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Voorwoord
Voor u ligt het resultaat van een jaar praktijkonderzoek op mijn school, het Cambreur
College te Dongen. Daar ben ik al 33 jaar werkzaam als docent levensbeschouwing,
mentor, coach en docentonderzoeker.
Ik heb een mooi beroep en doe mijn werk met plezier. De omgang met jonge mensen
in de meest belangrijke fase van hun leven, het overdragen van kennis en nadenken
over levensvragen in mijn vakgebied, de begeleiding van leerlingen en collega’s en
de aanpak van vraagstukken in de praktijk geven mij veel voldoening.
Opnieuw lees ik in de krant: “Nergens ter wereld zijn scholieren zo ongedisciplineerd
en ongemotiveerd als in Nederland.” (Walsum, 2016)
Ook ik erken en herken bij veel leerlingen de lage motivatiegraad. Dat zie je dagelijks
in de uitvoering van hun school- en huiswerk. Hoe kan dat verbeteren?
Ik denk dat het goed is je als leraar te verdiepen in het proces van motivatie. En dat
doe ik dus in dit onderzoek. Zou het kunnen dat de combinatie van discipline en
motivatie, -ook in bovenstaande krantenkop genoemd-, te vanzelfsprekend gemaakt
wordt? Betreft het niet één vorm van motivatie? Krijgt de Nederlandse leerling meer
vrijheid en zelfstandigheid en is dat dan wellicht het verschil met het onderwijs in
andere landen?
In mijn lange onderwijsloopbaan heb ik ervaren dat vertrouwen geven aan leerlingen
de basis vormt van (willen) leren en presteren. Alleen zo kan motivatie ontwikkeld
worden, want het is geen kant-en-klaar product maar een proces waarin de docent
een cruciale rol kan en moet spelen.
Eerst aanmoedigen en dan zonodig corrigeren, niet andersom.
Is vanuit deze gedachte een passend antwoord te vinden?
Veel plezier met het lezen van mijn onderzoek!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dit praktijkonderzoek zou onmogelijk zijn geweest zonder
- Inzicht, advies, begeleiding en aanmoediging:
*Rian Aarts en Kitty Leuverink en alle collega-onderzoekers AOS.
- Medewerking:
*Alle leerlingen havo 3 en 4, schooljaar 2017-2018, met name Max Arnouts, Sam
Dirkse, Pleun van Dongen, Kelvin Fens, Rik Grootswagers, Layla Kleijberg, BeauAimée Mols, Thomas Pijnenburg, Naomi Schmid, Lars Spijkers, Jessy Timmerman
*Alle collega’s van havo-3 en 4 en daarbij ook met name Marianne Bertens, Patrick
de Bruijn, Titus Frankemölle, Ad van der Heijden, René Hermans, Anne-Marie van
Hulten, Ruud van der Meer, Anne Peters, Dianne Rijnen, Jan van Riel, Piet
Robben, Cindy Schade, Eugenie Smienk-Faes,Ton Sprangers, Brian Tennebroek,
Bram Thielen, Karlijn Vlaardingerbroek, Helga van der Weele, Margot Weijers
- Tijd en reflectie: * Anne, Mark en Ingeborg

Dank je wel!
Peter Kuijpers
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Samenvatting
Werken op en voor school wordt door een groot gedeelte van de leerlingen in het
voortgezet onderwijs per definitie al bestempeld als niet leuk of niet interessant.
En dat geldt zeker voor het huiswerk. Ze hebben er een grote hekel aan.
Veel onderwijs wordt ervaren als iets dat moet gebeuren. Het heet ook ‘leerplicht’.
Waarom willen mensen leren? Wanneer willen mensen leren? Hoe leren mensen?
In dit onderzoek wordt met behulp van literatuur- en praktijkanalyse antwoorden
gegeven op deze vragen over ‘leerbereidheid’.
En het wordt toegespitst op de vraag hoe we de resultaten bij het huiswerk kunnen
verbeteren door de mate en de kwaliteit van de onderliggende motivatie te verhogen.
Die leermotivatie wordt op haar beurt gevoed door drie onderliggende factoren:
verbondenheid, competentie en autonomie. Het is de primaire taak van de docent om
voorwaarden te scheppen zodat aan deze drie basisbehoeften wordt voldaan.
Dan zal een leerling aan het (huis)werk wíllen gaan!
We presenteren in dit onderzoek concrete handreikingen op welke wijze docenten
kunnen bijdragen om de motivatie, en dus prestatie, bij de leerlingen te verbeteren.
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Hoofdstuk 1: Inleiding
1.1 Aanleiding tot het onderzoek
Ik werk als docent op het Cambreur College te Dongen. Daar verzorg ik lessen
levensbeschouwing aan de klassen van onder- en bovenbouw van havo-vwo. Mijn
school is een brede scholengemeenschap met 1251 leerlingen (schoolgegevens per
1-10-2017) verdeeld over VMBO, MAVO, HAVO en VWO. Aan het vmbo is
leerwegondersteunend onderwijs verbonden en binnen havo en vwo kunnen
leerlingen tweetalig onderwijs volgen. De school is ingericht in kleinere eenheden en
kent een duidelijke verticale inrichting met op iedere afdeling een redelijk vast team
van docenten onder leiding van een teamleider. Naast deze kleinschalige organisatie
staat het Cambreur College bekend als een streekschool met een vriendelijk karakter
en een veilige omgeving waarin we de leerlingen een brede vorming willen
meegeven.
In mijn functies kom ik in aanraking met vragen die in de school leven en ik wil graag
een bijdrage leveren om waar mogelijk zaken in onze school te verbeteren. Die
houding ligt ook ten grondslag aan mijn praktijkonderzoek naar de problematiek van
zittenblijven in havo-4 (Kuijpers, 2014).
Na benoeming per 1 augustus 2017 tot (tijdelijk) LE-docent krijg ik coördinerende en
coachende taken op het gebied van onderzoek binnen mijn school. Tegelijkertijd kies
ik ervoor om opnieuw ‘het goede voorbeeld te geven’ door de start van een tweede
praktijkonderzoek, ook weer in het kader van AOS- (Academische Opleidingsschool)
Brabant. Dit samenwerkingsverband tussen opleidingsinstituten (University Tilburg
en Fontys) en OMO- (Ons Middelbaar Onderwijs) scholen wil mede bevorderen dat
(aankomende) docenten door middel van onderzoek binnen de eigen school zoeken
naar antwoorden op praktijkvragen (Donk & Lanen, 2009).
De motivatie voor praktijkonderzoek ligt voor mij in het samengaan van twee zaken.
Enerzijds kan ik me richten op ontwikkeling van eigen onderzoeksvaardigheden en
anderzijds wil ik me verdiepen in een onderwerp of een probleem in de dagelijkse
werkpraktijk en vandaaruit oplossingen aanreiken.
Eén van die problemen die ik met enige regelmaat hoor zijn de vraagtekens die
zowel leerlingen als docenten plaatsen bij het huiswerk.
Is huiswerk wel zinvol en/of noodzakelijk? Waarom geven docenten wel of geen
huiswerk? Waarom maken/leren leerlingen wel of geen huiswerk? Welke bijdrage
levert huiswerk aan onderwijs in het algemeen en aan prestaties van leerlingen?
Ik en ook anderen binnen de school zijn benieuwd naar de antwoorden op deze
vragen. Er zijn positieve reacties over mijn onderzoek bij vakcollega’s, teamleiders
en directie. Dat geeft mij ook het vertrouwen dat er binnen de school serieus naar de
uitkomsten zal worden gekeken en dat aanbevelingen toegepast zullen worden. Ik
heb echter ook gewaarschuwd voor al te hoge verwachtingen dat de problematiek
rond het huiswerk wel snel opgelost zal zijn. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat
we stappen in de goede richting kunnen zetten. Een eerste stap is dit onderzoek!
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1.2 Context van het onderzoek
Laat ik bij mezelf beginnen: “Denkend aan huiswerk zie ik.......”
Als kind op de basisschool was huiswerk voor mij een onbekend fenomeen en daar
was ik blij mee. Temeer omdat ik wel vaak hoorde dat in mijn Nederlands-Belgische
tweelingdorp Baarle-Nassau-Hertog de Belgische kinderen vanuit de lagere school
wel altijd al huiswerk kregen. Nederlandse kinderen én ouders vonden dat ‘onzinnig’.
Voor mij was het dan ook de grootste verandering toen ik zelf op de middelbare
school, het Odulphuslyceum te Tilburg, terecht kwam. Daar kreeg ik verplicht mijn
eerste schoolagenda en daarop schreef ik altijd ieder jaar: ‘dagboek van ellende!’.
En dat zegt precies hoe ik huiswerk in die jaren heb ervaren. Over het algemeen heb
ik dat braaf gemaakt en geleerd, maar iedere dag dat het werk klaar was werd die in
de agenda ook steevast af- en doorgestreept.
Dat veranderde in mijn jaren als student en ook bij vervolgopleidingen en cursussen
gedurende mijn onderwijsloopbaan. Ik ervoer het niet meer als verplicht huiswerk
maar als zelfstudie. Het werd voorbereiding van hoor- en werkcolleges, tentamens
en praktijkopdrachten.
Ik ben er bijna zeker van dat deze persoonlijke ‘huiswerkervaringen’ de belangrijkste
verklaring zijn voor het feit dat ik zelf in mijn functie als docent zelden of nooit
huiswerk geef aan mijn leerlingen. Uitzondering daarop zijn het laten (be)schrijven
van persoonlijke meningen, verhalen of gebeurtenissen en het opgeven van leerwerk
voor toetsen. Een (on)bewuste keuze?
Op mijn school is huiswerk natuurlijk ook een gespreksonderwerp. Het ‘opgeven’ en
registreren, het controleren en toetsen en de maatregelen bij het niet of onvoldoende
verzorgen van het huiswerk, zijn dagelijks terugkerende rituelen. En zoals zo vaak is
de negatieve berichtgeving over huiswerk vaker in het nieuws dan de positieve
constateringen. Dat laat onverlet dat we toch wel kunnen spreken over een
huiswerkproblematiek. Klachten hierover komen van zowel leerlingen, docenten en
ook ouders. In rapportvergaderingen, leerling-besprekingen en teambijeenkomsten
spreken docenten met regelmaat over leerlingen die ´niks doen´, ´niet kunnen
plannen´, ´niet leren´, en ´overschrijven´. Leerlingen klagen over ´te veel´, ´te
moeilijk´ of ´nutteloos werk´. Ouders laten soms weten dat hun kind huiswerk niet
hoeft te doen of ze mopperen dat hun kind onvoldoendes haalt ´terwijl die zo goed
heeft geleerd en ik het zelfs heb overhoord´. Voor mij allemaal concrete aanwijzingen
met een onderliggende problematiek. Dit alles vormt dus mede de aanleiding en
motivatie tot het verrichten van dit praktijkonderzoek. Ik wil me verdiepen in dit
probleem dat zich voordoet in de dagelijkse werkpraktijk en vandaaruit handreikingen
bieden om het aan te pakken.
Binnen de school zijn er al wel maatregelen genomen.
Docenten proberen met beloning de leerlingen te stimuleren om hun huiswerk goed
te verzorgen. Bonuspunten, het maken van huiswerk in de klas, kwijtschelden van
huiswerk of het trakteren door de mentor als de gehele klas per persoon weinig of
geen negatieve aantekeningen over het huiswerk in Magister heeft staan.
In het ´Plan van aanpak havo´ (Bijlage 1) staat ieders verantwoordelijkheid ten
aanzien van huiswerk omschreven. De leerling moet het maken, de ouders
controleren en bewaken, de docenten geven het duidelijk aan en motiveren de
leerlingen hierin en sanctioneren waar nodig. Verder zorgt de teamleider voor extra
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maatregelen bij het onvoldoende maken van het huiswerk. Iedere keer dat het
huiswerk niet gemaakt is wordt door de docent een ‘H’ geregistreerd en telkens
wanneer leerlingen hun studiemateriaal zijn vergeten staat er een ‘S’ in Magister. Bij
ieder vijftal aan H en S (per periode) moeten leerlingen in de laatste week van iedere
periode twee uur nakomen om te werken op school. De maatregel wordt vooral
omschreven als extra voorbereiding voorafgaand aan de toetsweek en niet zozeer
als sanctie. Het staat daarom ook bekend als de EVA (evaluatie)-week. In dit
systeem kan dus 16 x een H en/of S -mits maximaal 4 in één periode- ongestraft
blijven.
Verder heeft de school jarenlang een huiswerkklas waar leerlingen kunnen studeren.
Zij kunnen zich hiervoor opgeven en het is vooral bedoeld om een rustige werkplek
te bieden en regelmaat in het maken en leren van huiswerk te creëren en dat
gedurende twee middagen per week. Sinds dit schooljaar bestaat deze huiswerkklas
niet meer. Het is nu uitbesteed aan het huiswerkinstituut Spectrum Brabant. Ouders
kunnen daar hun kind aanmelden en na het maken van een plan van aanpak wordt
huiswerkbegeleiding op maat (en tegen betaling) aangeboden. Dat is dan als regel 2
uren per dag en dat gedurende drie dagen per week (Bijlage 2).
Bovenstaande zijn allemaal curatieve maatregelen om de druk op te voeren bij
leerlingen om toch vooral het huiswerk te maken en te leren. Mijn grootste bezwaar
is dat er wordt gesproken over en niet mét de leerling over zijn huiswerkervaringen.
Het gaat niet over preventie, over motivatie, aanpak, nut en noodzaak van huiswerk.
Willen leerlingen en docenten uiteindelijk niet allemaal dat huiswerk gemaakt en
geleerd wordt, dat het zinvol is, dat het resultaat oplevert en dat het kan (in tijd en
aanpak)? En ook nog de vraag waarom de school in het algemeen en docenten in
het bijzonder eigenlijk huiswerk meegeven?
Meer dan genoeg vragen en redenen vanuit de school om het een en ander eens
onder de loep te nemen! Daarom dus een onderzoek naar huiswerk op onze school.
Het kan op onze school duidelijkheid, nieuwe inzichten en concrete handreikingen
verschaffen. Het vraagt wel een open mind: objectieve bestudering van het
probleem, vraagtekens durven plaatsen bij de huidige praktijk en
vanzelfsprekendheden los (kunnen) laten.
Zo is dit praktijkonderzoek een uitnodiging tot reflectie en nieuw elan, zowel voor
leerlingen als leraren. Wellicht kan het huiswerk dan wijzigen van een strijdtoneel in
een leertraject, want “Huiswerk, daar kun je wat van maken én leren!
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Hoofdstuk 2: Oriëntatie
2.1 Huiswerk op het Cambreur College in cijfers
Huiswerk in havo-3 en 4 op het Cambreur College kunnen we o.a. in kaart brengen
door te kijken naar cijfers over het schooljaar 2016-2017 (01/8/2016 t/m 31/7/2017).
Ik maak de keuze voor deze klassen vanwege een tweetal redenen. Persoonlijk geef
ik de meeste lessen in deze klassenlagen en bovendien is dan zowel onderbouw als
bovenbouw in beeld. We kijken daarbij naar het aantal malen dat er in havo-3 en
havo-4 een H en een S werd geregistreerd in magister (zie tabel 1 en 2). Een H.
staat voor ‘huiswerk niet in orde’; een S. staat voor ‘studiespullen niet bij zich’.
Tabel 1: geregistreerde H en S in havo-3 schooljaar ’16-’17 (in aantallen)

Havo-3

Leerlingen

H.

S.

Totaal

H3A:
H3B:
H3C:

26
27
13

190
290
84

97
66
45

287
356
129

Totaal:

66

564

208

772

8,54

3,15

11,6

Gemiddelde:

Tabel 2: geregistreerde H en S in havo-4 schooljaar ’16-’17 (in aantallen)

Havo-4

Leerlingen

H.

S.

Totaal

H4A:
H4B:
H4C:

27
29
21

225
228
148

52
50
27

277
278
175

Totaal:

77

601

129

730

7,80

1,67

9,48

Gemiddelde:

Uit bovenstaande cijfers zou blijken dat er een verbetering zit in het maken van het
huiswerk als je havo-3 vergelijkt met havo-4. Ook zou je in de tabellen kunnen zien
dat huiswerk over het algemeen goed gemaakt wordt. Kijkend naar het gemiddelde
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aantal dat huiswerk niet gemaakt wordt dan is dat 11,6 respectievelijk 9,48. Stel nu
eens dat havo-3 en 4 leerlingen van de 30 lesuren per week 15 x huiswerk krijgen en
dat gedurende zo’n 30 weken per jaar. Dan is van het totaal aantal malen huiswerk
van 450x per jaar grofweg 5% niet in orde en 95% wel in orde. Deze cijfers schetsen
dus een zeer positief beeld, maar daarbij zijn toch enkele kanttekeningen te plaatsen.
Inzoomende op de aantallen H en S per leerling zien we dat 10 van de 66 leerlingen
in havo-3 meer dan 20 aantekeningen hebben (variërend van 21 tot 48). In havo-4
gaat het hierbij om 5 van de 77 leerlingen (variërend tussen 23 tot 34). In
percentages wil dat zeggen dat 9,5% van alle leerlingen in havo-3 en 4 (aantal:143)
30,5% van alle H en S (aantal:1502) voor hun rekening nemen.
Leggen we in deze berekening de grens bij meer dan 16 aantekeningen per jaar per
leerling (in principe verdeeld over 4 perioden vrij van bestraffing), dan ontstaat het
volgende beeld. In havo-3 hebben dan 14 van de 66 leerlingen meer dan 16x H en S.
In havo-4 zijn dat 10 van de 77 leerlingen. In percentages neemt dan 16,7% van alle
leerlingen in havo-3 en 4 (aantal:143) 41,3% van alle H en S (aantal:1502) voor hun
rekening.
Concluderend is duidelijk dat bovenstaande gegevens weinig zeggen over de mate
waarin huiswerk daadwerkelijk wel of niet gemaakt en/of geleerd wordt. De cijfers zijn
wat dat betreft boterzacht. Wel is het zo dat het niet op orde hebben van huiswerk
zich concentreert bij een relatief kleine groep leerlingen.
Bij een weergave van alle H en S per vak en per docent ontstaat het volgende beeld:
Tabel 3: geregistreerde H en S in havo-3 en -4 per docent en vak schooljaar ‘16-‘17 (in aantallen)

Docenten
Havo-3/4
(anoniem)
A1.
A2.
B3.
B4.
C5.
C6.
C7.
C8.
D9.
C6.
E10.
E11.
E12.
F13.
F14.
G15.
G16.
H17.
H18.
H19.

Docent Docent
Havo-3 Havo 3
H. S. H. + S.
23
30
9
6
47
8
11
0
33
97
0
107
0
10
0
24
-

0
2
5
2
13
15
0
0
11
15
11
30
0
0
2
7
-

23
32
14
8
60
23
11
0
44
114
11
137
0
10
2
31
-

Docent
Havo-4
H. S.
133
11
9
59
73
18
26
68
0
11

46
8
0
9
0
4
5
0
9
5

Docent
Havo-4
H. + S.

Vakken
Havo-3/4
H.+ S.

179
19
9
68
73
22
31
68
9
16

Nederlands
234
Engels
42
Wiskunde
159
Rekenen
84
Frans
191
Duits
168
Geschiedenis
78
Aardrijkskunde
58
12
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J20.
J21.
J22.
J20.
K23.
K24.
L25.
L26.
L27.
L28.
M29.
M30.
N31.
N32.
P33.
P34.
P35.
P36.
Q37.
Q38.
R39.
B4.
R40.
S41.

42
32
11
19
1
16
0
22
0
0
0
0
8
0
0
2
-

12
38
2
5
4
1
0
2
0
0
14
0
0
0
4
14
-

P36
T42

-

-

C6.

-

M30.
P35.
U43.

0
0
91
0
11(?) 2
5
3
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 12

0
91
13
8
0
9
0
0
0
0
0
28

-

56
0

16
0

72
0

-

-

10

0

10

-

-

-

0

0

0

-

-

-

21
0

0
0

21
0

Levensbeschouwing
4
Engels +
EiB
16
Portfolio
Economie en M&O
28
Maatschappijleer en –
wetenschappen
72
Informatica
10
Kunst-Beeldend
0
Culturele/kunstzinnige
Vorming
21

746

1513

558 209

54
70
13
24
5
17
0
24
0
0
14
0
8
0
4
16
-

767

618 128

Natuurkunde
124
Scheikunde
128
Biologie
43(?)
Tekenen
24
Lichamelijke oefening
23
Havisten Competent
(Haco)
8

Kijkend naar deze gegevens constateren we dat een grote hoeveelheid H en S zich
concentreert bij enkele vakken, met name Nederlands, Frans, Duits, Wiskunde en
Natuur- en Scheikunde. En binnen deze vakken zie je hoge aantallen bij één docent.
Van het totaal H en S nemen deze 6 vakken 66% voor hun rekening (1004/1513) en
binnen deze 6 vakken zijn 6 (van de 16, dus 37,5%) docenten verantwoordelijk voor
72% van de H en S registratie (725/1004). Wordt nu juist bij deze vakken en leraren
het huiswerk zo slecht verzorgd of zijn zij degenen die controleren en registreren?
Hierover geven deze cijfers geen uitsluitsel. Wellicht komt er meer duidelijkheid als
we aan de docenten en de leerlingen de vraag stellen wat zij inhoudelijk denken bij
het fenomeen huiswerk.
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2.2 Denkbeelden over huiswerk
Verdere verkenning van het praktijkprobleem is bereikt met de volgende mindmap:

Waar denk je aan?

Huiswerk

Deze mindmap is ter invulling voorgelegd aan vijf leerlingen uit havo-3 (3 meisjes en
2 jongens), zes leerlingen uit havo-4 (3 meisjes en 3 jongens) en aan 8 collega’s die
lesgeven in havo 3 en/of 4. De docenten kwamen uit de secties Duits, Nederlands,
Natuurkunde/Scheikunde, Nederlands, Wiskunde, Geschiedenis, Beeldende
vorming, Economie/Management & Organisatie en Frans.
Zowel bij docenten als leerlingen zijn de opmerkingen over huiswerk te verdelen in
een viertal aspecten: algemene zaken, controle, beleving en verbeteringen.
Voor een volledig overzicht verwijs ik naar bijlage 3 en 4. Hieronder schets ik de
opvallendste punten, verschillen tussen leerlingen en leraren en enkele voorlopige
bevindingen:
a. Algemene zaken bij huiswerk: inhoud, voorwaarden en vaardigheden
In deze categorie worden opmerkingen gemaakt over een vijftal zaken. Ten
eerste over het materiaal dat bij huiswerk wordt gebruikt zoals pennen,
agenda, laptop, bureau enz. Daarnaast zijn er punten die te maken hebben
met de plek van huiswerk: kamer, thuis, Open Leer Centrum, enz. Ten derde
wordt de inhoud van het huiswerk aangegeven: maken, leren, opdrachten,
projecten, oefeningen en proefwerken/toetsen. Een vierde groep zou je de
vaardigheden kunnen noemen die bij huiswerk een rol spelen zoals denken,
schrijven, nakijken, (extra) oefenen, plannen, samenvatten en voorbereiden.
Docenten noemen bij deze laatste groep een aantal vaardigheden die niet
door leerlingen worden vermeld: vragen stellen, structuur aanbrengen, inzicht
en overzicht verwerven, hoofd- en bijzaken leren onderscheiden, verdieping,
herhaling en samenwerken. En tenslotte benoemen alleen de docenten als
vijfde punt een aantal voorwaarden die bij huiswerk een belangrijke rol spelen:
regelmaat, rust, concentratie, vertrouwde omgeving, afwisseling, pauze en
ontspanning, spullen klaarleggen, studiewijzers, tijd en ondersteuning door
ouders/docenten.
b. Controle van huiswerk: maatregelen
Hier worden door docenten en leerlingen de bekende zaken genoemd die op
onze school een rol spelen, zoals de H en S, de Eva-week en overhoren. Er
worden geen opmerkingen geplaatst over nut en noodzaak van controle en
straf.
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c. Beleving van het huiswerk: motivatie en resultaat
Bij de leerlingen is dit één lange waslijst van uiterst negatieve opmerkingen.
Huiswerk is saai, vermoeiend, veel te veel werk, irritant, verplichtend, zinloos
en soms moeilijk. En zij klagen vooral dat het zoveel (vrije) tijd in beslag
neemt en zo ook stress veroorzaakt. Om met dit alles toch om te gaan lezen
we waarschijnlijk ook opmerkingen als: overschrijven, afraffelen, excuusjes,
afgeleid en doorsturen. Ze ervaren niet het nut van huiswerk. De zeldzame
positieve opmerkingen handelen over het feit dat ze beter kunnen scoren bij
toetsen of ze maken het alleen als het onderwerp interessant is.
Bij de docenten overheerst in deze categorie eerder een kritische houding.
Ook zij (h)erkennen dat het saai, veel, stressvol en verplicht is en dat
leerlingen het proberen te ‘ontduiken’. Tegelijkertijd stellen zij nogal wat
vraagtekens bij de vanzelfsprekendheid van huiswerk en worden zorgen geuit.
Is het systeem niet toe aan vernieuwing, ‘werken op maat’ en herijking van zin
en doel? Overigens zijn er hier geen opmerkingen over het totaal afschaffen
ervan. Ze zien het huiswerk meer als noodzaak. De redenen daarvoor
worden aangegeven in de laatste en vierde categorie.
d. Verbeteringen bij huiswerk: suggesties en alternatieven
De leerlingen doen in deze categorie vooral suggesties om de problemen die
zij ervaren bij het huiswerk (zie punt c) aan te pakken. Ze willen minder
huiswerk of alleen leerwerk. Daarnaast willen ze meer spreiding van huiswerk
over dagen en vakken. Tevens is er de suggestie dat er rekening gehouden
wordt met de hoeveelheid huiswerk in combinatie met het moeten maken van
toetsen, met een lang dagrooster en met andere tijdsbesteding of activiteiten.
Ook het maken van (een gedeelte van) het huiswerk tijdens de les of op
school worden genoemd. Het zijn allemaal punten die aangegeven worden om
de tijdsdruk te verminderen. Enkele opmerkingen gaan over betere uitleg.
Bij de leraren worden oplossingen voor de tijdsdruk ook wel genoemd maar
veel en veel minder. Genoemde suggesties zijn: maximaal een kwartier per
lesuur, ‘schoolwerk’ in plaats van huiswerk, betere afstemming, verdeling en
spreiding van toetsen en huiswerk en een betere planning en efficiency. De
punten echter die genoemd worden over nut, betrokkenheid en rendement
van huiswerk zijn veelvuldiger: -feedback, -differentiëren, -nut en noodzaak
van huiswerk vooraf en telkens toelichten, -beloningen voor het goed
verzorgen van huiswerk, - nadenken over het automatisme van huiswerk, nadenken of de leerlingen zelf huiswerk kunnen benoemen of aangeven, kritische houding over hoe, wat en waarom, - tips en verbeteringen aangeven,
en -schoolbeleid maken t.a.v. huiswerk.
Uit deze inventarisatie met behulp van de mindmaps zijn de volgende bevindingen te
formuleren.
Huiswerk wordt door leerlingen vooral als tijdrovend ervaren en bovendien is het saai
en moeilijk. De docenten (h)erkennen dit. Leerlingen noemen nauwelijks punten die
in het voordeel van huiswerk pleiten, laat staan dat ze het nut of de noodzaak ervan
inzien. Bij leraren is dit juist wel het geval. Zij vermelden vooral het positieve effect
van huiswerk mits een aantal voorwaarden aanwezig zijn en bepaalde vaardigheden
zijn of worden ontwikkeld. Dat betreft dan tijd, energie, regelmaat, beloning/straf,
rust, uitleg, ondersteuning, planning en motivatie.
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Daarnaast blijkt dat zowel leerlingen als docenten zoeken naar mogelijkheden om de
huiswerkproblematiek aan te pakken. Er is een duidelijke bereidheid om te kijken
naar mogelijke oplossingen, getuige de grote hoeveelheid suggesties! Die betreffen
niet alleen zakelijke aspecten van tijd en spreiding maar ook motivatie en prestatie.
Natuurlijk staan de cijfers en meningen van leerlingen en docenten over het huiswerk
in havo 3 en 4 op het Cambreur College niet op zichzelf. Zij maken onderdeel uit van
de havoproblematiek in het algemeen en de discussie over huiswerk in het bijzonder.
Daarom volgt hieronder een inventarisatie van de belangrijkste facetten die in de
literatuur hierover worden genoemd:

2.3 Literatuurverkenning huiswerkproblematiek
Welke aspecten verbonden aan het thema huiswerk blijken uit een eerste algemene
verkenning van de literatuur? Daarbij is vooral gekeken naar publicaties die hierover
de laatste tien jaren zijn verschenen en daarbij is het niet de pretentie volledig te zijn.
2.3.1 Discussie
Er woedt al geruime tijd een algemene discussie of huiswerk überhaupt wel of niet
noodzakelijk is. Voor- (Marzano & Pickering, 2007) en tegenstanders (Kohn, 2006)
hebben daarbij zo hun argumenten. Als voordelen van huiswerk wordt daarbij
verwezen naar verdere oefening en verwerking van de leerstof die in de les aan bod
is geweest maar het kan ook een betere voorbereiding van de les betreffen. Het
ontwikkelen van diverse studievaardigheden wordt ook veelvuldig genoemd:
doorzettingsvermogen, zelfstandig werken en zelfvertrouwen. Bovendien vormt
huiswerk het middel waarmee communicatie tot stand komt in de driehoek docentleerling-ouders. De tegenstanders benadrukken dat er tegenstrijdige uitkomsten zijn
in alle onderzoek naar effectiviteit van huiswerkhoeveelheid en -tijd. Dat het huiswerk
de leerprestaties zou bevorderen wordt zelfs een mythe genoemd (Janssens, 2015).
Daarbij wordt vaak verwezen naar Finland dat in de ranglijsten van goed onderwijs
bovenaan prijkt maar waar de leerlingen nauwelijks huiswerk krijgen en ook nog
minder lesuren op school dienen te zijn. Ook zegt men dat huiswerk bij kinderen tot
stress, demotivatie en frustratie kan leiden. Goede leerlingen vinden het
tijdverspilling of weinig uitdaging bieden en minder goed presterende leerlingen
kunnen het niet aan en voelen zich (nog) dommer. In de communicatie met de
docent en thuis zou het zelfs eerder tot conflict dan tot consensus leiden.
De achtergrond van deze discussie wordt gevormd door een filosofie over het leren
zelf. Is leren vooral reproductie en oefening en moet dat dan ook nog verplicht thuis
gebeuren? Of dient leren gericht te zijn op inzicht en begrip en stimuleert het de
creativiteit van mensen? En hoe voelen en denken de leerlingen daar zelf over?
2.3.2 Huiswerk en prestatie
In vele (Engelstalige) studies is de relatie tussen huiswerktijd en schoolprestaties
van leerlingen het belangrijkste onderwerp. Uit studies in meerdere landen blijkt dat
de hoeveelheid tijd die (wekelijks) aan huiswerk wordt besteedt een positief
significante relatie heeft met resultaten, zowel op klas- als individueel niveau
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(Trautwein, 2007; Cooper 2001). Wel wordt hierin duidelijk dat bij meer dan 10 uur
huiswerktijd per week het rendement juist afneemt. Mogelijke oorzaak zou zijn dat
minder getalenteerde leerlingen (met dus lagere cijfers in prestatie) meer tijd nodig
hebben om het huiswerk af te krijgen in vergelijking met ‘goede’ leerlingen. De relatie
tussen huiswerktijd en prestaties blijkt echter ook weer niet universeel te zijn.
Analyses in 40 landen (Dettmers, Trautwein & Lüdtke, 2009) laten verschillende
uitkomsten zien en bleken niet in staat deze relatie volledig op te helderen. Het blijkt
(Trautwein & Köller, 2003) dat andere factoren dan alleen de hoeveelheid tijd de
leerprestaties van huiswerk veel meer zouden beïnvloeden zoals kwalitatief goede
instructie, hoeveelheid huiswerk, schoolloopbaan en sociaaleconomische posities.
Bovendien lijkt er verschil te bestaan tussen de aangegeven en de werkelijke
hoeveelheid huiswerktijd. Trautwein en Köller (2003) houden daarom een sterk
pleidooi voor onderzoek naar huiswerk in relatie tot degelijke psychologische en
onderwijskundige theorieën. Op basis daarvan kunnen concrete voorwaarden
worden geformuleerd hoe het huiswerk hogere leeropbrengsten tot stand kan
brengen.
Hiermee komen we op een tweede belangrijke punt in de internationale discussie
over huiswerk: het verband tussen huiswerkinspanning (effort) en prestaties.
Hierbij wordt door diverse onderzoekers aangegeven dat naarmate leerlingen verder
in het schoolsysteem komen ook de invloed van het (daadwerkelijk uitgevoerde)
huiswerk op prestatie toeneemt (Cooper & Lindsay, 1998; Cooper & Valentine, 2001;
Trautwein, 2003). Leerlingen die serieus aandacht besteden aan het huiswerk
presteren daarmee beter dan leerlingen die niet of nauwelijks huiswerk maken.
Een studie naar de mate van inspanning van leerlingen bij het huiswerk (Trautwein &
Lüdtke, 2008) laat zien dat het belangrijk is om daarbij in de gaten te houden hoe zij
de waarde en de kwaliteit van het opgegeven huiswerk beoordelen.
Andersom blijkt ook een waarheid te bevatten. Leerlingen die investeren in het doen
van hun huiswerk laten ook een positieve ontwikkeling zien in ‘conscientiousness’,
(Göllner, et al., 2017). Deze term is te omschrijven met woorden als plichtsbesef en
verantwoordelijkheid ten aanzien van het eigen leerproces.
2.3.3 Huiswerk en motivatie
We belanden zo bij het grote thema van de houding van de leerling ten aanzien van
het huiswerk. In recente studies en publicaties wordt daaraan steeds meer aandacht
gegeven. Het is een pleidooi voor een meer persoonlijk gerichte benadering.
Daarbij worden beide elementen van huiswerkuitvoering en huiswerktijd gekoppeld
aan individuele leerlingen. Hieruit volgt dan een omschrijving van vijf huiswerktypes
die we onder leerlingen zouden aantreffen (Flunger e.a., 2017): fast en high-effort
learners, average students, struggling learners en minimalists. De invloed van de
volgende individuele factoren zijn daarbij van invloed: motivatie, geslacht, karakter,
intelligentie, waarden en competenties.
De motivatie van leerlingen om hun huiswerk te maken speelt daarbij de hoofdrol. In
twee onderzoeken (Joosten & Wardt, 2010; Akker & Haagen, 2011) wordt dit onder
de loep genomen vanuit de zelfdeterminatietheorie. Hierin staat de vervulling van
drie basisbehoeften centraal teneinde motivatie bij huiswerk te bereiken en/of te
vergroten: autonomie, verbondenheid en competentie.
In andere studies (Sierens & Vansteenkiste, 2009; Vansteenkiste, Soenens, Verstuyf
& Lens, 2009) worden op basis hiervan een viertal motivatieprofielen beschreven die
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wel overeenkomsten vertonen met de vijf hierboven genoemde huiswerktypes. Uit
een ander onderzoek (Vlaszaty, 2013) blijkt de interessante conclusie dat motivatie
op zich en allerlei redenen die we aan leerlingen vertellen over het nut van huiswerk
voor het leren niet voldoende zijn. Het zal voor leerlingen vertaald moeten worden in
een concrete aanpak.
2.3.4 De rol van leraren, leerlingen, ouders en digitalisering
De docent heeft bij huiswerk een belangrijke rol en dat niet enkel als opdrachtgever.
Het is immers een docentgestuurde activiteit. Als de leraar het huiswerk duidelijk
uitlegt, er serieus aandacht aan besteedt en controleert, zal de leerling meer zijn best
doen (Vlaszaty). Positieve effecten van controle van het huiswerk worden wel vaker
benadrukt (Bergh & Merema, 2011). In het IVA-onderzoek (Vermaas, 2007) wordt
door havo-leerlingen aangegeven dat ze veel te veel huiswerk hebben en dat ze het
vaak uitstellen. En zij geven aan hun huiswerk eerder te doen als ze weten dat er
controle zal zijn. Ook zeggen zij hun huiswerk beter te doen bij enthousiaste
docenten. Dit zijn dus punten waarbij de leerlingen aangeven dat de docenten wel
degelijk (positieve) invloed kunnen uitoefenen op het maak- en leerwerk.
Leerwerk lijkt een hogere prioriteit te hebben dan het maakwerk, met name in de
eindexamenklas. Over het algemeen is -volgens de leerlingen- het maken en leren
van het huiswerk wel één van de belangrijkste factoren voor schoolsucces. Een
andere belangrijke constatering met betrekking tot huiswerk in dit onderzoek is dat
de leerlingen moeite hebben met planning en zelfstandig werken. Wat en hoe ze
moeten leren zijn telkens terugkerende vragen. Die constatering kan nauwelijks nog
een verrassing zijn, gezien allerlei recente publicaties over het puberbrein (Nelis,
2009/2010). De hersenen blijken nog volop in ontwikkeling, vooral de onderdelen die
zorgen voor overzicht en structuur. Later is dit beeld ietwat genuanceerd; omgeving
en motivatie blijken toch ook van invloed te zijn.
Uit wetenschappelijk onderzoek (Trautwein, Niggli, Schnuyder & Lüdtke, 2009) blijkt
dat een grote nadruk op hoeveelheid, tijd en oefening (‘drill and practice tasks’)
weinig leerresultaat oplevert. De meest positieve en effectieve bijdrage van huiswerk
komt voort uit een goede motivatie en doordachte invulling van het huiswerk. Het is
de verantwoordelijkheid van de leraren om daaraan gestalte te geven. Voor- en
tegenstanders van huiswerk zouden zo voort kunnen bouwen op basis van de regel
‘kwaliteit boven kwantiteit’. “Teachers schould not abandon homework. Instead, they
schould improve its instructional quality.” (Marzano & Pickering, 2007). Docenten
moeten goed nadenken over de vorm en het doel van het huiswerk dat zij aan hun
leerlingen opdragen. Dan zullen leerlingen eerder hun huiswerk maken én er het
voordeel van inzien (Epstein & Voorhis, 2001). Juist over de vormgeving van
huiswerkopdrachten is echter weinig literatuur te vinden. Uitzondering daarop is een
onderzoek waaruit blijkt dat activerende huiswerkopdrachten meer betrokkenheid bij
leerlingen tot stand brengen (Buijs & Admiraal, z.j.).
De rol van de ouders bij de huiswerkhouding van hun kinderen is ook onderwerp van
onderzoek. Vooral wanneer ouders de nadruk leggen op vertrouwen in eigen kunnen
van hun kind en ook het doel en effect van huiswerk thuis bespreken, kan dat
bijdragen aan een positievere huiswerkhouding (Madjar, Shklar & Moshe, 2016). En
dat gaat dus verder dan de overbekende vraag: “Heb jij je huiswerk al af?”
Tenslotte is hier nog het vermelden waard het onderzoek naar de invloed van
digitale activiteiten van leerlingen tijdens het leren en maken van hun huiswerk
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(Akkas, Hart & Ooms, 2011; Hermkens, 2015). Het luisteren naar muziek, chatten en
televisie kijken zorgen er in ieder geval voor dat de huiswerktijd langer wordt maar
een negatief kwalitatief effect op het huiswerk wordt niet zo ervaren. Het gebruik van
WhatsApp voor studiedoelen doet de effectiviteit voor huiswerk toenemen. Het
sociale gebruik ervan zorgt voor minder tijdsinvestering voor het huiswerk met als
resultaat lagere resultaten.

2.4 Focus
Als de gehele voorgaande oriëntatie wordt beschouwd, zowel de cijfers, mindmaps
als ook de literatuurverkenning, kunnen de resultaten als volgt worden samengevat.
* Er is enige onduidelijkheid over wat huiswerk precies is. De kritiek van leerlingen en
de maatregelen van docenten bij het onvoldoende verzorgen van het huiswerk liggen
in de praktijk vooral bij het maakwerk. In het onderzoek zal alleen daarom al de
definiëring en de scheiding van maak- en leerwerk duidelijk moeten zijn.
* Uit de mindmaps blijkt een lage motivatie en een grote weerstand bij leerlingen ten
aanzien van huiswerk(tijd). Dat wordt door docenten ook gezien. Wat is de werkelijke
mate van die (tijds)druk en hoe wordt huiswerk daadwerkelijk geleerd en gemaakt?
* Er blijkt, met name bij leerlingen, nauwelijks besef van zin en betekenis van
huiswerk. Kunnen we dan ook bij hen te weten komen óf en zo ja wát nut en
noodzaak van huiswerk kan zijn? Het doel van huiswerk moet dus aan bod komen.
* Vanuit de literatuurverkenning is duidelijk dat voorstanders van huiswerk en nader
onderzoek overtuigend laten zien dat huiswerk over het algemeen een positieve
bijdrage levert aan het leren en aan leerresultaten. Ook in de mindmaps klinkt het
besef door dat huiswerk kan bijdragen aan schoolsucces. Een huiswerkvrije school
wordt nauwelijks bepleit; er zal immers toch geleerd moeten worden voor toetsen,
woordenschat, formules, etc. De vraag naar de relatie tussen huiswerk en prestatie
lijkt van belang te zijn.
* In de theorie is tegelijkertijd aangegeven dat motivatie dé sleutel kan vormen voor
een positievere houding ten aanzien van het huiswerk. De motivatietheorie van de
zelfdeterminatie heeft in deze discussie een leidende rol en bovendien is dit een
persoonlijke aanpak gericht op bevordering van de kwaliteit van de motivatie bij
leertaken. Om die redenen toetsen we in het onderzoek vooral deze theorie. De mate
van motivatie van de docent is hierbij ook onderwerp van onderzoek. Het lijkt immers
logisch dat hoe hoger zijn/haar motivatie, hoe meer aandacht er zal zijn voor
verbetering van motivatie bij de leerlingen.
* Die motivatieverbetering blijkt het beste te realiseren met concrete handreikingen
voor de leerlingen en de eerstverantwoordelijke daarvoor is de docent. Die zal
moeten nadenken over hoeveelheid (en dus huiswerktijd), doel, inhoud en vorm van
het huiswerk om het zo tot een kwalitatief zinvolle activiteit te maken. Dat is gelukt
als de leerlingen het voordeel zelf ervaren. De concrete aanpak is dus de laatste
focus in het onderzoek.
Samengevat zal de focus van het onderzoek naar huiswerk dus liggen bij definiëring,
tijd en aandacht, zin en doel, prestatie en motivatie en concrete aanpak. Al deze
keuzes en overwegingen zullen als basis dienen om de onderzoeksvragen in het
volgende hoofdstuk te formuleren.
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Hoofdstuk 3: Onderzoek
3.1 Onderzoeksvragen
In het onderzoek wordt de nadruk gelegd op de centrale rol van de kwaliteit van
motivatie bij het maken en het leren van huiswerk. In het verlengde van motivatie kan
ook een betere prestatie wordt bereikt. Op die manier is het onderzoek ook gericht
op de opbrengst van huiswerk en hoe die kan worden verhoogd.
Het doel van het onderzoek is dat docenten en leerlingen meer inzicht krijgen in die
factoren die de motivatie voor het maken en leren van huiswerk positief kunnen
beïnvloeden. Deze factoren worden omschreven vanuit diverse motivatietheorieën,
met name de zelfdeterminatietheorie en haar drie kernbehoeften verbondenheid,
autonomie en competentie. De focus bij het onderzoek ligt op het formuleren van
concrete handreikingen ter verbetering van motivatie voor docenten en leerlingen bij
het maken en leren van het huiswerk.
Vanuit deze algemene doelstelling formuleer ik de volgende onderzoeksvraag:
Hoe kunnen docenten en leerlingen van havo-3 en 4 op het Cambreur College
de motivatie* voor het maken en leren van huiswerk verbeteren?
(*motivatie=leerbetrokkenheid)

Om antwoord te vinden op deze onderzoeksvraag is het noodzakelijk een aantal
deelvragen te formuleren. Deze deelvragen zijn gebaseerd op de resultaten van de
eerste verkenning in de praktijk en de literatuur in hoofdstuk 2.
Deelvragen:
01. a. Wat is huiswerk?
b. Hoe denken leerlingen en leraren van havo 3 en 4 over inhoud, uitvoering en
doelen van huiswerk?
c. Welke verschillen en/of overeenkomsten zijn er in het denken van leerlingen en
leraren over inhoud, uitvoering en doel van huiswerk?
02. a. Welke relatie bestaat er tussen huiswerktijd en leerprestaties?
b. Hoe denken leerlingen en leraren van havo 3 en 4 over hoeveelheid tijd en
aandacht die aan huiswerk wordt gegeven en zien zij een relatie met behaalde
(rapport)cijfers?
c. Welke verschillen en/of overeenkomsten zijn er in het denken van leerlingen en
leraren over tijd en aandacht die aan huiswerk wordt gegeven?
03. a. Welke vormen van motivatie spelen een belangrijke rol in het onderwijsleerproces?
b. Welke typen motivatie van behoeftentheorie, verwachtingen/attributie-theorie
en zelfdeterminatietheorie zijn aan te tonen bij leerlingen en leraren van
havo 3 en 4?
c. Welke verschillen en/of overeenkomsten zijn er tussen leerlingen en leraren
van havo 3 en 4 in typen motivatie van behoeftentheorie, verwachtingen/
attributie-theorie en zelfdeterminatietheorie?
04. a. Hoe kan vanuit de zelfdeterminatietheorie de motivatie (en prestatie) in het
20
Praktijkonderzoek, Cambreur College

onderwijsleerproces worden verbeterd?
b. Hoe ervaren leerlingen en leraren van havo 3 en 4 de invulling van de drie
behoeften van verbondenheid, competentie en autonomie bij leer- en
huiswerktaken?
c. Welke verschillen en/of overeenkomsten zijn er tussen leerlingen en leraren
van havo 3 en 4 in de ervaring van invulling van de drie behoeften van
verbondenheid, competentie en autonomie bij leer- en huiswerktaken?
05. Welke aanbevelingen zijn er vanuit de onderzoeksresultaten (bij de deelvragen
1 tot en met 4) te formuleren waarmee leerlingen en leraren van havo 3 en 4 de
motivatie en prestatie bij huiswerk en overige leertaken kunnen verbeteren?

3.2 Methode van onderzoek
Als methode om de onderzoeksvragen te beantwoorden wordt gekozen voor
bestudering van tekstbronnen en bevraging van respondenten.
* De deelvragen bij a. zullen worden beantwoord met literatuurstudie. Vanuit de
theorie zullen gegevens worden verzameld die deze groep vragen zal beschrijven,
definiëren en verklaren. De resultaten van dit theoretisch onderzoek worden
beschreven in hoofdstuk 4
* De deelvragen met de letters b. en c. worden van antwoorden voorzien door zowel
aan leerlingen als leraren een vragenlijst voor te leggen. De dataverzameling vanuit
deze enquête zal deze groep vragen van antwoorden voorzien. De resultaten van dit
praktische onderzoek worden beschreven in hoofdstuk 5.
* De beantwoording van de hoofdvraag (uitgewerkt in deelvraag 5) krijgt vorm door
de onderzoeksresultaten van vraag 1 tot en met 4 te verwoorden in conclusies en
aanbevelingen voor docenten en leerlingen in de dagelijkse praktijk. Dit vormt de
inhoud van hoofdstuk 6.

3.3 Onderzoeksgroep
Er is gekozen om het praktijkgedeelte van het onderzoek af te nemen in de havoafdeling van het Cambreur College, klas 3 en 4. Dat heeft verschillende redenen.
Ten eerste de praktische reden dat ik zelf deel uitmaak van het havo-team en dat ik
het merendeel van mijn lessen verzorg in havo 3 en 4. Ook heb ik ruime ervaring als
mentor in havo-3. De afdeling, collega’s en leerlingen zijn mij dus zeer vertrouwd.
Daarnaast het algemeen landelijke gegeven dat vooral in de havo-4 klassen
problemen met motivatie het grootst zijn. Op de havo-afdeling op onze school is dat
ook te merken. Het aantal zittenblijvers is relatief groot ten opzichte van andere
afdelingen. En de hoeveelheid aantekeningen over het niet goed verzorgen van het
huiswerk is veelvuldig in de middenbouw van de havo. Ten derde is er met deze
onderzoeksgroep vergelijking mogelijk tussen bovenbouw en onderbouw en dat zou
eventueel interessante gegevens kunnen opleveren.
Nadrukkelijk is gekozen het onderzoek af te nemen bij zowel leerlingen als docenten.
Al bij de eerste verkenning in zowel praktijk als theorie (hoofdstuk 2) is duidelijk
gebleken dat bij motivatie de relatie tussen leerling en docent essentieel is. In het
onderwijsleerproces, en daarbinnen dus ook bij het thema huiswerk, zijn zij de
hoofdrolspelers.
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3.4 Enquête
Op basis van de oriëntatie (2), de onderzoeksvragen (3) en de theorie (4) zijn
stellingen en vragen geformuleerd. In onderlinge samenhang is dat uitgewerkt in
twee werkdocumenten, één leerlingversie en één leraarversie. (Zie bijlagen 5 en 6).
Beide versies van het onderzoeksinstrument zullen worden voorgelegd in de vorm
van een enquête met behulp van het online onderzoeksprogramma qualtrics. De
leerlingen worden gevraagd de vragenlijst in te vullen in klassenverband op school.
De leraren worden via e-mail uitgenodigd aan het onderzoek mee te werken. Zij
kunnen individueel, thuis of op school, de enquête invullen. Zij krijgen tevens een
reminder, via e-mail en een oproep op papier in de personeelskamer.
Het onderzoek is afgenomen in maart 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bij het samenstellen van de vragenlijst spelen de volgende keuzes en criteria een rol:
* Bij de aanhef wordt gevraagd naar het geslacht. Dit omdat in de theorie werd
aangegeven dat bij meisjes een hoger percentage autonome motivatie wordt
aangetroffen dan bij jongens.
* Het onderzoek wordt gehouden bij een groep onderbouw (havo-3 leerlingen) en
een groep bovenbouw (havo-4 leerlingen). Dit omdat in de theorie werd aangegeven
dat er in de onderbouw veelal motivatieprofiel 2 (hoge autonome motivatie tezamen
met lage gecontroleerde motivatie) en in de bovenbouw type 3 (lage autonome
motivatie tezamen met hoge gecontroleerde motivatie) meer aanwezig zou zijn.
* Er zijn vragen en stellingen geformuleerd bij de aspecten die in de literatuur
genoemd worden bij de vier onderwerpen binnen de deelvragen:
- Begrip huiswerk:
-- maakwerk en leerwerk
-- activiteiten door leerlingen buiten lesuren
-- tien doelen van huiswerk
- Huiswerk en leerprestaties:
-- hoe meer tijd en aandacht voor huiswerk hoe betere prestaties
-- meer dan 10 uren per week huiswerktijd doet rendement afnemen
- Motivatie en prestatie in het onderwijsleerproces:
-- behoeftentheorie / verwachtingentheorie / attributietheorie
-- zelfdeterminatietheorie met daarin vier motivatietypen:
autonoom, persoonlijk belang, interne en externe controle
- Motivatie- en prestatieverbetering in het onderwijsleerproces:
-- verbondenheid
-- competentie
-- autonomie
Deze vier onderwerpen en hun deelaspecten worden in het werkdocument vermeld
in de eerste kolom. In de tweede kolom staan de daarbij behorende enquêtevragen
en -stellingen.
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* Alle leerlingen en docenten van havo 3 en havo 4 zijn gevraagd aan de enquête
deel te nemen. Bij de leerlingversie wordt gevraagd naar de ervaringen, prestatie en
motivatie bij het door docenten opgegeven huiswerk. Bij de docenten wordt gevraagd
naar hun ervaringen met huiswerk bij leerlingen. Maar vooral wordt hen gevraagd
hoe zij denken te kunnen bijdragen aan betere motivatie en prestatie met betrekking
tot het huiswerk.
* Er is gekozen om het aantal vragen bij de behoeftentheorie, verwachtingentheorie
en attributietheorie te beperken. Dat is gedaan omdat vele punten binnen deze drie
theorieën ook zijn terug te vinden in de zelfdeterminatietheorie. Deze laatste theorie
is immers alomvattend. Bij specifieke punten binnen deze drie theorieën zijn wel
vragen geformuleerd.
* Bij de keuze van de stellingen zijn enkele bestaande (verkorte) vragenlijsten mede
een leidraad geweest. Dat betreft de schoolse zelfregulatie vragenlijst (SZV) en de
vragenlijst leerklimaat (VLK). Deze vragenlijsten zijn opgenomen als bijlage 7 en 8.
* Bij alle items van de schoolse zelfregulatie vragenlijst (SZV) van Vansteenkiste is in
de versie van dit onderzoek de oorspronkelijke formulering ‘ik ben gemotiveerd om te
leren voor...., omdat....’ gewijzigd in ‘ik doe mijn werk voor school omdat/want......’ Dit
geldt voor zowel leerling- als leraarversie. En verder zijn de volgende kleine tekstuele
wijzigingen doorgevoerd:
-3b.20: term ‘leuk’ is vervangen door ‘plezier’.
-3b.23: ‘persoonlijk zeer waardevol’ vervangen door ’persoonlijk belang’.
-3b.25: ‘verstandig ben’ vervangen door ‘verstandiger worden’.
-3b.26: ‘schuldig voelen’ aangevuld met ‘slecht of schuldig voelen’.
-3b.29: ‘dit moet doen’ vervangen door ‘anderen geven mij een beoordeling’.
-3b.31: ‘hiertoe verplichten’ vervangen door ‘dat het zo hoort’.
* De items van de vragenlijst leerklimaat (VLK) van Henckel in de categorie
competentie en autonomie zijn overgenomen in dit onderzoek. Wel is het zo dat in de
formulering het onderwerp huiswerk is opgenomen. Van de categorie relatie (of in dit
onderzoek: verbondenheid) zijn de vragen 1, 3,4 en 7 over ‘zich begrepen voelen’,
‘accepteren’, ‘vertrouwen hebben’ en ‘om me geven als persoon’ gekozen.
Alle overige stellingen in het onderzoek over de drie behoeften verbondenheid,
competentie en autonomie zijn geformuleerd op basis van de aspecten die in de
literatuur zijn genoemd.

3.5 Algemene gegevens respondenten
De leerling-versie van het onderzoek wordt afgenomen bij alle leerlingen van havo 3
en 4 in schooljaar 2017-2018. De leraar-versie van het onderzoek is afgenomen bij
alle docenten die lesgeven in het schooljaar 2017-2018 aan havo 3 en/of havo 4
groepen.
De respons is zeer hoog. Van de183 leerlingen hebben 164 leerlingen de vragenlijst
volledig ingevuld (89,6%). Van de 42 docenten kreeg ik een volledige respons van 36
personen (85,7%).
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Tabel 4: Geslacht en afdeling van leerlingen havo 3 en 4
(N=164; cijfers in percentages)
Afdeling:
Havo 3: 55

Havo 4: 45
Geslacht:

Vrouw: 47

Man: 53

_____________________________________________________________________________________________________

Bij de leerlingen zien we een evenwichtige verdeling qua afdeling (55-45%) en
geslacht (47-53%).

Tabel 5: Geslacht, afdeling en vakken van leraren havo 3 en 4
(N=36; cijfers in percentages)
Afdeling:
Havo 3: 36

Havo 3 en 4: 39

Havo-4: 25

Geslacht:
Vrouw: 47

Man: 53
Vakken:

Talen: 28

Exacte vakken: 33

Zaakvakken: 30

Creatief/Sportief: 10

Bij de docenten zien we ook een evenwichtige verdeling bij geslacht (47-53%) en
soort vak (28-33-30-10%). Bij de afdelingen geeft een relatief lager percentage van
de docenten enkel en alleen in havo-4 les (25%). Dat heeft te maken met het feit dat
enkele vakken alleen in havo 4/5 worden gegeven (ma/mw, ec, m&o, ckv).
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Hoofdstuk 4: Resultaten van literatuuronderzoek (theorie)
Dit hoofdstuk is een beschrijving van de onderzoeksresultaten vanuit de theorie. Die
worden met behulp van samenvattingen en tabellen weergegeven per deelvraag.

4.1 Begrip huiswerk (deelvraag 1a)
Wat is huiswerk?
In allerlei publicaties over huiswerk wordt altijd de volgende definitie (Cooper &
Lindsay, 1998) aangehaald: “tasks assigned to students by school teachers that are
meant to be carried out during non-school hours”. Er wordt hierbij geen onderscheid
gemaakt tussen maak- en leerwerk. Wel wordt in deze omschrijving duidelijk
aangegeven dat huiswerk een door de docent gestuurde activiteit is die door de
leerlingen moet worden uitgevoerd en wel buiten de gewone contacturen. De leraar
bepaalt dus hoeveelheid, vorm en tijdstip van afronding van deze extra studietaken.
En dat veronderstelt weer dat de docent inzicht heeft in de leerstof maar ook in de
juiste verwerking hiervan door de leerlingen. Hiermee wordt huiswerk gezien als een
zinvolle activiteit met een duidelijke meerwaarde. Het zou leerlingen moeten helpen
bij het studeren.
Bij het begrip huiswerk worden tien doelen opgesomd (Epstein & Voorhis, 2001):
- Oefening van leervaardigheden zoals samenvatten en begripsvorming.
- Evaluatie en voorbereiding van de vorige en komende les(sen).
- Participatie van iedere leerling in leeractiviteiten.
- Ontwikkeling van eigenschappen als planning en verantwoordelijkheid.
- Bevorderen van communicatie over studie tussen ouders en kinderen.
- Bevorderen van communicatie over studie tussen ouders en docenten.
- Samenwerking tussen leerlingen.
- Uitvoering van schoolregels en –beleid.
- Bijdrage leveren aan positieve beeldvorming van de kwaliteit van de school.
- Corrigeren van onvoldoende leerhouding en prestaties tijdens lesuren.
In dit onderzoek hanteren we de volgende omschrijving van huiswerk:
Zinvolle leeractiviteiten in de vorm van maak- en leerwerk ontwikkeld door docenten
en uit te voeren door leerlingen buiten de lesuren.

4.2 Huiswerktijd en leerprestaties (deelvraag 2a)
In dit onderzoek is bij de literatuurverkenning al eerder aangegeven dat er veel
gestudeerd is op de relatie tussen huiswerktijd en leerprestaties. Huiswerk wordt bij
voorstanders beschouwd als een effectief instrument om beter te leren ook buiten de
schooluren. Dat wordt ook nog eens benadrukt in een metastudie van 39
onderzoeken over dit onderwerp tussen 2005 en 2010 (Hendriks, 2014). Daarbij zijn
twee belangrijke punten genoemd. De eerste conclusie is dat leerlingen die meer tijd
(en aandacht) besteden aan huiswerk ook beter presteren. Ten tweede laat het
betere scores zien bij deze leerlingen, zowel bij (standaard) toetsen als rapportcijfers.
Deze twee effecten zijn in het voortgezet onderwijs sterk aanwezig in tegenstelling
tot het basisonderwijs. Eerder in dit onderzoek kwam ook naar voren dat meer dan
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10 uren huiswerktijd per week het rendement zou doen afnemen (Cooper, 2001) Bij
al deze conclusies wordt benadrukt dat het gaat om de daadwerkelijke tijd die aan
huiswerk worden besteed en waarbij er sprake is van een serieuze aanpak tijdens
die uren.

