meusen	e.a.,	2016)	.	Dit	is	een	andere	manier	van	
naar	het	leerproces	aankijken	dan	het	zit-luisteronderwijs	van	voorheen.	Binnen	de	theorie	van	het	
sociaal	constructivisme		gaat	men	uit	van	het	zelfsturend	leren,	waarbij	de	leerling	verantwoordelijk	
is		voor	het	hoe,	wat	,	wanneer	en	waarom		hij	leert.	De	leerling	is	zelf	construerend	met	de	leerstof	
bezig.	Als	we	Wikipedia	raadplegen	dan	geeft	deze	bron	voor	begeleid	zelfstandig	leren	de	volgende	
omschrijving:				een	onderwijsmethode	waarbij	de	sturing	van	het	leerproces	gedeeld	wordt	door	
leerling	en	leraar.	De	leraar	treedt	op	als	coach	voor	de	leerling.		

Over	de	term	begeleid	zelfstandig	leren		is	binnen	de	literatuur	weinig	bekend.	Het	wordt	met	name	
door	het	Vlaamse	ministerie	van	Onderwijs	en	Vorming	en	in	diverse	Vlaamse	publicaties	gebruikt.	
Uit	de	verkenningsnotitie	van	Blok	,	Oostdam	en	Peetsma	(2007)	voor	de	Kenniskamer	van	het	
Ministerie	van	OCW	blijkt	dat	de	Nederlandse	naam,	het	nieuwe	leren,		die	in	de	richting	van	deze	
vorm	van	onderwijs	wijst	niet	eenduidig	is	en	dat	er	verschillende	accenten	worden	gelegd.	Zij	geven	
een	voorstel		voor	de	definitie	van	het	nieuwe	leren,	die	refereert	aan	vormen	van	onderwijs	die	
gekenmerkt	worden	door	een	of	meer	uitgangspunten.	Aandacht	voor	zelfregulatie	en	metacognitie	
is	er	een	van.	

Zelfregulatie	heeft	te	maken	met	het	besluit	zelf	te	plannen,	te	doen	,	te	evalueren	en	als	je	het	
nodig	vindt	aanpassingen	te	maken.	Vaardigheden	als	voor	jezelf	opkomen,	zelfobservatie	en	
zelfevaluatie	vallen	hierbinnen	(Price	et	al.,	2002;	Wehmeyer,	1995,	in	Snoeren	,2008).	

Meusen	e.a.	(2016)	beschrijven	het	als	volgt	:	“Zelfregulatie	is	de	interngerichte	capaciteit	van	
leerlingen	om	het	eigen	leerproces	zelfstandig	en	met	eigen	verantwoordelijkheid	te	sturen	
(Boekaerts	&	Simons,1995;	Raffaelli,	Crockett,	&	Shen,	2005).	Er	is	sprake	van	zelfregulatie	wanneer	
een	persoon	controle	heeft	over	zijn	leerproces	en	daarbij	cognitieve,	gedragsmatige	en	
motivationele	processen	kan	sturen,	om	eerder	gestelde	(persoonlijke)	leerdoelen	te	bereiken	
(Boekaerts	&	Cascallar,	2006	in	Meusen	e.a.,	2016).	Het	actieve,	constructieve	leerproces	waarin	
zelfregulatie	centraal	staat,	oftewel	het	zelfregulerend	leren,	levert	een	bijdrage	aan	de	ontwikkeling	
van	inzicht	door	leerlingen	in	eigen	leerprocessen	en	aan	vaardigheden	ontwikkelen	om	de	ingezette	
strategieën	en	verwachtingen	te	evalueren	en	te	verbeteren	(Zimmerman,	2000).	Zelfregulerend	
leren	is	niet	iets	wat	zich	vanzelf	ontwikkelt	(Winne,	2005	in	Meusen	e.a.,	2016).	Het	is	volgens	
Oostdam,Peetsma,	&	Blok,	(2007	in	Meusen	e.a.,	2016)	van	belang	dat	het	onderwijs	leerlingen	
vaardigheden	aanleert,	waarmee	zelfregulatie	verder	ontwikkeld	kan	worden	.	Zelfregulatie	is	niet	
iets	wat	op	zichzelf	staat,	maar	het	heeft	een	verband	met		selfefficacy	en	motivatie.	Over	de	
richting	waarin	zelfregulatie,	motivatie	en	self-efficacy	elkaar	beïnvloeden	bestaat	in	de	literatuur	
nog	geen	eenduidigheid	(Bandura,	1997;	Pintrich,	2004;	Zimmerman,	2008	in	Meusen	e.a.,	2016).	



Om	leerdoelen	te	bereiken	zijn	zelfregulerende	leerlingen	in	staat	de	juiste	cognitieve	en	
metacognitieve	strategieën	toe	te	passen.	Deze	leerlingen	zijn	een	actieve	deelnemer	aan	hun	eigen	
leerproces,	stellen	zich	hierbij	doelen,	monitoren	of	ze	vooruitgang	boeken	ten	aanzien	van	deze	
doelen	en	om	deze	doelen	te	bereiken		reguleren	ze	en	passen	ze	hun	kennis	,	motivatie	en	gedrag	
aan	(Boekaerts	&	Simons,	1995;	Pintrich,2004	in	Meusen	e.a.,	2016)	.Wanneer	er	sprake	is	van	een	
hoge	mate	aan	zelfregulatie	dan	leidt	dit	het	bijstellen	en	controleren	van	de	eigen	inzet,	
concentratie,	werkwijze,	motivatie	en	resultaat	en	heeft	als	effect	dat	de	externe	regulatie	van	de	
leerling	afneemt	(Cleary	&	Zimmerman,2004,	in	Meusen		e.a..,	2016).	Bij	de	uit	te	voeren	opdrachten		
en	de	te	behalen	doelen	doet	de	leerling	namelijk	minder	beroep	op	de	sturing	vanuit	de	docent	en	
wordt	daardoor	minder	afhankelijk	van	de	leerkracht	en	andere	externe	bronnen	die	het	leren	
reguleren	en	controleren	(Cleary	&	Zimmerman,	2004,	in	Meusen	e.a.,	2016).	Zelfregulatie	hangt	
samen	met	onder	andere	motivatie	en	self-efficacy		van	leerlingen	en		staat	niet	op	zichzelf.	

Kirschner	en	Merriënboer	(2013)	stellen	echter	de	kritische	vraag	of	we	er	goed	aan	doen	dat	leraren	
hun	lessen	zo	inrichten	dat	de	leerling	zich	zoveel	mogelijk	zelfsturend	kan	ontplooien	en	ons	
onderwijs	van	leraar-gestuurd	naar	leerling-gestuurd	onderwijs	verschuift.	In	vorig	onderzoek	
hebben	ze	al	vastgesteld	dat	lerenden	niet	de	vaardigheden	hebben	om	informatieproblemen	
efficiënt	op	te	lossen	èn	niet	het	vermogen	bezitten	om	te	bedenken	wat	ze	wel	en	niet	weten,	en	
hier	uit	kunnen	afleiden	wat	ze	dus	zouden	moeten	leren.	Zij	noemen	3	problemen.		
	
Het	eerste	probleem	is	dat		in	het	sturen	van	het	eigen	leerproces	leerlingen	lang	niet	altijd	succesvol		
zijn,	vooral	niet	als	het	gaat	om	leren	in	een	digitale	leeromgeving	(	Lee,	Lim	en	Grabowski	,2010,	in	
Kirschner	en	Merriënboer	,2013).	Williams(1996,		in	Kirschner	&		Merriënboer,		2013)	geeft	aan	dat	
niet	alle	lerenden	ervoor	kiezen	deze	sturing	zelf	te	nemen.	Leerlingen	zijn		er	onbekwaam	in	een	
inschatting	te	maken	wat	de	bedoelde	of	gewenste	beheersing	precies	inhoudt	en	zijn	ook	niet	goed	
in	staat	in	te	schatten	hoe	ze	er	zelf	op	dat	moment	voorstaan.	Dat	gegeven	maakt	het	haast	
onmogelijk	om	op	de	correcte	manier	te	studeren,	dat	is	die	activiteiten	in	te	zetten	die	hen	tot	het	
bedoelde	niveau	van	beheersing	zullen	brengen	(Baumeister&	Heatherton,	1996;	Taminiau,	Kester,	
Corbalan,	Alessi,	Moxnes,	Gijselaers,	Kirschner	&	van	Merrienboer,	2013	in	Kirschner	&	van	
Merrienboer,	2013	).	
Het	tweede	probleem	is	dat	leerlingen	de	neiging	hebben	te	kiezen	voor	wat	zij	het	prettigst	vinden	
en	kiezen	niet	voor	nieuwe	en	onbekende	taken	(Kicken,	Brand-Gruwel	,	van	Merriënboer	en	Slot,	
2009,	in	Kirschner	&	Merriënboer,	2013).		

