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1. INLEIDING 
 

1.1 Context en aanleiding 
Een persoonlijke observatie: 

De auteur van dit proefschrift, werkzaam aan het Da Vinci College te 
Dordrecht, constateerde rond de millenniumwisseling dat de motivatie 
van zijn leerlingen structureel verminderde gedurende het eerste 
onderwijsjaar. Wat mij opviel was dat zij minder bereid waren om zich in 
te zetten (waarom maakten ze hun huiswerk niet?), dat zij minder het nut 
van verschillende vakken inzagen en dat zij weinig plezier aan de 
vakinhoud beleefden. Dat riep bij mij een aantal vragen op. Was de door 
mij geconstateerde negatieve ontwikkeling op grotere schaal zichtbaar? 
Wat waren mogelijke oorzaken voor deze negatieve spiraal? Kregen 
leerlingen te weinig sturing, of juist teveel? Waren leerlingen eigenlijk 
wel tevreden over de leeromgeving? Hoe kan het onderwijs voor 
leerlingen aantrekkelijker worden gemaakt? Is de geconstateerde 
negatieve ontwikkeling te keren? In hoeverre veranderde ook het 
leergedrag van de leerlingen: bleef dat hetzelfde of hing dat samen met 
hun motivatie? Dit waren vragen waar ik als docent mee worstelde.  
Was ik de enige? Een collega-docent gaf in 2001 kernachtig een knelpunt 
van het onderwijs aan het Da Vinci College weer: “Ik heb een fors 
probleem gekregen. Ik merk dat mijn klassikale lesmethodes van toen een 
aantal vervelende bijwerkingen hebben, die in de huidige 
onderwijssituatie veel zwaarder wegen dan de voordelen. Ik kan wel 
zeggen dat ik geweldig kan lesgeven, maar als de leerlingen niet komen 
(ofwel spijbelen), merken ze dat niet eens. En als ik de enige in een klas 
ben die iets doet, de leerling zit te slapen of hij of zij bereidt zijn 
bijbaantje van die middag vast voor, kan ik rustig stellen dat de les het 
doel voorbij geschoten is.”  

 
De door de auteur geconstateerde trends op zijn school zijn zeker niet uniek. 

Zij worden bevestigd door onderzoeksresultaten die ontwikkelingen in docentgedrag 
en leerlingenmotivatie in kaart hebben gebracht. Longitudinaal onderzoek naar 
ontwikkelingen in motivatie, leeromgeving en leervoorkeur is gedaan binnen het 
reguliere voortgezet onderwijs, door onder meer van Amelsvoort (1999), Bergen, Setz 
en van Amelsvoort (1994), den Brok (2001) en Mainhard, Brekelmans, Wubbels & 
den Brok (2008). De algemene conclusie is dat er een dalende trend gedurende het jaar 
blijkt in zowel leerlingenpercepties over de leeromgeving als  in de motivatie van de 
leerlingen. 
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Uit onderzoek van Mainhard et al. (2008) naar leerlingenpercepties van de 

relatie tussen docent en leerlingen in een nieuwe klas blijkt in leerlingpercepties een 
voortdurende afname plaats te vinden van de mate van invloed en nabijheid van de 
docent tot aan de kerstvakantie. De invloedsdimensie is een maat voor de dominantie 
van een docent in de communicatie met een groep (Boven – Onder). De 
nabijheiddimensie geeft aan in hoeverre een docent in de communicatie met de klas 
coöperatief is of juist oppositioneel gedrag vertoont (Samen – Tegen). Omdat deze 
scores samenhangen met leeropbrengsten betekent dit resultaat dat gedurende een 
periode de relatie tussen docent en klas een ongewenste richting opgaat (Mainhard et 
al. 2008). 

De in onderzoek aangetoonde daling in vakbeleving van leerlingen gedurende 
de eerste helft van een schooljaar (van Amelsvoort, 1999) is op een verwant terrein een 
resultaat dat overeenkomst vertoont met de door Mainhard et al. (2008) geconstateerde 
daling. Uit het onderzoek van van Amelsvoort (1999) bleek verder dat de motivatie en 
regulatie een dalende trend gedurende het schooljaar en ook over schooljaren heen 
vertonen. Daar waar de trend niet dalend was, was zij gelijk blijvend, of daalde zij 
eerst, om vervolgens te stijgen tot vergelijkbaar niveau. 

Uit de resultaten van het onderzoek van Mainhard et al. (2008) bleek verder 
dat de bij de meerderheid van de klassen gevonden negatieve trend van vóór de 
kerstvakantie niet doorzette in de periode erna. Ook dit stemt overeen met resultaten 
van onderzoek naar de ontwikkeling van de vakbeleving van leerlingen (van 
Amelsvoort, 1999; Bergen, van Amelsvoort, & Setz, 1994), waaruit blijkt dat ook de 
motivatie voor het vak na een aanvankelijke daling gedurende de eerste helft van het 
schooljaar gedurende de tweede helft van het schooljaar weer iets stijgt. Het onderwijs 
dat hier werd onderzocht kenmerkte zich door dominantie van het overdrachtsmodel, 
waarbij docentsturing een belangrijke rol speelt. In dit type onderwijs zijn leerlingen in 
klassen gegroepeerd en krijgen zij de leerstof op bepaalde uren volgens een vooraf 
opgesteld leerplan gepresenteerd, waarbij leerinhouden zijn opgedeeld in 
overzichtelijke onderwijseenheden. Binnen het onderwijs zelf komen stemmen op dat 
deze manier van onderwijzen moeilijk kan inspelen op individuele verschillen tussen 
leerlingen (Blok, 2004; Ryan & Deci, 2006; Stevens, Beekers, Evers, Wentzel, & van 
Werkhoven, 2004; van Emst, 2002). Boschma en Groen (2006) wijzen erop dat de 
huidige generatie jongeren veel van moderne media en ICT-mogelijkheden gebruik 
maakt. Deze generatie bestaat uit zogenaamde multitaskers. Het beeld van een 
veranderende generatie jongeren wordt bevestigd in diverse gesprekken die in het 
kader van ‘Koers Voortgezet Onderwijs’ met leerlingen zijn gevoerd (Ministerie van 
OC&W, 2004). Leerlingen zijn kritisch over het huidige onderwijs. Ze vinden het 
onderwijs weinig relevant en inspirerend, waardoor zij zich niet uitgedaagd voelen zo 
optimaal mogelijk te leren. 