4.3 Motivatie en prestatie in het onderwijsleerproces (deelvraag 3a)
Wat is motivatie?
Twee bekende gezegden spreken hierover: ‘willen is kunnen’ en ‘niet kunnen ligt op
het kerkhof en niet willen ligt ernaast’. Daarmee wordt aangegeven dat motivatie aan
de basis ligt van prestatie. In het begrip motivatie is het Engelse werkwoord ‘move’ te
herkennen en dat laat zien dat het aanzet tot handelen. Het is de inspiratie die
mensen in beweging doet komen. In onderwijstermen: willen leren. In termen van
huiswerk: willen maken én leren.
Welke redenen zijn er dat mensen willen? En waarom willen ze (soms of vaak) niet?
Vanwaar die fanatieke leerlingen? En vanwaar die ongeïnteresseerde leerlingen?
Die vragen zeggen meteen ook dat leerlingen door verschillende zaken gemotiveerd
worden, van buitenaf en/of van binnenuit. Het goede nieuws is ook dat we mogen
aannemen dat leerlingen in principe altijd te motiveren zijn, want gedragingen zijn
altijd terug te voeren tot redenen, motieven. De kunst is om bij de leerling de juiste
snaar te raken waardoor hij of zij in beweging komt en daarvan ook de positieve
opbrengst (lees: prestatie), merkt en waardeert.
Er is zoveel onderzoek gedaan en gepubliceerd over motivatie in het onderwijs dat
het ondoenlijk is om alles hier te bespreken. Eén ding is echter duidelijk: motivatie is
de cruciale motor in het onderwijsleerproces. En die motor hapert. Iedere docent zal
dat herkennen. Heeft dat te maken met deze tijd waarin (jonge) mensen overspoeld
worden met digitale informatie en prikkels? Is er te veel vrijheid in opvoeding en
keuzes? Is er te weinig structuur en houvast? Moeten zij voldoen aan te hoge
verwachtingen? Het is voor jonge mensen van nu extra druk, in hun hoofd en hun
omgeving, en ze moeten sowieso al uitzoeken wat voor hen belangrijk is en wat ze in
hun verdere leven willen. In deze ontwikkelingsfase van kind naar volwassene zijn
ouders en docenten de belangrijkste personen. Die ondersteunen, corrigeren, geven
aanwijzingen en vertellen dat ze ook zaken moeten (leren).
Leraren gaan er iedere dag mee aan de slag om de leerlingen bij de les te betrekken
en die zo tot een succes te maken. En zij geven ook nog schoolwerk mee naar huis.
Hoe merk je motivatie?
De motivatiegraad van leerlingen kun je constateren als je kijkt hoe zij hun leertaken
uitvoeren (Ros, Castelijns, Loon & Verbeek, 2017). Dat begint al bij aanvang. De ene
leerling gaat direct aan de slag, de andere stelt uit. De uitvoering van de activiteit kan
ook heel anders zijn. De ene leerling schrijft alleen het antwoord op en wel zo kort
mogelijk; een ander maakt tegelijkertijd aantekeningen of schema’s. Ten derde
verschilt de concentratie tijdens de uitvoering. En als laatste de vasthoudendheid, en
dus de hoeveelheid tijd die nodig is om de taak tot een succes te maken.
Wat is nu bij deze observaties de oorzaak van de af- of aanwezigheid van motivatie?
En hoe kun je deze motivatie opwekken en handhaven bij het leren door leerlingen?
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Deze vragen verwijzen naar goed doordachte theorieën over motivatie die tevens
handvatten bieden voor de dagelijkse onderwijspraktijk.
4.3.1 Behoeftentheorie
In de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw ontwierp de psycholoog Maslow zijn
behoeftepiramide (Tabel 4). Daarin staat de vervulling van menselijke behoeften
centraal met daarbij de stelling dat die pas kunnen worden vervuld wanneer aan
onderliggende behoeften is voldaan. In het denken over motivatie is de meest
belangrijke gedachte uit zijn theorie dat de basis hiervoor wordt gevormd door de
vervulling van lichamelijke behoeften, de behoefte aan veiligheid en acceptatie. Pas
daarna kunnen ‘hogere’ stadia bereikt worden zoals waardering en zelfontplooiing.
Het is goed te
Tabel 6: behoeftenpiramide van Maslow
realiseren dat
een leerling die
fysiek niet in
orde is of
onzeker, door
welke oorzaak
dan ook, niet of
moeilijk te
motiveren is.
Zo’n jongere
wordt in beslag
genomen door
zorgen over
eigen
welbevinden
en daaraan zal eerst gewerkt moeten worden. In de vervulling van de behoefte aan
zekerheid en acceptatie speelt de docent een zeer belangrijke rol. Hij heeft de taak te
zorgen voor veiligheid in de groep. Hij moet een houding hebben van een respectvol
tegemoet treden van de leerling en vertrouwen uitstralen in ieders capaciteiten.
Zelfwaardering van de leerling zal hiermee groeien en dat vormt weer de basis voor
zelfontplooiing en de ontwikkeling van de motivatie om te leren. Dit alles is des te
belangrijker in het voortgezet onderwijs, een tijd waarin de leerling zich bevindt in
een onstabiele en stormachtige levensperiode. Een positieve relatie tussen leraar en
leerling kan bij de vraag of leerlingen ‘er wel zin in hebben’ niet genoeg benadrukt
worden. Storingen in die relatie kunnen het leerklimaat danig bederven en de energie
gaat dan verloren in wederzijdse irritaties die leiden tot onverschilligheid en
desinteresse. Om motivatie maar enigszins een kans te geven zal altijd eerst
geïnvesteerd moeten worden in onderling vertrouwen: “zonder relatie, geen motivatie
en geen prestatie!” (Kuijpers, 2013).
4.3.2 Verwachtingentheorie
Belangrijk bij motivatie voor mensen in het algemeen is natuurlijk het effect van hun
inspanningen. Zien zij resultaat in het verschiet? Als men daarover een positieve
verwachting heeft kan dat prikkelen om te (gaan) leren en zich in te spannen. Als we
huiswerk hierbij als voorbeeld nemen zal een leerling dus eerder geneigd zijn dit te
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maken of te leren als het hem of haar een beter cijfer oplevert, of als de docent het
controleert. Vanuit deze gedachte kijken leerlingen bij de leertaken naar twee zaken:
a. ‘kan en wil ik het?’ (persoonlijke capaciteiten en waarde) en
b. ‘wat levert het op?’ (verwachting van resultaat). Leerlingen zetten hoeveelheid
inspanning af tegen hoeveelheid resultaat. Dit analyseren doet ons belanden bij de
attributietheorie.
4.3.3 Attributietheorie
Het kijken naar oorzaken van succes of falen is de kern van de attributietheorie. Die
komt hier op neer dat mensen een analyse maken van hun prestaties en de waaromvraag beantwoorden door het zoeken van verklaringen of attributies Vervolgens is in
deze theorie van de psycholoog Weiner belangrijk dat op hun beurt deze attributies
van invloed zijn op toekomstige verwachtingen, gedrag en zelfvertrouwen en dus op
motivatie. Het gaat dus om de perceptie van de personen zelf en niet eens over de
daadwerkelijke oorzaken. Deze theorie is dus zeker van belang in een omgeving
waarin prestaties moeten worden geleverd zoals bij arbeid en in het onderwijs.
Het blijkt dat er drie terreinen zijn waarin mensen de oorzaken zoeken. Het eerste
terrein wordt de locus genoemd. Dit betekent dat de plek van de oorzaak van belang
is en die kan intern of extern zijn. Een leerling kan dus bijvoorbeeld de oorzaak van
een laag cijfer ín of buiten zichzelf zoeken. ‘Te weinig gedaan’ is dan een interne
attributie en ‘het moeilijke proefwerk’ is een verklaring van buitenaf. Een tweede
dimensie is controle en dat is het idee of je invloed hebt om de oorzaak aan te
pakken of te wijzigen. Een leerling kan talent zien als niet beïnvloedbaar en inzet als
wel beïnvloedbaar. Een derde factor is stabiliteit: heeft de oorzaak een vast of
variabel karakter? Voor motivatie in het onderwijs kan deze theorie ons leren
begrijpen waarom het de ene leerling lukt om gemotiveerd te worden of te blijven en
de andere leerling afhaakt.
Bij interne oorzaken leidt succes tot méér en falen tot mínder motivatie. Stabiele
oorzaken als verklaring voor succes scheppen hogere verwachtingen en bij falen
dalen deze juist. En tenslotte zullen beheersbare factoren bij succes leiden tot méér
verantwoordelijkheid en bij falen zal schuldbesef toenemen. De uitdaging is om
leerlingen zover te krijgen dat zij inzien en geloven dat ze wel degelijk invloed
kunnen uitoefenen op eigen succes mits zij zich daarvoor inzetten.
Samengevat: “Wil je het gedrag en de motivatie van de leerling positief bijstellen, dan
moet je gaan kijken naar welke attributies hij of zij kiest.”(Bors & Stevens, 2010).
De sociaal psycholoog Dweck heeft verder geborduurd op de attributietheorie. Haar
werk stelt de vraag hoe het nu komt dat sommige mensen meer geneigd zijn om
onveranderlijke externe factoren aan te wijzen als oorzaak en anderen juist de te
veranderen interne attributies kiezen. Haar conclusie is dat dit te maken heeft met
het persoonlijke zelfbeeld of mindset. Een fixed mindset zie je bij leerlingen die het
snel opgeven. Zij zijn pessimistisch en bewust onbekwaam. Anderen hebben een
growth mindset. Zij zijn positief, geloven in groei, ontwikkeling en verandering. Zij
willen laten zien dat ze het (gaan) kunnen.
Dat sluit ook aan bij inzichten van de doeloriëntatietheorie. De eerste groep
leerlingen is namelijk vooral gericht op prestatie; zij willen vooral laten zien dat ze
goede resultaten kunnen bereiken en doen dat ten bewijze van zichzelf of van
anderen. In hun ogen is een grote inzet de compensatie voor hun mindere
capaciteiten en competenties. De tweede groep leerlingen zijn leergeörienteerd. Dat
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betekent dat zij zich bij het werken aan leertaken juist competent voelen en zich ten
doel stellen zich op deze manier verder te ontwikkelen. Leren is voor hen een doel
op zich en zij zullen zich daarin juist willen bekwamen.
Met deze aanvulling op de attributietheorie schuiven we op in de richting van de selftheory’s. Dat zijn de wetenschappelijke inzichten die uitgaan van de kwaliteit eerder
dan de kwantiteit van motivatie. Zij nemen de innerlijke drijfveren en overtuigingen
die mensen aanhangen over zichzelf tot uitgangspunt. Hoe krijgen mensen van
binnenuit werkelijke interesse?
4.3.4 Zelfdeterminatietheorie
In de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan komen verschillende aspecten van
de drie hierboven genoemde inzichten en theorieën terug. Zij hebben vanaf de jaren
’80 veel onderzoek gedaan naar de drijfveren van menselijk gedrag en hoe je
mensen optimaal kunt motiveren. Deze theorie heeft als uitgangspunt een positief
mensbeeld. Zij gaat er van uit dat mensen eigen gedrag, en dus ook motivatie en
prestatie, kunnen sturen, kiezen, beïnvloeden en zo steeds zelfstandiger in het leven
staan (Deci & Ryan, 2000). In de mate dat mensen hierin verschillen wordt in de
zelfdeterminatietheorie onderscheid gemaakt tussen extrinsieke en intrinsieke
motivatie. Dit zijn echter geen los van elkaar staande tegenpolen maar bevinden zich
eerder op een continuüm.
Tabel 7: Motivatie in de zelfdeterminatietheorie volgens Deci & Ryan

Extrinsieke
motivatie
Externe
Interne
druk
druk

Extrinsieke / Intrinsieke
motivatie
Persoonlijk belang
Identificatie
Integratie

Intrinsieke
motivatie
Passie
Interesse

Extrinsieke motivatie
Dit betekent dat de wil van mensen wordt bepaald door factoren van buitenaf, zoals
beloning en straf. Dit sluit aan bij de denkbeelden van het behaviorisme waarin
gewenst gedrag (respons) wordt aangestuurd (stimulus). En er zijn overeenkomsten
met de behoeften van Maslow en de externe verklaringen binnen de attributietheorie.
Er worden een drietal vormen van extrinsieke motivatie onderscheiden:
a. Motivatie vanuit de prikkel van buitenaf om een beloning te krijgen of om straf
te vermijden. Een leerling kan dus werken voor een goed cijfer met de
bijbehorende waardering of hij let op in de les om geen strafwerk te krijgen.
Deze motivatie is dus een kwestie van moeten.
b. Een tweede vorm is de motivatie vanuit interne druk. Hierbij wordt het
handelen bepaald door een verplichting die men zichzelf oplegt. Een leerling
wil bijvoorbeeld niet worden uitgemaakt voor ‘lui’ of wil trots zijn op zichzelf.
c. Persoonlijk belang vormt de laatste vorm van extrinsieke motivatie en kan de
vorm aannemen van identificatie of integratie. Dit zie je bij een leerling die de
leertaak ervaart als zinvol omdat het aansluit bij eigen interesses, zoals graag
willen sporten of belangstelling voor aardrijkskunde omdat iemand graag reist.
Van integratie is sprake wanneer een leerling bijvoorbeeld door het volgen van
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een maatschappelijke stage merkt dat zijn belangstelling op een bepaald
terrein wordt geactiveerd. Deze derde vorm van extrinsieke motivatie komt al
dicht bij de intrinsieke motivatie omdat persoonlijke betrokkenheid en plezier in
het vizier zijn.
Intrinsieke motivatie
Zelf iets willen en het gevoel hebben dat dit van binnenuit komt zijn kenmerkend voor
intrinsieke motivatie. Er is hierbij geen gevoel van verplichting, maar van vrijheid en
autonomie. Vanwege de krachtige termen het volgende citaat: “Perhaps no single
phenomenon reflects the positive potential of human nature as much as intrinsic
motivation, the inherent tendency to seek out novelty and challenges, to extend and
exercise one’s capacities, to explore, and to learn.” (Deci & Ryan, 2009). Binnen de
school zijn het die leerlingen die bij het vertellen van verhalen aan je lippen hangen
of die slimme vragen stellen of die moeilijke opgaven als een uitdaging zien. Ze
willen meer te weten komen en vandaaruit zie je een grote inzet en goede resultaten.
Het doorlopende onderzoek naar intrinsieke motivatie en haar effecten heeft een
aantal belangrijke conclusies opgeleverd. Ten eerste dat deze motivatie hogere
kwaliteit van leren oplevert (deep learning). Niveaus van inzicht en toepassing
worden hiermee bereikt en het geleerde blijft veel beter ‘hangen’. In het onderwijs
moet men dus proberen leerlingen naar deze kwalitatief hoge motivatiegraad te
brengen. Dat kan het beste via de tussenvariant: het ervaren van persoonlijk belang!
Als we leerlingen zo ver kunnen krijgen dat ze de leerstof zelf belangrijk(er) gaan
vinden is een grote stap richting kwalitatieve motivatie gezet. Bij deze conclusie zou
de strategie van docenten om echte motivatie te bevorderen moeten aansluiten. Een
tweede uitkomst van nader onderzoek is ook van groot belang. Er is aangetoond dat
extrinsieke motivatie vanuit interne en/of externe druk een ‘killer’ is voor intrinsieke
motivatie. Dat geldt voor straffen maar ook voor beloningen op korte termijn en
tevens voor zelfopgelegde verplichtingen. Zeker in het onderwijs een conclusie om
goed over na te denken. Allerlei maatregelen die alleen druk bij leerlingen opvoeren
om te leren en huiswerk te maken werken onvoldoende. Het levert of korstondige
volgzaamheid op of rebellie. Sterker nog: qua intrinsieke motivatie is het
contraproductief. Ook dit zou de strategie van docenten bij het bevorderen van
motivatie kunnen of moeten wijzigen. Recent onderzoek bevestigt beide uitkomsten:
Autonome en gecontroleerde motivatie
Met name Vansteenkiste e.a. (2009) hebben de zelfdeterminatietheorie in ietwat
andere termen omschreven en zij hebben gekeken naar de kwaliteit en de effecten
van deze soorten motivatie. De eerste twee vormen van extrinsieke motivatie (in- en
externe druk) benoemen zij als gecontroleerde of verplichtende motivatie. De
motivatie vanuit persoonlijk belang en de intrinsieke motivatie duiden zij samen aan
als vormen van autonome of welwillende motivatie (zie tabel 6). Als we dit vertalen
naar het leren en maken van huiswerk zie je direct de verschillende redenen waarom
dat wel of niet in orde kan zijn. Als het in orde is vanwege de dreiging van straf (H en
S) of beloning (bonuspunten) is sprake van externe motivatiedruk. Als het oké is
omdat de leerling vindt dat afspraken moeten worden nagekomen is er sprake van
plichtgevoel van binnenuit. Als ze het ervaren als nuttige oefening of herhaling
gebeurt het vanuit persoonlijk belang. Wanneer ze de taak volbrengen omdat ze er
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met plezier aan hebben gewerkt is het een voorbeeld van de meest kwalitatieve
autonome motivatie.
Tabel 8: Motivatie in de zelfdeterminatietheorie volgens Vansteenkiste

Verplichtende
of
Gecontroleerde
motivatie
Externe
Interne
druk
druk

Autonome
of
Welwillende
motivatie
Persoonlijk belang
Identificatie
Integratie

Passie
Interesse

Een eerste punt van nader onderzoek hierbij is nu welke studie- of huiswerkmotivatie
voor het leren optimaal is. Conclusie: “...is gebleken dat autonome of welwillende
motivatie gerelateerd is met (a) hoger psychologisch welzijn, (b) betere resultaten en
(c) meer zelfstandig leren (Vansteenkiste & Sierens, 2009). Verplichtende motivatie
levert juist negatieve uitkomsten op deze gebieden. Dit beeld kon - ten tweede - nog
genuanceerd worden door te kijken naar de mogelijke combinaties van verplichte en
autonome motivatie. Daartoe is een vragenlijst ontworpen (Bijlage 5) waarbij de
uitkomsten resulteren in vier groepen van motivatieprofielen:
Tabel 9: Vier profielen van leerlingmotivatie volgens Vansteenkiste

Verplichtende of
gecontroleerde motivatie

hoog
laag

Autonome of
welwillende motivatie
hoog
laag
Groep 1 ++
Groep 3 + Groep 2 - +
Groep 4 - -

Groep 1: autonoom hoog, controle hoog. Deze groep leerlingen leren uit vrije wil én
vanuit verplichting. Zij zijn hoog gemotiveerd maar staan onder stress en hebben
vaak faalangst. Ze hebben veel structuur en planning nodig en moeten hard werken.
Groep 2: autonoom hoog, controle laag. Deze groep is enthousiast om te leren maar
staan niet onder druk. Zij zijn rustig en kunnen bijsturen. Ze werken efficiënt, met
plezier en zijn overtuigd van eigen kunnen. Juist deze groep scoort met leren en
presteren het hoogste (en niet groep 1 zoals vaak spontaan gedacht wordt). Zo’n
20% van de leerling-populatie blijkt tot deze groep te behoren.
Groep 3: autonoom laag, controle hoog. Dit zijn leerlingen die alleen leren omdat het
moet en zij leren dan ook oppervlakkig. Leren en huiswerk zijn vervelend en zij
proberen op gemakkelijke wijze aan resultaten te komen met de minste inspanning.
Groep 4: autonoom laag, controle laag. Deze groep ervaart weinig redenen om te
studeren, niet van binnen en niet van buiten. Zij vertonen een onverschillige houding
maar lijden er ook niet onder.
Tenslotte is bij dit onderzoek nog gekeken naar de invloed van andere factoren. De
factor van het geslacht van leerlingen bleek van belang. Duidelijk meer jongens zijn
te vinden in de groepen 3 en 4. Meisjes vertonen dus meer autonome motivatie. Ook
blijkt dat we in de onderbouw procentueel meer leerlingen van groep 2 aantreffen en
in de bovenbouw is dat veelal groep 3.
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4.4 Motivatie- en prestatieverbetering in het onderwijsleerproces
(deelvraag 4a)
De centrale vraag is natuurlijk op welke wijze we er in kunnen slagen de autonome
motivatie van leerlingen te bevorderen zodat zij meer van binnenuit betrokken zijn bij
het leerproces. De basisgedachte van de zelfdeterminatietheorie is dat ieder mens
zich positief kan ontwikkelen en dat interesse kan worden opgewekt als er wordt
voldaan aan drie basisbehoeften: verbondenheid, competentie en autonomie. Deze
basisbehoeften vormen een cluster. Als één van hen te weinig wordt vervuld kan de
motivatie om te leren al verminderen of verdwijnen.
Van de zelfdeterminatietheorie is een vragenlijst voor het onderwijs ontworpen: the
learning climate questionaire (LCQ) omgezet in de vragenlijst leerklimaat (VLK) (in:
Henckel, 2011). De drie aspecten autonomie, competentie en verbondenheid zijn
daarin, na betrouwbaarheidsanalyse, uitgewerkt in 15 items (Bijlage 6).
Verbondenheid
Niemand wil alleen zijn of zich alleen voelen. Deze basisbehoefte laat ons zien dat
mensen positieve relaties willen opbouwen met mensen om hen heen en dat zij
daarin waardering en acceptatie willen ervaren. Zeker in de leeftijdsfase tussen 12
en 18 is het willen horen bij een groep van levensbelang. Tegelijkertijd zoekt de
jonge adolescent naar een evenwicht tussen ‘zichzelf mogen zijn’ samen met
anderen. En dat betekent, zeker op een middelbaar school, dat er een veilig en
vertrouwvol klimaat moet zijn. Dat geldt voor de klas, maar zeker ook voor de leraarleerlingrelatie. Die leraar-leerlingrelatie moet zich kenmerken door nabijheid en
invloed. Leerlingen moeten een leraar ervaren als iemand die goed is in uitleggen en
orde houden. Maar ook als iemand die echt belangstellend is naar hun meningen,
leefwereld, vreugde en verdriet. Uit onderzoek blijkt telkens dat deze relatie van
doorslaggevende betekenis is voor motivatie en prestaties van leerlingen (Tartwijk,
2016). Docenten die gezag, vertrouwen, interesse en enthousiasme uitstralen zullen
ook bij leerlingen werklust, zelfvertrouwen en motivatie opwekken.
Competentie
Een basisbehoefte die bij vervulling ervan mensen doet groeien in geloof in eigen
kunnen. De ervaring dat je met doorzettingsvermogen een doel kunt bereiken, kan
voldoening en blijvende motivatie opleveren. Zo is het ook in het onderwijs.
Inspanning om te leren en zo resultaat bereiken is een sterk motiverende factor.
Omgekeerd is ook waar. Falen kan leiden tot demotivatie en gevoel van
incompetentie. Bij te makkelijke leertaken slaat verveling toe en kan de leerling het
gevoel krijgen dat er geen vertrouwen is in zijn mogelijkheden. Onderpresteren is het
gevolg. Daarom is het zo belangrijk dat een leerling die leertaken krijgt aangeboden
die uitdagend maar ook weer niet te moeilijk zijn. En hij moet weet hebben van een
juiste aanpak. Zo ontstaat er bij de leerling een besef dat het steeds beter gaat, zelfs
als het soms minder goed lukt, en leren dus haalbaar is. Werken aan competentie
veronderstelt vanuit de docent duidelijke doelstellingen, structuur en positieve
feedback. Kortom: docenten moeten verstand hebben van effectieve didactiek in het
onderwijsleerproces. In samenspel tussen docent en leerling kan motivatie groeien
en blijvend aanwezig zijn. Een belangrijke voorwaarde is wel dat leerlingen verteld en
uitgelegd wordt dat het niet vanzelf gaat. Talent (of noem het competentie) vereist
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oefening, inzet en aandacht op lange termijn. Niet gemakkelijk in een samenleving
waarin de focus ligt op snelle bevrediging en resultaat. Leren kost energie en tijd.
In een situatie dat inspanning/kunnen enerzijds en uitdaging/verwachtingen aan de
andere kant in evenwicht zijn, spreken leerpsychologen van flow. Deze term is nader
te duiden als een toestand van hoge concentratie bij het uitvoeren van een taak
waarbij mensen een groot geluksgevoel ervaren. Autonome motivatie op en top!
Autonomie
Het willen ervaren van vrijheid en verantwoordelijkheid vormen de kern van de
basisbehoefte aan autonomie. In het onderwijs betekent het dat leerlingen een
bepaalde mate van keuzemogelijkheid willen merken. Het gaat om het bevorderen
van het gevoel van invloed. Docenten kunnen dit aanmoedigen door te spreken over
zin en doel van bepaalde leertaken ook al zijn die niet zo boeiend. Het zal de nadruk
op controle verminderen, de ontspanning bij het leren bevorderen en daarmee de
welwillende motivatie doen toenemen. Er ontstaat dan een gevoel van minder
‘moeten’ en meer ‘kunnen’. Juist in het voortgezet onderwijs is dat een hele uitdaging
omdat leerlingen op weg zijn van kind naar volwassene. Zelfstandigheid ontwikkelen
kan slechts in stappen en onder begeleiding en is niet gediend met volledig ‘loslaten’.
Ook vrijheid moet geleerd worden en vergt tijd en geduld. Te veel dwang, te snelle
beloning maakt leerlingen eerder afhankelijk en verwend dan autonoom.
De rol van docenten (samen met leerlingen) bij verbetering van verbondenheid,
competentie en autonomie.
Uit het onderzoek van Vansteenkiste e.a.(2009) blijkt dat vooral de autonoom
gemotiveerde leerlingen hun docenten ervaren als de personen die verbondenheid,
competentie en autonomie bevorderen. Er is dus zeker sprake van wisselwerking. In
het leerproces wordt verbondenheid/relatie gezien als een voorwaarde op basis
waarvan de behoeften van competentie en autonomie kunnen worden ingevuld. Dat
is des te meer van toepassing op leertaken zoals het huiswerk. Daarbij is immers de
leraar afwezig en moet de leerling dus koers houden met de ondersteuning die hem
gegeven is op het gebied van autonomie en competentie. Hoge autonomie en veel
structuur zorgen immers voor een optimaal motiverende leeromgeving. De docent
probeert deze voorwaarden bij motivatie te bevorderen en te ondersteunen. Dat
betekent niet dat hij of zij de verantwoordelijkheid voor motivatie van leerlingen
overneemt. Enige relativering is hier op zijn plaats!
Hoe geven docenten, in samenspraak met hun leerlingen, nu vorm aan de invulling
van deze drie behoeften in het leerproces? Hieronder volgt een algemeen overzicht
op basis van de literatuur van Ros, Castelijns, Loon & Verbeek (2017), Nelis & Sark
(2016), Vanhoof, van de Broek, Donche en van Petegem (2012) en Bors & Stevens
(2010). Deze punten zullen in het onderzoek in meer concrete vorm worden
geformuleerd en bevraagd.
Verbondenheid:
- Zorg dragen voor een veilige leeromgeving op school en in de klas
- Wederzijds respect: erkennen van elkaars meningen en gevoelens
- Stimuleren van het gevoel dat leerlingen altijd terecht kunnen
- Kwetsbaarheid: jezelf laten zien en fouten durven erkennen
- Pedagogische tact: luisteren en openstaan voor gesprek en oplossingen
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-

Enthousiasme en geïnteresseerd zijn
Gezag en vertrouwen uitstralen
Samenwerkend leren tussen leerlingen bevorderen

Competentie:
- Evenwicht zoeken tussen uitdaging en bekwaamheid
- Positieve feedback op het leerproces
- Vertrouwen in de capaciteiten van de leerling
- Duidelijkheid over doel, aanpak, voorwaarden en betekenis van de leertaak
(structuur bieden) in evenwicht met autonomie
- Voorwaarden benadrukken van leren zoals tijd, inzet en concentratie
- Ontwikkelen van professionaliteit en een onderzoekende houding bij docenten
zelf (self-efficacy)
Autonomie
- Keuzemogelijkheden scheppen in werkvormen en uitwerking (differentiatie)
- Minder nadruk op externe controle en druk en meer op ondersteuning en
aanmoediging
- Stimuleren van creativiteit en eigen inbreng van leerlingen
- Inzien van het (interne) persoonlijke belang van keuzes door leerlingen
- Aansluiting bij en ontwikkeling van waarden, meningen en interesses van
leerlingen (pedagogisch)
- In gesprek gaan met leerlingen over school- en huiswerk
- Hogere niveaus van leren bereiken zoals begrijpen, toepassen en integreren
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Hoofdstuk 5: Resultaten van praktisch onderzoek
Dit hoofdstuk is een beschrijving van de onderzoeksresultaten uit de enquête. Die
worden met behulp van tabellen en samenvattingen weergegeven per deelvraag.

5.1 Begrip huiswerk (deelvraag 1b,1c)
In het onderzoek is huiswerk omschreven met drie aspecten: inhoud, praktijk en
doelstellingen. Hoe worden deze aspecten gezien op het Cambreur College in havo3 en havo-4? Hierover zijn vragen gesteld aan zowel leerlingen als docenten en
daarmee wordt ook vergelijking mogelijk. Hiernavolgend een overzicht in drie
tabellen.
5.1.1 Inhoud van huiswerk
Huiswerk is omschreven als door de docent aangestuurde leeractiviteiten, bestaande
uit maak- en leerwerk. In onderstaande tabel staan de antwoorden van de leerlingen
en de docenten over de inhoud van het huiswerk.
Tabel 10: Inhoud van huiswerk
(N-leerling=164, N-leraar=36; getallen in percentages én aantallen -tussen haakjes-)

Wat is huiswerk? (meerdere antwoorden mogelijk)
Maakwerk a:
(oefeningen,sommen, enz.)

Leerling
Leraar

48 (155)
30 (36)

Maakwerk b:
(werkstukjes, presentaties, enz.)

Leerling
Leraar

19 (62)
23 (28)

Leerwerk a:
(woordjes, begrippen, enz.)

Leerling
Leraar

17 (55)
21 (25)

Leerwerk b:
(so’s, proefwerken, enz.)

Leerling
Leraar

17 (54)
26 (31)

Bij de antwoorden scoort maakwerk a. (oefeningen en sommen) bij zowel leerlingen
als docenten procentueel het hoogst: respectievelijk de helft tot een derde. Kijkend
naar de absolute aantallen is te zien dat bijna alle leerlingen deze keuze hebben
ingevuld en daarnaast nog minstens één ander antwoord hebben gegeven. Bij de
docenten heeft iedereen maakwerk a. ingevuld en daarnaast nog minimaal één
andere keuze gemaakt. Verder is een ongeveer gelijke verdeling te constateren bij
de drie andere mogelijkheden: maakwerk b., leerwerk a. en leerwerk b. Bij de
leerlingen is de bandbreedte 17-19% en bij docenten 21-26%.
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5.1.2 Uitvoering van huiswerk
In het onderzoek is gevraagd naar de verzorging van de vier soorten huiswerk. Ook
is onderzoek verricht naar de volgorde van het maken/leren van het huiswerk, de
werkplek bij het huiswerk en of aanvang en verloop van het huiswerk als lastig of
vervelend wordt ervaren. In tabel 11 is te zien hoe leerlingen en docenten denken
over de mate van verzorging van de vier soorten huiswerk en de mate waarin zij een
H. of S. krijgen (huiswerk of studiespullen niet in orde) van hun docenten. In tabel 12
komen de drie andere aspecten van de huiswerkpraktijk op onze school aan bod.
Tabel 11: Huiswerkpraktijk
(N-leerling=164, N-leraar=36; getallen in percentages)

* Aspect: Mate van verzorging van huiswerk
Leerling: Mijn huiswerk is.....
Zelden Soms
Leraar: Bij mijn leerlingen is het huiswerk.....
of nooit
in
in orde
orde

Vaak
in
orde

Bijna
altijd in
orde

Maakwerk a:
(oefeningen,sommen, enz.)

Leerling
Leraar

4
0

18
19

46
67

32
14

Maakwerk b:
(werkstukjes, presentaties, enz.)