Als	laatste	probleem	noemen	Kirschner	en	Merriënboer	(2013)	‘de	paradox	van	de	keuze’.	Mensen	
waarderen	het	om	te	kunnen	kiezen,	maar	hoe	meer	keuzemogelijkheden	er	zijn,	des	te	groter	kan	
de	frustratie	worden	om	een	keuze	te	maken.	Het	is	dus	belangrijk	om	leerlingen	grenzen	aan	te	
geven	in	hun	sturingsvrijheid,	want	hoe	meer	opties	je	aanbiedt,	des	te	groter	wordt	de	kans	dat	ze	
dit	als	frustratie	zullen	ervaren.	Om	dit	te	voorkomen	noemen	Corbolan	,	Kester	&	van	Merriënboer	
(2006,	in	Kischner	&	van	Merriënboer,	2013)	‘gedeelde	‘sturing’	als	mogelijke	oplossing.	Gedeelde	
sturing	is	een	getrapt	proces.	De	docent	-	of	een	geautomatiseerd	systeem	–	maakt	van	de	uit	te	
voeren	leeropdrachten	eerst	zelf	een	selectie.	Dit	doet	de	docent	op	basis	van	wat	geschikt	is	bij	het	
leerdoel	en/of	de	kenmerken	van	de	leerling.	De	leerling	heeft	vervolgens	een	keuze	om	uit	deze	
selectie	een	leertaak	te	kiezen	waarmee	hij/zij	aan	de	slag	kan.	In	een	onderzoek	onder	scholieren	
van	het	middelbaar	onderwijs	door		Corbolan	,	Kester	&	van	Merriënboer	(2009	,	in	Kischner	&	van	
Merriënboer,	2013)	bleek	deze	manier	van	werken	een	positief	effect	te	hebben	op	zowel	motivatie	
als	op	de	leerresultaten.		

	 	



Wat	zijn	gemotiveerde	leerlingen?	

Definitie	centrale	begrippen	uit	de	vraagstelling	

	

Het	begrip	motivatie	:	wat	is	motivatie?		

Schuit,	de	Vrieze	&	Sleegers		2011	gebruiken	in	hun	onderzoek	naar	de	rol	van	de	docent	in	het	
motiveren	van	leerlingen	de	omschrijving	van	Woolfolk	e.a.		en	omschrijven	motivatie	als	“een	
innerlijk	proces	dat	een	persoon	aanzet	tot	bepaald	gedrag,	richting	geeft	aan	dat	gedrag	en	ervoor	
zorgt	dat	dit	gedrag	in	stand	wordt	gehouden.	

Frans	Bosch	(2012)beschrijft	motivatie	als	een	staat	van	heel	het	organisme	dat	geldt	als	de	
thermostaat		van	het	leerproces.	Je	identificeren	met	het	te	behalen	doel,	de	morele	overwegingen	
om	het	doel	na	te	streven,	de	sociale	omgeving	die	voeding	geeft	aan	de	wil	om	het	doel	na	te	
streven,	hebben	een	versterkende	invloed	op	het	leren.	

	Motivatie	is	geen	karaktereigenschap	of	een	persoonlijk	kenmerk	dat	de	ene	leerling	wel	heeft	en	de	
andere	leerling	niet	(Vanhoof	e.a.,	2012).	Het	is	geen	vaste	eigenschap,	maar	iets	wat	kan	veranderen	
en	afhankelijk	is	van	de	ervaringen	die	iemand	in	zijn	context	heeft.	

De	motivatie	van	Nederlandse	leerlingen	om	te	leren	is	lager	in	vergelijking	met	leerlingen	uit	andere	
landen	(Onderwijsinspectie,	2016).	Bij	14-jarigen	is	de	motivatie	om	te	leren	in	weinig	landen	zo	laag	
als	in	het	Nederlandse	onderwijs	(OECD	,	2016,	in	Onderwijsinspectie		2016)	.	Dit	betekent	overigens	
niet	dat	het	gebrek	aan	leerplezier	van	leerlingen	dat	ze	niet	graag	naar	school	gaan		en	niet	gelukkig	
zijn.		Wat	meer	is,	in	weinig	landen	zijn	de	leerlingen	zo	gelukkig		en	gaan	in	het	algemeen	ook	met	
plezier	naar	school.	Doordat	er	in	toenemende	mate	verschillen	zijn	tussen	leerlingen	in	
prestatieniveau	en	achtergronden,	kan	het	voor	docenten	lastig	zijn	goed	in	te	spelen	op	de	
verschillende	motivationele	behoeften	binnen	een	klas	(Onderwijsinspectie,	2016)	

	

Gebruik	van	2	verklarende	theorieën	

Omdat	we	op	zoek	zijn	naar	wetenschappelijk	inzichten	die	een	verklaring	kunnen	zijn	voor	motivatie	
van	leerlingen	maken	we	gebruik	van	2	gangbare	theorieën	die	inzicht	verschaffen	in	gemotiveerd	
gedrag	en	handvatten	kunnen	bieden	voor	het	dagelijks	werken	met	leerlingen	op	school.	De	
Achievement		Goal	Theory	(AGT;	Ames,	1992;	Nicholls,	1989;	Elliot	&	McGregor,	2001	in	Borghouts,L	
e.a.,	2015)	en	de	Self	Determination	Theory		(Deci	&	Ryan,	2000)	zijn	hier	uitermate	geschikt	voor.	Ze	
vinden	beide	de	leeromgeving	die	de	leerkracht	vormgeeft	waardevol	en	daarmee	de	invloed	die	de	
docent	op	de	motivatie	van	de	leerling	kan	uitoefenen,	zowel	in	positieve	als	negatieve	zin.		

Deci	en	Ryan’s	zefdeterminatie	theorie:	

Deci	and	Ryan	(2000)	geven	aan	dat	hun	werkgebied		is	het	onderzoeken	van	de	natuurlijke	neiging	
tot	ontwikkelen	van	mensen	en	aangeboren	psychologische	behoeften,		die	de	basis	vormen		voor	
persoonsvorming	en	hun	zelfmotivatie,	als	ook	de	omstandigheden	die	deze	positieve	
ontwikkelingen	bevorderen.	Daaruit	afgeleid	hebben	ze	3	basisbehoeften	geformuleerd,	te	weten		de	
behoefte	aan	competentie,	relatie	en	autonomie,	“that	appear		to	be	essential	for	facilitating	optimal	
functioning	of	the	natural	propensities		for	growth	and	integration,	as	well	as	for	the	constructive	
social	development	an	d	personal	well-being”.	Om	optimale	vormen	van	motivatie	te	stimuleren,	zal	
zoveel	mogelijk	aan	deze	basisbehoeften	voldaan	moeten	worden.	



	

De	basisbehoefte	bij	leerlingen	van	competentie		

Wanneer	een	leerling	het	gevoel	heeft	dat	hij	of	zij	iets	beheerst	of	daarin	groeit,	dan	zal	de	leerling	
zich	competent	voelen.	De	leerling		moet	het	vertrouwen	krijgen	dat	hij	wat	kan.	Je	hebt	het	gevoel	
dat	je	bepaalde	taken	steeds	beter	beheerst,	doordat	je	vooruitgang	boekt.	De	leraar	laat	dat	ook	in	
zijn	verwachtingen	zien	en	sluit	hierbij	aan	op	de	mogelijkheden	van	de	leerling.			

Het	stellen	van	realistische	eisen	aan	het	lerende	kind	wordt	bereikt	door	bij	het	formuleren	van	de	
leerdoelen	voor	leerlingen	rekening	te	houden	met	de	beginsituatie	van	de		leerling.	Daardoor	wordt	
de	kans	op	succesvolle	en	positieve	leerervaringen	vergroot.	Competentie	kan	dus	beïnvloed	worden	
door	haalbare,	maar	nog	steeds	uitdagende	doelen	te	stellen	voor	je	leerling	en	op	groei	gerichte	
feedback	te	geven	(Dweck,	2006)	

		

Luc	Stevens,	emeritus	hoogleraar	orthopedagogiek,	schrijft	in	een	artikel	voor	www.wij-leren.nl:	“het	
kind	is	eigenaar	van	zijn	ontwikkeling	en	is	daarvoor	competent”……”zorg	ervoor	dat	een	kind	zichzelf	
als	actor	gaat	zien”.	Dit	cognitief	zelfvertrouwen	is	het	vertrouwen	wat	iemand	heeft	in	zijn	of	haar	
eigen	kunnen,	dat	je	jezelf	in	staat	ziet	of	de	controle	hebt	over	de	te	vervullen	taak	die	jij	en/of	
samen	met	je	leerkracht		als	doel	gesteld	hebt.		