In de praktijk van het middelbaar beroepsonderwijs blijkt dat er tussen 
leerlingen aanzienlijke verschillen bestaan in motivatie om te leren. De motivatie van 
leerlingen in het huidige onderwijs hangt mede samen met hoe het onderwijs wordt 
vormgegeven (Stevens, 2002). Volgens Stevens wordt in het huidige onderwijs de 
nadruk gelegd op het hoe en het wat, terwijl een focus op het waarom en het leren 
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leren relevant is voor de motivatie van leerlingen. Van Emst (2002) stelt dat er in het 
traditionele onderwijs een aantal zaken mislopen waardoor leerlingen minder 
gemotiveerd raken. Zo is er weinig verbinding tussen de leerstof en bestaande kennis 
en wordt voor examens vooral het korte termijn geheugen aangesproken. Dit geheugen 
gebruiken leerlingen om te lezen en te luisteren en niet voor het verwerken en 
toepassen van kennis, vaardigheden en inzichten. Daarnaast geeft hij aan dat het 
traditionele onderwijs geen recht doet aan de complexiteit en diversiteit van 
leerprocessen van individuele leerlingen. In de praktijk blijkt dat leerlingen baat 
hebben bij regelmatige feedback op het eigen leerproces. Een actieve betrokkenheid 
van de leerling bij hun eigen leren komt tot stand als zij de gelegenheid krijgen hun 
eigen leren te reguleren (Bolhuis, 1995; Slaats, 1999). 

Dat doet de leerling gedeeltelijk zelf door middel van zelfreflectie, maar in 
veel gevallen betreft het externe feedback vanuit de docent. Een leerling kan zichzelf 
voor het behalen van een leerresultaat verantwoordelijk zien, maar kan ook een deel 
van die verantwoordelijkheid bij een docent of medeleerling leggen (ten Dam & 
Vermunt, 2003). Hierdoor is de docent in nieuwe onderwijsconcepten naast zijn 
traditionele rol als de primaire kennisbron ook een procesbegeleider, die het leerproces 
van de leerling in gang zet en stimuleert (de Vries, 2003). 

1.2 Doelstelling 
Binnen het Da Vinci College wordt veel tijd en energie gestoken in de 

verbetering van het eigen onderwijs in aansluiting op de hiervoor geconstateerde 
gewenste ontwikkelingen. Bij deze onderwijsverbetering spelen leerpsychologische 
noties, waarin leren wordt opgevat als een actief en zelfgestuurd proces, een sleutelrol 
(zie Da Vinci College, 2001, 2002). De kern van actief en zelfgestuurd leren is dat 
leerlingen in realistische en betekenisvolle leersituaties zelf leeractiviteiten 
ondernemen om informatie en ervaringen te interpreteren, zodat de beoogde kennis, 
vaardigheden, inzicht en attitude verworven worden. Daarbij kan ook informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) een rol spelen. Met betrekking tot de zelfsturing wordt 
de regulatie van het leerproces steeds meer bij de leerling zelf gelegd, hetgeen betekent 
dat de verantwoordelijkheid voor het leren geleidelijk wordt overgedragen aan de 
leerling (Bolhuis, 2000; Janssen & Verloop, 2003; Lowyck, 2005; Ryan & Deci, 
2006). 

Binnen het Da Vinci College is een onderwijsverandering in gang gezet, met 
als doel een verschuiving van klassikaal onderwijs naar onderwijs waarin de uitvoering 
van projecten door leerlingen centraal staat. Er wordt een sterke koppeling gemaakt 
met de praktijk; fictief of reëel vindt het leren plaats in een rijke context. Naast 
samenwerken zijn planmatig leren werken, het bereiken van eindresultaten en 
afspraken maken en nakomen belangrijk voor de leerling. De rol van de docent is die 
van zowel de expert die een les op maat verzorgt, als een coach die een leerling bij zijn 
leerproces rondom het project begeleidt.  
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Op het Da Vinci College is na de millenniumwisseling door de docenten 

geprobeerd het eigen onderwijs te verbeteren door met name twee schoolnabije 
vernieuwingen door te voeren. Het gaat om ‘projectonderwijs’ (met een elektronische 
leeromgeving) en het zogenaamde ‘natuurlijk leren’ binnen (in dit geval) de technische 
opleidingen (voor een uitgebreide omschrijving, zie Hoofdstuk 2). Kenmerkend voor 
projectonderwijs is de eigen verantwoordelijkheid van de leerling voor zijn of haar 
leerweg. Hierbij staan praktische vaardigheden en subjectieve competenties centraal 
zoals die horen bij het beroep waarvoor de leerling opgeleid wordt. Natuurlijk leren 
kenmerkt zich door de focus op de ontwikkeling van persoonlijke bekwaamheden, 
talenten en mogelijkheden. Leerlingen leren hierdoor ervaringen uit te wisselen en 
hebben een actieve rol ten aanzien van het leren. 