Leerling
Leraar

1
0

4
17

30
42

64
42

Leerwerk a:
(woordjes, begrippen, enz.)

Leerling
Leraar

5
8

31
53

45
31

19
8

Leerwerk b:
(so’s, proefwerken, enz.)

Leerling
Leraar

1
3

17
25

54
64

28
8

* Aspect: Aantallen/Mate van aantekeningen H. en S.
Leerling: Hoeveel H. en S. heb jij ongeveer per jaar?
Leraar: De aantallen H. en S. die ik registreer in Magister bij leerlingen van havo 3
en/of havo 4 vind ik......
Minder dan 5x
Niet of nauwelijks van toepassing

Leerling
Leraar

32
14

Tussen 5x en 10x
Weinig

Leerling
Leraar

41
47

Tussen 10x en 20x
Nogal veel

Leerling
Leraar

46
39

Meer dan 20x
Zeer hoog

Leerling
Leraar

10
0

De meest genoemde soort huiswerk (maakwerk a: oefeningen, sommen, enz.) is in
deze tabel zowel bij leerlingen (78%) als docenten (81%) vaak of bijna altijd in orde.
36
Praktijkonderzoek, Cambreur College

Ook maakwerk b. (werkstukjes, presentaties, enz.) is vaak of in hoge mate in orde:
94% bij leerlingen en 84% bij leraren. Meer dan de helft van de docenten (53%) en
bijna een derde van de leerlingen (31%) vindt leerwerk a. (woordjes en begrippen,
enz.) maar soms in orde. Veel leerlingen (45%) vinden dat toch ‘vaak in orde’. Bij
docenten is daarover dus beduidend minder tevredenheid. Over het studeren voor
overhoringen en proefwerken (leerwerk b.) zijn docenten en leerlingen in grote
meerderheid vaak of bijna altijd tevreden: 72% en 82%. De percentagens dat het
huiswerk zelden of nooit in orde is zijn laag, en dat geldt voor alle soorten huiswerk.
Wat betreft de aantallen en de mening van de leerlingen en de leraren over de H. en
S. aantekeningen (huiswerk en studiespullen niet in orde) zien we dat 73% van de
leerlingen minder dan 10 registraties per jaar verkrijgen en 61% van de docenten
vindt deze mate ook gering. Tien procent van de leerlingen zit boven de 20 H/S per
jaar. Niemand van de docenten kwalificeert de aantallen H/S in havo 3 en 4 als‘ zeer
hoog’; de beoordeling ‘nogal veel’ geldt voor 39% van de docenten.
Tabel 12: Huiswerkpraktijk: volgorde, plek en aanvang/verloop
(N-leerling=164, N-leraar=36; getallen in percentages)

* Aspect: Volgorde van huiswerk
Leerling: Bij mijn huiswerk doe ik als eerste .....
Leraar: Ik denk dat mijn leerlingen bij huiswerk beginnen met .....
Maakwerk a:
(oefeningen,sommen, enz.)

Leerling
Leraar

59
67

Maakwerk b:
(werkstukjes, presentaties, enz.)

Leerling
Leraar

11
17

Leerwerk a:
(woordjes, begrippen, enz.)

Leerling
Leraar

5
0

Leerwerk b:
(so’s, proefwerken, enz.)

Leerling
Leraar

21
3

Niet van toepassing
Geen idee

Leerling
5
Leraar
14
* Aspect: Werkplek bij huiswerk
Leerling: Mijn huiswerk maak/leer ik .....
Leraar: De plek waar mijn leerlingen hun huiswerk maken en leren is volgens mij .....
Vooral op school

Leerling
Leraar

18
3

Vooral thuis

Leerling
Leraar

54
42

Op school en thuis ongeveer evenveel

Leerling
Leraar

27
50
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Meestal ergens anders

Leerling
Leraar

1
3

Niet van toepassing
Leerling
1
Geen idee
Leraar
3
*Aspect: Aanvang en verloop bij huiswerk
Leerling: Huiswerk vind ik vervelend of lastig om .....
Leraar: Volgens mij vinden mijn leerlingen hun
huiswerk meestal vervelend of lastig om......
(meer antwoorden mogelijk)
Te beginnen

Leerling
Leraar

54 (104)
49 (23)

Door te gaan

Leerling
Leraar

23 (44)
28 (13)

Tijdig te stoppen

Leerling
Leraar

4 (7)
0 (0)

Te weten of het goed of voldoende (af) is

Leerling
Leraar

11 (21)
21 (10)

Niet van toepassing
Geen idee

Leerling
Leraar

9 (17)
2 (1)

Kijkend naar de volgorde bij huiswerk zien we dat zo’n 70% van de leerlingen
begint met het maakwerk en bijna 60% met het maken van oefeningen en sommen
(maakwerk a.). Eén op de vijf leerlingen (21%) begint het huiswerk met het leren van
toetsen. Eén op de 7 leraren (14%) heeft geen idee met welk soort huiswerk de
leerlingen aanvangen.
De werkplek van het huiswerk is bij de leerlingen vooral thuis (54%); 42% van de
docenten denkt daar ook zo over. Één op de vijf leerlingen (18%) werkt vooral op
school. Op school en thuis in gelijke mate is de mening van een kwart van de
leerlingen (27%) en van de helft van de docenten (50%).
Bij de cijfers over aanvang en verloop van het huiswerk vindt ongeveer de helft
van de leerlingen het lastig om er aan te beginnen en ongeveer een kwart vindt het
vooral moeilijk om dóór te werken. Ongeveer dezelfde percentages van de leraren
denken dat leerlingen dit zo ervaren. Zo’n 21 % van de leraren denkt dat leerlingen
moeilijk kunnen inschatten of ze afdoende met huiswerk bezig zijn (geweest).
5.1.3 Doel van huiswerk
Vanuit de vakliteratuur zijn tien doelstellingen van huiswerk geformuleerd. Bij iedere
doelstelling is één stelling geformuleerd en aan de respondenten voorgelegd. Daarbij
was er de mogelijkheid te kiezen uit vier meningen: zeer mee oneens, oneens, eens
en zeer mee eens. Tabel 13 geeft het totaalbeeld van meningen over het doel van
huiswerk.
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Tabel 13: Huiswerkdoelen
(N-leerling=164, N-leraar=36; getallen in percentages)

Leerling: Door het maken en leren van mijn
huiswerk kan ik of leer ik ......
Leraar: Door het maken en leren van
huiswerk kunnen mijn leerlingen.....

Zeer
oneens

Oneens

Eens

Zeer
eens

De stof beter begrijpen

Leerling
Leraar

2
0

14
0

74
72

10
28

De lessen die zijn geweest
(of nog komen) beter volgen

Leerling
Leraar

0
0

20
0

78
69

2
31

Leren zelfstandig te studeren

Leerling
Leraar

2
0

20
11

73
83

6
6

Beter zelfstandig leren plannen

Leerling
Leraar

4
0

30
17

64
78

2
6

Ouders begrijpen beter wat er op
school gedaan moet worden

Leerling
Leraar

12
14

46
19

41
53

1
14

Ouders en leraren kunnen beter
met elkaar over school praten

Leerling
Leraar

9
6

51
36

40
53

0
6

Beter met andere leerlingen
samenwerken

Leerling
Leraar

7
3

38
22

53
69

2
6

Uitvoeren van de verwachtingen
van de school

Leerling
Leraar

3
0

16
8

76
83

4
8

Mensen denken dat op school
goed onderwijs wordt gegeven

Leerling
Leraar

4
11

42
69

52
19

2
0

Compenseren van te weinig leren Leerling
en/of werken tijdens de lessen
Leraar

1
3

35
14

59
81

5
3

Vier doelstellingen van huiswerk hebben bij de leerlingen een score van ‘(zeer) mee
eens’ van bijna 80% of meer. Bij docenten zijn dat zes doelstellingen. Bij beiden zijn
het die doelstellingen waarbij huiswerk wordt geassocieerd met verbetering van
prestaties. Voor de leerlingen geldt dat voor het beter begrijpen, beter lessen volgen,
zelfstandig leren studeren en voldoen aan verwachtingen. Docenten voegen daaraan
toe het verbeteren van planning en het kunnen compenseren van minder
leren/werken tijdens de les.
Bij twee doelstellingen scoren de leerlingen bij ‘(zeer) oneens’ hoger dan de helft,
namelijk 58% en 60%. Het betreft in beide gevallen doelen van huiswerk waarbij een
rol voor ouders is weggelegd. Door huiswerk zouden zij het schoolwerk beter leren
begrijpen en het gesprek over dat schoolwerk (met docenten) zou verbeteren.
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Het is opvallend dat de docenten het juist bij deze twee stellingen in meerderheid
‘(zeer) mee eens’ (67% en 59%) zijn.
Tweederde van de leerlingen (64%) denkt dat je met huiswerk te weinig leren of
opletten tijdens de les nog kunt compenseren. En ook tweederde (66%) denkt dat je
door huiswerk beter leert plannen. Bij deze twee doelstellingen is telkens 84% van de
docenten het (zeer mee) eens.
Dat huiswerk zorgt voor een betere samenwerking tussen leerlingen wordt in (grote)
meerderheid onderschreven: 55% van de leerlingen en 75% van de leraren is het
daarmee (zeer) eens.

5.2 Huiswerk en leerprestaties (deelvraag 2b, 2c)
Vanuit de literatuur wordt er verband gelegd tussen enerzijds de hoeveelheid tijd en
aandacht voor huiswerk en anderzijds toetsresultaten van de leerlingen. Hoe meer
tijd en aandacht aan huiswerk wordt besteed, hoe betere resultaten. Dit causale
verband zou echter weer afnemen bij meer dan 10 uren aandachtige huiswerktijd.
In het onderzoek is dus gevraagd naar de hoeveelheid tijd die aan huiswerk wordt
besteedt (tabel 14). Een tweede vraag betreft de toetsresultaten van de leerlingen.
Ten derde zijn er acht stellingen geformuleerd over de tijd en aandacht die aan het
huiswerk wordt gegeven (tabel 15).
5.2.1 Huiswerktijd
Tabel 14: Huiswerktijd
(N-leerling=164, N-leraar=36; getallen in percentages

Leerling: Hoeveel uur besteed je gemiddeld aan huiswerk per week?
Leraar: Hoeveel uur, denkt u, besteden leerlingen gemiddeld aan huiswerk p/week?
Minder dan 2 uren
Leerling
15
Leraar
14
Tussen 2 en 4 uren

Leerling
Leraar

14
17

Tussen 4 en 6 uren

Leerling
Leraar

16
25

Tussen 6 en 8 uren

Leerling
Leraar

20
28

Tussen 8 en 10 uren

Leerling
Leraar

21
11

Tussen 10 en 12 uren

Leerling
Leraar

8
6

Meer dan 12 uren

Leerling
Leraar

5
0
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Als we een scheiding bij deze cijfers leggen bij gemiddeld één uur huiswerktijd per
dag (tussen 6 en 8 uren), dan geldt dit voor 20% van de leerlingen; van de leraren
denkt 28% dat dit zo is. Zo’n 34% van de leerlingen zegt meer dan 7 uur per week
met huiswerk bezig te zijn en 17% van de leraren schatten dit ook zo in. Van de
leerlingen zegt 45% gemiddeld minder dan één uur per dag aan huiswerk te
besteden. De docenten hebben hierbij een inschatting van 56%. Over het algemeen
kun je zeggen dat de docenten inschatten dat de leerlingen in havo 3 en 4 minder tijd
aan hun huiswerk besteden dan dat de leerlingen zelf zeggen daadwerkelijk te doen.
5.2.2 Cijferprestaties leerlingen havo 3 en 4
De leerlingen is gevraagd naar hun gemiddelde rapportcijfer van het 2e rapport van
februari 2018. Deze cijfers zijn verzameld in tabel 15 (zie bijlage 9).
5.2.3 Tijd en aandacht voor huiswerk
Tabel 16: Tijd en aandacht voor huiswerk
Zeer
oneens Oneens

(N-leerling=164, N-leraar=36;
getallen in percentages)

Eens

Zeer
eens

Bij opgeven huiswerk rekening
houden met werk andere vakken

Leerling
Leraar

45
0

29
25

26
69

1
6

Zou meer tijd en aandacht aan
huiswerk moeten besteden

Leerling
Leraar

6
0

33
25

46
58

15
17

Goed de aandacht bij huiswerk er Leerling
bij kunnen houden
Leraar

13
0

43
56

42
44

2
0

Bij meer tijd en aandacht voor
huiswerk ook betere cijfers halen

Leerling
Leraar

2
0

20
3

63
53

15
44

Veel gemaakt huiswerk van
anderen overnemen

Leerling
Leraar

14
0

47
28

30
47

9
25

Te weinig tijd om alle huiswerk te
maken en te leren

Leerling
Leraar

5
6

41
53

43
39

11
3

Bij controle wordt meer tijd en Leerling
aandacht aan huiswerk gegeven Leraar

2
0

31
6

56
64

11
31

Huiswerk leren en maken om
maar geen H en S te krijgen

3
8

28
31

51
56

18
6

Leerling
Leraar

Van de leraren zegt 75% bij het opgeven van het huiswerk rekening te houden met
het werk dat leerlingen hebben voor andere vakken; 74% van de leerlingen zegt dat
zij dit niet doen.
Van de leerlingen zegt 61% dat ze meer tijd en aandacht aan huiswerk zouden
moeten besteden en 78% zegt dat dit ook hogere cijfers zal opleveren. Van de
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Praktijkonderzoek, Cambreur College

docenten vindt 75% meer tijd en aandacht voor huiswerk nodig en 97% zegt dat dan
hogere cijfers behaald zullen worden. Ongeveer de helft van de leerlingen en leraren
zegt (denkt) dat men goed de aandacht bij het huiswerk kan houden en grofweg de
helft zegt (denkt) dat dit niet lukt. En ook de helft van de leerlingen beaamt de stelling
dat men te weinig tijd heeft om al het huiswerk te doen.
Bij de stelling dat er veel huiswerk van anderen wordt overgenomen is 61% van de
leerlingen het oneens; 72% van de docenten denken dat dit wel zo gebeurt.
Tenslotte denkt een meerderheid van 67% (leerling) en 95% (leraar) dat controle van
huiswerk werkt als een stok achter de deur. Het krijgen van aantekeningen H. en S.
zou volgens 69% van de leerlingen en 62% van de docenten helpen om het huiswerk
ook daadwerkelijk te doen.

5.3 Motivatie en prestatie in het onderwijsleerproces (deelvraag 3b, 3c)
Om de motivatie van leerlingen en leraren in kaart te brengen is gebruikgemaakt van
diverse motivatietheorieën. Die richten zich op hoeveelheid en kwaliteit van
motivatie, maar vooral op de achterliggende factoren waarom mensen gemotiveerd
zijn of worden. Achtereenvolgens zijn dat de algemene levensbehoeften van Maslow,
de verwachtingen en attributies van mensen, en tenslotte de motivatie vanuit controle
(extrinsiek) en autonomie (intrinsiek). Bij deze drie vormen van motivatie zijn diverse
aspecten te onderscheiden en daarbij zijn dan ook stellingen geformuleerd. Aan de
respondenten is gevraagd om daarop met (zeer) oneens of (zeer) eens te reageren.
5.3.1 Behoeftentheorie van Maslow
Volgens Maslow liggen aan de basis van motivatie vijf behoeften ten grondslag op
het gebied van gezondheid, veiligheid, relaties, waardering en zingeving.
Tabel 17: Behoeftentheorie van Maslow
Zeer
oneens Oneens
Ik voel me gezond en fit
Leerling
3
15
Leraar
0
8
(N-leerling=164, N-leraar=36;
getallen in percentages)

Eens
49
69

Zeer
eens
33
22

Ik voel me soms bang/angstig

Leerling
Leraar

43
53

35
36

16
11

6
0

Ik ervaar genoeg vriendschap
en/of liefde

Leerling
Leraar

2
0

6
0

58
67

34
33

Ik vind mezelf de moeite waard

Leerling
Leraar

4
0

10
0

63
75

23
25

Ik kan mijn kwaliteiten genoeg
ontwikkelen

Leerling
Leraar

2
0

17
11

77
67

4
22

In het algemeen zijn leerlingen en leraren positief over hun kwaliteit van leven. Een
kanttekening bij deze opmerking is echter wel dat uit de cijfers blijkt dat zo’n 20% van
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de leerlingen zich niet zo gezond en fit voelt, soms bang of angstig is en ervaart
zijn/haar kwaliteiten onvoldoende te kunnen ontwikkelen.
5.3.2 Verwachtingen- en attributietheorie
Deze theorie onderstreept het belang van verwachtingen als mensen gemotiveerd
willen raken of blijven. De aspecten willen, kunnen en resultaat spelen hierbij een rol.
Bij motivatie is ook het zoeken van verklaringen (attributies) van succes of falen van
groot belang. Deze zijn te verdelen in de aspecten locus, controle, stabiliteit en
zelfbeeld (of mindset).
Tabel 18: Verwachtingen- en attributietheorie
Zeer
oneens Oneens
Eens
* Aspect: verwachtingen (willen, kunnen, resultaat)
(N-leerling=164, N-leraar=36;
getallen in percentages)

Zeer
eens

Ik wil mijn werk als leerling/leraar
goed doen (willen)

Leerling
Leraar

2
0

10
0

74
36

13
64

Ik heb genoeg mogelijkheden
mijn werk goed te doen (kunnen)

Leerling
Leraar

1
0

27
8

70
75

2
17

Ik werk hard voor school maar
het levert niet veel op (resultaat)

Leerling
Leraar

13
22

60
69

20
8

6
0

* Aspect: attributies (locus, controle, stabiliteit, zelfbeeld of mindset)
Als ik hard werk voor school
heeft dat resultaat (locus)

Leerling
Leraar

2
0

12
6

63
72

23
22

Hoge/lage cijfers komt door makkelijke/ moeilijke toetsen (locus)

Leerling
Leraar

2
6

24
81

65
11

8
3

Je bent slim of niet en dat
bepaalt je cijfers (controle)

Leerling
Leraar

18
14

51
75

27
11

4
0

Goede cijfers is een kwestie van
inzet (controle)

Leerling
Leraar

1
3

16
22

64
67

19
8

Verschil cijfers bij hetzelfde vak is Leerling
afhankelijk van docent (stabiliteit) Leraar

2
0

6
33

54
53

38
14

Intelligent genoeg voor havodiploma of havo-leraar (stabiliteit)

Leerling
Leraar

1
0

6
0

57
42

37
58

Ik denk vaak: ik kan mijn werk op
school nog beter doen (mindset)

Leerling
Leraar

4
3

37
39

51
53

9
6

Heb vertrouwen dat ik mijn werk
op school wel aan kan (mindset)

Leerling
Leraar

1
0

11
6

74
72

14
22
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Verwachtingen
Veel leerlingen en leraren willen (87% en 100%) en kunnen (72% en 92%) het werk
op school goed doen. En 25% leerlingen ziet weinig resultaat van hard werken
Attributies
- Locus: Dat hard werken voor school resultaat zal opleveren zegt 86% van de
leerlingen en 94% van de leraren. Er is groot verschil bij de stelling dat hoge of lage
cijfers vooral wordt bepaald door makkelijke of moeilijke toetsen: 73% eens bij de
leerlingen en 14% eens bij de leraren.
- Controle: Goede cijferresultaten worden niet zozeer bepaald door slim zijn (69%
leerlingen en 89% leraren) maar meer door inzet (83% leerlingen en 75% leraren).
- Stabiliteit: Tweederde van de docenten vindt dat cijfers voor hetzelfde vak nogal
eens wisselen afhankelijk van de docent; bij de leerlingen is 92% het daarmee eens.
Bij de factor intelligentie vindt bijna iedereen dat die voldoende is voor het
havodiploma of voor het werk als havo-leraar (94% en 100%).
- Mindset: Ongeveer 60% van leerlingen en docenten zegt vaak te denken dat ze
hun werk op school toch nog beter kunnen doen. Tegelijkertijd heeft men vertrouwen
het werk op school aan te kunnen: 88% van de leerlingen en 94% van de docenten.
5.3.3 Zelfdeterminatietheorie
Deze alomvattende motivatietheorie gaat er van uit dat mensen zelf in staat zijn te
werken aan (verbetering van) hun motivatie. Bepalend voor de mate verplichtende
motivatie zijn de factoren interne en externe druk. De autonome motivatie wordt
gevoed door de factoren persoonlijk belang en passie/interesse. In het onderzoek
zijn aan deze 4 vormen van motivatie telkens 4 items gekoppeld. Aldus zijn deze
motivatietypen bij docenten en leerlingen gemeten.
Tabel 19: Zelfdeterminatietheorie
(N-leerling=164, N-leraar=36; getallen in %) Zeer
Zeer
Ik doe mijn werk voor school omdat ........
oneens Oneens
Eens
eens
Verplichtende motivatie:
vanuit externe druk
... anderen mij beoordelen.

Leerling
Leraar

13
11

45
69

40
19

2
0

... anderen mij daartoe dwingen.

Leerling
Leraar

23
56

49
42

26
3

2
0

... anderen vinden dat het zo hoort.

Leerling
Leraar

10
22

38
67

46
11

6
0

... anderen dit van mij verwachten.

Leerling
Leraar

6
3

26
39

60
58

9
0

Verplichtende motivatie:

vanuit interne druk

... dan word ik verstandiger.

Leerling
Leraar

5
6

24
58

67
36

4
0

... anders zou ik me slecht of
schuldig voelen.

Leerling
Leraar

20
6

45
31

31
53

4
11

44
Praktijkonderzoek, Cambreur College

... ik zou me schamen als ik het niet
zou doen.

Leerling
Leraar

24
6

56
31

17
42

3
22

... ik een goede leerling/docent wil
zijn.

Leerling
Leraar

6
0

36
3

52
58

7
39

... om nieuwe dingen bij te leren.

Leerling
Leraar

4
0

29
11

65
81

2
8

... daar heb ik persoonlijk belang bij.

Leerling
Leraar

4
0

29
11

63
75

4
14

... dit voor mij persoonlijk een
belangrijke keuze is.

Leerling
Leraar

3
0

24
0

67
58

6
42

... ik dit voor mezelf belangrijk vind
om te doen.

Leerling
Leraar

3
0

25
6

65
61

7
33

... het me interesseert.

Leerling
Leraar

17
0

56
0

26
64

1
36

... het leuk is.

Leerling
Leraar

36
0

51
0

12
64

1
36

... ik dat boeiend vind.

Leerling
Leraar

15
0

56
0

29
72

1
28

... ik daaraan plezier beleef.

Leerling
Leraar

45
0

45
0

11
67

0
33

Autonome motivatie:

vanuit persoonlijk belang

Autonome motivatie:

vanuit passie en interesse

Gemiddeld scoren de leerlingen bij de stellingen die horen bij autonome motivatie
vanuit persoonlijk belang het hoogst (70% eens). Dan volgt verplichtende motivatie
(beide typen) met een gemiddeld percentage van ongeveer 47%. De laagste score is
bij de autonome motivatie vanuit passie/interesse met een gemiddelde van 20%.
Bij de leraren staat deze motivatie vanuit passie/interesse bovenaan met een
gemiddeld percentage ‘(zeer) mee eens’ van 100%. Dan volgt autonome motivatie
vanuit persoonlijk belang met een gemiddelde van 93%. Als derde de verplichtende
motivatie vanuit interne druk met een percentage van 65% en als laatste de
verplichtende motivatie vanuit externe druk met 23%.
Externe druk ervaren leerlingen het meest vanuit verwachtingen van anderen (zoals
leraren, ouders, vrienden): 69%. Dat geldt ook voor de docenten die dit voor 58%
ervaren vanuit relaties, collega’s en leerlingen. Het ervaren van dwang vanuit
anderen ervaart 72% van de leerlingen niet zo. Ook bij docenten is dat laag: 3%.
Interne druk wordt bij leerlingen het meest ervaren als ‘verstandiger worden’: 71%,
en bij docenten zie je de hoogste interne druk bij ‘een goede docent willen zijn’: 97%.
De laagste interne druk wordt door zowel leerlingen als docenten aangeduid vanuit
gevoelens van schaamte of schuld.
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Bij het persoonlijk belang binnen autonome motivatie zie je bij docenten en leerlingen
gelijkluidende uitkomsten bij de keuzes ‘(zeer) mee eens’. Leerlingen scoren hierbij
tussen 67% en 73% en bij docenten is er een bandbreedte van 89% tot 100%.
Passie/interesse scoort bij ‘plezierig’ of ‘leuk’ met een gemiddeld percentage van
12% ‘(zeer) mee eens’ laag bij leerlingen. En 18% vindt het werk op school ‘boeiend’
of ‘interessant’. Docenten scoren bij deze 4 termen steeds 100% ‘(zeer) mee eens’.

5.4 Motivatie- en prestatieverbetering in het onderwijsleerproces
(deelvraag 4b, 4c)
Het bevorderen van de twee varianten van autonome motivatie (persoonlijk belang
en interesse) kan geschieden door te werken aan drie behoeften die aan deze
motivatie ten grondslag liggen. In het onderwijs zal hiermee dus de motivatie (en
logischerwijze) de prestatie bij het school- en huiswerk kunnen verbeteren. Een
primaire rol is daarbij weg gelegd voor de docenten. Zij zullen voorwaarden moeten
scheppen om de behoeften van verbondenheid, competentie en autonomie te
vervullen.
Vanuit literatuuronderzoek is iedere behoefte verdeeld in respectievelijk 8, 6 en 7
aspecten. Ieder aspect is ‘vertaald’ in twee of drie items en aan de respondenten
voorgelegd met de vraag om hun mening te geven in de vorm van ‘(zeer) oneens’ of
‘(zeer) eens’. Aan de leerlingen is gevraagd of zij de behoeften van verbondenheid,
competentie en autonomie bij school- en huiswerk ervaren. Aan de leraren is
gevraagd of zij invulling geven aan deze behoeften in de onderwijspraktijk. In de
tabellen 20,21 en 22 zijn de onderzoeksresultaten samengevoegd.
5.4.1 Vervulling van de behoefte aan verbondenheid
Tabel 20: Beleving en invulling van factor verbondenheid
(N-leerling=164, N-leraar=36; getallen in percentages)
Leerling: Mijn docenten zijn of geven of
kunnen of denken of laten of
Zeer
Oneens
Eens
zorgen bij mij of bij ons voor......
oneens
Leraar: Ik ben of geef of kan of denk of laat
of zorg bij mijn leerlingen voor.......
Aspecten (8x):*
* Veilige leeromgeving
Zich veilig voelen in klas / op
Leerling
2
13
77
school
Leraar
0
0
58
Zich op hun gemak voelen

Zeer
eens

8
42

Leerling
Leraar

2
0

20
0

72
72

7
28

Leerling
Leraar

3
0

10
3

70
67

17
31

* Gevoel terecht te kunnen
Bereidheid tot extra hulp en uitleg Leerling
bij huiswerk
Leraar

1
0

18
0

74
67

8
33

* Wederzijds respect
Accepteren zoals je bent
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Vertrouwen hebben in leerling

Leerling
Leraar

2
0

29
0

63
72

6
28

Weten dat ik bij problemen of
vragen bij huiswerk wil helpen
* Kwetsbaarheid tonen
Toegeven ook fouten te maken

Leerling
Leraar

1
0

8
0

87
64

4
36

Leerling
Leraar

10
0

24
0

57
81

9
19

Docent laat eigen gevoelens
blijken
* Pedagogische tact: luisteren
Openlijk mening over huiswerk
kunnen geven
* Enthousiasme en interesse tonen
Enthousiast zijn in de les

Leerling
Leraar

7
0

36
8

53
69

4
22

Leerling
Leraar

6
0

34
11

57
61

4
28

Leerling
Leraar

3
0

33
0

61
53

3
47

Belangstelling tonen in mij als
persoon

Leerling
Leraar

6
0

34
0

59
53

1
47

Zich begrepen voelen

Leerling
Leraar

2
0

37
3

59
72

2
25

Leerling
Leraar

5
0

36
6

59
86

1
8

Leerling
Leraar

3
0

32
0

63
83

2
17

* Samenwerkend leren bevorderen
Laten samenwerken bij leer- en
Leerling
maakwerk
Leraar

9
3

49
11

42
69

1
17

1
0

23
50

65
39

10
11

* Gezag en vertrouwen uitstralen
Laat zien goed orde te kunnen
houden
Goed leiding kunnen geven

Het huiswerk zelf laten nakijken

Leerling
Leraar

Bij alle items die betrekking hebben op de persoonlijk-affectieve relatie tussen leraar
en leerling is te zien dat de docenten menen dat zij in hoge mate invulling aan deze
behoefte geven. Zij geven daarbij telkens scores tussen 90 en 100%. Uitzondering
zijn de 2 stellingen over bevorderen van samenwerkend leren met scores van 83%
(samenwerken bij huiswerk) en 50% (zelf laten nakijken van huiswerk).
Leerlingen zijn in meerderheid wel tevreden over invulling van de behoefte van
verbondenheid door docenten. Zij ervaren in hoge mate op school gevoelens van
veiligheid/gemak en acceptatie en de bereidheid van docenten hen te helpen; 79%
tot 91% is het daarmee (zeer) eens.
Er zijn ook beduidende minderheden te constateren bij de leerlingen (30 tot 40%)
die zeggen (niets of) weinig te merken van de volgende punten:
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- zich begrepen voelen (39%), - vertrouwen krijgen (31%), - fouten toegeven ( 34%),
- gevoelens laten blijken (43%), - open mening geven (40%), - enthousiasme (36%),
- belangstelling tonen (40%), - orde houden (41%), - goed leiding geven (35%), en
- laten samenwerken bij huiswerk (58%).
5.4.2 Vervulling van de behoefte aan competentie
Tabel 21: Beleving en invulling van factor competentie
(N-leerling=164, N-leraar=36; getallen in percentages)
Leerling: Mijn docenten zijn of geven of
kunnen of denken of laten of
Zeer
Oneens
Eens
zorgen bij mij of ons voor......
oneens
Leraar: Ik ben of geef of kan of denk of laat
of zorg bij of dat mijn leerlingen .......
Aspecten (6x):*
* Evenwicht :uitdaging-bekwaamheid
Zorg dat huiswerk zo goed moge- Leerling
4
35
60
lijk geleerd/gemaakt kan worden Leraar
0
6
83

Zeer
eens

2
11

Huiswerk meegeven dat wel
makkelijk is

Leerling
Leraar

5
0

57
64

37
36

2
0

Steeds hetzelfde soort huiswerk
meegeven
* Positieve feedback op leerproces
Mogelijkheid bieden om vragen
over huiswerk te stellen

Leerling
Leraar

1
8

13
25

68
58

17
8

Leerling
Leraar

1
0

4
0

82
56

14
44

Leerling
Leraar
* Vertrouwen in capaciteiten leerling
Vertrouwen in leerlingen stellen
Leerling
dat ze het huiswerk aan kunnen
Leraar

1
0

17
11

79
67

3
22

3
0

26
0

68
86

3
14

Mening van leraren over het
Leerling
gedane huiswerk voelt goed
Leraar
* Duidelijkheid bij leertaken (structuur)
Goed uitleggen hoe huiswerk aan Leerling
te pakken
Leraar

4
0

46
22

49
75

1
3

5
0

60
42

34
56

1
3

Vertellen waarom huiswerk
Leerling
belangrijk kan zijn
Leraar
* Voorwaarden: tijd, inzet, concentratie
Goed inschatten hoeveel tijd
Leerling
nodig is voor huiswerk
Leraar

8
0

50
28

42
61

1
11

25
3

59
14

16
72

0
11

Uitleg waarom concentratie en
inzet bij huiswerk belangrijk zijn

10
3

54
22

35
64

2
11

Het huiswerk serieus bespreken

Leerling
Leraar
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* Professionaliteit docenten (self-efficacy)
Docent denkt goed na over het
Leerling
nut van huiswerk
Leraar

10
0

44
8

45
86

1
6

Docent zorgt dat kwaliteit van
huiswerk in orde is

Leerling
Leraar

1
3

36
22

61
72

2
3

Zelf ook alle huiswerkopdrachten
maken (en leren/kennen)

Leerling
Leraar

26
3

44
19

29
53

0
25

De behoefte competentie omvat de pedagogisch/didactische invulling van de
leertaken. De docent zorgt dus dat leerlingen kunnen leren door het bieden van de
juiste vorm, voorwaarden, structuur, uitdaging, feedback en kwaliteit in de lessen.
Docenten en leerlingen zijn het (in hoge mate) met elkaar eens dat de nabespreking
en mogelijkheid vragen stellen over het huiswerk wel in orde is. Bij de leerlingen is
dat 96% en 82% en bij de leraren zegt 100% en 89% dit daadwerkelijk zo te doen. Bij
navraag of de mening van de docenten over het gedane huiswerk goed voelt zegt
echter 50% van de leerlingen dat dit niet het geval is. Ook bijna 30% ervaart weinig
vertrouwen vanuit de docent het huiswerk aan te kunnen, terwijl 100% van hen zegt
dit wel mee te geven.
Op de stelling of huiswerk makkelijk is, daarover zijn de meningen van docenten en
leerlingen bijna gelijk: ongeveer 40% eens. Ook vinden beiden dat er niet zo veel
variëteit in het huiswerk zit. Leerlingen zijn het daarmee voor 85% eens en docenten
scoren 63 % eens.
Grote verschillen zijn te constateren bij de items die handelen over de aanpak, uitleg
en voorwaarden om het huiswerk zo goed mogelijk te (kunnen) verzorgen. Van de
leerlingen zegt 62% dat de docent zorgt dat zij het huiswerk zo goed mogelijk kunnen
maken en leren (39% zegt dit dus niet), terwijl 94% van de leraren zegt dit wel goed
te doen.
Van de leerlingen zegt 65% dat de leraren de aanpak van het huiswerk niet goed
uitleggen; 58% en 64% hoort niet vertellen waarom huiswerk in het algemeen en
concentratie/inzet daarbij in het bijzonder, belangrijk kan zijn. En van de leerlingen
zegt 84% dat hun docenten de tijd die zij nodig hebben voor huiswerk niet goed
kunnen inschatten. Van de docenten is 42% het eens dat er inderdaad te weinig
uitleg is over de aanpak van het huiswerk, maar bij de andere drie stellingen vindt
94% (belang van huiswerk), 75% (belang van concentratie/inzet), en 83% (goede
tijdsinschatting) van de docenten dat ze dit wel degelijk aangeven.
Tenslotte de scores bij het aspect professionaliteit van de docenten ten aanzien van
het huiswerk. Veel leerlingen vinden dat docenten niet zo goed nadenken over het
nut van huiswerk (54%), niet zorgen dat de kwaliteit daarvan in orde is (37%) en ze
denken in meerderheid (70%) dat docenten niet alle huiswerkopdrachten zelf ook
maken (en leren/kennen). Leraren zelf schatten dat anders in: 92%, 75% en 78%
beweren hun professionaliteit op deze drie punten wel te bezitten.