	De	definitie	van	self-efficacy	wordt	gegeven	door	Bandura	(1997)	in	het	onderzoek	van	Meusen	e.a.	
(	2016	)	en	luidt	als	volgt:	“het	vertrouwen	en	geloof	in	persoonlijke	capaciteiten	om	het	leren	te	
organiseren	en	die	taken	uit	te	voeren,	waarmee	leerdoelen	bereikt	worden”.		Als	een	leerling	over	
een	hoge	mate	van	self-efficacy	beschikt	dan	leidt	dat	tot	het	volharden	in	uitdagende	taken,	en	het	
langer	doorzetten	wanneer	moeilijkheden	worden	ervaren	(Schunk	&	Zimmerman,	1997	in	Meusen	
e.a.	2016).	Uit	onderzoek	is	gebleken	dat	er	een	positieve	relatie	is	tussen	self-efficacy	en	
zelfregulatie	(Pajares	&	Valiante,2001;	Zimmerman	&	Kitsantas,	2005	in	Meusen	e.a.,	2016).	Volgens	
Pajares	en	Valiante	(	2001,	in	Meusen	e.a.,	2016)	is	echter	de	richting	van	de	relatie	tussen	self-
efficacy	en	zelfregulatie	niet	eenduidig,	maar	lijkt	wederkerig	te	zijn.	Daarnaast	wordt	het	goed	



volbrengen	van	opdrachten	beïnvloed	door	de	motivatie	van	leerlingen	(Bembenutty	&	Karabenick,	
2004,	in	Meusen,	2016).		

	

	

	

	

Als	je	succeservaringen	toenemen	is		dit	veelal	de	intrinsieke	motivatie	om	meer	op	ontdekking	uit	te	
gaan	en	te	experimenteren	(Sheldon	et	all.,	2003,	2004;	Baumeister	&	Leary	,	1995;	Deci	&	
Vansteenkiste,	2004;	Deci	&	Ryan,	2008,	1985,	1983	in	Lichamelijke	Opvoeding	6,	2017,	16-19)	

“Motivatie	blijkt	meer	samen	te	hangen	met		kunnen		dan	met	willen	(Hersey	&	Blanchard,	2012;	
Feather,	1992).	De	gangbare	mening	is	dat	de	motivatie	toeneemt,	als	op	basis	van	realistisch	
gestelde	doelen,	successen	wordt	behaald	(Latham	&	Locke,	2006;	Weiner,	2007;	Dweck,	2012,	2007,	
2000).	Het	accent	leggen	op	lukken,	het	ervaren	van	moeite	doen,	beleven	van	succes,	intrinsiek	
gemotiveerd	gedrag	en	eigenaarschap	zijn	de	smeerolie	voor	effectief	leren	in	bewegingssituaties”	
(Beenhakker	&		de	Groot,	2017).	

In	Weeldenburg	e.a.	2016	wordt	aangegeven	dat	structuur		een	belangrijk	onderdeel	is	binnen	de	
basisbehoefte	competentie.	Een	duidelijke	communicatie	omtrent	doelen	en	verwachtingen	richting	
de	lerende		is	een	belangrijke	eigenschap	van	deze	structuur	(Farkas	&	Grolnick,	2010;	Jang,	Reeve	&	
Deci,		2010;	Sierens,	Vansteenkiste,	Goossens,	Soenens	&	Dochy,	2009;	Vansteenkiste	et	al.,	2012.	
Leerlingen	moeten	weten	waar	ze	aan	toe	zijn	(voorkomen	van	een	chaotische	houding),	leerlingen	
moeten	weten	wat	er	van	hun		wordt	verwacht	(voorkomen	van	te	veel	keuzes)	waarbij	consistent	
wordt	gehandeld.	Het	aanmoedigen	door	de	docent	van	zijn	leerlingen	waarbij	de	leraar	positieve	
feedback	en	ondersteuning	geeft,	biedt	ook	de	gewenste	structuur	en	levert	een	bijdrage	aan	
gevoelens	van	competent	zijn	(Weeldenburg	e.a.	2016)	

	

De	basisbehoefte	bij	leerlingen	van	autonomie	



Autonomie,	dat	het	gevoel	dat	je	keuzemogelijkheden	hebt	en	dat		je	invloed	kunt	uitoefenen	tijdens	
de	lessen.	Je	mag	dan	zelf	beslissingen	nemen	zonder	dat	de	leraar	die	altijd	voor	je	neemt.	Daarin	
speelt	de	lesgeefstijl	van	de	leraar	zeker	een	rol.	Als	voorbeeld	kan	dan	een	lesgeefstijl-	of	
instructiestijl	worden	genomen,	waarbij	onderzoekgerichte	en	probleemoplossende	strategieën	
worden	gebruikt	(	Metzler,	2011,	in	Weeldenburg	e.a.	2016)	

Leerlingen	die	intrinsiek	gemotiveerd	zijn	vinden	leren	fijn	omdat	ze	een	activiteit	doen	die	hun	
interesseert.	“Ze	omschrijven	leren	als	een	activiteit	waarbij	ze	een	grote	mate	van	autonomie	
ervaren.	Intrinsieke	motivatie	lijdt	er	dan	ook	onder	wanneer	leerlingen	het	gevoel	hebben	dat	al	hun	
leeractiviteiten	hun		zonder	meer	opgelegd	worden”	(Pintrich	&	Schunk,	2002	in	Vanhooff	e.a.	,	
2012).	Wanneer	je	autonomie	ervaart,	dan	heb	je	het	gevoel	dat	je	zelf	invloed	hebt	op	in	dit	geval	je	
leergedrag.	Leerlingen	weten	dat	ze	(in	elk	geval	voor	een	deel)	hun	leergedrag	zelf	kunnen	sturen.	
Wil	men	deze	inbreng	van	leerlingen	stimuleren	en	het	leren	oplossen	van	problemen,	bijvoorbeeld	
tactische	spelproblemen,		ondersteunen,	dan	kan	de		leerkracht	gebruik	maken	van	het	stellen	van	
(leer)vragen	(Light	&	Fawns,	20033;	Wallian	&	Chang,	2006;	Wright	&	Forrest,	2007,	in	Weeldenburg	
e.a.	,	2016).	Door	plaats	te	maken	voor	overleg	en	discussie,	wordt	een	bijdrage	geleverd	aan	de	
gevoelens	van	autonomie	bij	de	leerling			(Reeve	&	Jang,	2006,	in	Weeldenburg	e.a.,	2016).		

“Zo	betekent	aandacht	voor	autonomie	bijvoorbeeld	dat	docenten	initiatieven	van	leerlingen	
honoreren;	ze	ideeën	van	leerlingen	waarderen	en	er	wat	mee	doen;	ze	leerlingen	uitdagen	eigen	
oplossingen	te	bedenken;	ze	leerlingen	echte	keuzes	geven	bij	het	maken	van	taken	(hoe	en	wat);	ze	
leerlingen	laten	meebepalen	hoe	de	klas	wordt	ingericht;	ze	een	aantal	organisatorische	zaken	aan	
leerlingen	toevertrouwen”.	
(https://www.leraar24.nl/app/uploads/Contact_Leraar_Leerling_Bijlage3_Adaptief_Ondewijs.pdf)	

De	basisbehoefte	van	relatie	

Je	sociaal	verbonden	voelen,	het	gevoel	van	er	mogen	zijn	in	relatie	tot	de	ander	is	voor	ons	als	
sociaal	wezen	van	levensbelang.Leerlingen	willen	gezien	en	gehoord	worden	als	persoon	door	de	
docent		en	door	medeleerlingen.	Als	je	interesse	toont	in	je	leerlingen,	is	er	sprake	van	
verbondenheid.	Niemiec	&	Ryan	(2009)	stellen	dat	leerlingen	eerder	geneigd	zullen	zijn	waarden	en	
gedragingen	van	mensen	om	hun	heen	over	te	nemen,	met	wie	ze	zich	verbinden	of	willen	
verbinden.	In	een	context	waar	ze	het	gevoel	hebben	thuis	te	horen.	Leerlingen	voelen	zich	
verbonden	als	de	docent	hen	oprecht	mag,	hen	respecteert	en	hen	op	waarde	schat.	Leerlingen	die	
zich	zodanig	verbonden	voelen	zullen	sneller	geneigd	zijn	een	geïdentificeerde	of	geïnternaliseerde	
vorm	van	motivatie	te	vertonen	voor	inspannende	leertaken.	Leerlingen	die	zich	niet	verbonden	of	
afgewezen	voelen	zullen	deze	vorm	van	motivatie	niet	internaliseren.		