De verwachting is dat leerlingen door deze vernieuwingen beter in staat zijn 
om hun eigen leerdoelen op te stellen en voor de realisatie ervan zelf 
verantwoordelijkheid te dragen. Het gaat erom dat leerlingen inzicht ontwikkelen in 
hun eigen leerproces en leren hoe ze dit proces kunnen monitoren (Bolhuis, 2000; 
Stevens et al., 2004).  

Het hoofddoel van deze studie is het onderzoeken van ontwikkelingen in 
relaties tussen de motivatie en regulatievoorkeur van leerlingen binnen twee nieuwe 
leeromgevingen. De focus ligt daarbij op de leerlingenperceptie van de 
leeromgevingen. De verwachting is dat de motivatie en regulatievoorkeur van 
leerlingen zich in deze nieuwe leeromgevingen in gunstige zin ontwikkelen. Het 
onderzoek is daarmee in de eerste plaats te karakteriseren als een 
leeromgevingsonderzoek (zie paragraaf 2.1). Door middel van het in kaart brengen van 
(beelden van) de leeromgeving en de ontwikkeling daarin, wordt onderzocht of er een 
empirisch verband is met ontwikkelingen in motivatie en regulatievoorkeur van de 
leerlingen. Het is ook een schoolgebonden innovatieonderzoek, namelijk naar de 
implementatie van een door de docenten zelf ontwikkelde leeromgeving. 
Uit de innovatieliteratuur is duidelijk geworden dat grootschalige en top down 
gestuurde onderwijsvernieuwingen moeizaam worden geïmplementeerd in de 
dagelijkse praktijk van het onderwijs (Fullan, 1999; van den Berg & Vandenberghe, 
1995). De onderwijsvernieuwingen op het Da Vinci College zijn kleinschalig en 
praktijknabij, hetgeen niet wegneemt dat er ook elementen van een top-down 
vernieuwing aanwezig zijn. De beslissing en het initiatief voor de vernieuwingen 
kwamen weliswaar vanuit de school zelf (docenten werden ook zeer zeker betrokken 
bij het implementatieproces), maar de vernieuwing werd in gang gezet en gestuurd 
vanuit de schoolleiding. 

Het onderzoek combineert inzichten uit leeromgevingsonderzoek met kennis 
over innovatieonderzoek. In innovatieonderzoek wordt het implementatieproces van de 
vernieuwing voornamelijk in kaart gebracht door documentenanalyse, interviews en 
vragenlijsten bij docenten en schoolleiding, en eventueel prestaties en leeruitkomsten 
van de leerlingen (van den Berg & Vernooy, 2000). In dit onderzoek is ervoor gekozen 
om, analoog aan wat in leeromgevingsonderzoek gebruikelijk is (Fraser, 1998), de 
implementatie van de leeromgeving in kaart te brengen via de perceptie van de 
leerlingen. Reden hiervoor is dat uit leeromgevingsonderzoek blijkt dat 
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leerlingenpercepties betrouwbaar en valide zijn, onderscheidend vermogen hebben om 
verschillen tussen docenten, scholen en meetmomenten (en veranderingen die daar 
tussen plaatsvinden) in kaart te brengen (Fraser, 1998; zie ook 2.1). Bovendien blijken 
leerlingenpercepties van de leeromgeving sterker met leren en leeropbrengsten samen 
te hangen dan percepties van docenten en schoolleiding of observaties van externe 
onderzoekers (Fraser, 1998; Wubbels, Brekelmans, den Brok, & van Tartwijk, 2006). 
Vanuit een constructivistisch perspectief op het leren van leerlingen kan bovendien 
beargumenteerd worden dat niet zozeer een geobserveerde leeromgeving zal bepalen 
hoe leerlingen zich gedragen, maar vooral de idiosyncratische perceptie van de 
leerlingen van wat zij als werkelijkheid ervaren binnen de leeromgeving (Shuell, 
1996). Uiteraard is de wijze waarop in scholen innovaties worden gerealiseerd een 
legitieme benadering, maar de resultaten vanuit de innovatieliteratuur laten zien dat de 
daadwerkelijke implementatie van de vernieuwing niet eenvoudig is te realiseren. 

Het onderzoek sluit aan bij onderzoek dat plaatsvindt bij de Universitaire 
Lerarenopleidingen, in het bijzonder het IVLOS (Interfacultair Instituut voor 
Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden) van de Universiteit 
Utrecht en bij ESoE (Eindhoven School of Education) van de Technische Universiteit 
Eindhoven. In beide instituten wordt onderzoek gedaan naar het leren van docenten en 
naar de perceptie van leerlingen van de  leeromgeving. Onderzoek van ESoE is gericht 
op het beroepsonderwijs als context en op de technische vakken. Onderzoek van het 
IVLOS gaat over de rol van ICT binnen de leeromgeving en over het leren van 
docenten.  
 

1.3 Praktijknabije onderwijsvernieuwing 
Het denken over schoolverbetering is sterk in beweging door ideeën over 

verandering in moderne organisaties. Volgens Fullan (1999) “is er niet één oplossing: 
ontwerp je eigen theorieën en acties door een kritische consument te zijn” (p. 18). Van 
den Berg en Vernooy (2000) geven aan dat een innovatie stapsgewijs kan verlopen. Zij 
verwoorden dit als volgt: “vernieuwen is in haar beste vorm een evolutionair proces 
dat van binnenuit, stap voor stap wordt ontwikkeld en langzaam maar zeker 
geïntegreerd raakt in het functioneren van de school” (p. 38). 