5.4.3 Vervulling van de behoefte aan autonomie
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Tabel 22: Beleving en invulling van factor autonomie
(N-leerling=164, N-leraar=36; getallen in percentages)
Leerling: Mijn docenten zijn of geven of
kunnen of denken of laten of
Zeer
Oneens
Eens
zorgen bij mij of ons voor......
oneens
Leraar: Ik ben of geef of kan of denk of laat
of zorg bij of dat mijn leerlingen .......
Aspecten (7x):*
* Keuzemogelijkheid (differentiatie)
Keuzemogelijkheden geven hoe
Leerling
10
65
24
huiswerk uitgevoerd zal worden
Leraar
11
44
36

Zeer
eens

1
8

Zelf laten bepalen welk huiswerkdeel gemaakt/geleerd zal worden
* Minder druk, meer aanmoediging
Nadruk leggen op controle van
het huiswerk

Leerling
Leraar

37
17

44
61

19
22

1
0

Leerling
Leraar

4
6

37
33

52
47

8
14

Positief blijven naar lln., ook al is
huiswerk niet (helemaal) in orde

Leerling
Leraar

21
0

52
6

25
64

2
31

Zorgen dat men geen hekel krijgt Leerling
aan huiswerk
Leraar
* Stimuleren eigen inbreng en creativiteit
Luisteren naar hoe leerling
Leerling
huiswerk zou willen aanpakken
Leraar

36
0

52
50

9
50

3
0

14
6

57
44

29
39

0
11

Eerst begrip voor kijk van leerling Leerling
op huiswerk alvorens eigen
Leraar
mening/manier aan te geven
* Persoonlijke belang keuzes leerlingen
Laten zien waarom huiswerk
Leerling
belangrijk kan zijn
Leraar

15
0

62
61

23
36

0
3

10
0

60
22

30
61

1
17

Aangeven wat het nut is van
Leerling
7
57
huiswerk
Leraar
0
14
* Aansluiten bij waarden-meningen-interesse van leerlingen
Huiswerk geven dat aansluit bij
Leerling
26
60
interesse van leerlingen
Leraar
6
58

36
78

1
8

14
33

1
3

Opgeven van huiswerk dat gaat
Leerling
over voor mij belangrijke dingen
Leraar
* In gesprek gaan over schooltaken
Aanmoedigen om vragen te
Leerling
stellen over het huiswerk
Leraar

10
6

66
58

23
36

1
0

4
0

30
8

65
58

2
33

Vragen over huiswerk volledig en
nauwkeurig beantwoorden

2
0

21
0

73
64

4
36

Leerling
Leraar
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* Hogere niveaus van leren bereiken
Soort huiswerk opgeven dat zorgt Leerling
voor goed begrip van de leerstof Leraar

3
3

29
0

62
72

6
25

Soort huiswerk opgeven dat
meer inzicht geeft in het vak

4
0

31
3

65
78

1
19

Leerling
Leraar

De derde factor om autonome motivatie bij leerlingen te vergroten is autonomie. Dat
omvat het bevorderen van een gevoel van een zekere mate van vrijheid en
verantwoordelijkheid bij de leerlingen bij de invulling van hun leertaken zoals
bijvoorbeeld het huiswerk.
Over het algemeen kun je zien dat de beleving (door leerlingen) en de invulling (door
leraren) van autonomie lagere scores oplevert in vergelijking met de tabellen bij de
behoeften van verbondenheid en competentie.
Inzoomend is de constatering dat twee derde tot driekwart van de leerlingen tevreden
is over het vragen stellen en beantwoorden met betrekking tot het huiswerk. En ook
is men in dezelfde mate tevreden over het soort huiswerk dat in hun ogen bijdraagt
aan beter begrip en inzicht in het vakgebied. Tussen 90 en 100% van de leraren is
het met deze aspecten eens.
Veel kritischer zijn leerlingen en (in mindere mate) docenten over andere aspecten
die bij factor autonomie bevraagd zijn. Bij de volgende items hebben respectievelijk
leerlingen en docenten (zeer) oneens ingevuld:
- Er zijn keuzes mogelijk bij aanpak en hoeveelheid huiswerk: 78% en 67% oneens
- Er moet nadruk worden gelegd op controle van huiswerk: 40% en 40% oneens.
- Men blijft positief naar leerlingen, ook al is hun huiswerk niet in orde: 73% en 6%
oneens.
- Er wordt gezorgd dat er geen hekel ontstaat aan huiswerk: 88% en 50% oneens.
- Er wordt geluisterd naar aanpak en kijk van de leerling bij huiswerk: 70% en 56%
oneens.
- Het belang en nut van huiswerk wordt aangegeven: 66% en 18% oneens.
- Het huiswerk sluit aan bij de interesse en persoonlijk belang van de leerlingen: 81%
en 64% oneens.
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Hoofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk zullen de geformuleerde onderzoeksvragen beantwoord worden in
de vorm van conclusies en aanbevelingen.
De antwoorden op de deelvragen 1 tot en met 4 krijgen antwoord door algemene
conclusies te formuleren vanuit de theoretische en praktische onderzoeksresultaten.
Deelvraag 5 vormt de hoofdvraag van dit praktijkonderzoek en daarop zal antwoord
worden gegeven in de vorm van aanbevelingen, toepasbaar in de praktijk.

6.1 Wat is huiswerk? (deelvraag 1a)
Conclusie 1:
Huiswerk betreft:
a. Leeractiviteiten,
b. zowel maak- als leerwerk,
c. ontwikkeld door docenten
d. en uit te voeren door leerlingen buiten de lesuren,
e. die een zinvolle bijdrage leveren aan het onderwijsleerproces.
De onderdelen a., c. en d. van deze definitie zijn afkomstig uit de literatuur (Lindsay,
1998); de onderdelen b. en e. zijn aangevuld vanuit oriëntatie op de schoolpraktijk.

6.2 Hoe denken leerlingen en leraren van havo 3 en 4 over inhoud,
uitvoering en doelen van huiswerk? (deelvraag 1b)
Conclusie 2:
Bij de vraag naar de inhoud van het huiswerk zeggen bijna alle leerlingen dat het in
ieder geval maakwerk betreft en dan ook nog vooral maakwerk in de vorm van
oefeningen, opgaven en sommen. Daarnaast denken zij bij huiswerk aan één van de
andere drie inhoudelijke vormen: maakwerk zoals werkstukjes en presentaties,
leerwerk van woordjes en begrippen en als derde leerwerk voor toetsen.
Docenten zien huiswerk als leertaken die in (bijna) al deze vormen gestalte krijgen.
Conclusie 3:
In de vakliteratuur over huiswerk wordt nauwelijks onderscheid gemaakt in maak- en
leerwerk, terwijl dat op school en in de beleving van leerlingen en docenten altijd wel
het geval is. Mijn conclusie en aanbeveling is dat meer zorgvuldigheid gewenst is
met het begrip in het algemeen, maar ook dat in onderzoek naar huiswerk duidelijker
gevraagd wordt naar maak- en leertaken. Zeker omdat uit dit onderzoek blijkt dat in
de perceptie van leerlingen het maakwerk de boventoon voert. Door dit onderscheid
in maakwerk en leerwerk in literatuur en in praktijk consequent aan te duiden zou het
onderzoek naar huiswerk wellicht nog kunnen nuanceren.
Conclusie 4:
De verzorging van het maakwerk in havo 3 en 4 is in hoge mate (vaak of bijna altijd)
in orde, dit naar oordeel van zowel leerlingen als docenten. Het leerwerk is in
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mindere mate (zelden, nooit of soms) in orde. Zowel leerlingen als leraren vinden
vooral het leren van woordjes en begrippen zelden of nooit in orde, gevolgd door het
leerwerk voor toetsen. Verbetering van het huiswerk in havo 3 en 4 zal zich dus
vooral moeten richten op het leerwerk.
Conclusie 5:
Al bij de overzichten van aantekeningen H. en S. die op school in Magister gemaakt
worden als het huiswerk en/of schoolspullen niet in orde zijn, is te constateren dat er
in deze een concentratie is bij een relatief kleine groep leerlingen (10,5%). Zij hebben
meer dan 20 aantekeningen per jaar. Dit wordt precies zo bevestigd in dit onderzoek
door eveneens10% van de leerlingen. Bovendien kunnen we met grote mate van
zekerheid zeggen dat het vooral aantekeningen zullen zijn bij maakwerk. Dit omdat
bij huiswerk vooral aan maakwerk wordt gedacht (conclusie 2) en omdat bij het niet
in orde zijn van leerwerk bij woordjes en toetsen een oordeel in de vorm van cijfers
wordt gegeven. Verbetering van het huiswerk in havo 3 en 4 zou zich dus wellicht
moeten focussen op deze ‘harde kern’. Wie dat zijn is precies bekend.
Conclusie 6:
De grote meerderheid van leerlingen in havo 3 en 4 begint huiswerk met maakwerk;
slechts één op de vijf start met leerwerk voor toetsen. Is het dan misschien nodig om
aan leerlingen duidelijk te maken dat leerwerk vaak effectiever is bij een actieve
studiehouding waarbij schrijven één van die activiteiten kan zijn? Zo wordt het maken
en leren van het huiswerk toch meer als een eenheid gepresenteerd.
Conclusie 7:
De huiswerkplek is vooral thuis, maar ook op school wordt in ruime mate maak- en
leerwerk uitgevoerd. Een gedeelte van het huiswerk in de les (mogen) maken zal
daaraan debet zijn. Leerlingen lieten ook al in de mindmaps weten dat daarmee
huiswerktijd thuis wordt bespaard.
Conclusie 8:
Leerlingen vinden huiswerk vervelend. Sterker nog, al bij de oriëntatie (hoofdstuk 2)
is gebleken dat ze er een grote hekel aan hebben. Dat verklaart ook dat driekwart
van hen het lastig vindt om er aan te beginnen en om er mee door te gaan. Een extra
reden dus om te focussen op betere motivatie voor school- en huiswerktaken.
Je kunt er wat van maken! (=motivatie)
In het verlengde van betere huiswerkmotivatie ligt beter presteren (Hendriks, 2014).
Dat moet het hoofddoel van huiswerk zijn. Leerlingen en leraren onderschrijven die
conclusie in hun prioriteiten over de doelen van huiswerk. Huiswerk moet vooral
bijdragen aan beter begrijpen van de leerstof.
Je moet er wat van leren! (=prestatie)
Hoe een betere motivatie (en dus prestatie) te realiseren is nu juist het doel van dit
praktijkonderzoek en dat wordt besproken bij de aanbevelingen (zie 6.14).

6.3 Welke verschillen en/of overeenkomsten zijn er in het denken van
leerlingen en leraren over inhoud, uitvoering en doel van huiswerk?
(deelvraag 1c)
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Conclusie 9:
Leerlingen zien huiswerk vooral als maakwerk van opgaven. Leraren hebben oog
voor alle soorten maak- en leerwerk binnen het huiswerk.
Groot verschil (≥20%) tussen docenten en leerlingen zien we bij de mening of het
leerwerk van woordjes en begrippen al dan niet in orde is. Meer dan 60% constateert
dat dit leerwerk niet goed gedaan wordt. Een derde van de leerlingen geeft dit toe.
Verder zijn leraren en leerlingen het eens met de stelling dat het huiswerk meestal
aanvangt met het verzorgen van het maakwerk (van opgaven).
Opvallend verschil is er over de plek waar leerlingen hun huiswerk maken en leren.
De helft van de docenten denkt dat dit op school en thuis fifty-fifty is. Slechts een
kwart van de leerlingen is het daarmee eens. Conclusie is dus dat de inschatting van
docenten dat (veel) huiswerk op school wordt gedaan aan de hoge kant lijkt te zijn.
Docenten en leerlingen zijn het in hoge mate met elkaar eens dat beginnen aan het
huiswerk en het volhouden daarvan lastig en vervelend is (of blijft). Demotivatie dus.
Over het belangrijkste doel van huiswerk bestaat overeenstemming (≥75% eens): het
moet bijdragen aan beter begrijpen en zelfstandig studeren. Daarnaast vinden beide
groepen dat men met het maken en leren van huiswerk voldoet aan de verwachting
(doel) die de school stelt. Huiswerk wordt gezien als een plicht.
Dat huiswerk zou zorgen voor betere communicatie tussen ouders en school wordt
door 60% van de leraren bevestigd en door 60% van de leerlingen tegengesproken.
Tenslotte is het interessant dat meer dan 84% van de docenten meent dat huiswerk
te weinig leren of werken tijdens de les nog kan compenseren; bij de leerlingen is dat
20% lager.

6.4 Is er een relatie tussen huiswerktijd en leerprestaties?(deelvraag 2a)
Conclusie 10:
Vanuit veel wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat investeren in meer tijd en
aandacht bij het maken en leren van huiswerk positief effect heeft op leerprestaties,
vooral bij toetsing. Een tweede conclusie vanuit de literatuur is dat bij meer dan 10
uren huiswerktijd per week dit rendement weer juist zou afnemen.

6.5 Hoe denken leerlingen en leraren van havo 3 en 4 over hoeveelheid
tijd en aandacht die aan huiswerk wordt gegeven en zien zij een relatie
met behaalde (rapport)cijfers? (deelvraag 2b)
Conclusie 11:
In tabel 23 zijn het aantal uren die leerlingen aan huiswerk besteden in relatie
gebracht met hun gemiddelde rapportcijfer over al hun vakken van rapport 2 van
februari 2018. Te zien is dat bij leerlingen van havo 3 meer uren huiswerk ook een
lichte stijging betekent in cijferresultaten. Dat is dus in overeenstemming met de
conclusies uit de vakliteratuur. Bij leerlingen van havo is geen langzaam stijgende
trend in cijfers te zien. En dat veroorzaakt op haar beurt dat bij alle leerlingen van
havo 3 en 4 stijging van resultaten en meer huiswerktijd niet hand in hand gaan.
Conclusie moet zijn dat de theorie dat meer huiswerktijd ook hogere resultaten
oplevert slechts ten dele te zien is. En dan is in dit onderzoek ook nog geen bewijs
van een causaal verband.
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De antwoorden die leerlingen en docenten hebben gegeven bij de stellingen over tijd
en aandacht bij huiswerk geven wat meer duidelijkheid (=conclusie 13).

Conclusie 12:
Van de leerlingen in havo 3 en 4 zegt 15% over huiswerktijd per week:
- minder dan 2, tussen 2 en 4, en tussen 4 en 6 uur.
Van de leerlingen in havo 3 en 4 zegt 20% over huiswerktijd per week:
- tussen 6 en 8 en tussen 8 en 10 uur.
Van de leerlingen in havo 3 en 4 zegt 13% over huiswerktijd per week:
- meer dan 10 uur.
In tabel 24a staan naast de percentages van de leerlingen ook de inschatting van de
docenten over het aantal uren die leerlingen aan huiswerk per week besteden.
In tabel 24b zijn deze gegevens uitgesplitst naar geslacht en naar afdeling van de
leerlingen.
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Conclusie vanuit deze twee tabellen is dat leerlingen in havo 3 en 4 gemiddeld 1 uur
per dag aan huiswerk besteden. Grofweg zit een derde op een half uur per dag, een
derde op één uur per dag en een derde op 1,5 uur per dag.
Meer leerlingen in havo 4 besteden ook meer tijd aan huiswerk dan leerlingen in
havo 3, maar het verschil is (gemiddeld) klein. Verder is te constateren dat mannen
in havo 3 en 4 in de meerderheid zijn bij minder dan één uur per dag huiswerk en dat
vrouwen in de meerderheid zijn bij één uur of meer huiswerktijd per dag.
Conclusie 13:
Driekwart van alle leerlingen en bijna alle leraren zeggen dat meer tijd en aandacht
voor het huiswerk echt wel zorgt/zal zorgen voor betere resultaten. Daarnaast zegt
60% van de leerlingen dat meer aandacht en tijd voor huiswerk echt wel zou moeten.
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En bijna de helft van de leerlingen zegt dat ze echt nog wel meer tijd over hebben om
het huiswerk te maken en te leren.
Conclusie moet dan wel zijn dat bij ongeveer de helft van de leerlingen er ruimte is
(en moet zijn) om tijd en aandacht bij het huiswerk te vergroten en dat daarmee ook
betere resultaten te behalen zouden zijn. Tegelijkertijd zeggen 2 op de 3 leerlingen te
merken dat het moeilijk is om de aandacht bij huiswerk er bij te houden.

6.6 Welke verschillen en/of overeenkomsten zijn er in het denken van
leerlingen en leraren over tijd en aandacht die aan huiswerk wordt
gegeven? (deelvraag 2c)
Conclusie 14:
De leraren schatten in dat er meer leerlingen zijn die één uur (of minder dan 1 uur)
gemiddeld per dag aan huiswerk besteden dan de leerlingen zelf aangeven te doen.
Slechts 17% van hen denkt dat leerlingen meer dan 1 uur gemiddeld per dag aan
huiswerk besteden, terwijl het dubbele percentage van de leerlingen aangeeft dit wel
te doen. Kortom: Leraren denken over het algemeen dat leerlingen minder tijd aan
huiswerk besteden dan dat zij daadwerkelijk aangeven te doen.
Conclusie 15:
Leraren en leerlingen zijn het in grote lijnen met elkaar eens over de thema’s tijd en
aandacht bij huiswerk (conclusie 13). Een extra overeenkomst is dat van beide
groepen ongeveer tweederde aangeeft dat de maatregel om het niet in orde hebben
van huiswerk te noteren in de vorm van H. en S. toch wel werkt. Huiswerk wordt
gedaan om toch maar die H. en S. niet te krijgen. Bij de algemene stelling dat er
meer tijd en aandacht aan huiswerk wordt besteedt als het gecontroleerd wordt zegt
tweederde van de leerlingen dat het bij hen zo werkt. Van de docenten gelooft bijna
iedereen in het effect van controle.
Grote verschillen tussen leraren en leerlingen zien we bij twee stellingen:
- ‘Bij het opgeven van huiswerk houden docenten rekening met het werk dat wij
hebben voor andere vakken’: leerlingen 27% eens, en leraren 75% eens.
- ‘Veel gemaakt huiswerk wordt van anderen overgenomen’: leraren 72% eens, en
leerlingen 39% eens.

6.7 Welke vormen van motivatie spelen een belangrijke rol in het
onderwijsleerproces? (deelvraag 3a)
Conclusie 16:
Verschillende motivatietheorieën (Ros, Castelijns, Loon & Verbeek, 2017) laten zien
vanuit welke motieven mensen (graag) kunnen en willen leren:
a. Vervulling van basisbehoeften om kwaliteit van leven te waarborgen. Maslow
toont in zijn theorie aan dat het gaat om behoeften van gezondheid, veiligheid,
relaties, waardering en zingeving. Zij vormen als het ware de voedingsbodem
voor het ontwikkelen van motivatie.
b. Verwachting van resultaat na inspanning. Mensen willen leren omdat ze
hopen dat hun inzet ook beloond zal worden. Dit is de kerngedachte van de
verwachtingentheorie.
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c. Analyse van verklaringen oftewel attributies van eigen succes of falen. Hoe
meer mensen denken dat ze op deze factoren invloed kunnen uitoefenen, hoe
meer motivatie en inzet zij zullen vertonen.
De zelfderterminatietheorie beschrijft drie vormen van motivatie:
d. Tegemoet komen aan plicht en dwang. Mensen gaan aan de slag omdat ze
druk ervaren van binnen of buiten zichzelf. Die druk bestaat meestal uit straf
of beloning. Dit is de vorm van extrinsieke of gecontroleerde motivatie.
e. De ervaring dat leren in je eigen belang is. Als zich de gedachte vormt dat het
voor jou persoonlijk nut en betekenis heeft is dat een sterke drijfveer om aan
de gang te gaan (en te blijven): intrinsieke motivatie vanuit persoonlijk belang.
f. Interesse en passie zijn de meest sterke drijfveren voor motivatie. Dat gebeurt
vanuit vrije wil. Dit is de vorm van autonome of welwillende motivatie.
Conclusie 17:
a. Kwalitatief staat intrinsieke autonome motivatie bovenaan. Met deze motivatie
bereik je in het onderwijs de hoogste leerniveaus van inzicht en toepassing.
Een goede strategie om deze motivatie te bevorderen is het aanwakkeren van
het gevoel van persoonlijk belang van leren voor de leerlingen zelf.
b. Hoe meer nadruk op verplichtende motivatie, hoe dodelijker dat blijkt voor het
ontwikkelen van intrinsiek-autonome motivatie. Dat betekent in het onderwijs
dus het verlagen van de nadruk op extrinsieke motivatie.
c. Intrinsiek-autonome motivatie zorgt bij leerlingen (en leraren) voor betere
prestaties, minder stress en meer zelfstandigheid.

6.8 Welke typen motivatie van behoeftentheorie,verwachtingen/attributie
theorie en zelfdeterminatietheorie zijn aan te tonen bij leerlingen en
leraren van havo 3 en 4? (deelvraag 3b)
Conclusie 18: behoeftentheorie van Maslow
Een grote meerderheid van de leerlingen en leraren in havo 3 en 4 is (zeer) tevreden
over de kwaliteit van hun leven. Goede gezondheid, sociaal leven, veiligheid en
zelfvertrouwen vormen een goede basis om motivatie te kunnen ontwikkelen.
Eén op de vijf leerlingen in havo 3 en 4 van het Cambreur College ervaart een
mindere gezondheid en/of angstgevoelens en/of eigen kwaliteiten minder te kunnen
ontwikkelen. Dit zijn belemmeringen om kwantiteit en kwaliteit van leermotivatie te
bevorderen.
Conclusie 19: verwachtingen/attributietheorie
De overgrote meerderheid van de leerlingen en docenten in havo 3 en 4 willen en
kunnen hun werk zo goed mogelijk doen en ze ervaren ook dat hun inspanningen
succes hebben. Zo’n 60% zegt zelfs dat er nog een schepje bovenop kan. Conclusie
is dus de aanwezigheid van een hoge relatie tussen inspanning en resultaat en dat
stuwt de motivatie.
Ook is men in hoge mate ervan overtuigd dat je invloed kunt uitoefenen op resultaat,
met name door inzet en zelfvertrouwen.
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De factoren die wel in hoge mate je cijfers bepalen, maar die men niet of weinig kan
beïnvloeden zijn, naar eigen zeggen: intelligentie, moeilijkheidsgraad van de toetsen
en welke docenten aan jou les geven.
Conclusie 20: zelfdeterminatietheorie
In tabel 25 is de verdeling te zien over het beleven van de vier soorten motivatie
binnen de zelfdeterminatietheorie, zowel van leerlingen als leraren. Vanuit de
literatuur is het belang onderstreept van de derde soort motivatie: autonome
motivatie vanuit persoonlijk belang. Het wordt gezien als dé kans om de motivatie
van leerlingen verder te verbeteren. In de tabel is te zien dat die kans ruimschoots
aanwezig is bij de leerlingen in havo 3 en 4.
- Twintig procent van de leerlingen in havo 3 en 4 is (mede) autonoom gemotiveerd
vanuit interesse en passie. Dat komt overeen met percentages vanuit de theorie.
- Bijna de helft van de leerlingen ervaart verplichtende motivatie, intern of extern.
- Bijna driekwart van de leerlingen voelt zich gemotiveerd om het werk op school te
doen vanuit persoonlijk belang.
- Docenten doen hun werk voor school bijna allemaal vanuit autonome motivatie,
maar tweederde ervaart ook interne druk (plichtsbesef).

De items die in de zelfdeterminatietheorie (“Ik doe mijn werk voor school omdat...”)
hoog scoren bij de leerlingen (≥70% eens):
- Verstandiger worden
- Belangrijk of belangrijke keuze voor/vanuit mezelf
De items die laag scoren (≤30% eens):
- Gedwongen worden door anderen
- Zich schamen
- Het is leuk, interessant, boeiend of plezierig.
De items die in de zelfdeterminatietheorie (“Ik doe mijn werk voor school omdat ...”)
hoog scoren bij de leraren (≥70% eens):
- Een goede docent willen zijn
- Nieuwe dingen leren, persoonlijk belangrijk (alle items bij persoonlijk belang)
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- Het is leuk, interessant, boeiend of plezierig (alle items bij passie en interesse)
De items die bij leraren laag scoren (≤30% eens):
- Beoordeling of dwang van anderen of omdat het zo hoort

6.9 Welke verschillen en/of overeenkomsten zijn er tussen leerlingen en
leraren van havo 3 en 4 in typen motivatie van behoeftentheorie,
verwachtingen/attributie-theorie en zelfdeterminatietheorie?(deelvraag
3c)
Conclusie 21:
Het grootste verschil in de typeringen van motivatie vanwaaruit leerlingen en leraren
hun werk op school doen is te zien bij type 4: motivatie vanuit passie en interesse
(20% tegenover 100%).
De grootste verschillen in eens of oneens (30% of meer) in de mening tussen
leerlingen en leraren is te zien in hun antwoorden bij de volgende afzonderlijke items:
Je werk doen omdat het zo hoort, verstandiger worden en vanuit schuldgevoel, en
Je werk doen omdat het interessant, leuk, boeiend of plezierig is.

6.10 Hoe kan vanuit de zelfdeterminatietheorie motivatie (en prestatie) in
het onderwijsleerproces worden verbeterd? (deelvraag 4a)
Conclusie 22:
Motivatie in het onderwijs kan worden verbeterd door te voldoen aan drie behoeften:
a. Verbondenheid. Dit betreft de affectieve leraar-leerlingrelatie waarbij er
evenwicht moet zijn tussen nabijheid en gezag.
b. Competentie. Dit betreft het vertrouwen in eigen kunnen en dat kan worden
aangemoedigd door het aanbieden van leertaken die en duidelijk en uitdagend
zijn.
c. Autonomie. Dit betreft het ervaren van een zekere mate van vrijheid bij de
uitvoering van leertaken en dat kan op haar beurt eigen verantwoordelijkheid
doen toenemen.
Deze drie behoeften kunnen worden gezien als een formule van vermenigvuldiging:
als één van deze behoeften weinig of niet aanwezig is zal de totaaluitkomst van de
motivatiegraad ook laag of nul zijn!
Docenten zijn eerstverantwoordelijken om de juiste voorwaarden te scheppen zodat
de drie behoeften in hun lessen aan bod kunnen komen.