Slotboom	(2015)	geeft	aan	dat	een	goede	relatie	met	de	leerkracht	tot	meer	betrokkenheid	in	de	les	
leidt.	Zij	geeft	aan	dat	Bergin	en	Bergin	(2009)	deze	verbondenheid	ook	hebben	onderzocht.	In	
meerdere	onderzoeken	hebben	zij	bewijzen	gevonden	voor	de	positieve	opbrengsten		van	een	goede	
relatie	tussen	de	leerkracht	en	leerling	(Vansteenkiste	e.a.	2006;	Deci	&	Ryan	2000;	Davis	e.a.	2003).	
Leerlingen	vertoonden	meer	motivatie	voor	school	en	er	was	sprake	van	meer	emotioneel	
welbevinden	wat	leidde	tot	hogere	resultaten.	Ze	vinden	het	vreemd	dat	scholen	de	nadruk	leggen	
op	academische	prestaties,	terwijl	het	leren	pas	goed	tot	stand	kan	komen	als	een	leerling	zich	
verbonden	voelt	met	school	en	docent.	Meerdere	onderzoeken	geven	volgens	Slotboom	(2015)	aan	
dat	warme,	ondersteunende	relaties	leiden	tot	meer	betrokkenheid	bij	leertaken	door	leerlingen	
(Hughes,	Luo,	Kowk	&	Loyd,	2008),	betere	resultaten	(O’Çonnor	&		McCartney,	2007)	en	hogere	
sociale	competentie	(Murray	&	Murray,	2004)	



Natuurlijk	is	het	mogelijk	dat	je	deze	psychologische	basisbehoeften	als	docent	ook	op	negatieve	
wijze	kan	beïnvloeden.	Men	heeft	het	dan	over	behoefte-frustratie	(	Vansteenkiste	&	Ryan	2013	in	
Krijgsman	e.a		2017).	Voorbeelden	die	dat	duidelijk	maken	zijn	het	onder	dwang	uitvoeren	van	een	
opdracht	(frustratie	van	autonomie),	een	leerling	het	gevoel	geven	dat	hij	niet	in	staat	is	een	taak	
goed	te	vervullen	(frustratie	van	competentie)of	ze	belachelijk	maken	voor	hun	klasgenoten	
(frustratie	van	verbondenheid).	Deze	vormen	van	een	‘controlerende’	lesgeefstijl		houden	verband	
met	gecontroleerde	motivatie	en	amotivatie		bij	leerlingen	(Haerens	e.a.,	2015,	in	Borghouts	e.a.,	
2015).	

De		prestatiedoelen	theorie:	doelen	om	te	leren	

De	prestatiedoelentheorie	(Achievement	Goal	Theory)	houdt	zich	bezig	met	de	doelen	die	leerlingen	
zich	hebben	gesteld,	waarom	ze	willen	leren.	

Daarin	maken	ze	onderscheid	tussen	leerdoelen	en	prestatiedoelen	(Vanhoof	e.a.,	2012)	

Leerlingen	met	leerdoelen	of	een	beheersingsoriëntatie	zijn	gericht	op	het	leren	zelf,	op	het	
begrijpen	van	en	beheersen	van	de	leerstof	en		het	ontwikkelen	van	hun	competenties,	de	
zogenaamde	mastery	orientation.	Wat	deze	vorm	van	doeloriëntatie	kenmerkt	is	dat	de	persoon	
plezier	heeft	in	het	uitvoeren	van	de	taak.	Leerlingen	met	een	leerdoeloriëntatie	houden	er	niet	van	
onder	druk	te	worden	gezet	of	onvoldoende	autonomie	te	krijgen	hun	activiteiten	vorm	te	geven							
(	Vanhoof	e.a.	,2012).	Toetsen	worden	binnen	een	leergerichte	aanpak	gezien	als	middel	om	het	
leerproces	inzichtelijk	te	maken	en	niet	als	doel	op	zich.	De	nadruk	ligt	op	getoonde	inzet	en	de	mate	
waarin	iedere	leerling	vooruit	gaat.		

	Leerlingen	die	daarentegen	prestatie	georiënteerd	zijn,	daarbij	gaat	het	om	presteren	in	vergelijking	
met	anderen,	een	sociale	vergelijking.		Dat	houdt	bijvoorbeeld	in	dat	je	betere	punten	wil	scoren	dan	
anderen.	Deze	leerlingen	houden	niet	van	verlies	van	status	en	daarmee	samenhangend	van	kritiek.	
Hard	werken	is	voor	hun	geen	teken	van	kundigheid.	Binnen	de	prestatiedoelen	is	ook	weer	een	
onderscheid	te	maken	tussen		prestatietoenaderingsdoelen		en	prestatievermijdingsdoelen.	Bij	
prestatietoenadering	wil	je	graag	aan	anderen	laten	zien	hoe	vaardig	je	bent	.	Bij	prestatievermijding	
wil	je	juist	vermijden	dat	je	minder	bekwaam	overkomt	en	ben	je	bereid	te	studeren	om	het	vooral	
maar	niet	fout	te	doen.		

De	Achievement	Goal	Theory	(AGT)	stelt	ook	dat	docenten	met	een	leergerichte	aanpak	in	plaats	van	
docenten	met	een	prestatiegerichte	aanpak	bijdragen	aan	de	autonome	motivatie	van	leerlingen	
(o.a.,	Maehr	&	Midgley,	1991;	1996	in	www.leraar24.nl/leerlingen-intrinsiek-motiveren/	).	

Vanhoof	e.a.	2012	stellen	dat	de	beide	aangevoerde	theorieën	sterk	aan	elkaar	gerelateerd	zijn	en	
geven	aan	dat	het	verschil	tussen	leerlingen	met	leerdoelen	en	prestatiedoelen	overeenkomsten	
heeft	met	het	verschil	tussen	autonome	en	gecontroleerde	motivatie	van	leerlingen.	Dit	verschil	
wordt	hierna	besproken		binnen	de	kwaliteit	van	de	motivatie.	

	

De	kwaliteit	van	de	motivatie	

In	het	theoretisch	kader	van	dit	onderzoek	is	de	zelfdeterminatietheorie	van	Deci	en	Ryan	al	
aangehaald.	In	hun	publicatie	van	2000	geven	ze	inzicht	in	de	verschillende	redenen,	die	achter	
motivatie	liggen.	Daarbij	speelt	niet	alleen	de	mate	waarin	leerlingen	gemotiveerd	zijn	een	rol	(de	
leerling	is	niet	gemotiveerd	of	juist	enorm	gemotiveerd),	maar	gaat	het	meer	om	de	waarom	vraag.		
Leerlingen	die	meer	gemotiveerd	zijn,	behoeven	niet	per	definitie	beter	te	functioneren	op	school	in	



vergelijking	met	anderen,	die	minder	gemotiveerd	zijn,	maar	laten	er	een	ander	soort	motivatie	zien.	
Vansteenkiste,	Lens	en	Deci	(2006,	in	Vansteenkiste	e.a.	2007)	stellen	dat	het	niet	alleen	gaat	om	de	
kwantiteit,	de	intensiteit	of	de	hoeveelheid	van	de	motivatie,	ook	de	kwaliteit,	het		type	of	de	soort	is	
van	belang.	Deze	kwalitatieve	visie	op	motivatie	benadrukt	dat	meer	gemotiveerd	zijn	niet	meteen	
gerelateerd	is	aan	een	beter	leerresultaat.	Daardoor	wordt	er	een	onderscheid	gemaakt	tussen	
autonome	motivatie	en	gecontroleerde		motivatie.Het	verschil	tussen	autonome	en	gecontroleerde	
motivatie	is		grofweg	terug	te	brengen	op	het	verschil	tussen	‘willen’	en	‘moeten’.	Bij	autonome	
motivatie	gaat	het	om	leerlingen	die	vrijwillig	en		welwillend	staan	ten	opzichte	van	het	leren.		Bij	
gecontroleerde	motivatie	is	er	sprake	van	een	verplichting.Daarbinnen	kan	men	dus	een	onderscheid	
maken	tussen	extrinsieke	en	intrinsieke	motivatie.	Bij	een	intrinsiek	gemotiveerde	leerling	gaat	het	
erom	dat	hij	of	zij	dingen	wil	leren	of	meedoet	omdat	ze	het	interessant	vinden	of	leuk	vinden	om	te	
doen.	Het	is	een	interne	prikkel.	Het	levert	je	voldoening	op	omdat	je	er	plezier	in	hebt	en	er	steeds	
beter	in	wil	worden.	Intrinsieke	motivatie		verwijst	dus	naar	het	uitvoeren	van	de	activiteit	zelf	door	
de	activiteit	zelf.	Bij	extrinsieke	motivatie	daarentegen,		draait	het	niet	om	het	leren	zelf.	Het	gaat	er	
om	wat	dat	leren	gaat	opleveren.	Het	leren	loopt	niet	vanzelf,		maar	is	afhankelijk	van	het	bereiken	
van	een	doel	dat	buiten	het	bestuderen		zelf	ligt	(Van	Steenkiste		e.a.	2007).	In	het	geval	van	
extrinsieke	motivatie	is	de	leerling	alleen	geïnteresseerd	in	wat	de	activiteit	hen	oplevert.		

De	meeste	leerlingen	zijn	zowel	intrinsiek	als	extrinsiek	gemotiveerd.	Ze	willen	niet	alleen	leren	
omdat	het	leuk	is	of	interessant,	ze	doen	het	ook	om	een	goede	beoordeling	te	krijgen,	of	omdat	je	
een	beloning	krijgt.	Er	is	wel	een	wederzijdse	beïnvloeding.	Extrinsieke	motivatie,	de	bonus	
bijvoorbeeld,		kan	op	de	duur	de	intrinsieke	motivatie	ondermijnen	en	laten	verdwijnen	als	de	
aangereikte	extrinsieke	beloningen	de	aanleiding	worden	om	te	leren.	Dan	doet	je	het	niet	meer	
voor	het	plezier,	maar	is	de	spreekwoordelijke	‘wortel’		belangrijk	geworden.		