Bij top-down implementaties ontwikkelen experts en wetenschappers een 
innovatie en bedenken ze de implementatie en inhoud van de scholing. Dit expert-
model staat haaks op het craft-model waarin praktijkkennis van de docent centraal 
staat en praktische aspecten van het lesgeven als basis dienen voor professionele 
vernieuwingen (Bergen & van Veen, 2004, p.30). Deze benadering wordt de bottom-
up of inside-out benadering genoemd (Fullan, 1999). Wanneer een innovatie via 
bottom-up verloopt, is het mogelijk dat een docententeam zich afschermt van 
inhoudelijke informatie. Om dit te voorkomen kan met een mengvorm tussen bottum-
up en top-down gewerkt worden. In het huidige denken over onderwijsinnovatie keert 
in dit verband het begrip reculturing regelmatig terug, waarbij het gaat om een 
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betrokken en lerende gemeenschap (Hargreaves & Fink, 2000; Fullan, 2000, Doyle, 
2002). Van den Berg en Vandenberghe (1995) onderscheiden daarbij drie stadia van 
betrokkenheid: zelfbetrokkenheid, taakbetrokkenheid en anderbetrokkenheid. Met 
betrekking tot zelfbetrokkenheid is de intrinsieke motivatie van docenten een 
belangrijke drijfveer tot vernieuwing. De relatie tussen deze intrinsieke motivatie en 
betrokkenheid staat beschreven in het Concerns Based Adoption Model, waarin het er 
om gaat hoe de betrokkenheid van docenten het beste gemobiliseerd kan worden (van 
den Berg & Vandenberghe, 1995). Tijdens een innovatie zal er niet onmiddellijk 
taakgericht gewerkt worden, omdat docenten in de eerste plaats kijken naar de 
relevantie voor hun eigen functioneren. Pas als het belang van de innovatie onderkend 
wordt raken docenten meer taakgericht. Wanneer ze de taak beheersen, richten ze zich 
op het uitwerken van de vernieuwing bij anderen zoals hun leerlingen en proberen ze 
aanpassingen te maken in de vernieuwing om een optimaal effect te behalen.  

Bij iedere schoolgebonden innovatie is er een groep early adopters die op 
zoek zijn naar nieuwe uitdagingen en graag willen meedoen (van den Berg & 
Vandenberghe, 1995). Daarachter zit een groep die economische afwegingen maakt en 
door allerlei omstandigheden minder goed in staat is te reflecteren op het eigen werk, 
plannen te maken, vooruit te denken, en een innovatie in een breder perspectief te zien. 
Daarnaast is er een groep met weerstand (Diephuis & van Kasteren, 2004). Aandacht 
geven aan deze laatste groep is een verloren investering, omdat dit mensen betreft die 
moeilijk te veranderen zijn. De posities die de verschillende groepen in het team 
hebben zijn bepalend tijdens de adoptiefase. Wanneer voorlopers tegelijkertijd 
docenten zijn die veel inbreng hebben is de kans reëel dat zij andere teamleden 
overhalen tot innoveren en dat zij draagvlak scheppen voor de innovatie. Gevoelens 
van docenten spelen hierbij een belangrijke rol. Bergen en van Veen (2004) geven aan 
dat het een ingewikkelde taak is om de ontwikkeling van docenten krachtig te 
bevorderen tijdens de beroepsuitoefening. Het doel hierbij is om een verbinding tot 
stand te brengen tussen theorie (expert-model) en praktijk (craft-model) van de docent. 
Hierdoor ontstaat betrokkenheid bij het eigen leerproces en is het voor de docent 
duidelijk in hoeverre de innovatie in werkelijkheid een verbetering oplevert voor 
leerlingen (Melisse, 2004). Indien een innovatie haalbaar is en aansluit bij de 
behoeften van docenten, worden nieuwe inzichten ingebed in bestaande inzichten, 
waardoor een innovatie soepeler en geleidelijker kan verlopen. Van den Berg en 
Vernooy (2000) bepleiten meer aansluiting bij de eigenheid van de docent. Zij stellen 
dat bij vernieuwing rekening moet worden gehouden met opvattingen van docenten, en 
met hun dagelijkse praktijk. Verder is het van belang wat docenten terugkrijgen voor 
hun investering in termen van resultaten bij leerlingen of persoonlijke tevredenheid. 
Van den Berg en Vandenberghe (1995) geven aan dat docenten kunnen veranderen als 
ze in hun eigenheid worden gekend. Het proces van betekenisgeving draait erom dat 
docenten ervaringen kunnen opdoen waardoor ze de kans krijgen zichzelf in relatie 
met hun taken een subjectieve onderwijstheorie op te bouwen. Ownership is hierbij 
een belangrijk uitgangspunt (Bergen en Van Veen, 2004). Docenten voelen zich 
eigenaar en voelen zich verantwoordelijk wanneer zij een belangrijke rol spelen in de 
vormgeving, adoptie, de planning, de uitwerking en in de uitvoering van de 
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verandering. Hoe meer docenten zich eigenaar voelen des te groter is hun 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het welslagen van de vernieuwing 
(Geijsel, Sleegers, van den Berg, & Kelchtermans, 2001). 