6.11 Hoe ervaren leerlingen en leraren van havo 3 en 4 de invulling van
de drie behoeften van verbondenheid, competentie en autonomie bij
leer- en huiswerktaken? (deelvraag 4b)
Conclusie 23:
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In tabel 26 is te zien hoe in havo 3 en 4 deze drie behoeften door de leerlingen
worden ervaren en door de leraren worden ingevuld bij de uitvoering van leer- en
huiswerktaken.

Conclusie moet zijn dat verbondenheid (de leraar-leerlingrelatie) kwalitatief goed is.
Dat is zeer positief temeer omdat het de basis vormt voor de vervulling van de
overige behoeften van competentie en autonomie.
Vervulling van de behoefte competentie wordt gemiddeld maar door de helft van de
leerlingen ervaren. Daar is dus werk aan de winkel voor de docenten, al denken ze
zelf bijna allemaal dat dit al gedaan is.
De beleving van de behoefte autonomie is laag. Er is geringe ervaring van vrijheid bij
het doen van leer- en huiswerktaken. Ook daar ligt een uitdaging!
Welke items binnen deze drie behoeften zijn op het Cambreur College al goed tot
redelijk op orde en aan welke aspecten dient meer aandacht te worden gegeven? Bij
de conclusies 24, 25 en 26 kunnen we daarop inzoomen.
Conclusie 24: Verbondenheid
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In tabel 27 is te zien dat de leerlingen in havo 3 en 4 drie aspecten binnen de leraarleerlingrelatie in hoge mate (≥75% eens) ervaren:
- Veilige leeromgeving
- Leerlingen voelen respect en acceptatie
- Hulpvaardigheid van docenten bij huiswerk
Items die in deze relatie minder (≥35% oneens) worden ervaren:
- Ervaren dat docenten zich kwetsbaar opstellen
- Luisterbereidheid
- Enthousiasme bij de leraren en belangstelling voor leerlingen
- Leiding geven door docenten (gezag en orde)
- Leerlingen laten samenwerken bij het leren
Op ALLE bovengenoemde items zijn de scores van de docenten (fors) hoger.
Conclusie 25: Competentie
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Hoog gewaardeerde items binnen de factor competentie zijn:
- Feedback ten aanzien van het huiswerk. Bijna alle leerlingen van havo 3 en 4
ervaren het vragen stellen over het huiswerk en de bespreking ervan als positief.
- Een kleine meerderheid ervaart dat docenten genoeg vertrouwen hebben in hun
capaciteiten.
Items over huiswerk binnen de factor competentie waar leerlingen in (grote)
meerderheid (50% tot 75% oneens) negatief oordelen:
- Het huiswerk biedt onvoldoende uitdaging
- Er is te weinig uitleg hoe huiswerk aan te pakken.
- Er is veel te weinig aandacht voor een goede invulling van de voorwaarden om
huiswerk succesvol te laten zijn. Er wordt te weinig gesproken over het belang van
huiswerk in het algemeen en waarom inzet en concentratie daarbij nodig zijn.
Bovendien schatten docenten de tijd die leerlingen nodig hebben voor hun huiswerk
veel te laag in.
- Leerlingen vinden dat hun docenten meer moeten zorgen voor nuttig en kwalitatief
goed huiswerk.
Op ALLE bovengenoemde items zijn de scores van docenten opnieuw (fors) hoger.
Conclusie 26: autonomie
In tabel 29 zijn de scores te zien bij de afzonderlijke items van de factor autonomie.
Ongeveer tweederde van de leerlingen is het eens met de volgende punten:
- Er is ruim voldoende aandacht om te spreken over het huiswerk; dat gebeurt dan
wel vooral in de vorm van vragen stellen en beantwoorden over de inhoud.
- Huiswerk levert een goede bijdrage aan beter begrijpen en meer inzicht van de
schoolvakken.
De leerlingen vinden dat de volgende punten weinig voorkomen (≥75% oneens):
- Differentiatie bij huiswerk
- Positieve aanmoediging om huiswerk te maken en te leren
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- Eigen inbreng en creativiteit bij de aanpak van het huiswerk
- Aangeven waarom het opgegeven huiswerk nuttig en/of belangrijk zou zijn
- Aansluiting van het huiswerk bij interesse van de leerlingen
Bij de docenten liggen de scores op alle onderwerpen hoger dan bij de leerlingen.
Maar ook is te zien dat de verschillen bij onderwerpen die handelen over variatie en
aantrekkelijkheid van huiswerk kleiner zijn.

6.12 Welke verschillen en/of overeenkomsten zijn er tussen leerlingen en
leraren van havo 3 en 4 in de ervaring van invulling van de drie
behoeften van verbondenheid, competentie en autonomie bij leer- en
huiswerktaken? (deelvraag 4c)
Conclusie 27:
Bij alle stellingen over verbondenheid, competentie en autonomie zien we eenzelfde
beeld. Docenten denken altijd dat ze deze behoeften veel beter vervullen dan dat ze
door de leerlingen worden ervaren.
Het grootste (gemiddelde) verschil in de scores tussen leerlingen en leraren is bij de
invulling van de behoefte van competentie (41%), gevolgd door verbondenheid
(25%) en autonomie (12%).
Conclusie moet zijn dat leerlingen en leraren het meest met elkaar overeenkomen in
de mening dat huiswerk redelijk saai en onaantrekkelijk is. Men voelt elkaar op dat
gebied goed aan.
Kijkend naar de factor verbondenheid moet de conclusie zijn dat de relatie tussen
leerlingen en docenten over het algemeen goed is.
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Grote verschillen van mening zijn te vinden bij competentie. Leraren vinden dat ze
kwalitatief goed huiswerk meegeven, dat ze nut en noodzaak keurig aangeven en dat
ze de juiste aanpak en benodigde tijdsinvestering goed inschatten. Leerlingen vinden
dat dit alles niet het geval is.
Beschouwen we de items afzonderlijk dan zijn de grootste verschillen in de mening
tussen docenten en leerlingen (≥35%) te vinden bij:
- Het al dan niet kwetsbaar opstellen van docenten
- Het al dan niet enthousiast lesgeven
- Het al dan niet gezagvol zijn
- Een al dan niet professionele houding bij huiswerk
- Het al dan niet scheppen van de juiste voorwaarden bij het huiswerk
- Het al dan niet positief aanmoedigen bij huiswerktaken
- het al dan niet aangeven van nut en noodzaak van huiswerk
Grote overeenkomst in de mening tussen beide groepen (˂20% verschil) zijn er bij:
- Gevoel van veiligheid en bij de leraren terecht kunnen
- Wederzijds respect
- Weinig invulling geven aan samenwerkend leren
- Feedback geven bij huiswerk
- Weinig differentiatie bij huiswerk
- Weinig aansluiting tussen huiswerk en belevingswereld van de leerling
- Weinig eigen inbreng van de leerling bij huiswerk

6.13 Welke aanbevelingen zijn er vanuit de onderzoeksresultaten (bij de
deelvragen 1 tot en met 4) te formuleren waarmee leerlingen en leraren
van havo 3 en 4 de motivatie en prestatie bij huiswerk en overige
leertaken kunnen verbeteren? (deelvraag 5 en hoofdvraag)
Op basis van bovenstaande 27 conclusies formuleer ik een aantal aanbevelingen.
Deze zijn bedoeld voor het Cambreur College als school in het algemeen en voor de
leerlingen en docenten in het bijzonder. Dit onderzoek richt zich namelijk op de
praktijkvraag hoe leraren de motivatie van havo 3 en 4 leerlingen vanuit de behoeften
van de zelfdeterminatie kunnen stimuleren. Hiermee kan dan de prestatie bij leer- en
maakwerk verbeteren.
Enerzijds zijn de aanbevelingen beperkt omdat zij zijn afgeleid vanuit het onderzoek
in één afdeling van één school, het Cambreur College. Een tweede beperking hangt
samen met de focus op factoren die vooral de docent binnen het onderwijsleerproces
kan beïnvloeden. Allerlei andere zaken en omstandigheden die van invloed zijn op
de motivatie van leerlingen, heeft de leraar niet in de hand.
Aan de andere kant hebben de aanbevelingen een grote reikwijdte. Dat komt omdat
zij geformuleerd zijn vanuit de achtergrond van een gefundeerde en allesomvattende
motivatietheorie. Deze zelfdeterminatie heeft zijn betekenis al vaak bewezen in
allerlei sectoren van het persoonlijk en maatschappelijk leven van mensen.
Bovendien denk ik dat de aanbevelingen over huiswerk ook direct toepasbaar zijn bij
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allerlei leer- en maakwerk in de lessen. En tevens voor andere schoolsoorten en
klassen dan alleen havo 3 en 4, zowel binnen mijn school als voor andere scholen.
Aanbeveling 1:
Wees je als docent steeds bewust dat je werkt met jonge mensen in de leeftijd ‘van
twaalf tot achttien’ zoals het gelijknamige onderwijsvakblad ook is genoemd. Het
bijzondere van het voortgezet onderwijs ten opzichte van het basisonderwijs en het
vervolgonderwijs is de fase van de puberteit waarin de leerlingen verkeren. Dat mag
je als docent nooit uit het oog verliezen! In deze ‘sturm und drang’ fase zijn leerlingen
makkelijk uit evenwicht terwijl ze daarnaar tegelijkertijd sterk verlangen. Dat betekent
dat we als docenten oog moeten hebben voor de gevoelens van onze leerlingen op
het gebied van gezondheid, veiligheid, relaties, (zelf)vertrouwen en zingeving.
Slechts wanneer leerlingen zich op deze terreinen goed voelen zul kun je bouwen
aan verbetering van motivatie. Is dat niet het geval, dan zul je als school allereerst
daaraan aandacht (moeten laten) besteden.
Leer- en maakwerk blijven wel mensenwerk!
Aanbeveling 2:
Besef dat leerlingen huiswerk vooral als maakwerk zien en hun mening over het
huiswerk is vanuit die zienswijze ingekleurd. Tegelijkertijd pleit ik er voor om minder
onderscheid te maken tussen leer- en maakwerk. Leg leerlingen uit dat leren
eigenlijk ook altijd maakwerk is omdat het een actieve studiehouding vereist. Ik meen
dat effectief leren niet enkel met het hoofd gebeurt maar vergezeld moet gaan met
schrijven, spreken, aanduiden, samenvatten en vragen stellen. Doe dat als docent
een keertje vóór en probeer het in de les de leerlingen eens te laten ervaren. Het zou
zomaar eens kunnen gebeuren dat het leerwerk beter dan nu in orde zal zijn, en dus
de prestatie uitgedrukt in cijfers ook!
Aanbeveling 3:
Dat leerwerk zal ook zeker verbeteren als we leerlingen kunnen overtuigen dat het
tegelijkertijd en in gelijke mate aandacht geven aan verschillende dingen tegelijk ‘een
broodje aap’ is. Je kunt het bij de leerlingen en bij jezelf bewijzen door bijvoorbeeld
het filmpje van het witte handbalteam (https://www.youtube.com/watch?v=jWCxE7M6sA ) en andere awareness testjes. Dat je vaak maar op één ding kunt letten
is ook te verduidelijken door het werk van goochelaars uit de doeken te doen. Zij
maken van dit gegeven immers optimaal gebruik.
De afleiding bij leer- en maakwerk moet worden ingeperkt. Dit onderzoek heeft laten
zien dat de leerling dat zelf ook ziet en wil. Aandacht en concentratie bij het huiswerk
is broodnodig en dat zou op zijn beurt wellicht ook huiswerktijd kunnen besparen. Ga
met leerlingen in gesprek over die dagelijks constante stroom van af- en verleiding.
Aanbeveling 4:
Het is zeer begrijpelijk dat leerlingen bij hun huiswerk graag naar muziek luisteren of
zich met social media bezig houden. Dat komt immers voort uit de saaiheid, de
beperking van hun vrije tijd en de grote hekel die ze bij huiswerk zeggen te ervaren.
Toch moeten de docenten niet in de val trappen dat ze dit probleem oplossen door
het enkel ‘opleuken’ van leer- en maakwerk. Bij bepaald soort huiswerk is dat al niet
mogelijk, maar in het algemeen is het niet wenselijk. Zoals ook deze studie duidelijk
aantoont is een dergelijke werkwijze onderdeel van gecontroleerde motivatie en dus
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is het effect van korte duur. We moeten inzetten op het vergroten van het besef bij de
leerling dat het goed verzorgen van het huiswerk in zijn/haar eigen belang is. Dat is
een inspanning gericht op het verhogen van autonome motivatie en daarmee zijn
betere prestaties, minder stress en meer zelfstandigheid te bereiken.
Het feit dat huiswerk breed wordt gezien als een plicht, als iets dat je behoort te doen
is een prettig gegeven. Maar de conclusie mag ook hier niet zijn dat we nog meer
nadruk moeten gaan leggen op plicht en controle. Dat is immers het verhogen van
interne en externe druk en daarmee raakt autonome motivatie vanuit persoonlijke
interesse verder uit beeld.
En ten derde wil ik een pleidooi houden om het registreren van H. en S. weliswaar
samen te voegen tot één registratie (schoolwerk niet in orde) maar om dit systeem
wel te behouden. Ten eerste omdat het als ‘drukmiddel’ blijkt te werken, zowel naar
het oordeel van leerlingen als leraren. Bovendien geeft het zicht op die beperkte
groep leerlingen die het huiswerk veelvuldig niet in orde hebben. Dat schept
duidelijkheid bij wie de grootste problemen van demotivatie liggen. Maar ik zeg er
meteen bij dat we als docenten geen enkele illusie moeten hebben dat dit systeem
en het straffen bij bepaalde hoeveelheden H. en S. de motivatie zal doen toenemen.
Integendeel, hoe meer we straf en druk uitoefenen, hoe minder leermotivatie. Alleen
het ‘ophokken’ met een vierkant rooster zal apathie of rebellie teweegbrengen en dan
zijn leerling en docent verder van huis!
We zullen bij deze groep leerlingen méér moeten doen: inzetten op begeleiding en
intensieve communicatie. Als leerlingen veel H. en S. hebben is het op onze school
al de gewoonte dat de mentor dit oppikt. Maar hier ligt ook een verantwoordelijkheid
voor de vakdocent en de leerling zelf. Wanneer leerlingen slecht scoren moet er niet
alleen over vakinhoud worden gesproken maar (bij een aantal leerlingen) ook en
vooral over motivatie, want dat is vaak het onderliggende probleem.
Aanbeveling 5:
Leraren en leerlingen geven aan dat het belangrijkste doel van huiswerk is om de
leerstof beter te begrijpen. Daar ben ik het volledig mee eens maar dat impliceert
tevens een aanbeveling. Docenten moeten dan wel met regelmaat aangeven en
aantonen hoe het opgegeven huiswerk voordeel oplevert. Laat leerlingen maar eens
zelf onder woorden brengen of huiswerk hen verder heeft geholpen en op welke
wijze ze dat hebben ervaren. Dat lijkt me een zinvolle (terugkeer van de) mondelinge
overhoring. Als leerlingen beseffen dat ze met oefening en herhaling vooruitgang
boeken zal hun motivatie voor schoolwerk toenemen. Dat inzet ook loont moet een
motiverende kracht zijn of worden. Aanmoediging dus.
Dat is naar mijn mening ook de belangrijkste rol die ouders moeten spelen bij het
huiswerk van hun kinderen. Zij moeten zich niet bemoeien met inhoud, aanpak en
kwaliteit van het huiswerk. Hun taak is vertrouwen geven en het scheppen van
voorwaarden om huiswerk met volle aandacht te kunnen maken en leren. Op die
manier zullen spanningen tussen ouders en leerlingen over school verminderen.
Wanneer ouders hun kinderen overhoren moet dat ook gebeuren ter aanmoediging,
niet ter controle. Met deze specifieke taken dragen ouders bij aan autonome
motivatie!
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Om bovenstaande redenen heb ik ook zo mijn twijfels over nut en noodzaak van
huiswerkklassen en huiswerkinstituten. Er wordt druk uitgeoefend op leerlingen om
daaraan deel te nemen en het is vaak curatief van karakter. Het is mijn overtuiging
dat we leerlingen vooral moeten leren beseffen dat ze huiswerk niet moeten doen
voor anderen maar vanuit zichzelf.
Aanbeveling 6:
Er zijn voldoende argumenten in dit onderzoek aangegeven dat huiswerk nodig en
nuttig is. Het sterkste argument is nog wel dat leerlingen zelf aangeven dat tijd en
aandacht voor huiswerk ook betere cijfers oplevert. Huiswerk moet dus blijven.
Een discussie over de optimale hoeveelheid huiswerktijd is niet zo zinvol. Gemiddeld
besteden leerlingen van havo 3 en 4 één uur per dag (over een week) aan huiswerk.
De helft zegt dat het meer kan én moet zijn; de andere helft vindt het wel prima zo.
Per leerling zal dit dus blijven verschillen. Het is veel belangrijker te focussen op de
mate van aandacht en concentratie bij het huiswerk. Daar willen leerlingen graag
mee geholpen worden. Laten we dat doen.
Het is noodzakelijk dat docenten kritisch kijken naar de hoeveelheid huiswerk die ze
opgeven en naar hun inschatting hoeveel tijd de leerling daarvoor nodig heeft. Het
blijkt immers dat docenten denken dat leerlingen (veel) minder tijd aan huiswerk
besteden dan ze daadwerkelijk doen. En ze houden nauwelijks rekening met het feit
dat andere vakken ook huiswerk opgeven. Laat leerlingen merken dat je meedenkt
over tijdinvestering en spreiding van huiswerk. Ook in je les tijd (blijven) geven voor
hun huiswerk is prima. Je krijgt voor dit alles goodwill terug.
Dat is trouwens ook wel broodnodig want er is grote aversie bij leerlingen over
schoolwerk in het algemeen en specifiek bij huiswerk. Natuurlijk willen leerlingen zo
min mogelijk extra werk en zal bepaald soort huiswerk saai blijven en dat moeten we
ook gewoon zo zeggen. Tegelijkertijd is het zorgelijk dat het werk voor en op school
als zó vervelend en zó irritant en zó zinloos wordt ervaren. Dat schept verplichtingen.
Als docenten hebben we wel de taak de juiste voorwaarden te realiseren voor een
betere leermotivatie. Hoe dat te doen is onderwerp van volgende aanbevelingen.
Volgens mij betekent het in ieder geval niet dat de leraar eindverantwoordelijke is
voor de motivatiegraad bij de leerlingen. Ze moeten het ook zelf (willen) oppikken!
Aanbeveling 7:
Meest doorslaggevende factor tot meer motivatie voor schoolwerk is verbondenheid.
Zonder een goede leraar-leerlingrelatie, geen motivatie en dus ook geen prestatie.
Over het algemeen is die relatie in havo 3 en 4 op het Cambreur College goed tot
zeer goed te noemen. Er is een grote mate van veiligheid, respect, acceptatie en
hulpvaardigheid. Houden zo!
Ik pleit er wel voor dat we regelmatig stil staan bij deze affectieve relatie en onszelf
afvragen hoe het hiermee staat. Maak het dus bespreekbaar, bij leerlingen en bij
collega’s. En niet alleen de succeservaringen maar ook de negatieve zaken die zich
op inter-persoonlijke vlak voordoen. We spreken als docenten makkelijker óver
problemen in het gedrag van leerlingen zelf dan mét leerlingen en collega’s over de
problemen in de relatie met die leerlingen. Ik wil dus graag meer openheid zien over
de leraar-leerlingrelatie, ook al omdat uit dit onderzoek is gebleken dat leraren en
leerlingen veelal een verschillend beeld hebben over die relatie.
Hoe krijgen we op onze school (nog) meer verbondenheid?
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• Groter enthousiasme bij docenten. Leerlingen zullen zich daaraan spiegelen
want alleen een docent die met passie zijn lessen geeft roept ook passie op.
Enthousiasme werkt aanstekelijk, oftewel motiverend!
• Neem je rol als docent serieus. Je bent er om leiding te geven, te leren en
gezag uit te stralen. Dat bouw je niet op vanuit macht en aanzien, maar vanuit
deskundigheid op je vakgebied en je didactisch-pedagogische kwaliteiten. En
dat op zijn beurt moet samengaan met oprechte belangstelling voor het wel en
wee van leerlingen. Een goede docent zorgt voor evenwicht tussen autoriteit
en nabijheid. Dat creëert bij leerlingen een basis van willen leren.
• Laat duidelijk blijken vertrouwen te hebben in iedere leerling, zowel in hun
capaciteiten als qua persoon. Luister naar leerlingen en stel je kwetsbaar op in
deze. Het zal het zelfvertrouwen bij leerlingen doen groeien en daarmee de
motivatie om te leren en schoolwerk te (gaan) verrichten. Speel bij negatief
gedrag of bij demotivatie niet op de persoon maar altijd op gedrag, anders zal
de relatie met de leerling voorgoed bederven.
• Laat leerlingen meer samenwerken en meer werk onderling verdelen bij het
uitvoeren van maak- en leertaken. Je schept dan meer verantwoordelijkheid
bij leerlingen naar elkaar toe. En dat kan weer de motivatie verhogen om het
schoolwerk (goed) te doen. Dan is overschrijven van huiswerk helemaal niet
zo erg meer. Voorwaarde is wel dat ze antwoorden en oplossingen aan elkaar
ook uitleggen. Zo kun je ook huiswerk controleren!
Aanbeveling 8:
Werken aan competentie is de tweede manier om motivatie te verbeteren. In
havo 3 en 4 gebeurt dat nu vooral door het vragen stellen en bespreken van het
huiswerk en dat is een positieve zaak. Toch moeten docenten bij zichzelf te rade
gaan omdat uit dit onderzoek blijkt dat zij zelf denken deze behoefte goed in te
vullen maar dat leerlingen het niet zo ervaren. Zelfonderzoek in deze is nodig.
Hoe krijgen we op onze school (nog) meer competentie?
• Zoals eerder gezegd werkt het enkel leuker maken van huiswerk op korte
termijn. Schoolwerk moet niet leuk zijn maar relevant. Ook huiswerk moet
minder routine en meer uitdaging bevatten. Geen onnodige herhalingen
van dezelfde opgaven en geen oefening van zaken die leerlingen al
beheersen. Maar ook te moeilijke opgaven en een te grote tijdsinvestering
zorgen voor demotivatie. Docenten moeten goed nadenken over de aard
van het huiswerk dat ze meegeven en niet klakkeloos alle teksten en
opdrachten in het boek laten maken en leren. Laat dus goed merken dat je
zelf ook goed nadenkt over kwaliteit van het werk dat (extra) gedaan zou
moeten worden.
• Bespreek met leerlingen het nut en het doel van huiswerk. Geef aan hoe
en wat zij er van kunnen leren en hoe het kan werken in hun eigen
voordeel. Als leerlingen vragen: “Wat heb ik er aan”? of “Waarom moeten
we dit leren?” is dat niet vervelend, maar een mooie kans om het belang
van huiswerk uit te leggen. En dat geldt voor allerlei onderwerpen en
leertaken in de les. Maak het antwoord op die twee vragen tot vast
onderdeel van iedere les. En doe dat zeker bij de aanvang van een nieuw
thema of hoofdstuk. Je zult merken dat motivatie zienderogen verbetert.
• Naast het ‘waarom’ van school- en huiswerk moet de docent nog meer
structuur aanbrengen. Wat moeten ze doen? Hoe moeten/kunnen ze dat
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doen? Wanneer moeten ze dat doen? Hoeveel tijd heb je nodig? Hoe kun
je weten dat het werk in orde is? Als leerlingen niet weten waar ze aan toe
zijn krijg je te horen: “Hoe moet ik dit leren?”, of: “Ik snap het niet!”
Minder duidelijkheid zorgt voor minder motivatie. Voorkom dus verwarring.
•

Focus bij bespreking van huiswerk op een gevoel van persoonlijke
voldoening en tevredenheid. Geef een compliment voor wat goed gaat of
beloon met een goed cijfer. Leerlingen zijn daarvoor zeer gevoelig.
Zeg niet: “Je kunt het niet.”, maar zeg: “Ik weet dat jij het kan.”
Zeg niet: “Dat is mislukt.”, maar zeg: “Dat is nog niet gelukt.”
Ik twijfel wel eens of het gezegde “Van fouten kun je leren.” altijd juist is.

Aanbeveling 9:
De vervulling van de behoefte aan autonomie kan ook de motivatie verhogen. Vraag
is hoe je de leerlingen een zekere mate van vrijheid kunt laten ervaren bij hun leeren maakwerk. Het achterliggende idee is dat verantwoordelijkheid (lees: motivatie)
toeneemt. Het gaat dus om het gevoel van eigenaarschap. In ruime mate ervaren de
leerlingen van havo 3 en 4 dat het huiswerk wel bijdraagt aan meer inzicht en dat ze
volop vragen kunnen stellen over de inhoud.
Hoe krijgen we op onze school (nog) meer autonomie?
• Differentieer, zowel bij huiswerk als andere opdrachten in de les. Kies
leerstof / huiswerk waarvan jij weet dat de leerlingen daar (ieder jaar)
moeite mee hebben. Verdeel de leerstof of de huiswerkopdrachten in
basisstof en verrijkingsstof. Toets eerst alleen het eerste gevolgd door
bespreking en daarna geef je pas een tweede toets over beide zaken en
alleen deze laatste toets telt mee voor het rapportcijfer. Deze methode
incidenteel ieder jaar bij enkele huiswerkgedeelten of hoofdstukken
toepassen is voor iedere docent ook haalbaar. Basisgedachte is dat
leerlingen met deze manier meer kans hebben op ervaringen van succes
en dat stimuleert hun motivatie.
• Laat leerlingen zelf (aan elkaar) vertellen hoe ze hun huiswerk maken en
leren. Even niet naar het product vragen maar naar het proces. Dat alleen
al stimuleert het gevoel van eigen inbreng.
Ga ook in gesprek als er over school- en huiswerk weerstand naar boven
komt. Leerlingen verwachten echt niet meteen dat jij het met hen eens
bent, maar toon wel empathie. Weerstand bevat immers altijd (goede)
redenen waarom mensen iets niet willen en dan bespreek je dus ook
motivatie!
• Vertel regelmatig wat ze minimaal moeten doen aan huiswerkopdrachten.
Alleen al aangeven dat ze iets niet hoeven doen maakt dat leerlingen
fanatieker werken voor datgene wat ze wel moeten doen.
• Het aantrekkelijker maken van huiswerk zit vooral in het bieden van meer
uitdaging. Dat is hierboven al aangegeven. Als je interesse van leerlingen
wilt aanmoedigen moeten docenten ruimte geven voor de persoonlijke
mening van leerlingen over onderwerpen die in de les worden besproken.
En vergeet vooral niet je eigen passie ter sprake te brengen. Een goed
voorbeeld doet goed volgen en het is ook een kwestie van zelfzorg om het
als leraar vol te houden (lees: gemotiveerd te blijven).
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Evaluatie en vooruitblik
Mijn eerste praktijkonderzoek van juni 2014 heeft als onderwerp: zittenblijven en
motivatie in havo 4 (Kuijpers, 2014). Dit huidige onderzoek heeft als thema: huiswerk
en motivatie in havo 3 en 4. Toen heb ik in de evaluatie opgemerkt dat er noodzaak
bestaat vervolgonderzoek te doen naar pedagogisch-didactische aanpak van de
docent om motivatie en prestatie van leerlingen te verbeteren. Mijn eerste onderzoek
keek immers enkel naar invloed van de behoefte van verbondenheid op motivatie. Dit
onderzoek vult dit aan door de studie van de twee andere behoeften in het proces
van motivatie, nl. competentie en autonomie. Doel van beide onderzoeken is gelijk:
motivatie van leerlingen aan te wakkeren (en zo aantal zittenblijvers te verminderen
of het maken en leren van huiswerk te verbeteren).
Schematisch is de structuur van beide onderzoeken als volgt weer te geven:

Figuur 1: praktijkonderzoek zittenblijven

Figuur 2: praktijkonderzoek huiswerk

Op deze wijze heb ik het onderwerp motivatie nu uitgebreider en vollediger kunnen
bestuderen en ben ik er nog sterker van overtuigd geraakt dat het de basis vormt van
het onderwijsleerproces. Ook is het een blijvende taak voor docenten en leerlingen
om het te onderhouden. Juist daarom beoordeel ik de opbrengst van dit onderzoek
als zeer positief. Het heeft immers handreikingen voor de docent opgeleverd die
toepasbaar zijn in de les en dat was precies de bedoeling.
Daarnaast heb ik opnieuw veel geleerd op het terrein van onderzoeksvaardigheden.
De onderdelen van de onderzoekscyclus geven structuur en eisen tegelijkertijd van
jezelf ook discipline.
En ik heb het als zeer prettig ervaren een bijdrage te kunnen leveren aan oplossing
van problemen ‘op de werkvloer’. Zelf doe er al mijn voordeel mee en ik hoop dat
leerlingen en collega’s op mijn school hierin kunnen delen.
Dat is de taak die mij volgend jaar wacht. Inzicht verschaffen in het proces van
motivatie, uitkomsten van het onderzoek te bespreken en aan te sporen om de
aanbevelingen toe te passen.
Alles voor het grote doel: meer passie voor onderwijs!
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Bijlagen
Bijlage 1: Plan van aanpak havo 4 -Augustus 2017Rol van de leerling
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Houdt zich aan de afspraken (schoolregels)
Maakt het opgegeven huiswerk
Reflecteert samen met zijn mentor op zijn leerproces (minimaal 1x per periode)
Bewaakt zijn nevenactiviteiten, zodat genoeg tijd voor school overblijft
Bespreekt met zijn ouders hoe het op school gaat
Onderneemt LOB-activiteiten (open dagen/stage/voorlichting)
Houdt geregeld een gesprek met de mentor
Controleert minimaal elke schooldag zijn schoolmail/its learning (tip: stuur dit
vanuit It’s learning door naar je eigen mailadres en gebruik de app)
Draagt bij aan positieve sfeer in de klas

Rol van de ouders
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motiveren hun kinderen voor school
Bewaken mede de nevenactiviteiten zodat voldoende tijd voor school overblijft
Bespreken hoe het op school gaat en nemen contact op met de mentor als zich
de noodzaak daarvoor aandient
Kijken regelmatig op Magister naar de vorderingen en aantekeningen rondom
huiswerk/spullen/te laat/etc met betrekking tot hun kind
Lezen de tweewekelijkse nieuwsbrief Accolade om op de hoogte te blijven van
schoolzaken
Zijn betrokken bij de LOB-activiteiten van hun kinderen en denken actief mee
Informeren de mentor als er iets is, wat het presteren van het kind kan
beïnvloeden (thuissituatie, familieomstandigheden, langdurige
ziekte/ziekenhuisopname)
Melden tijdig zelf het kind ziek als het niet naar school kan komen
Nemen contact op met vakdocenten indien nodig