	

Figuur	1	:	schematisch	overzicht	van	de	verschillende	types	motivatie	volgens	

de	zelfdeterminatietheorie,		aangepast	van	Ryan	en	Deci	(2000)	

	

	



Alhoewel	extrinsieke	motivatie	vaak	als	negatief	wordt	bestempeld,	wordt	er	door	Deci	&	Ryan	
(2000)	toch	een	onderscheid	gemaakt	in	optimaal	zijn.	Er	worden	drie	soorten	extrinsieke	motivatie	
onderscheiden:	persoonlijk		belang,	interne	verplichting	en	externe	verplichting.	Alleen	de	laatste	
twee	soorten	zijn	in	kwaliteit	niet	optimaal,	wat	leerkrachten	ook	in	de	praktijk	ervaren		
(Vansteenkiste	e.a.,	2009).	

Intrinsieke	motivatie	is	de	meest	optimale	soort	motivatie,	omdat	ze	volledig	autonoom	of	
zelfgedetermineerd	is.	Leerlingen	leren	omdat	ze	de	leerstof	fascinerend	vinden	en	willen	zich	zo	
spontaan	verdiepen.	De	drijfveren	zijn	reeds	intrinsiek	in	de	leerling	aanwezig.	Internalisatie	is	hier	
dus	niet	meer	nodig	(Vanhoof	e.a.,	2012)	

Als	een	leerling	niet	spontaan	geïnteresseerd	is	maar	de	leerling	de	relevantie,	het	zinvol	zijn	of	nut	
van	een	leeractiviteit	inzien,	omdat	de	activiteit	een	persoonlijk	doel	vervult,	dan	kan	hij	voor	school	
toch	studeren	en	werken,	op	een	relatief	zelfgedetermineerde		of	autonome	wijze.	Men	duidt	deze	
soort	van	extrinsieke	motivatie	aan	met	de	term	’persoonlijk	belang’.	Als	een	leerling		bijvoorbeeld	
begrip	op	kan	brengen	dat	praten	tijdens	de	les	een	leraar	kan	storen	in	zijn	concentratie	,	dan	
identificeert	hij	zich	met	het	belang	van	niet	praten	in	de	klas.	De	leerling	heeft	zich	geïdentificeerd	
met	de	leeractiviteit.	Als	hij	de	waarde	van	een	bepaald	gedrag	zich	eigen	maakt,	dan	wordt	dit		door	
Deci	en	Ryan	(2000)ook	wel	omschreven	als	‘internaliseren’	van	gedragsregulaties.	Bij	zowel		
persoonlijk	belang	als	intrinsieke	motivatie	ervaren	leerlingen	een	gevoel	van	psychologische	vrijheid	
en	keuze.	Men	kan	in	figuur	1.	zien	dat	men	daarom	in	beide	gevallen	spreekt	men	van	autonome	of	
welwillende		motivatie	(Vansteenkiste	e.a.,	2009)	

Naast	het	persoonlijk	belang	horen	binnen	de	extrinsieke	motivatie	ook	de	externe	verplichting	of	
regulatie		en	de	interne	verplichting	of	geïntrojecteerde	regulatie.	De	meest	gecontroleerde	vorm	
van	motivatie	is	externe	verplichting.	Leerlingen	studeren		en	zetten	zich	in	voor	schoolse	zaken	bij	
een	externe	verplichting	om	straf	te	voorkomen,	om	beloningen	te	ontvangen	of	verwachtingen	van	
buitenaf	in	te	lossen.	Dergelijke	leerlingen	hebben	niet	het	gevoel	een	keuze	te	hebben		maar	
hebben	eerder	het	gevoel	te	moeten	studeren	om	aan	externe	druk	tegemoet	te	komen.	

Maar	druk	hoeft	niet	altijd	van	buitenaf	te	komen.	Veel	leerlingen	zetten	zichzelf	onder	druk	om	
goede	studieresultaten	te	behalen.	Het	voor	jezelf	hoog	leggen	van	de	lat	of	jezelf	enorm	trots	
voelen	als	je	goed	scoort	kunnen	leiden	tot	gevoelens	van	schaamte,	schuld	en	teleurstelling	als	het	
niet	lukt.	Er	is	sprake	van	druk	van	binnenuit	of	een		interne	verplichting.	Studeren	is	geen	doel	op	
zich,	zoals	bij	intrinsieke	motivatie,	maar	een	middel	om	een	doel	te	bereiken,	namelijk	trots	
verwerven		en	schuld-,	schaamte	–	en	angstgevoelens	willen	voorkomen.	Alhoewel	ze	intern	
gemotiveerd	zijn		om	te	studeren	zijn	de	redenen		niet	volledig	door	henzelf	‘verwerkt’	of	
geaccepteerd.	Studeren	om	te	bewijzen	aan	je	ouders	dat	je	het	wel	kan	of	omdat	je	op	een	voetstuk	
bent	gezet	wat	capaciteiten	betreft		zijn	voorbeelden	van	studeren	vanuit	een	interne	verplichting.	
Met	spreekt	daarom	bij	externe	als	bij	interne	verplichting	over	gecontroleerde	of	verplichtende	
motivatie	(Vansteenkiste	e.a.,	2009)	

Wat	zijn	de	motivatieprofielen	van	leerlingen?	

Vanhoof	e.a.,	2012	stelt	zich	naar	aanleiding	van	het	voorafgaande	de	vraag	of	leerlingen	
voortdurend	autonome	of	gecontroleerd	gemotiveerd	zijn,	dan	wel	of	er	een	combinaties	mogelijk	
zijn	binnen	beide	motivatietypes.	Een	recente	studie	onder	Vlaamse	leerlingen	toont	aan	dat	er	
verschillende	combinaties	van	motivatietypes	kunnen	zijn	(Vansteenkiste	e.a.,	2009)		Het	onderzoek	
maakt	duidelijk	dat	autonome	en	gecontroleerde	motivatie	kunnen	samengaan,	maar	niet	
noodzakelijk	moeten	samengaan.		
	



Figuur	2:	schematisch	overzicht	van	motivatieprofielen	op	basis	van	autonome	en	gecontroleerde	
motivatie										
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Vansteenkiste	e.a.	(2009)	geven	vier	motivatie	profielen.	Tot	de	kwalitatief	goed	gemotiveerde	
groep	(hoog	autonoom,	laag	gecontroleerd)	horen	die	leerlingen	die	niet	onder	druk	staan	omdat	ze	
studeren	uit	vrije	wil.	Ze	voelen	zich	zelf	verantwoordelijk	voor	hun	leerproces	en	hun	inzet	voor	
school	ervaren	ze	als	een	persoonlijke	keuze	waar	ze	zelf	achterstaan.	Daardoor		werken	ze		actief	
mee	aan	hun	leerproces	en	kunnen	dit	goed	plannen,	ze	nemen	zelf	initiatief	om	hun	leerproces	
vorm	te	geven	en	eventueel	bij	te	sturen.	Ze	zijn	enthousiast	over	een	bepaald	vak.	Wat	voor	deze	
leerlingen	belangrijk	is		zijn	diepgaand	begrijpen	van	de	leerstof	en	zichzelf	kritisch	de	vraag	stellen	of	
ze	de	leerstof	wel	voldoende	hebben	begrepen.	Leerlingen	uit	de	kwalitatief	slecht	gemotiveerde	
groep	echter	hebben	veel	meer	last	van	druk	en	daarmee	gepaarde	stress	en	ervaren	een	gevoel	van	
weinig	keuze.	Ze	studeren	omdat	ze	zich	verplicht	voelen	van	buitenaf	,	ofwel	omdat	ze	zich	hier	zelf	
toe	onder	druk	zetten,	ofwel	ervaren	ze	beide	vormen	van	druk.	Deze	leerlingen	beperken	zich	
veeleer	tot	een	oppervlakkige	benadering	van	de	leerstof	en	sturen	hun	leerproces	niet	of	nauwelijks	
bij.	