Volgens Snoek (2004) vereist veranderingsbekwaamheid kwaliteiten als 
ontwerpend en contextspecifiek handelen maar ook creativiteit van docenten. Snoek 
hanteert een beschrijving van verandercompetenties waarin dergelijke mentale 
componenten een belangrijke rol spelen. Deze componenten worden ook in het 
ijsbergmodel genoemd waar componenten als kennis, vaardigheid, zelfconcept, 
stabiele persoonlijkheidskenmerken, motieven en intenties onder de waterspiegel van 
het ijsbergmodel zitten (Spencer & Spencer, 1993; Merriënboer et al., 2002). Van 
belang is dat docenten niet alleen verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de 
innovatie maar ook een rol spelen bij de totstandkoming van veranderingsprocessen in 
school.  
 
1.4 Het Middelbaar Beroepsonderwijs als leeromgeving 

Zoals aangegeven is dit onderzoek te karakteriseren als een 
leeromgevingsonderzoek. Echter, tot op heden heeft in de Nederlandse situatie nog 
weinig leeromgevingsonderzoek plaatsgevonden binnen de context van het 
beroepsonderwijs. Dit is vreemd, want het beroepsonderwijs is in Nederland (maar ook 
in veel omliggende landen) het onderwijstype met het grootste aantal leerlingen; 
verder is er door de groei van technologische mogelijkheden en globalisering van de 
economie een grote behoefte aan goed getrainde werkkrachten (den Brok, Telli, & 
Cakiroglu, 2008). Daarbij komt dat in het beroepsonderwijs extra uitdagingen bestaan 
voor docenten, vanwege het relatief grote aantal leerlingen uit lagere sociaal-
economische milieus en etnische minderheden (den Brok et al., 2008). 
Effectiviteitsonderzoek heeft aangetoond dat de leeromgeving een belangrijke bijdrage 
levert aan leerresultaten, ongeacht of deze cognitief dan wel affectief van aard zijn, en 
ongeacht het onderwijstype (Fraser, 1998).  

Het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) verzorgt algemeen en 
beroepsgericht onderwijs en leidt op voor het middenkader in industrie, 
dienstverlening en overheid. De vier sectoren die worden onderscheiden zijn: techniek, 
economie, gezondheidszorg en landbouw. Het MBO sluit aan op het voorbereidend 
beroepsonderwijs (VBO), het middelbaar algemeen vormend onderwijs (MAVO) of 
tegenwoordig het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) en duurt 
maximaal vier jaar. MBO-scholen zijn al enige tijd geleden gefuseerd tot grote 
regionale opleidingscentra (ROC’s). Op 1 januari 1996 werd de Wet educatie en 
beroepsonderwijs (WEB) van kracht. Voor het eerst werden alle vormen van 
middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in één wet samengebracht (de 
Bruijn, 2001). Op organisatorisch niveau is de belangrijkste doelstelling van de WEB 
(1996) het vormen van regionale opleidingscentra (ROC). De oorspronkelijke gedachte 
hiervoor is het komen tot een sectorale regionale concentratie van opleidingen. Een 
ROC omvangt het gehele scala aan oude opleidingen: vormingswerk, voortgezet 
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algemeen volwassenenonderwijs (VAVO), basiseducatie, leerlingwezen en middelbaar 
beroepsonderwijs (MBO). 

De ROC’s hebben als taak maatwerk te bieden aan hun leerlingen (de Bruijn, 
2001). Door fusies zijn de honderden traditionele instellingen voor beroepsonderwijs 
en instellingen voor volwasseneneducatie samengevoegd tot 42 grote regionale centra.  

De kwalificatiestructuur volgens de WEB (1996) van het beroepsonderwijs 
kent vier niveaus. Niveau 1 staat voor de assistentenopleidingen van een half tot één 
jaar, waarbij opgeleid wordt voor eenvoudige uitvoerende werkzaamheden. Niveau 2 
is een basisberoepsopleiding van twee tot drie jaar, waarbij voor uitvoerende 
werkzaamheden wordt opgeleid. Niveau 3 leidt op tot volledige zelfstandige uitvoering 
van werkzaamheden. Deze vakopleidingen duren twee tot vier jaar. Binnen niveau 4 
wordt opgeleid tot volledige zelfstandige uitvoering van werkzaamheden met brede 
inzetbaarheid dan wel specialisatie. Dit zijn middenkaderopleidingen van drie tot vier 
jaar of specialistenopleidingen van één tot twee jaar. De korte opleidingen (van 
maximaal 2 jaar) leiden op tot beginnend beroepsbeoefenaar en eventuele doorstroom 
naar het lange MBO. De tussenopleidingen (van maximaal 3 jaar) leiden op tot 
zelfstandig beroepsbeoefenaar. De lange opleidingen (3 en 4 jaar) leiden op voor 
middenkaderfuncties en geven aansluiting op het hoger beroepsonderwijs (HBO). 

Binnen de verschillende opleidingen worden de beroepsbegeleidende leerweg 
(vergelijkbaar met het voormalig leerlingwezen) en de beroepsopleidende leerweg 
(vergelijkbaar met het voormalig MBO) onderscheiden. De term 
beroepspraktijkvorming (BPV) wordt voor beide leerwegen gebruikt. Bij de eerste 
leerweg is de omvang van de beroepspraktijkvorming meer dan 60 %, bij de tweede 
tussen de 20% en 60%. Elke opleiding in de kwalificatiestructuur kan via beide 
leerwegen worden gevolgd. 
Dit proefschrift concentreert zich op de (veelal mannelijke) eerstejaars leerlingen uit 
een beroepsopleidende leerweg op niveau 3 en 4 in het technisch middelbaar 
beroepsonderwijs. 
 