Rol van de vakdocent
•
•
•
•
•

Hanteert ‘de Ideale Havo Cambreur Les’ als uitgangspunt voor zijn lessen
Geeft tijdig huiswerk op, op een eenduidige manier (via bord of studiewijzer) en
plaatst dit in de onderbouw ook in Magister.
Motiveert de leerlingen tot het maken van huiswerk door aan te geven met welk
doel hij dit opgeeft
Stimuleert de leerlingen om goede cijfers te halen en onderneemt –in eerste
instantie- zelf actie indien leerlingen onderpresteren of uitvallen. Hij betrekt hierbij
ook ouders
Hanteert als uitgangspunt een positieve opbouwende houding t.o.v. leerlingen
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•
•
•
•
•
•
•
•

Maakt afspraken over de gang van zaken in zijn les (die niet indruisen tegen de
schoolregels), waaronder het omgaan met mobieltjes, tassen op de grond, niet
eten en drinken in de lokalen, spullen bij zich bij aanvang van de les
Noteert elke les de afwezigen en te-laat-leerlingen in Magister.
Noteert indien nodig G in Magister bij misdragingen en werkt vervolgens zelf de
strafmaatregel hierbij af.
Maakt eventueel lesnotities in Magister.
Controleert consequent de H(uiswerk niet af) en S(pullen niet bij).
Noteert in Magister een V bij verwijdering, stuurt de leerling naar de conciërge en
laat hem aan het eind van de les met een ingevuld formulier terugkomen. Werkt
het in eerste instantie zelf af.
Initiëert in eerste instantie zelf de sancties bij geen huiswerk of bij spullen
vergeten (wat een gelijkwaardige tekortkoming is), bijvoorbeeld bij 3
overtredingen extra werk
Kan tot maximaal één lesuur zelf (straf)maatregelen uitvaardigen (tot uiterlijk
16.50u)

Rol van de mentor
•
•
•
•
•
•
•
•

Houdt geregeld een gesprek met elke leerling en betrekt ouders hierbij indien
nodig of gewenst
Levert actief bijdragen om het groepsproces in zijn/haar klas positief te
bevorderen.
Bekijkt elke week de gegevens over h/s/g/v. Signaleert als de leerling 5 h/s heeft,
zo ook 10, 15, 20 of 25 i.v.m. de Evaweek.
Bekijkt minimaal eens in de twee schoolweken de cijfers van de leerlingen. Spoort
de leerling aan bij onvoldoendes, vraagt reflectie op het leren en betrekt ouders
hierbij indien noodzakelijk
Licht collega’s in over zaken rondom mentorleerlingen die van belang zijn
Heeft contact met de ouders bij veelvuldig ziekteverzuim (M@zzel-project GGD)
Draagt zorg voor verslaggeving in het logboek van Magister
Leest de lesnotities van de vakdocenten in Magister (logboek)

Rol van de teamleider
•
•
•
•
•
•
•
•

Bewaakt het onderwijsproces binnen de afdeling
Houdt functionerings- en beoordelingsgesprekken met de teamleden havo
Heeft oog voor welbevinden van teamleden en spreekt hen aan op hun
mogelijkheden en talenten
Houdt elke twee weken de OLC-uren bij, hangt dit voor de leerlingen op aan het
informatiebord en spoort leerlingen aan voldoende uren te maken
Deelt een vierkant rooster uit bij driemaal een G of V in Magister
Maakt de eindstand voor Eva op, regelt de bezetting van de Evaweek, regelt de
brieven voor Eva en brengt leerlingen/collega’s op de hoogte
Stuurt elke week lijsten h/s/g/v door naar mentoren
Houdt bij hoe vaak een leerling een toets mist
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Rol van de afwezigheidscoördinator
•
•
•
•
•
•

Doet de volledige afwezigheidcontrole (briefjes ondertekenen, ziekmeldingen,
signaleren spijbelen)
Spreekt leerlingen aan bij ongeoorloofd verzuim (te laat en spijbelen) en spreekt
af wanneer de leerling hiervoor terug moet komen.
In overleg met de teamleider stelt ze brieven op voor de ouders bij herhaald
verzuim en doet ze meldingen aan de leerplichtambtenaar.
Houdt bij wanneer leerlingen voor de 4e maal ziek zijn in drie maanden
tijd(M@ZZEL-project GGD), geeft dit door aan mentor en teamleider
Levert ziekteverzuimlijsten eens per maand aan bij teamleiders
Levert lijsten met h, s, g en v wekelijks aan bij de teamleiders

Evaweek (leerjaar 1 t/m 4)
Elke periode maken we de eindstand voor het aantal H/S op die een leerling behaald
heeft. Indien een leerling te vaak het huiswerk of spullen niet in orde heeft, moet de
leerling de week voorafgaand aan de toetsweek onder begeleiding studeren.
Afspraken:
• Leerlingen met 5x h/s komen één middag van 15.10u tot 16.50 uur terug om
huiswerk te maken,
• Leerlingen met 10x h/s komen twee middagen terug
• Leerlingen met 15x h/s komen drie middagen terug
• Leerlingen met 20x h/s komen vier middagen terug
• Leerlingen met 25x h/s komen een hele week terug
• Indien een leerling binnen 6 weken in een periode al 25 aantekeningen heeft,
begint deze op dat moment onmiddellijk de hele week huiswerk op school te
maken.
• Deze leerlingen zitten in principe met maximaal 15 in een lokaal.
• Alle leden van het havo team krijgen per schooljaar één of twee middagen ‘dienst’
om te surveilleren.
De leerlingen maken in deze uren hun huiswerk op school, of lezen een boek e.d.
met als doel dat ze de volgende dagen hun huiswerk af hebben en goed voorbereid
de toetsweek ingaan. In die zin is het meer als ondersteuning om tot een goed
werkritme te komen, dan puur alleen als sanctie.
Daarnaast heeft de docent al zijn eigen ‘lik-op-stuk’beleid, dus het komt niet als
mosterd na de maaltijd, maar als een afrondende evaluatieweek (de zgn. Eva-week).
Gedragsaantekeningen
Bij drie aantekeningen rondom gedrag (G en V) volgt een vierkant rooster. Leerlingen
werken dan alle dagen van 8.20 tot 16.50 uur op school aan schoolwerk.
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Bijlage 2: Huiswerkinstituut
Studiebegeleiding
(bron: https://www.cambreurcollege.nl/leerlingen/huiswerkklas)

Heeft uw kind behoefte aan extra ondersteuning bij de studie?Het Cambreur College
werkt vanaf schooljaar 2017-2018 samen met Spectrum Brabant, een
huiswerkinstituut met verschillende locaties in Brabant. Spectrum Brabant biedt
dagelijks huiswerkbegeleiding aan in vaste lokalen. Er wordt gewerkt met een
overgangs- en slagingsgarantie (vraag naar de voorwaarden) en met tarieven naar
draagkracht voor de lagere inkomens.
Indien u denkt dat uw zoon of dochter hier baat bij zal hebben, kunt u zich
aanmelden bij Spectrum Brabant voor een vast aantal middagen per week.
In een intakegesprek met ouders wordt als eerste de hulpvraag geformuleerd.
Tijdens de observatieperiode die hierop volgt, wordt op basis van de hulpvraag, de
observaties en de input van de leerling een persoonlijk plan van aanpak opgesteld
door de begeleider.
Het primaire doel van de begeleiding is dat uw zoon of dochter vaardigheden leert
om het huiswerk zelfstandig aan te pakken. Hierbij ligt de eerste focus vaak op de
planvaardigheden. Door begeleiding op maat aan te bieden, krijgt uw zoon of dochter
niet alleen een kennisboost, maar ook meer vertrouwen in de eigen mogelijkheden!
Meer informatie, voorwaarden en mogelijkheid tot aanmelden vindt u op de website
van Spectrum Brabant.:
Huiswerkbegeleiding Dongen
(bron: https://www.spectrumbrabant.nl/huiswerkbegeleiding-dongen)

Huiswerkbegeleiding Dongen bínnen het Cambreur College. Professionele
huiswerkbegeleiding en bijles op de school met garantie op overgaan en slagen
(zie voorwaarden)!
Drie vormen van huiswerkbegeleiding
Voor iedere vraag een antwoord; afhankelijk van waar uw kind tegenaan loopt, zal
één van onderstaande pakketten het beste aansluiten (pagina’s met uitgebreide
informatie over de verschillende pakketten, openen in een nieuw tabblad):
Studiebegeleiding light
in een rustige, gestructureerde omgeving het huiswerk maken en leren
o
Studiebegeleiding regulier
huiswerkbegeleiding met aandacht voor het plannen, overhoren, controleren en
vakinhoudelijke ondersteuning
o
Studiebegeleiding extra
Aanvullende modules voor leerlingen die net iets meer nodig hebben of over een
diagnose zoals autisme of ADHD beschikken
o
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Huiswerkbegeleiders Dongen
Huiswerkbegeleiding Dongen vindt elke schooldag plaats in kleine groepjes onder
begeleiding van een vaste docent, ondersteund door studiebegeleiders en
onderwijsassistenten. Er wordt uitsluitend gewerkt met HBO – en WO geschoolde
professionals. Doordat de huiswerkbegeleiding Dongen binnen de school (Cambreur
college) plaatsvindt, is er een nauw contact met leerkrachten, mentoren en
begeleiders van de school. Indien de ouders/verzorgers hier toestemming voor
verlenen, wordt met de mentor regelmatig informatie uitgewisseld ten behoeve van
de huiswerkbegeleiding van de betreffende leerling.
Openingstijden huiswerkbegeleiding Dongen
Leerlingen kunnen deelnemen aan de studiebegeleiding Dongen op maandag t/m
vrijdag van 14.15 uur tot 18.00 uur. Leerlingen worden geacht minimaal 2 uur
aanwezig te zijn indien het rooster dit toelaat. Langer mag altijd, korter alleen in
overleg met ouders/verzorgers. Leerlingen kunnen gedurende de gehele
openingstijden instromen en zo lang blijven als nodig. Er wordt flexibel omgegaan
met dagen ruilen of inhalen.
Tarieven
Bekijk onze tarieven voor huiswerkbegeleiding Dongen op het Cambreur College.
Aanmelden
U kunt uw kind voor de huiswerkbegeleiding Dongen dagelijks telefonisch of via het
aanmeldformulier aanmelden. Er wordt vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u
opgenomen voor het maken van een geheel vrijblijvend en kosteloos
kennismakingsgesprek (persoonlijk of telefonisch). U kunt natuurlijk ook eerst meer
informatie opvragen, bel ons (040-2549348) of stel uw vraag via het contactformulier.
Locatie en contactgegevens huiswerkbegeleiding DongenCambreur College,
Mgr. Schaepmanlaan 13, 5103 BB Dongen
Telefoon Spectrum Brabant: 040-2549348
Niet goed-geld terug garantie
Voor alle onze diensten op het gebied van studiebegeleiding (light, regulier en extra)
geldt een “niet goed-geld terug garantie”. Wij hechten de grootste waarde aan
klanttevredenheid door professionaliteit en kwaliteit voorop te stellen. Mocht de
begeleiding echter niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u geheel vrijblijvend
gedurende de eerste 4 weken opzeggen en betaalt u niets! Eventuele betaalde
kosten worden 100% teruggestort.
Na de eerste 4 weken geldt een opzegtermijn van slechts 2 weken (geldend vanaf de
eerstvolgende maandag) zodat u gedurende het gehele jaar flexibel bent om
wijzigingen in het afgenomen pakket aan te brengen of de begeleiding te beëindigen.
Noot: De niet-goed-geld-terug-garantie geldt alleen voor nieuwe leerlingen, die voor
de eerste keer gebruik maken van één van de vormen van studiebegeleiding.Wij
bieden in Dongen tevens een overgangsgarantie en een slagingsgarantie. Lees
meer over de voorwaarden!
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Bijlage 3: Huiswerk in havo 3-4, mindmap leerlingen (11x)
Algemene zaken:
-

Leer- en maakwerk (2x)
Etui, schriften, pen, gum, potlood
Schrijven
Werkboek
Leren
Maakwerk
Denken
Lege pennen
Antwoordenboekjes
Tussenuren
OLC-uren
Voorbereiding proefwerk
Met vrienden maken of alleen
Nakijken
Magister
School
Leerwerk
Docenten
Op m’n kamer maken
Samen of alleen maken
Schrift, Pen
Projecten
Opdrachten
Proefwerkweek
Leerwerk
Agenda
Thuis
Plannen
Samenvatting
Magister
........(Naam docent)
Leren
Maken
Thuis
Voor oefening van een toets

Controle:
-

Nakomen
Onverwacht SO
EVA-week (2x)
Straf(werk) (2x)
Veel H’tjes (4x)
H’tjes en S’jes
Geen telefoon81
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-

Verplicht (2x)

Beleving:
-

Te veel
Geen tijd voor andere dingen
Te moeilijk
Te veel huiswerk voor de dag er na
Kost veel tijd
Saai
Veel
Slaapgebrek door huiswerk
Saai
Saai
Veel
vrije tijd innemen
Heel erg te veel
Soms moeilijk
Te veel
Saai
Stress
Moeilijk te concentreren
Moeilijk allemaal te plannen
Afraffelen
Kutsommen
Saai
Nooit leuk
Te veel
Minder vrije tijd
Excuusjes
Tijd te kort
Vermoeiend
Snel afgeleid
Irritant om telkens in agenda te schrijvedn
Wiskunde (geeft veel te veel) 2x
Ouders die zeuren
Schelden tegen huiswerk
Overschrijven
In groepsappen doorsturen
Tot laat in de avond
Kost veel tijd
Vermoeiend
Saai
Vervelend
Meestal te veel
Moelijk te combineren met vrije tijd
Tot laat bezig
Stressdagen
Weinig of veel
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-

Te veel
Relaxte dagen
Met muziek
Verpesting van vrije tijd
Overschrijven
Zelf doen
Veel werk
Saai
Geen leuke vakken
Makkelijke vakken
Overschrijven
Neemt je middag in beslag
Soms tot laat bezig
Teleurstellend veel
Hecht geen waarde aan
Saai
Kost veel tijd
Negatief
Minder vrije tijd
Vervelend
Moeten
Stress
Veel
Saai
Veel tijd
Saai
Tijdverspilling
Teveel tijd
Nooit zin in
Weinig vrije tijd over
Veel
Saai
Handig voor een toets
Voor taalvakken niet gemotiveerd
Gemotiveerd voor vakken met cijfers
Maak mijn huiswerk altijd voor vakken als het onderwerp me interesseert
Geen tijd voor sport of voor gamen, enz.
Soms overbodig
Of docenten verwachten dat je 20.000 opdrachten moet maken waarvan je
soms niks mee kan of niet hoeft te leren

Verbeteringen:
-

Weinig rekening houden als je laat uit bent
Meer tijd in de les voor huiswerk
Goed combineren met andere dingen
Geen huiswerk met toetsen combineren
Te veel boeken meenemen
Weinig rekening met andere vakken
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-

Liefst geen tot veel minder huiswerk
Maak je voor jezelf
Ene dag veel, andere dag minder
Mensen maken het toch niet serieus
Niet te combineren met toetsen
Meestal niet bepaald leerzaam
Meer tijd er voor in de les
Niet zoveel in het weekend
Waarom niet alleen huiswerk wat ook toetsstof is?
Veel is niet nuttig voor later
Meer tijd op school voor krijgen
Te weinig uitleg in de les
Houden geen rekening met je rooster
Sommige dingen krijg je later nooit meer
Soms niet genoeg uitleg
Mag wel minder
Sommige vakken huiswerk in de klas en dat is fijn
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Bijlage 4: Huiswerk in havo 3-4, mindmap docenten (8x)
Algemene zaken:
-

Schrift, computer/laptop, schrijven, boeken, kleurtjes, markeren,
pennen/potloden, bureau, agenda
Goede cijfers halen, presteren, aan de slag!, maakwerk, leerwerk, tijd, leraar,
na school, thuis, samenwerken, leren, nakijken, praktische opdracht
Vragen stellen, plannen, structuur, aanpak, regelmatig, inzicht, sturing,
overzicht, hoofdzaken/bijzaken
AGENDA
Huiswerkklas
Kleine opdractjes-werkboek
Oefeningen om je kennis te testen
Leren plannen
School
≠ leerwerk
(cluster): plannen-rust-concentratie-vertrouwde omgeving-werkdruk verlagen
(cluster): afwisseling-ontspanning-andere bezigheden-pauze
(cluster): voorbereiden-spullen klaarleggen
Thuiswerk
Plannen
Agenda
Toets
Cijfer
Huiswerkklas
Oefening
Verdieping
Ondersteuning door ouders
In magister zetten
Studiewijzers
Magister
leerwerk/maakwerk
Rustige ruimte thuis
Kost tijd
Herhaling
Juiste planning
Extra oefenen

Controle:
-

Evaweek
Straf op niet maken
Meer lik-op-stuk beleid, bijvoorbeeld op vrijdagmiddag als we willen dat ze
alles maken
Middag terugkomen voor toetsweek =beloning ≠straf
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-

Overhoren
Consequentie

Beleving:
-

Afstrepen
Moeilijk/makkelijk
Veel/weinig
Goed gevoel
Controle
Keuzes maken
Motivatie
Hulp
Ouders
Vaak hetzelfde; iedereen moet het doen
Docent heeft veel te controleren
Vaak individueel?
Huiswerk om het huiswerk
Ouderwets; toe aan vernieuwing (mijn beeld, ook feitelijk?)
(cluster): leren plannen-is nodig-zou het daarom niet willen afschaffen
Magister als vervanger van agenda=zorgelijk
Overschrijven
Saai
Verplicht (H’tje)
Tijdsdruk
Stress: te veel huiswerk, van allemaal losse vakken
VEEL...
Heb het idee dat heel veel huiswerk wordt overgeschreven van elkaar en/of
van antwoordenboekjes en/of via internet
Zwakke leerlingen maken dit niet altijd
Nu geeft iedereen ‘blind’ huiswerk op
Verkeerd systeem
Te vaak
Saai
Slaafs
Ouderwets
Te veel
Soms te veel
(cluster): afleiding-druk in het hoofd-ouders-telefoon-onrust-internet
Wáár kunnen we ons huiswerk vinden? studiewijzer, magister, It’s learning...
Goede oefening voor de te leren stof
Wordt slecht/slordig gemaakt
Leerwerk het lastigste te controleren; alleen met so’s of mondelinge beurten
maar dat wil je niet altijd doen
Telefoon uit de buurt
Onontbeerlijk
Niet leuk voor leerlingen; saai
Goed verdelen
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Verbeteringen:
-

-

Feedback docent op huiswerk
Differentiëren
Nut er van moet helder zijn voor docent/leerling/ouder per vak
Kwartier per lesuur
Efficiënt
Je moet alle lesstof halen in één jaar
Liever ‘schoolwerk’
(Soms) nodig
Tref een voorziening op school
In Finland bijna geen huiswerk (is dus mogelijk); kan dat voor onze lln. ook?
Géén ondelringe afstemming over soort en hoeveelheid van huiswerk
Géén planning en spreiding van toetsen; nu toetsweek vóór toetsweek!
Op Oelber beloning voor lln hoger dan 7: mag drie lessen skippen
Er mag van mij een cijfer komen voor ‘vlijt’ in de klas: geeft evt. andere lln de
extra punten die de “lastpakken”kwijtraken (zij hebben immers last van hen)
Groot deel vaak af; in de les te maken
Pieken en dalen managen mag wel, eventueel weektaak
Elke docent 1 vast uur per week beschikbaar voor bijles: inloopspreekuur
Geen theorieles of ‘hoorcollege versus werkcollege’
Te vaak wordt elke les huiswerk opgegeven
Huiswerk is nog geen algemeen beleid
Je moet controleren of het gemaakt is
Op tijd opgeven
Moet zinvol zijn
Niet in de les maar thuis maken
ZINVOL !! ZINVOL??
-Waarom zou je allemaal dezelfde sommen maken als je het na de eereste 5
al snapt? - Huiswerk wordt misschien nuttiger als niet iedereen hetzelfde
huiswerk heeft of als de antwoordne niet van te voren vastliggen - Willen we
alleen kennis toetsen of zijn uitkomsten open?kunnen leerlingen zelf iets
toevoegen? , nieuwe inzichten opdoen? Wanneer zinvol, wanneer niet? Sta er
dus niet negatief tegenover maar wel kritisch...- het Hoe, wat, waarom, en
hoeveel moet je kritisch bekijken als docent
Hulpvraag
Tips en tricks
Goed verdelen
Belangrijk
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Bijlage 5: enquête, leerling-versie
* Aanhef:
Beste leerling
Ik wil je vragen om mee te werken aan mijn onderzoek naar huiswerk op onze school.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij alle leerlingen en docenten van Havo-3 en 4.
Hopelijk kunnen de antwoorden bijdragen aan verbetering van huiswerk.
Je zult ongeveer 15 minuten nodig hebben om de enquête in te vullen.
De uitkomsten zal ik graag met jullie delen!
Dank je wel voor je medewerking.
Vriendelijke groet,
Peter Kuijpers
Leraar levensbeschouwing en docentonderzoeker
* Persoonlijke gegevens:
1 Ik ben leerling van - havo3, - havo 4
2 Geslacht: man / vrouw

LEERLING VERSIE
Deelvraag 1a:

Deelvraag 1b:

Deelvraag 1d:

Wat is huiswerk?
(paragraaf 3.3.1)

Wat verstaan leerlingen van havo-3 en 4 onder huiswerk?

Zijn er verschillen
en/of
overeenkomsten
tussen leerlingen
en leraren in het
definiëren van
huiswerk?
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Literatuuronderzoek

Praktijkonderzoek: vragenlijst

* “...leeractiviteiten
in de vorm van
maak- en
leerwerk...”

3

1b.1
1.
2.
3.
4.

* “...ontwikkeld
door docenten en
uit te voeren door
leerlingen buiten
de lesuren.”

4

1b. 2 Mijn maakwerk a (oefeningen, sommen, enz.) bij huiswerk is .....
(zin afmaken, één antwoord)
1. zelden of nooit in orde.
2. soms in orde.
3. vaak in orde.
4. bijna altijd in orde.

5

1b.3 Mijn maakwerk b (werkstuk(jes), presentaties, enz.) bij huiswerk is .....
(zin afmaken, één antwoord)
1. zelden of nooit in orde.
2. soms in orde.
3. vaak in orde.
4. bijna altijd in orde.

6

1b.4 Mijn leerwerk a ( woordjes, begrippen, enz.) bij huiswerk is .....
(zin afmaken, één antwoord)
1. zelden of nooit in orde.
2. soms in orde.
3. vaak in orde.
4. bijna altijd in orde.

Wat is volgens jou huiswerk? (meerdere antwoorden mogelijk)
Maakwerk a: oefeningen, sommen, enz.
Maakwerk b: werkstuk(jes), presentaties, enz.
Leerwerk a: woordjes, begrippen, enz.
Leerwerk b: so’s, proefwerken, enz.
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7

1b.5 Mijn leerwerk b (so’s, proefwerken, enz.) bij huiswerk is .....
(zin afmaken, één antwoord)
1. zelden of nooit in orde.
2. soms in orde.
3. vaak in orde.
4. bijna altijd in orde.

8

1b.6
1.
2.
3.
4.
5.

Bij huiswerk doe ik als eerste ..... (zin afmaken, één antwoord)
maakwerk a (oefeningen, sommen, enz.).
maakwerk b (werkstuk(jes), presentaties, enz.).
leerwerk a (woordjes, begrippen, enz.).
leerwerk b (so’s, proefwerken, enz).
antwoorden zijn niet van toepassing

9

1b.7
1.
2.
3.
4.
5.

Mijn huiswerk maak/leer ik ..... (zin afmaken, één antwoord)
vooral op school.
vooral thuis.
op school en thuis ongeveer evenveel.
meestal ergens anders
antwoorden zijn niet van toepassing

10 1b.8 Huiswerk vind ik vervelend/lastig om ....,,,
(zin afmaken, meerdere antwoorden mogelijk)
1. te beginnen.
2. door te gaan.
3. tijdig te stoppen.
4. te weten of het goed of voldoende (af) is.
5. antwoorden zijn niet van toepassing
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Wat is jouw mening over het doel van huiswerk?
Je kunt steeds kiezen uit:
1. Zeer mee oneens
2. Oneens
3. Eens
4. Zeer mee eens
* “Zinvolle
leeractiviteiten...”
(10 doelen)

62 1b.9 Door het maken en leren van mijn huiswerk kan ik de stof beter begrijpen.
73 1b.10 Door het maken en leren van mijn huiswerk kan ik de lessen die zijn
geweest (of nog komen) beter volgen.
90 1b.11 Door het maken en leren van mijn huiswerk leer ik om zelfstandig te
studeren.
82 1b.12 Door het maken en leren van mijn huiswerk kan ik beter zelfstandig leren
plannen.
72 1b.13 Door het maken en leren van mijn huiswerk begrijpen mijn ouders beter
wat ik op school moet doen.
95 1b.14 Door het maken en leren van mijn huiswerk kunnen mijn ouders en
leraren met elkaar beter over school praten.
105 1b.15 Door het maken en leren van mijn huiswerk kan ik beter met andere
leerlingen samenwerken.
67 1b.16 Door het maken en leren van mijn huiswerk voer ik uit wat de school van
mij verwacht.
99 1b.17 Door het maken en leren van mijn huiswerk gaan mensen denken dat op
mijn school goed onderwijs wordt gegeven.
89 1b.18 Door het maken en leren van mijn huiswerk kan ik te weinig leren en/of
werken tijdens de les nog thuis ‘inhalen’.
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Deelvraag 2a:
(paragraaf 3.3.2)

Deelvraag 2b:

Deelvraag 2d:

Welke relatie bestaat
er tussen
huiswerktijd en
leerprestaties?

Hoeveel tijd en aandacht besteden leerlingen van havo 3 en 4 aan huiswerk en is er
relatie met behaalde (rapport) prestaties?

Zijn er verschillen
en/of
overeenkomsten
tussen leraren en
leerlingen bij de
aangegeven
investering van
tijd en aandacht
bij huiswerk?
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Literatuuronderzoek

Praktijkonderzoek: vragenlijst

* Meer tijd en
aandacht voor
huiswerk levert
betere
resultaten
vooral bij
toetsing.

13

* Bij meer dan
10 uren
aandachtige
huiswerktijd per
week neemt
het rendement af.

11
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
12

2b.1 Wat is je gemiddelde rapportcijfer bij je 2e rapport (einde periode 2 in
februari 2018)?

2b.2 Hoeveel uur besteed je gemiddeld aan huiswerk (leer- en maakwerk) per
week?
Minder dan 2 uren.
Tussen 2 en 4 uren.
Tussen 4 en 6 uren.
Tussen 6 en 8 uren.
Tussen 8 en 10 uren.
Tussen 10 en 12 uren
Meer dan 12 uren.
2b.3 Hoeveel H. en S. heb jij ongeveer per jaar?
1. Minder dan 5x.
2. Tussen 5x en 10x
3. Tussen 10x en 20x
4. Meer dan 20x

93
Praktijkonderzoek, Cambreur College

Kies bij de volgende stellingen uit:
1. Zeer mee oneens
2. Oneens
3. Eens
4. Zeer mee eens
106 2b.4 De meeste docenten houden bij het opgeven van leer- en maakwerk
rekening met werk dat ik heb voor andere vakken.
66

2b.5 Ik zou meer tijd en aandacht aan mijn huiswerk moeten besteden.

81

2b.6 Ik kan bij het maken en leren van huiswerk mijn aandacht er goed bij
houden.

91

2b.7 Als ik meer tijd en aandacht besteed aan huiswerk haal ik betere cijfers.

74

2b.8 Veel gemaakt huiswerk neem ik van andere leerlingen over (schrijven,
appen, kopies, enz.).

98

2b.9 Ik heb te weinig tijd om al mijn huiswerk te maken en te leren.

83

2b.10 Ik besteed meer tijd en aandacht aan huiswerk als het gecontroleerd
wordt.

61

2b.11 Ik maak en leer mijn huiswerk want ik wil geen H. en S. krijgen.
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Deelvraag 3a:
(paragraaf 3.3.3)

Deelvraag 3b:

Deelvraag 3d:

Welke vormen van
motivatie spelen een
belangrijke rol in het
onderwijsleerproces?

Welke typeringen van motivatie zijn aanwezig bij leerlingen van havo 3 en 4?

Zijn er verschillen
en/of
overeenkomsten
in de typeringen
van motivatie
tussen leraren en
leerlingen

Literatuuronderzoek

Praktijkonderzoek: vragenlijst (Kies bij alle volgende stellingen uit:)
1. Zeer mee oneens
2. Oneens
3. Eens
4. Zeer mee eens

* Behoeftentheorie
(paragraaf 3.3.3.1)

68
75
88
101
92

* Verwachtingentheorie
(paragraaf 3.3.3.2)

65 3b.6 Ik wil als leerling mijn werk goed doen.
107 3b.7 Ik heb als leerling genoeg mogelijkheden mijn werk goed te doen.
77 3b.8 Ik werk hard voor school maar dat levert niet veel op.

3b.1
3b.2
3b.3
3b.4
3b.5

Ik voel me gezond en fit.
Ik voel me soms bang/angstig.
Ik ervaar genoeg vriendschap en/of liefde.
Ik vind mezelf de moeite waard.
Ik kan mijn kwaliteiten genoeg ontwikkelen.
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* Attributietheorie:
(paragraaf 3.3.3.3)
-locus
-controle
-stabiliteit
-mindset
* Zelfdeterminatietheorie
(paragraaf 3.3.3.4)
Vier typeringen in
leerlingmotivatie:

59
85

3b.9 Als ik als leerling hard werk voor school heeft dat resultaat.
3b.10 Ik haal hoge of lage cijfers omdat de toetsen dan makkelijk of moeilijk
zijn.
104 3b.11 Je bent slim of je bent het niet; en dat bepaalt de hoogte van je cijfers.
97 3b.12 Goede cijfers is een kwestie van inzet.
80 3b.13 Bij hetzelfde vak haal je bij de ene docent hogere cijfers dan bij de
andere docent.
94 3b.14 Ik ben intelligent genoeg om mijn havo-diploma te halen.
76 3b.15 Op school denk ik toch vaak: ik kan mijn werk nog beter doen.
71 3b.16 Ik heb wel vertrouwen dat ik het werk aan kan op school.