In	de	kwantitatief	sterk	gemotiveerde	groep	zijn	leerlingen	vertegenwoordigd	met	een	dubbele	
oriëntatie.:	zij	leren	omdat	ze	er	zelf	voor	gekozen	hebben		en	omdat	ze	zich	verplicht	voelen	te	
leren.	Deze	leerlingen	zijn	geïnteresseerd	in	bepaalde	leerstof,	zullen	die	zinvol	of	boeiend	vinden	,	
maar	om	tegemoet	te	komen	aan	hun	eigen	verwachtingen	of	externe	verwachtingen		en	te	
presteren	voelen	ze	daarnaast	op	ander	momenten	ook	druk.		Ze	kunnen	heel	erg	gemotiveerd	
overkomen:	ze	maken	strakke	of	zelfs	rigide	planningen,	sturen	hun	eigen	leerproces	en	studeren	
grondig.		Toch	is	in	vergelijking	met	de	kwalitatief	goed	gemotiveerde	groep		hun	leerproces	minder	
gunstig	te	noemen	door	de	ervaren	prestatiedruk	die	verlammend	kan	werken.	Hun	tegenhanger,	de	
kwantitatief	weinig	gemotiveerde	groep		(lage	autonome,	lage	gecontroleerde	motivatie)	ervaren	
geen	gevoel	van	psychologische	vrijheid	en		hebben	geen	last	van	druk	bij	het	studeren.	Deze	
leerlingen	bezitten	geen	duidelijke	redenen	om	te	studeren	en	zijn	dus	niet	gemotiveerd.	Ze	banen	
zich	veeleer	een	zorgeloze	weg	door	hun	studies.	Ze	voelen	weinig	aantrekkingskracht	uitgaan	van	
vakken	en	het	lijkt	erop	dat	ze	niet	lijden	onder	druk.			

Volgens	Vansteenkiste	e.a.	(2009)		blijken	de	onderzoeksresultaten	de	kwalitatieve	visie	op	motivatie	
van	de	zelfdeterminatietheorie	te	ondersteunen.	De	kwalitatief	goed	gemotiveerde	groep	laat	het	
beste	leerprofiel	zien	in	termen	van	voor	dit	onderzoek	belangrijke	zelfstandig	leren	en	presteren.		

	 	



De	rol	en	invloed	van	de	docent	op	leerlingmotivatie.	

Schuit,	de	Vrieze	&	Sleegers	(	2011)	stellen	in	hun	onderzoek	dat	een	heersende	verklaring	voor	de	
motivatieproblematiek		bij	schooljeugd	is	de	onvoldoende	passende	aansluiting		tussen	de	
persoonlijke	behoeften	en	interesses	van	leerlingen	en	school.		Naar	de	ondersteunende	rol	van	de	
leraar	in	het	motiveren	van	leerlingen	is	weinig	onderzoek	gedaan.	Ze	zijn	in	hun	onderzoek	duidelijk	
op	zoek	naar	motivatie	bevorderende	factoren,	waar	een	docent	invloed	op	heeft.	Ze	concluderen	
dat	leraren	een	belangrijke	rol	kunnen	innemen	in	het	stimuleren	van	de	motivatie	van	hun	
leerlingen.	Ze	benoemen	een	aantal	instructiegerelateerde	en	persoonlijkheidgerelateerde	factoren	
waarvan	de	invloed	op	motivatie	van	leerlingen	aannemelijk	of	zelfs	aangetoond	is.	

	Instructie	gerelateerde	factoren	zijn	procesgeoriënteerde	instructie,	differentiatie	naar	leerbehoefte	
en	leervermogen	van	leerlingen	,	een	verbinding	maken	met	de	leefwereld	van	de	leerlingen		en		
coöperatief	leren.	Persoonlijkheidgerelateerde	factoren		zijn	self-effficacy	,		motivatie	en	een	
professionele	houding	van	leren	en	onderzoeken	van	de	docent.	Al		deze	factoren	worden	hieronder	
toegelicht,	te	beginnen	met	de	instructiegerelateerde	factoren	die	vooral		betrekking	hebben	op	de	
onderwijskundige	kant.	

Procesgeoriënteerde	instructie	

Binnen	deze	vorm	van	instructie	vindt	er	een	verschuiving	in	het	leerproces	van	leerkracht	naar	de	
leerling,	van	instructie	van	de	docent	naar	actief,	zelfregulerend	leren.	Waar	we	het	bij	
procesgeoriënteerde	instructie	hebben	over	de	lerarenrol,	refereert	zelfgereguleerd	leren	naar	de	rol	
van	de	leerling.	In	Oostdam,	Peetsma	&	Blok	(2007)wordt	aangegeven	dat	zelfregulering	positieve	
effecten	lijkt	te	hebben	op	de	motivatie	van	leerlingen.	Maar	of	de	ze	positieve	effecten	op	alle	
leerlingen	van	toepassing	zijn	is	onzeker		(Schuit	e.a.,	2011).		Onderzoek	door	Crone	(2008)	naar	het	
functioneren	van	de	hersenen	bij	pubers	en	adolescenten	plaatst	kanttekeningen	bij	de	fysiologische	
geschiktheid/rijpheid	van	pubers	voor	het	beheersen	van	vaardigheden	wat	betreft	plannen	en	
organiseren	die	essentieel	zijn	voor	zelfgereguleerd	leren.	Bolhuis	en	Voeten	(2001,	in	Schuit	e.a.,	
2011)	benoemen	met	name	twijfels	voor	het	geschikt	zijn	van	zelfregulatie	voor	leerlingen	uit	lagere	
sociaaleconomische		milieus.	

Naar	aanleiding	van	de	verkenningsnotitie	van	Oostdam		c.s.	(2007)	stellen	Schuit	e.a.	(2011)	dat	
zellfgereguleerd	leren	een	vorm	van	procesgeoriënteerde	instructie	door	leraren	impliceert,	waarbij	
het	leerproces	van	leerlingen	voldoende	ondersteund	wordt.	Ze	stellen	dat	door	een	goede	inrichting	
van	de	begeleidingsintensiteit	en	vormen	op	de	verschillende	fasen	van	zelfgereguleerd	leren,	
leraren	kunnen	bijdragen	aan	de	motivatie	en	leeropbrengsten	van	hun	leerlingen.	Leraren	moeten	
wel	van	af	het	begin	van	een	schooljaar	een	goed	beeld	vormen	van	het	zelfregulerend	vermogen	
van	hun	leerlingen	en	indien	nodig	aanpassen	aan	de	capaciteiten	tot	zelfregulatie	van	een	leerling.		

Differentiatie	

In	hun	onderzoek	veronderstelden	Schuit	e.a.	(2011)	reeds	dat	procesgeoriënteerde	instructie	zou	
kunnen	bijdragen	aan	het	zelfgereguleerd	leren	van	leerlingen	en	daarop	aansluitend	aan	hun	
motivatie.	De	voorwaarde	is	dat		leraren	bij	hun	instructie	aan	en	begeleiding	van		leerlingen	op	een	
voldoende	manier		rekening	houden	met	de	leerbehoeften	en	leervermogens	van	individuele	
leerlingen.	Leraren	moeten	in	ieder	geval	aan	het	begin	van	een	schooljaar	een	goed	beeld	hebben	
van	het	zelfregulerend	vermogen	van	hun	leerlingen.	Afhankelijk	van	dit	vermogen	moeten	de	
leraren		een	keuze	maken	voor	meer	of	mindere	intensieve		en	structurerende	begeleiding	van	het	
leerproces	van	hun	leerlingen.	Aanvullend	moet	het	aansluiten	van	de	leerstof	en	begeleiding	bij	de	
leerbehoefte	en	leervermogens	niet	op	competenties	zijn	waar	leerlingen	al	over	beschikken,	maar	
dynamisch	opgevat	worden	en	in	de	richting	gaan	van	wat	Vygotsky		(1978,	in	Schuit	e.a.,2011)	



verklaarde	als	‘de	zone	van	naaste	ontwikkeling’.	Je	‘learning	potential’	blijven	verkennen.	Tevens	is	
het	belangrijk	dat	docenten	bij	het	aansluiten	van	de	leerstof	en	de	begeleiding		bij	de	leerbehoeften	
en	leervermogens	van	hun	leerlingen	bewust	zijn	van	het	risico	van	negatieve	etikettering	op	basis	
van	informatie	over	hun	prestaties	in	het	verleden	(Schuit	e.a.,	2011)	

Verwachtingen	die	we	hebben	van	leerlingen	als	docent	spelen	hierin	een	grote	rol.	Het	zogenaamde		
Pygmalion	effect	benoemd	door	Rosenthal,	R.,	Jacobson,	L.	(1968)	houdt	in	dat	leraren,	soms	
onbewust,	verwachtingen	hebben	van	bepaalde	leerlingen.	Met	deze	verwachtingen	sturen	ze	
impliciet	de	prestaties	van	leerlingen.	Deze	sturing	kan	zowel	in	positieve	zin:	hoge	verwachtingen	
leiden	tot	betere	prestaties	als	in	negatieve	zin:	lage	verwachtingen	leiden	tot	slechtere	prestaties.	
De	verwachtingen	van	leraren	zijn	dus	essentieel	voor	de	prestaties	van	leerlingen.	De	Heer-	Heijboer	
(2014)	noemt	de	4	factoren,	die	McInerney	&	McInerney	aangeven		als	grondslag	voor	deze	‘self-
fulfilling	prophecy’;	leraren	zijn	warmer	toe	naar	leerlingen,	waar	ze	meer	van	verwachten	(klimaat),	
leraren	geven	de	betreffende		leerlingen	meer	terugkoppeling	op	hun	handelen	(feedback),	leraren	
geven	meer	en	uitdagender	materiaal	aan	deze	leerlingen	(input)	en	leraren	stellen	deze	leerlingen	
meer	in	de	gelegenheid	vragen	te	stellen	en	vragen	te	beantwoorden	(output).	