1.5 Leeromgevingen gebaseerd op nieuwe inzichten over leren 

Binnen het beroepsonderwijs is er sprake van een ontwikkeling naar 
competentiegerichte leeromgevingen, waarin (de relatie met) de beroepspraktijk en de 
persoonlijke ontwikkeling van leerlingen centraal staan (zie Hoofdstuk 2.1). Deze 
ontwikkeling sluit goed aan bij recente inzichten uit leerpsychologisch en 
onderwijskundig onderzoek. Onderzoek naar hoe leren verloopt laat een historische 
ontwikkeling zien van het behaviorisme, het cognitivisme, de handelingspsychologie 
en het metacognitivisme, naar constructivistische benaderingen (Boekaerts & Simons, 
1993; Simons, van der Linden & Duffy, 2000).  

Wanneer in een leeromgeving vanuit behavioristisch oogpunt een strikte 
planning wordt gehanteerd, zal het onderwijs gecontroleerd verlopen en zullen 
leerlingen op mechanische wijze kennis verwerven. "Teaching is the arrangement of 
contingencies of reinforcement under which students learn. They learn without 
teaching in their natural environments, but teachers arrange special contingencies 
which expedite learning, hastening the appearance of behavior which would otherwise 
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be acquired slowly or making sure of the appearance of behavior which otherwise 
never occur." (Skinner, 1968, p.64-65). Leerlingen kunnen in deze behavioristische 
benadering worden vergeleken met biologische machines die reageren op voorbereide 
prikkels (Green, 1984; Hergenhahn, 1988). Wat op het ene moment motiverend werkt, 
hoeft volgens Hergenhahn (1988) echter op een later moment niet stimulerend te zijn. 
Het is ook onduidelijk hoe gedrag wordt bepaald dat in de goede richting gaat. In een 
dergelijke praktijk wordt voortgebouwd op 'conventionele wijsheid' bij het inrichten 
van de leeromgeving (Case & Bereiter, 1984; Green, 1984).  

De cognitieve psychologie biedt andere ideeën over leren en instructie. 
Binnen de cognitivistische benadering worden meer traditionele opvattingen, die een 
sterke nadruk leggen op sturing en structurering, onderscheiden van benaderingen die 
de nadruk leggen op het verwerven van metacognitieve kennis en vaardigheden 
(Boekaerts en Simons, 1993). Leren is niet het toevoegen van kennis, maar het 
vergelijken en beslissen wanneer informatie met bestaande kennis in conflict is. In 
cognitivistische benaderingen van leren ligt de nadruk op kennis die bij actieve 
verwerking een rol speelt, zoals het kunnen selecteren, het vergelijken en het 
beoordelen van informatie. De theorie van het behaviorisme en verschillende theorieën 
over informatieverwerkingsprocessen uit de cognitieve psychologie kunnen overigens 
niet (geheel) verklaren waarom het traditionele kennisoverdrachtmodel onvoldoende 
werkt (Duffy & Jonassen, 1991). 

Bij het constructivisme wordt er vanuit gegaan, dat leerlingen kennis op basis 
van individuele ervaringen construeren (Duffy & Cunningham, 1996; Graves & 
Graves, 1994; Simons, 1999; Simons, van der Linden & Duffy, 2000; de Kock, 
Sleegers, & Voeten, 2005). Daarbij ligt het accent op menselijke intenties, emoties en 
mogelijkheden (Boekaerts & Simons, 1993; Slaats, 1999). Twee basisprincipes binnen 
het constructivisme zijn (1) dat kennis niet passief wordt overgedragen maar actief 
wordt verworven en (2) dat kennis het structureren van ervaringen inhoudt (Duffy & 
Cunningham, 1996; Honebein, 1996). Acceptatie van het eerste principe staat zowel 
binnen het cognitivistisme als het constructivisme centraal. Het tweede principe berust 
op een vorm van transfer van kennis en vaardigheden, waarbij toekennen van 
betekenis aan ervaringen de kern van het leerproces vormt. Onderwijs vanuit 
constructivistisch perspectief heeft als doel het aanmoedigen van kennisconstructie en 
de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden, zoals plannen, controleren, 
evalueren, sturen of monitoren. Brown, Collins en Duguid (1989) geven aan dat deze 
voor het verwerven en verwerken van nieuwe kennis noodzakelijk zijn.  

Sociaal constructivisten benadrukken de rol van samenwerking, zoals die 
tussen leerlingen onderling. Deze samenwerking heeft invloed op wat er wordt geleerd 
(Bruning, Schraw, & Ronning, 1995; Ebbens & Ettekoven, 2005). Sociaal 
constructivisten beschouwen dan ook de eenstemmigheid tussen verschillende 
subjecten als het criterium om kennis te waarderen. Simons (1999) ziet kennis hierbij 
als een construct met een persoonsgebonden en intersubjectieve betekenis. Meijers 
(2004) meent dat deze kennis van cruciaal belang is voor het maken van onderwijs. 
Indien kennis daarentegen wordt beschouwd als vaststaand, objectief en onafhankelijk 
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van cultuur, sociale groep en tijd, wordt het onderwijs ingericht op overdracht, 
reproductie en toepassing. Zelfstandig leren, waarin de nadruk wordt gelegd op leren 
in betekenisvolle leeromgevingen heeft zijn wortels in sociaal constructivistische 
benaderingen (Boekaerts & Minnaert, 2003; de Bruijn, Leeman, & Overmaat, 2006; 
Pintrich, 2004).  