Op basis van schoolse Zelfregulatie Vragenlijst , Vansteenkiste e.a. 2009 (Bijlage 5)

-Intrinsieke
motivatie
(autonome
motivatie)

63
102
86
70

3b.17 Ik doe mijn werk voor school omdat het me interesseert.
3b.18 Ik doe mijn werk voor school omdat het leuk is.
3b.19 Ik doe mijn werk voor school omdat ik dat boeiend vind.
3b.20 Ik doe mijn werk voor school omdat ik daaraan plezier beleef.

-Persoonlijk
belang
(autonome
motivatie)

79
96
87

3b.21 Ik doe mijn werk voor school om nieuwe dingen bij te leren.
3b.22 Ik doe mijn werk voor school want daar heb ik persoonlijk belang bij.
3b.23 Ik doe mijn werk voor school omdat dit voor mij persoonlijk een
belangrijke keuze is.
3b.24 Ik doe mijn werk voor school omdat ik dit voor mijzelf belangrijk vind om
te doen.

60
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-Interne druk
(gecontroleerde
motivatie)

100 3b.25 Ik doe mijn werk voor school want dan word ik verstandiger.
108 3b.26 Ik doe mijn werk voor school want anders zou ik me slecht of schuldig
voelen.
93 3b.27 Ik doe mijn werk voor school want ik zou me schamen als ik het niet zou
doen.
69 3b.28 Ik doe mijn werk voor school omdat ik een goede leerling wil zijn.

-Externe druk
(gecontroleerde
motivatie)

103 3b.29 Ik doe mijn werk voor school want anderen(ouders, vrienden, leraren)
geven mij een beoordeling.
78 3b.30 Ik doe mijn werk voor school want anderen(ouders, vrienden, leraren)
dwingen mij daartoe.
84 3b.31 Ik doe mijn werk voor school want anderen(ouders, vrienden, leraren)
vinden dat het zo hoort.
64 3b.32 Ik doe mijn werk voor school want anderen(ouders, vrienden, leraren)
verwachten dit van mij.
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Deelvraag 4a:
(paragraaf 3.4.4)

Deelvraag 4b:

Hoe kan vanuit de
zelfdeterminatietheorie de motivatie
(en prestatie) in het
onderwijsleerproces
worden verbeterd?

Hoe ervaren leerlingen van havo 3 en 4 de vervulling van de drie behoeften van
verbondenheid, competentie en autonomie (zelfdeterminatietheorie) door hun
docenten bij hun school- en huiswerk?

Literatuuronderzoek

Praktijkonderzoek: vragenlijst
Mede op basis van de vragenlijst VLK van Henckel, 2011 (Bijlage 6)

Deelvraag 4d:
Zijn er verschillen
en/of overeenkomsten tussen
leraren en lln,
vanuit de zelfdeterminatietheorie,
bij de verbetering
van motivatie (en
prestatie) van
school /huiswerk?

*Verbondenheid:
-Veilige
leeromgeving

39
45

4b.1 Ik voel me veilig bij mijn docenten.
4b.2 Ik voel me bij mijn docenten op mijn gemak.

-Wederzijds
respect

52
37

4b.3 Ik voel me in de les begrepen door mijn docenten.
4b.4 Ik heb het gevoel dat docenten mij accepteren zoals ik ben.

-Gevoel dat lln.
terecht kunnen

56
22

4b.5 Mijn docenten zijn bereid tot extra hulp en uitleg bij huiswerk.
4b.6 Mijn docenten geven aan dat zij vertrouwen in mij hebben als leerling.
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-Kwetsbaarheid laten
zien

25
48

4b.7 Mijn docenten geven toe dat ze zelf ook fouten maken.
4b.8 Mijn docenten laten ook hun eigen gevoelens merken.

-Pedagogische tact :
luisteren

30
14

4b.9 Over het huiswerk kan ik bij mijn docenten openlijk mijn mening geven.
4b.10 Als ik vragen of problemen heb bij mijn huiswerk willen mijn docenten
helpen.

-Enthousiasme en
interesse

21
54

4b.11 Mijn docenten zijn in de lessen enthousiast.
4b.12 Mijn docenten tonen belangstelling in mij als persoon.

-Gezag en
vertrouwen uitstralen

33
49

4b.13 Mijn docenten kunnen goed orde houden.
4b.14 Mijn docenten kunnen goed leiding geven.

-Samenwerkend
leren bevorderen

27
42

4b.15 Mijn docenten laten ons bij leer- en maakwerk samenwerken
4b.16 Mijn docenten laten het huiswerk door onszelf nakijken.

*Competentie:
-Evenwicht: uitdaging 23
en bekwaamheid
36
32

4b.17 Mijn docenten zorgen er voor dat ik het huiswerk dat zij opgeven zo goed
mogelijk kan leren en maken.
4b.18 Mijn docenten geven huiswerk mee dat wel makkelijk is.
4b.19 Mijn docenten geven steeds hetzelfde soort huiswerk mee.

-Positieve feedback
op het leerproces

4b.20 Mijn docenten geven de mogelijkheid om vragen te stellen over het
huiswerk.
4b.21 Mijn docenten bespreken het huiswerk serieus.

20
47
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-Vertrouwen in
capaciteiten leerling

19
51

4b.22 Mijn docenten geven aan vertrouwen te hebben dat ik het huiswerk aan
kan.
4b.23 Wat docenten zeggen over het huiswerk dat ik gedaan heb, voelt goed.

-Duidelijkheid over
leertaken (structuur)

28
57

4b.24 Mijn docenten leggen goed uit hoe ik het huiswerk moet aanpakken.
4b.25 Mijn docenten vertellen waarom huiswerk belangrijk kan zijn.

-Voorwaarden: tijd,
inzet en concentratie

18

4b.26 Mijn docenten schatten goed in hoeveel tijd ik nodig heb voor het
huiswerk.
4b.27 Mijn docenten leggen uit waarom inzet en concentratie bij huiswerk nodig
zijn.

44
-Professionaliteit
docenten:
self-efficacy

55
26
50

4b.28 Mijn docenten denken zelf goed na over het nut van huiswerk.
4b.29 Mijn docenten zorgen dat de kwaliteit van het huiswerk in orde is.
4b.30 Mijn docenten maken (en leren/kennen) zelf ook alle
huiswerkopdrachten.

31

4b.31 Mijn docenten geven mij keuzemogelijkheden hoe ik het huiswerk zal
uitvoeren.
4b.32 Mijn docenten laten mij zelf bepalen wat ik van het huiswerk wel of niet
zal maken/leren.

*Autonomie:
-Keuzemogelijkheid
(differentiatie)

40
-Minder druk, meer
aanmoediging

17
53
35

4b.33 Mijn docenten leggen veel nadruk op controle van het huiswerk.
4b.34 Mijn docenten blijven positief, ook al is het huiswerk niet (helemaal) in
orde.
4b.35 Mijn docenten zorgen dat ik geen hekel krijg aan huiswerk.
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-Stimuleren eigen
24
inbreng en creativiteit 46

4b.36 Mijn docenten luisteren naar hoe ik het huiswerk zou willen aanpakken.
4b.37 Mijn docenten proberen eerst te begrijpen hoe ik tegen huiswerk aankijk,
voordat zij zelf hun eigen mening/manier aangeven.

-Persoonlijke belang
keuzes leerlingen

4b.38 Mijn docenten laten mij zien waarom huiswerk voor mij belangrijk kan
zijn.
4b.39 Mijn docenten geven aan wat voor mij het nut van huiswerk is.

16
38

-Aansluiten bij
waarden, meningen,
interesses van lln.

58
34

4b.40 Mijn docenten geven huiswerk dat aansluit bij mijn eigen interesse.
4b.41 Het huiswerk dat mijn docenten opgeven gaat over dingen die ik
belangrijk vind.

-In gesprek gaan
over schooltaken

29
43

4b.42 Mijn docenten moedigen mij aan om vragen over het huiswerk te stellen.
4b.43 Mijn docenten beantwoorden mijn vragen over huiswerk volledig en
nauwkeurig.

-Hogere niveaus van
leren bereiken

15

4b.44 Mijn docenten geven het soort huiswerk op zodat ik de leerstof echt goed
kan begrijpen.
4b.45 Door het huiswerk dat mijn docenten opgeven krijg ik meer inzicht in het
vak.

41
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Bijlage 6: enquête, leraar-versie
* Aanhef:
Beste collega,
Ik wil je vragen om mee te werken aan mijn onderzoek naar huiswerk op onze school.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij alle leerlingen en docenten van Havo-3 en 4.
Hopelijk kunnen de antwoorden bijdragen aan verbetering van huiswerk.
Je zult ongeveer 15 minuten nodig hebben om de enquête in te vullen.
De uitkomsten zal ik graag met jullie delen!
Dank je wel voor je medewerking.
Vriendelijke groet,
Peter Kuijpers
Docent levensbeschouwing en docentonderzoeker

* Persoonlijke gegevens:
1 Ik ben docent in - havo3, - havo 4, -havo 3 én havo-4
2 Geslacht: man / vrouw
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LERAAR VERSIE: Bij alle vragen bedoelen we leerlingen van havo-3 en/of havo-4 !!!
Deelvraag 1a:

Deelvraag 1c:

Deelvraag 1d:

Wat is huiswerk?
(paragraaf 3.3.1)

Wat verstaan leraren van havo-3 en 4 onder huiswerk?

Zijn er verschillen
en/of
overeenkomsten
tussen leerlingen
en leraren in het
definiëren van
huiswerk?
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Literatuuronderzoek

Praktijkonderzoek: vragenlijst

* “...leeractiviteiten
in de vorm van
maak- en
leerwerk...”

3 1c.1
1.
2.
3.
4.

* “...ontwikkeld
door docenten en
uit te voeren door
leerlingen buiten
de lesuren.”

4 1c. 2 Maakwerk a (oefeningen, sommen, enz.) bij huiswerk is bij mijn leerlingen.
(zin afmaken, één antwoord)
1. zelden of nooit in orde.
2. soms in orde.
3. vaak in orde.
4. bijna altijd in orde.

Wat is volgens u huiswerk? (meerdere antwoorden mogelijk)
Maakwerk a: oefeningen, sommen, enz.
Maakwerk b: werkstuk(jes), presentaties, enz.
Leerwerk a: woordjes, begrippen, enz.
Leerwerk b: so’s, proefwerken, enz.

5 1c.3 Maakwerk b (werkstuk(jes), presentaties, enz.) bij huiswerk is bij mijn
leerlingen .....(zin afmaken, één antwoord)
1. zelden of nooit in orde.
2. soms in orde.
3. vaak in orde.
4. bijna altijd in orde.
6

1c.4 Leerwerk a (woordjes, begrippen, enz.) bij huiswerk is bij mijn leerlingen ..
(zin afmaken, één antwoord)
1. zelden of nooit in orde.
2. soms in orde.
3. vaak in orde.
4. bijna altijd in orde.
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7 1c.5 Leerwerk b (so’s, proefwerken, enz.) bij huiswerk is bij mijn leerlingen....
(zin afmaken, één antwoord)
1. zelden of nooit in orde.
2. soms in orde.
3. vaak in orde
4. bijna altijd in orde
8 1c.6 Ik denk dat mijn leerlingen bij huiswerk beginnen met .....
(zin afmaken, één antwoord.)
1. maakwerk a (oefeningen, sommen, enz.).
2. maakwerk b (werkstuk(jes), presentaties, enz.).
3. leerwerk a (woordjes, begrippen, enz.) .
4. leerwerk b (so’s, proefwerken, enz.).
5. ik heb geen idee.
9 1c.7 De plek waar mijn leerlingen hun huiswerk maken en leren is volgens mij..
(zin afmaken, één antwoord)
1. vooral op school.
2. vooral thuis.
3. op school en thuis ongeveer evenveel.
4. meestal ergens anders.
5. ik heb geen idee.
10 1c.8 Volgens mij vinden mijn leerlingen hun huiswerk meestal vervelend/lastig
om ....... (zin afmaken, meerdere antwoorden mogelijk)
1. te beginnen.
2. door te gaan.
3. tijdig te stoppen.
4. te weten of het goed of voldoende (af) is.
5. ik heb geen idee
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Bij alle vragen bedoelen we leerlingen van havo-3 en/of havo-4 !
Wat is uw mening over het doel van huiswerk?
Je kunt steeds kiezen uit:
1. Zeer mee oneens
2. Oneens
3. Eens
4. Zeer mee eens
* “Zinvolle
leeractiviteiten...”
(10 doelen)

62

1c.9 Door het maken en leren van huiswerk kunnen mijn leerlingen de stof
beter begrijpen.
73 1c.10 Door het maken en leren van huiswerk kunnen mijn leerlingen de
lessen die zijn geweest (of nog komen) beter volgen.
90 1c.11 Door het maken en leren van huiswerk leren mijn leerlingen zelfstandig
te studeren.
82 1c.12 Door het maken en leren van huiswerk kunnen mijn leerlingen beter
zelfstandig leren plannen.
72 1c.13 Door het maken en leren van huiswerk kunnen de ouders van mijn
leerlingen beter begrijpen wat zij op school moeten doen.
95 1c.14 Door het maken en leren van huiswerk kunnen ouders en leraren van
mijn leerlingen beter met elkaar over school praten.
105 1c.15 Door het maken en leren van huiswerk kunnen mijn leerlingen beter met
elkaar samenwerken.
67 1c.16 Door het maken en leren van huiswerk voeren mijn leerlingen uit wat de
school van hen verwacht.
99 1c.17 Door het maken en leren van huiswerk zorgen mijn leerlingen er voor
dat mensen denken dat op mijn school goed onderwijs wordt gegeven.
89 1c.18 Door het maken en leren van huiswerk kunnen mijn leerlingen een te
weinig leren en/of werken tijdens de les thuis nog ‘inhalen’.
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Deelvraag 2a:
(paragraaf 3.3.2)

Deelvraag 2c:

Deelvraag 2d:

Welke relatie bestaat
er tussen huiswerktijd
en leerprestaties?

Hoeveel tijd en aandacht besteden leerlingen van havo 3 en 4 aan huiswerk
volgens hun docenten en zien die een verband met behaalde (rapport)prestaties?

Zijn er verschillen
en/of overeenkomsten tussen
leraren en
leerlingen in:
- tijd en aandacht
die leerlingen
aan huiswerk
besteden,
-het zien van een
verband met
behaalde
(rapport)
prestaties ?
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Literatuuronderzoek

Praktijkonderzoek: vragenlijst

* Meer tijd en
aandacht voor
huiswerk levert
betere resultaten
vooral bij
toetsing.

13

* Bij meer dan
10 uren
aandachtige
huiswerktijd per
week neemt
het rendement af.

11

2c.2 Hoeveel uur denkt u dat de leerlingen in havo 3 en/of havo 4 gemiddeld
aan huiswerk (leer- en maakwerk) besteden per week?
1. Minder dan 2 uren.
2. Tussen 2 en 4 uren.
3. Tussen 4 en 6 uren.
4. Tussen 6 en 8 uren.
5. Tussen 8 en 10 uren.
6. Tussen 10 en 12 uren
7. Meer dan 12 uren.

12

2c.3 De aantallen H. én S. die ik registreer in Magister bij leerlingen in havo 3
en/of havo 4 vind ik .....
1. zeer hoog.
2. nogal veel.
3. weinig.
4. niet of nauwelijks van toepassing.

2c.1 In welk(e) vak(ken) geeft u les? (meerdere antwoorden mogelijk)
Ne, En, Wi, Fa, Du, Eib, Gs, Ak, Na, Sk, Bi, M&O, Ma/Mw, If, Te, Bv/Kb,
Lo, Hc, Ckv, Lb.
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Kies bij de volgende stellingen uit:
1. Zeer mee oneens
2. Oneens
3. Eens
4. Zeer mee eens
106 2c.4 Ik houd bij het opgeven van leer- en maakwerk aan mijn leerlingen
rekening met het werk dat zij hebben voor andere vakken.
66

2c.5 Ik vind dat mijn leerlingen meer tijd en aandacht aan hun huiswerk
moeten besteden.

81

2c.6 Ik denk dat mijn leerlingen de aandacht bij het maken en leren van
huiswerk er goed bij kunnen houden

91

2c.7 Als mijn leerlingen meer tijd en aandacht aan hun huiswerk besteden
zullen zij betere cijfers halen.

74

2c.8 Er wordt bij leerlingen veel gemaakt huiswerk overgenomen van andere
leerlingen (schrijven, appen, kopies, enz.)

98

2c.9 Mijn leerlingen hebben te weinig tijd om al hun huiswerk te maken en te
leren.

83

2c.10 Mijn leerlingen besteden meer tijd en aandacht aan huiswerk als het
gecontroleerd wordt.

61

2c.11 Mijn leerlingen maken en leren hun huiswerk om geen H. en S.-jes te
krijgen.
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Deelvraag 3a:
(paragraaf 3.3.3)

Deelvraag 3c:

Deelvraag 3d:

Welke vormen van
motivatie spelen een
belangrijke rol in het
onderwijsleerproces?

Welke typeringen van motivatie zijn aanwezig bij leraren van havo 3 en 4?

Zijn er verschillen
en/of
overeenkomsten
in de typeringen
van motivatie
tussen leraren en
leerlingen?

Literatuuronderzoek

Praktijkonderzoek: vragenlijst (Kies bij alle volgende stellingen uitJ
1. Zeer mee oneens
2. Oneens
3. Eens
4. Zeer mee eens

* Behoeftentheorie
(paragraaf 3.3.3.1)

68
75
88
101
92

* Verwachtingentheorie
(paragraaf 3.3.3.2)

65 3c.6 Ik wil als docent mijn werk goed doen.
107 3c.7 Ik heb als docent genoeg mogelijkheden mijn werk goed te doen.
77 3c.8 Ik werk hard voor school, maar het levert niet veel op.

3c.1
3c.2
3c.3
3c.4
3c.5

Ik voel me gezond en fit.
Ik voel me soms bang/angstig.
Ik ervaar genoeg vriendschap en/of liefde.
Ik vind mezelf de moeite waard.
Ik kan mijn kwaliteiten genoeg ontwikkelen.
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* Attributietheorie:
(paragraaf 3.3.3.3)
-locus
-controle
-stabiliteit
-mindset
* Zelfdeterminatietheorie (par. 3.3.3.4)
Vier typeringen in
leerlingmotivatie:

59
85

3c.9 Als ik als docent hard werk voor school heeft dat resultaat.
3c.10 Ik denk dat hoge of lage cijfers halen een kwestie is van makkelijke of
moeilijke toetsen.
104 3c.11 Je bent slim of je bent het niet; en dat bepaalt bij leerlingen de hoogte
van hun cijfers.
97 3c.12 Goede cijfers bij leelringen is een kwestie van inzet.
80 3c.13 Leerlingen halen voor hetzelfde vak bij de ene docent hogere cijfers
dan bij de andere docent
94 3c.14 Ik ben intelligent genoeg voor mijn werk als leraar op de havo.
76 3c.15 Op school denk ik toch vaak: ik kan mijn werk nog beter doen.
71 3c.16 Ik heb wel vertrouwen dat ik mijn werk aan kan op school.

Op basis van schoolse Zelfregulatie Vragenlijst ,Vansteenkiste e.a. 2009 (Bijlage 5)

-Intrinsieke
motivatie
(autonome
motivatie)

63
102
86
70

3c.17 Ik doe mijn werk voor school omdat het me interesseert.
3c.18 Ik doe mijn werk voor school omdat het leuk is.
3c.19 Ik doe mijn werk voor school omdat ik dat boeiend vind.
3c.20 Ik doe mijn werk voor school omdat ik daaraan plezier beleef.

-Persoonlijk
belang
(autonome
motivatie)

79
96
87

3c.21 Ik doe mijn werk voor school om nieuwe dingen bij te leren.
3c.22 Ik doe mijn werk voor school want daar heb ik persoonlijk belang bij.
3c.23 Ik doe mijn werk voor school omdat dit is voor mij persoonlijk een
belangrijke keuze is.
3c.24 Ik doe mijn werk voor school omdat ik dit voor mijzelf belangrijk vind om
te doen.

60
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-Interne druk
(gecontroleerde
motivatie)

100 3c.25 Ik doe mijn werk voor school want dan word ik verstandiger.
108 3c.26 Ik doe mijn werk voor school want anders zou ik me slecht of schuldig
voelen.
93 3c.27 Ik doe mijn werk voor school want ik zou me schamen als ik het niet
zou doen.
69 3c.28 Ik doe mijn werk voor school omdat ik een goede docent wil zijn.

-Externe druk
(gecontroleerde
motivatie)

103 3c.29 Ik doe mijn werk voor school want anderen (relatie, collega’s,
leerlingen) geven mij een beoordeling.
78 3c.30 Ik doe mijn werk voor school want anderen (relatie, collega’s,
leerlingen) dwingen mij daartoe.
84 3c.31 Ik doe mijn werk voor school want anderen (relatie, collega’s,
leerlingen) vinden dat het zo hoort.
64 3c.32 Ik doe mijn werk voor school want anderen (relatie, collega’s,
leerlingen) verwachten dit van mij.
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Deelvraag 4a:
(paragraaf 3.4.4)

Deelvraag 4c:

Deelvraag 4d:

Hoe kan vanuit de
zelfdeterminatietheorie de motivatie
(en prestatie) in het
onderwijsleerproces
worden verbeterd?

Hoe vervullen leraren van havo 3 en 4 de drie behoeften van verbondenheid,
competentie en autonomie (zelfdeterminatietheorie) bij het school- en huiswerk
van hun leerlingen?

Zijn er verschillen
en/of overeenkomsten tussen
leraren en
leerlingen, vanuit
de
zelfdeterminatietheorie, bij de
verbetering van
motivatie (en
prestatie) van
school /huiswerk?

Bij alle vragen bedoelen we leerlingen van havo-3 en/of havo-4 !!!
Literatuuronderzoek

Praktijkonderzoek: vragenlijst
Mede op basis van de vragenlijst VLK van Henckel, 2011 (Bijlage 6)

*Verbondenheid:
-Veilige leeromgeving

39
45

4c.1 Ik zorg dat mijn leerlingen zich bij mij veilig voelen in de klas/op school.
4c.2 Ik denk dat mijn leerlingen zich bij mij op hun gemak voelen.

-Wederzijds
respect

52
37

4c.3 Ik zorg dat mijn leerlingen zich door mij begrepen voelen.
4c.4 Ik laat mijn leerlingen voelen dat ik hen accepteer zoals ze zijn.

-Gevoel dat lln. terecht
kunnen

56

4c.5 Ik laat mijn leerlingen merken dat ik bereid ben extra hulp en uitleg te
geven bij het huiswerk (maak- en leerwerk).
4c.6 Ik geef bij mijn leerlingen aan dat ik vertrouwen in hen heb.

22
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-Kwetsbaarheid laten
zien

25
48

4c.7 Ik geef bij mijn leerlingen toe ook zelf fouten te maken.
4c.8 Ik laat bij mijn leerlingen ook mijn eigen gevoelens blijken.

-Pedagogische tact :
luisteren

30

4c.9 Ik laat toe dat mijn leerlingen bij mij openlijk hun mening over het
huiswerk kunnen geven.
4c.10 Mijn leerlingen weten dat ik hen wil helpen bij vragen of problemen bij
hun huiswerk.

14
-Enthousiasme en
interesse

21
54

4c.11 Ik ben enthousiast in de lessen bij mijn leerlingen.
4c.12 Ik toon belangstelling in mijn leerlingen als persoon.

-Gezag en vertrouwen
uitstralen

33
49

4c.13 Ik laat mijn leerlingen zien dat ik goed orde kan houden.
4c.14 Ik zorg dat ik goed leiding geef.

-Samenwerkend leren
bevorderen

27
42

4c.15 Ik laat mijn leerlingen bij leer- en maakwerk samenwerken
4c.16 Ik laat mijn leerlingen het huiswerk zelf nakijken.

23

4c.17 Ik zorg ervoor dat mijn leerlingen het opgegeven huiswerk zo goed
mogelijk kunnen leren en maken.
4c.18 Ik geef aan mijn leerlingen huiswerk dat wel makkelijk is.
4c.19 Ik geef aan mijn leerlingen steeds hetzelfde soort huiswerk mee.

*Competentie:
-Evenwicht: uitdaging
en bekwaamheid

36
32
-Positieve feedback op 20
het leerproces
47

4c.20 Ik geef mijn leerlingen de mogelijkheid om vragen te stellen over het
huiswerk.
4c.21 Ik bespreek bij mijn leerlingen het huiswerk serieus.
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-Vertrouwen in
capaciteiten leerling

19
51

4c.22 Ik geef mijn leerlingen het vertrouwen dat zij het huiswerk aan kunnen.
4c.23 Bij wat ik zeg over het huiswerk dat mijn leerlingen gedaan hebben,
zullen zij zich goed voelen

-Duidelijkheid over
leertaken (structuur)

28

4c.24 Ik leg aan mijn leerlingen goed uit hoe zij het huiswerk moeten
aanpakken.
4c.25 Ik vertel aan mijn leerlingen waarom huiswerk belangrijk kan zijn.

57
-Voorwaarden: tijd,
inzet en concentratie

18
44

-Professionaliteit docenten: self-efficacy

4c.26 Ik maak bij mijn leerlingen een goede inschatting van de hoeveelheid
tijd die zij nodig hebben voor het huiswerk.
4c.27 Ik leg aan mijn leerlingen uit waarom inzet en concentratie bij huiswerk
nodig zijn.

55
26
50

4c.28 Ik denk zelf goed na over het nut van huiswerk voor mijn leerlingen.
4c.29 Ik zorg bij mijn leerlingen dat de kwaliteit van het huiswerk in orde is.
4c.30 Ik maak (en leer/ken) zelf ook alle huiswerkopdrachten die ik aan mijn
leerlingen mee geef.

31

4c.31 Ik geef mijn leerlingen keuzemogelijkheden bij de uitvoering van het
huiswerk.
4c.32 Ik laat mijn leerlingen zelf bepalen wat zij van het huiswerk wel of niet
zullen maken/leren.

*Autonomie:
-Keuzemogelijkheid
(differentiatie)

40
-Minder druk, meer
aanmoediging

17
53
35

4c.33 Ik leg bij mijn leerlingen veel nadruk op controle van het huiswerk.
4c.34 Ik blijf positief naar mijn leerlingen, ook al is hun huiswerk niet
(helemaal) in orde.
4c.35 Ik zorg dat mijn leerlingen geen hekel krijgen aan huiswerk.
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-Stimuleren eigen
inbreng en creativiteit

24
46

-Persoonlijke belang
keuzes leerlingen

16
38

4c.36 Ik luister naar mijn leerlingen hoe zij het huiswerk zouden willen
aanpakken.
4c.37 Ik wil van mijn leerlingen eerst begrijpen hoe zij tegen huiswerk
aankijken, voordat ik mijn eigen mening/manier aangeef.
4c.38 Ik laat aan mijn leerlingen zien waarom huiswerk voor hen belangrijk
kan zijn.
4c.39 Ik geef bij mijn leerlingen aan wat voor hen het nut van huiswerk is.

-Aansluiten bij
waarden, meningen,
interesses van lln.

58

-In gesprek gaan over
schooltaken

29
43

4c.42 Ik moedig mijn leerlingen aan om vragen te stellen over het huiswerk.
4c.43 Ik beantwoord de vragen van mijn leerlingen over huiswerk volledig en
nauwkeurig.

-Hogere niveaus van
leren bereiken

15

4c.44 Ik geef aan mijn leerlingen het soort huiswerk op waarmee zij de
leerstof echt goed kunnen begrijpen.
4c.45 Door het huiswerk dat ik geef aan mijn leerlingen krijgen zij meer inzicht
in het vak.

34

41

4c.40 Ik geef aan mijn leerlingen huiswerk dat aansluit bij hun eigen
interesse.
4c.41 Ik geef aan mijn leerlingen huiswerk mee dat gaat over dingen die zij
belangrijk vinden.
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Bijlage 7: Vragenlijst leerklimaat (VLK) na betrouwbaarheidsanalyse
(Henckel, 2011)
Schaal relatie

Schaal competentie

Item:
Ik voel me begrepen
door mijn docent

Item:
Item:
Ik heb het gevoel dat mijn
Mijn docent heeft ervoor
docent mij keuzes en opties gezorgd dat ik de doelen
biedt
van het vak goed zal
afronden
De manier waarop mijn
docent over mij praat, voelt
Mijn docent moedigt me
helemaal niet goed
aan vragen te stellen

Ik kan open zijn naar
mijn docent tijdens de les

Schaal autonomie

Mijn docent geeft aan
vertrouwen te hebben
dat ik het vak goed zal
kunnen

Mijn docent beantwoordt
mijn vragen volledig en
nauwkeurig

Ik heb het gevoel dat
mijn docent mij
accepteert

Mijn docent luistert naar
hoe ik dingen zou willen
aanpakken

Ik heb veel vertrouwen in
mijn docent

Mijn docent probeert eerst
te begrijpen hoe ik ergens
tegen aan kijk, voordat
hij/zij een nieuwe manier
aandraagt

Mijn docent gaat goed
om met emoties van
mensen
Ik heb het gevoel dat
mijn docent om me geeft
als persoon
Ik voel me in staat mijn
gevoelens te delen met
mijn docent

Bijlage 8: De schoolse zelfregulatie vragenlijst (Vansteenkiste e.a., 2009)
(uit: Ros, Castelijns, Loon & Verbeeck, 2017, blz. 29)
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Bijlage 9: Gemiddelde 2e rapportcijfers havo 3 en 4, februari 2018
Tabel 15: Cijferprestaties leerlingen havo 3 en 4
(N-leerling=164, getallen in percentages

Gemiddelde rapportcijfer (tussen 4,8 en 7,9) 2e rapport (einde periode 2, febr. 2018)
4,8
0,6

4,9
0,0

5,0
0,0

5,1
0,0

5,2
0,0

5,3
1,2

5,4
2,4

5,5
0,0

5,6
2,4

5,7
2,4

5,8
4,3

5,9
4,3

6,0
6,7

6,1
6,7

6,2
9,2

6,3
9,8

6,4
10,
4

6,5
7,3

6,6
4,9

6,7
6,7

6,8
3,1

6,9
4,9

7,0
3,1

7,1
1,2

7,2
0,6

7,3
2,4

7,4
1,2

7,5
0,6

7,6
0,6

7,7
1,2

7,8
1,2

7,9
0,6

8,0
0,0

8,1
0,0

8,2
0,0

8,3
0,0
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