Verbinding	met	de	leefwereld	van	leerlingen	

Leerlingen	zijn	meer	gemotiveerd	tot	leren	naarmate	de	nieuwe	leerstof	voor	hen	een	grotere	
gebruikswaarde	heeft	of	meer	betekenis	verleent.		De	context	waarbinnen	kennis	toegepast	kan	
worden	verleent	kennis	zijn	betekenis.	Deze	gebruikscontext	verleent	het	leren	dan	een	zekere	vorm	
van	authenciteit.		Over	de	effecten	van	authentieke	leeromgevingen	op	de	motivatie	en	
leerprestaties	van	leerlingen		zijn	overigens	binnen	het	primair	en	voortgezet	onderwijs	nog	weinig	
onderzoeksgegevens	beschikbaar	(Oostdam	e.a.,	2007).	Om	toch	een	goede	aansluiting	binnen	het	
onderwijs	te	krijgen	bij	de	betekenisverlening	door	leerlingen	geldt	dat	vanuit	het	oogpunt	van	
leraren	zij	zich	moeten	verdiepen	in	en	kennis	bezitten	van	de	leef-	en	interessewereld	van	hun	
leerlingen	(Heij,	Ondaatje,	Tokarski	&	Van	Veen	,	2010,	in	Schuit	e.a.,	2011).Hierbij	moet	wel	een	
goede	afweging	worden	gemaakt	tussen	enerzijds		de	hier-en-nu	interesses	van	hun	leerlingen	en	
anderzijds	het	aanbieden	van	kennis	en	vaardigheden	die	het	competentieniveau	van	hun	leerlingen	
van	dat	moment	overstijgen	(transcendentie).	

Coöperatief	leren	

Uit	onderzoek	blijkt		volgens	Schuit	e.a.	(2011)dat	er	voldoende	bewijs	is	voor	een	positief	effect	op	
de	leerlingenprestaties,	gevoelens	van	zelfwaardering,	sociale	ondersteuning	en	welbevinden	door	
coöperatief	leren.	Ze	veronderstellen	op	basis	van	deze	gegevens	dat	effectief	samenwerkend	leren	
kan	bijdragen	aan	het	vervullen	van	de	basisbehoeften	van	competentie	en	sociale	verbondenheid	
en	daarmee	aan	de	motivatie	van	leerlingen.	Dit	positieve	effect		komt	niet	vanzelf	maar	is	absoluut	
afhankelijk	van	de	mate	waarin	leraren	erin	slagen	om	in	hun	begeleiding	van	coöperatief	leren	aan	
te	sluiten	bij	het	samenwerkend	vermogen	binnen	groepen	en	van	leerlingen	afzonderlijk.	

Naast	de	instructiegerelateerde	factoren	spelen	ook	de	persoonlijkheid	gerelateerde	factoren	een	rol	
in	de	motivatie	van	leerlingen.	Het	zijn	die	factoren	in	de	persoonlijkheid	van	leraren	die	van	invloed	
zijn	op	hun	opvattingen,	houding	en	gedrag	met	betrekking	tot	lesgeven	en	daarmee	vorm	en	kleur		
geven	aan	hun	beroepsidentiteit	(Schuit	e.a.,	2011)	

Self-efficacy,	motivatie	en	professioneel	leren	

Vanuit	de	literatuur	krijgt	self-efficacy	een	sleutelrol	toebedeeld	en	is	het	aannemelijk	dat	self-	
efficacy		van	leraren		een	positief	effect	heeft	op	de	motivatie	van	hun	leerlingen.	Met	betrekking	tot	
het	leraarschap	benoemen	Schuit	e.a.	(2011)	deze	factor		als	‘het	vertrouwen	dat	leraren	in	zichzelf	



hebben	om	bepaalde	effecten	bij	leerlingen	te	bewerkstelligen	door	middel	van	hun	eigen	gedrag’.	
Van	belang	voor	het	realiseren	van	self-efficacy	bij	leraren	is	dat	zij	voor	de		korte	termijn	concrete,	
heldere	doelen	formuleren	die	op	hun	beurt	weer	als	relevant	en	betekenisvol	te	verklaren	zijn	
binnnen	de	context	van	langetermijndoelen.	Uit	studie	van	Geijsel	(2009,	In	Schuit	2011)blijkt	dat		
self-efficacy	van	leraren	sterk	verband	heeft	met	hun	professionele	motivatie.	Leraren	met	een	hoge	
self-efficacy	blijken	zich	sterker	op	professionalisering	te	richten	en	vertonen	een	meer	
onderzoekende	houding	om	de	eigen	lessen	te	verbeteren.	Kruger	(2010,	in	Schuit	e.a.,	2011)	en	
Geijsel	(2009,	in	Schuit	e.a.,	2011)	geven	in	hun	onderzoek	weer	dat	in	de	motivatie	van	leraren	een	
toename	is	te	zien	naarmate	zij	de	waarden	en	doelen	van	de	school	meer	‘verinnerlijkt’	hebben		in	
hun	persoonlijke	doelen	als	leraar.	Het	bevorderen	van	een	’onderzoekende	cultuur’	en	
participatieve		besluitvorming	binnen	een	school	blijken	bevorderend	te	zijn	voor	de	motivatie	van	
leraren	en	hun	self-efficacy.	Vooral	de	schoolleiding	heeft	daarbij	een	cruciale	rol	te	vervullen.	Dit	
valt	binnen	het	bereik	van	dit	onderzoek.	Vanuit	de	motivatieprofielen	van	leerlingen	en	
onderwijsstijlen	van	docenten		wordt	binnen	de	onderzoeken	van	Vansteenkiste	e.a.	(2009)	en	
Niemiec	&	Ryan	(2009)	verder	het	verband	gelegd.	

De	Heer-	Heijboer	(2014)	geeft	aan	dat	goed	gemotiveerde	leraren	een	aanstekelijke	werking	hebben	
op	de	motivatie	van	leerlingen.	Als	de	docent	een	breed	scala	van	didactische	benaderingen	gebruikt,	
deze	aanpast	aan	de	inhoud	en	de	context	van	zijn	leerlingen,	leerdoelen	heeft	en	deze	vertelt	aan	
zijn	leerlingen,	dan	is	dit	aanstekelijk	voor	hun	motivatie.	Als	een	docent	het	louter	doet	om	zijn	geld	
te	verdienen,	het	op	de	planning	staat	wat	gedaan	moet	worden,	of	als	de	docent	weinig	of	geen	
interesse	heeft		voor	het	onderwerp,	dan	is	het	moeilijk	voor	leerlingen		om		een	vak	of	les	
interessant	te	vinden.	Een	docent	verhindert	gevoelens	van	competentie	en	doelmatigheid	door	
negatief,	niet	opbouwend	commentaar	en	zal	op	deze	manier	de	studiemotivatie	bij	zijn	leerlingen	
ondermijnen.	

	

Onderwijsstijlen	van	leerkrachten	

Autonomieondersteuning	versus	controle	

De	centrale	vraag	blijft	hoe	wij	vanuit	de	onderbouwing	door	de	theorieën	ons	onderwijs	zo	kunnen	
inrichten	dat	dit	leidt	tot	gemotiveerde	leerlingen	en	met	name	autonoom	gemotiveerde	leerlingen.	
Een	omgeving	die	daaraan	voldoet	is	een	onderwijsleeromgeving	die	gekenmerkt	wordt	door	
autonomie	ondersteuning,	structuur	en	betrokkenheid	(	Vansteenkiste	e.a.,,	2009).	De	stijl	die	de	
leerkracht	daarbij	gebruikt		in	de	omgang	met	zijn	leerlingen	heeft	een	grote	weerslag	op	de	kwaliteit	
van	deze	motivatie.	Door	structurerend	en	autonomie	ondersteunend	op	te	treden	kunnen	
leerkrachten	autonome	motivatie	teweegbrengen	(Reeve	e.a.,	2004	in	Vansteenkiste	e.a.,	2007).	
	
	
In	het	onderzoek	van	Reeve	&	Jang		(	2006)	worden	manieren	van	instructie	gegeven	die	autonomie	
ondersteunend	werken.	Zo	is	een	autonomie	ondersteunende	manier	van	instructie	frequent	en	
bewust	beantwoorden	van	een	door	de	student	gestelde	vraag	(Ja,	daar	heb	je	een	goed	punt),	hints	
geven	of	bemoedigende	opmerkingen	maken	of	de	leerling	de	tijd	geven	op	zijn	eigen	manier	te	
kunnen	werken.	Zo	geven	ze	ook	voorbeelden	van	gedragingen	van	leraren	die	vooral	als	
controlerend	worden	ervaren.	Voorbeelden	van		‘çontrolling	instructional	behavior’	zijn	het	stellen	
van	deadlines,	in	de	zin	van	een	gebrek	aan	tijd	(‘we	hebben	nog	maar	een	paar	minuten	te	gaan’)of	
het	geven	van	oplossingen	of	antwoorden,	voordat	de	student	zelf	heeft	kunnen	nadenken	over	het	
antwoord/ontdekken	wat	het	antwoord	was.		
	