Vanuit aannames uit het (sociaal) constructivisme en leeromgevingen die 
daarop gebaseerd zijn, zijn variabelen van de persoon die het leren stimuleert relevant 
en belangrijke constructen om te onderzoeken. In leeromgevingsonderzoek worden 
verbanden tussen leerlingenpercepties van de leeromgeving en opbrengsten (zoals 
gedrag, motivatie en prestatie) veelvuldig onderzocht (den Brok, Brekelmans, & 
Wubbels, 2004; van Tartwijk, 1993; Wubbels et al., 2006). Leeromgevingsonderzoek 
laat zien dat de perceptie van de leerlingen over de leeromgeving een sterk verband 
heeft met zowel prestaties als motivatie. Naarmate leerlingen meer tevreden zijn over 
hun leeromgeving  presteren zij beter en is hun motivatie hoger dan wanneer dit niet 
het geval is. 

Met deze noties voor ogen hebben wij een empirisch onderzoek opgezet, dat 
tot doel heeft de samenhangen van innovatieve leeromgevingen met de motivatie en de 
regulatievoorkeuren van leerlingen in kaart te brengen. 
 
1.6 Opzet van het proefschrift 

In hoofdstuk 2 wordt het theoretisch kader van het proefschrift besproken. Er 
wordt aangegeven welke onderwijspsychologische theorieën een basis vormen voor de 
inrichting van verschillende leeromgevingen, wat die ontwikkelingen inhielden en 
welke aandachtspunten in de praktijk een rol hebben gespeeld. Vervolgens komen de 
belangrijkste theorieën die de basis vormen van het huidige denken over motivatie en 
regulatie aan de orde. Er worden twee innovatieve leeromgevingen binnen de sector 
techniek van het Da Vinci College beschreven: projectonderwijs en natuurlijk leren. 
Leerlingen krijgen er projecten of prestaties aangeboden die representatief zijn voor de 
werksituatie waarvoor ze worden opgeleid. Door een realistische context begrijpen 
leerlingen mogelijk de doelstellingen beter en maken ze actief gebruik van hun kennis. 
Leerlingen verwerven kennis die toepasbaar is op meerdere van elkaar verschillende 
situaties. Er is aangegeven wat die ontwikkelingen inhielden en welke 
aandachtspunten in de praktijk een rol hebben gespeeld. 

In hoofdstuk 3 wordt de opzet van het onderzoek beschreven. Het gaat om een 
cross-sectioneel onderzoek met drie leerlingcohorten met twee condities 
(projectonderwijs en natuurlijk leren). De twee leeromgevingen baseren zich op het 
bevorderen van het actief en zelfstandig leren. Om de relaties tussen motivatie en 
regulatievoorkeur bij de proefgroep te onderzoeken is een vragenlijst met items over 
motivatie en regulatievoorkeuren afgenomen en wordt ingegaan op de 
psychometrische kwaliteit van deze instrumenten. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de motivatie en 
regulatievoorkeur van MBO-leerlingen uit projectonderwijs en natuurlijk leren. Bij de 
cohorten 2001/2002, 2002/2003 en 2003/2004 is het de intentie om de opleiding meer 
leerling-gecentreerd in te richten en maken de leerlingen uit het projectonderwijs 
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gebruik van een elektronische leeromgeving. Bij de laatste twee cohorten wordt 
nagegaan of de (her)inrichting van de leeromgeving in twee opeenvolgende jaren 
veranderingen optreden in motivatie en regulatievoorkeuren van deze leerlingen. 
Tevens bevat dit hoofdstuk een vergelijking tussen de motivatie en regulatievoorkeur 
van MBO-leerlingen uit het projectonderwijs en natuurlijk leren. Er wordt nagegaan of 
door de (her)inrichting van de leeromgeving in twee opeenvolgende jaren verschillen 
zijn te constateren tussen de twee leeromgevingen in motivatie en regulatievoorkeur 
van deze leerlingen.   

In hoofdstuk 5 worden de belangrijkste resultaten en de conclusies van het 
onderzoek in het licht van het theoretisch kader bediscussieerd. Centraal staat de 
discussie over de vraag in welke mate deze leeromgevingen daadwerkelijk de beoogde 
veranderingen bij de leerlingen hebben gerealiseerd. De mogelijkheden en de 
beperkingen van dit type (praktijknabij) onderzoek zullen worden aangegeven. 
Tenslotte worden enkele suggesties voor vervolgonderzoek gedaan. 
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2. THEORETISCH KADER  
 

In Hoofdstuk 1 is aangegeven dat dit onderzoek kenmerken heeft van een 
(praktijknabij) leeromgevingsonderzoek, waarbij percepties van leerlingen over de 
leeromgeving en (leer)opbrengsten gedurende een aantal jaren worden gevolgd. In het 
beroepsonderwijs hebben competentiegerichte leeromgevingen hun intrede gedaan. In 
dit onderzoek wordt daarbij aangesloten. In dit hoofdstuk ligt de focus op de 
sleutelconcepten van het onderzoek die in termen van onafhankelijke en afhankelijke 
variabelen schematisch in Figuur 2.1  worden weergegeven. 

 
 

 
 
Figuur 2.1. De sleutelconcepten uit het onderzoek en hun onderlinge relaties. 
 