	



Op	basis	van	Reeve	&	Jang	(2006)	en	andere	onderzoeksgegevens	categoriseren	Vansteenkiste	e.a.	
(2007)	drie	belangrijke	componenten		in	autonomie	ondersteunende	leerkrachtgedragingen.	De	
eerste	categorie	gaat	over	het	identificeren	van	interesses		en	persoonlijke	waarden	van	leerlingen	
door	de	leerkracht.	Dan	proberen	autonomie	ondersteunende	docenten		deze	geïdentificeerde		
interesses	en	persoonlijke	waarden	te	voeden.	Een	voorbeeld	uit	deze	tweede	component	kan	zijn	
van	een	leerkracht,	die		door	regelmatig	oprechte	en	onvoorwaardelijke	feedback	te	geven,		de	
leerling	blijft	stimuleren.	De	derde	component	van	een	leerkracht	met	een	autonomie	
ondersteunende	onderwijsstijl	behelst	het	opbouwen	van	nieuwe	innerlijke	drijfveren.		Bepaalde	
regels	die	worden	ingevoerd	of	oninteressante	leerstof,	daarvan	moet	men	de	zin	motiveren	en	
kunnen	verantwoorden	waarom	het	wel	aandacht	verdient.	
	
Een	autonomie	ondersteunend	gedrag	van	een	docent,	die	situaties	creëert	waarin	leerlingen	het	
gevoel	hebben	aan	de	basis	te	liggen	van	hun	leergedrag	,	staat	haaks	op	een	docent	die	een	
controlerende	houding	heeft.		
	
Een	controlerende	houding	van	leerkrachten	houdt	in	dat	leerlingen	moeten	doen	zoals	docent	het	
leerproces	voor	ogen	heeft	en	leerlingen	verplicht	worden	op	een	bepaalde	manier	te	denken	en	te	
handelen.	Er	is	dan	geen	sprake	van	keuze.	Controlerende	leerkrachtgedragingen	kunnen	in	twee	
componenten	worden	onderscheiden	(Reeve	&	Jang,	2006),	namelijk	uitvoeren	van	controlerende	
gedragingen	en	het	gebruiken	van	controlerende	taal.	En	controlerende	leerkracht	zal	in	z’n	gedrag	
eerder	de	nadruk	leggen	op	het	behalen	van	goede	punten	in	plaats	van	je	inspannning	te	belonen	bij	
het	leren	van	nieuw	leerstof.	Een	controlerende	en	dwingende	taal	is	de	manier	waarop	de	
controlerende		leerkracht	de	leerlingen	aanspreekt.	Er	wordt	veel	gesproken	in	‘moeten’	en	
‘verwachten’.		Falende	leerlingen	kunnen	ze	met	gevoelens	van	schuld	en	schaamte	belasten,	wat	
hen	niet	alleen	onder	druk	zet,	maar	ook	leerlingen	het	gevoel	geeft	niet	competent	te	zijn	
(Vansteenkiste	e.a.,	2007).	

Naast	autonomie	bieden	aan	leerlingen	is	het	geven	van	structuur	een	belangrijke	voorwaarde	in	het	
motiveren	van	leerlingen	door	structurerend	leerkrachtgedrag.	Leraren	hebben	de	mogelijkheid	op	
twee	gebieden	structuur	aan	te	brengen,	namelijk	op	het	disciplinaire	vlak	en	wat	betreft	het	
leerproces	van	leerlingen(Vaansteenkiste	e.a.,	2007)	.		Duidelijke	en	consistente	regels		aangeven,	
verwachtingen	opstellen	en	die	ook	consequent	opvolgen	vormen	de	structuur		die	de	leerkracht	
aangeeft	op	het	disciplinaire	vlak.	Leerkrachten	kunnen	daarnaast	het	leerproces	structuren.	
Structuur	bieden	is	belangrijk	omdat	je	dan	een	situatie	schept	waarin	leerlingen	zich	competent	
voelen.	Wanneer	leerlingen	niet	weten	wat	de	leerkracht	van	ze	verwacht	of	geen	idee	hebben	hoe	
ze	de	leerstof	moeten	behandelen	of	aanpakken,	zullen	geen	gevoel	van	competentie	hebben.	Onder	
structuur	worden	alle	leerkrachtgedragingen	verstaan	waarmee	je	duidelijkheid	biedt	aan	leerlingen	
(Hornstra	e.a.,	2016).	Dat	houdt	dan	voor	een	leerkracht	in	dat	hij	duidelijke	doelstellingen	voor	een	
leeractiviteit	aangeeft,	begeleiding	aanbiedt	tijdens	dit	leerproces	en	zowel	gedurende	de	
leeractiviteit	als	erna	een	leerling	van	feedback	voorziet.	Leerlingen	krijgen	op	die	manier	een	
houvast	aangeboden.	Het	tegenovergestelde	van	een	structurerende	stijl	is	een	docent	met	en	
chaotische	houding.	Dat	houdt	in	dat	een	leerkracht	een	onsamenhangende	leeromgeving	creëert,	
die	onduidelijk	is	een	onvoorspelbaar.	Leerlingen	weten	niet	wat	er	van	hun	wordt	verwacht	en	de	
leerkracht	treedt	inconsistent	en	verwarrend	op.	

	

Betrokkenheid	die	Vansteenkiste	e.a.	(2009)	benoemen	als		factor	voor	de	ontwikkeling	van	
autonome	motivatie	staat	voor	een	warme,	bezorgde		en	een	oprecht	geïnteresseerde	houding	die	
de	leerkracht	aanneemt	naar	zijn	leerlingen	toe.	Tegenhangers	zijn	de	docenten	die	geen	interesse	



tonen	in	hun	leerlingen	en	hun	leefwereld.	Het	gaat	hem	louter	om	kennisoverdracht	.	Vansteenkiste	
e.a.	(2009)	noemt	deze	afstandelijke	docenten	ook	wel	de	‘verwaarlozende	leerkrachten’.	

Steun	voor	lerarenautonomie	

Uit	onderzoek	is	gebleken	dat	autonome	motivatie	veel	positieve	effecten	oplevert.	De	vraag	dient	
zich	aan	welke	context	deze	gunstige	vorm	van	motivatie	kan	stimuleren.	Hierin	kan,	uitgaande	van	
de	ZDT,		een	autonomie	ondersteunende	context	een	fundamentele	rol	spelen.	In	Niemiec	&	Ryan,	
(2009)	geven	ze	aan	dat	lesgeven	niet	plaatsvindt	binnen	een	vacuüm.	Volgens	de	ZDT	is	de	
belangrijkste	reden	dat	leraren	een	controlerende	onderwijsstijl	hanteren,		in	plaats	van	een	
autonoom	ondersteunende	aanpak,	de	externe	druk	is	die	op	hen	wordt	uitgevoerd.	Dit	blijkt	uit	
verschillende	onderzoeken	onder	leraren	in	Canada	en	Israël	(	Pelletier	e.a.	2002,	Roth	e.a.	2007	in	
NIemiec	&	Ryan,	2009).	Vanuit	de	ZDT	zijn	hiervoor	2	verklaringen	te	geven.	Ten	eerste,	wanneer	de	
behoefte	aan	autonomie	bij	docenten		wordt	genegeerd,	des	te		geringer	is	hun	creatieve	energie	en	
enthousiasme	die	ze	naar	voren	kunnen	brengen	tijdens	hun	lesgeefpraktijken.	De	tweede	verklaring	
is	dat	de	hedendaagse	druk	die	op	leerkrachten	wordt	uitgeoefend	omtrent	nadrukkelijk	omschreven	
opbrengsten	binnen	het	onderwijs	het	terugvallen	versterkt	op	extrinsiek	gerichte	maatregelen		die	
meer	inspirerende,		en	interessante	lerarenactiviteiten	belemmeren,	die	anders	zouden	worden	
gebruikt.	“	Dus	naarmate	schoolleidingen	en	beleidsmakers	vergeten	rekening	te	houden	met	zowel	
de	motivatie	van	leraren	als	van	leerlingen,	en	in	plaats	daarvan	vertrouwen	op	controlerende	
maatregelen	die	verantwoording	afdwingen,	zullen	diegenen		die	betrokken	zijn	bij	het	leerproces	
achteruitgaan	in	motivatie	en	leeropbrengst”(Deci		&	Ryan,	2002,	in	Niemiec	&	Ryan,	2009)	

	

Integratie	van	de	motivatietheorieën	in	de	praktijk	/conclusie	

Leraren	als	‘linking	pin’:	intermediair	maatschappelijke	socialisatie	–	leerlingenmotivatie		
…………………………………………………………………..	 	
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