In dit hoofdstuk zal het theoretisch kader verder worden uitgewerkt. Dit kader 
bestaat uit een aantal concepten, welke schematisch met elkaar in verband zijn 
gebracht in Figuur 2.1. Het eerste deel gaat over (de theoretische onderbouwing van) 
de leeromgeving, het tweede deel over motivatie en regulatie(voorkeuren). Meer in het 
bijzonder gaat paragraaf 2.1 over leeromgevingsonderzoek en paragraaf 2.2 over 
competentiegerichte leeromgevingen. Paragraaf 2.3 gaat over projectonderwijs en 
natuurlijk leren, leeromgevingen die bij competentiegerichte leeromgevingen 
aansluiten. We zullen daarbij ook ingaan op de rol van ICT. Paragraaf 2.4 gaat over 
verschillen tussen projectonderwijs en natuurlijk leren. In deze paragraaf zal ook 
uitgebreid worden ingegaan op hoe projectonderwijs en natuurlijk leren vorm hebben 
gekregen binnen de context van het Da Vinci College. In paragraaf 2.5 komt de 
motivatie van leerlingen en in paragraaf 2.6 regulatievoorkeuren van leerlingen aan de 
orde. In paragraaf 2.7 worden tenslotte verbanden gelegd tussen motivatie, 
regulatievoorkeur en percepties van (aspecten van) de leeromgeving. We sluiten af met 
paragraaf 2.8, waarin de onderzoeksvragen staan. 
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2.1 Leeromgevingsonderzoek 

Zoals aangegeven is het onderzoek te karakteriseren als een 
leeromgevingsonderzoek. Een leeromgeving houdt in het algemeen in dat een docent, 
leerlingen en lesmaterialen zoals boeken, oefenmateriaal en andere informatiebronnen 
in de omgeving van de leerling fysiek aanwezig zijn en dat op psychologisch niveau 
kennis en vaardigheden het uitgangspunt vormen (De Corte, 1981; Fraser, 1998; 
Nijhof, 1993; Minnaert, 2005). Leerlingen uit een cohort komen bijeen in een 
klaslokaal, waarbij ze bepaalde stof in dezelfde tijd leren beheersen. Hiertoe 
bestuderen ze vooraf bepaalde inhoud die op een later tijdstip wordt getoetst.  

Volgens Fraser (1998), één van de grondleggers van het 
leeromgevingsonderzoek, kan een leeromgeving worden omschreven als de "Social, 
psychological and pedagogical context in which learning occurs and which affects 
students' achievement and attitudes" (p.3). Zowel formeel als informeel leren zijn 
inbegrepen in deze brede definitie. Leeromgevingsonderzoek kan op twee niveaus 
plaatsvinden: op schoolniveau en op klasniveau. Hoewel onderzoek op schoolniveau 
en op klasniveau dikwijls gescheiden heeft plaatsgevonden (Fraser, 1998) zijn dit twee 
gerelateerde onderwijsonderzoekgebieden. Beide kennen onderzoek naar verbanden 
tussen docentgedrag of managementgedrag als onderdeel hiervan (disciplineproblemen 
in het klaslokaal kunnen naar de directie worden overgebracht), of veranderingen op 
schoolniveau die de sfeer in de klas kunnen beïnvloeden en bij leerlingen verlies van 
concentratie tijdens de les kunnen veroorzaken.  

Traditioneel richt onderwijseffectiviteitsonderzoek zich echter meer op de 
schoolomgeving (Creemers, 1994), terwijl docenteffectiviteitsonderzoek en 
leeromgevingsonderzoek zich meer richten op de klas en de onderwijspsychologische 
aspecten van de leeromgeving (Creemers, 1994; Fraser, 1998). 

Lewin (1936) legde een basis voor leeromgevingsonderzoek door het verband 
tussen de leeromgeving en personen te beschrijven in de formule: behavior = f(person, 
environment), ofwel gedrag (B) is een functie van persoon (P) en omgeving (E). Hij 
definieert de omgeving als een subjectieve kaart van de doelen van mensen en van hun 
omgeving. Toegepast op de klas kan Lewin’s formule worden beschreven als B =f (P, 
E). Murray (1938) verklaarde Lewin's interactie tussen menselijk gedrag en de 
omgeving door middel van het Need and Press Model. Volgens dit model worden 
persoonlijke behoeften verklaard door enerzijds persoonlijkheidskenmerken die 
betrekking hebben op het bereiken van bepaalde doelstellingen en anderzijds de 
omgeving die bepalend is voor het bereiken van bepaalde doelen door sociale druk. Hij 
gebruikte de term alpha press om de perceptie van externe onderzoekers of 
participanten van buiten de leeromgeving te duiden en de term bèta press voor de 
perceptie van docenten, leerlingen of andere participanten die behoorden tot de 
leeromgeving zelf. Dit onderzoek zal zich in de eerste plaats richten op de beelden die 
leerlingen hebben van de leeromgeving; in dit onderzoek speelt bèta press daarmee een 
belangrijke rol. 

Moos (1979) maakte onderscheid tussen drie dimensies in een leeromgeving: 
relaties binnen een leeromgeving, persoonlijke ontwikkeling en systeemverandering of 
systeemonderhoud. Verschillen in percepties tussen leerlingen worden hier verklaard 
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doordat verschillende onderwijsvormen en schooltypen andere verwachtingen, 
waarden en doelstellingen hebben in hun socialisatieprocessen. Communicatie tussen 
een docent en zijn of haar leerlingen is een belangrijk aspect van dit type 
leeromgevingsonderzoek. Met relaties wordt gedoeld op de aard en intensiteit van 
persoonlijke verhoudingen binnen de leeromgeving, de betrokkenheid bij de 
leeromgeving  en de bereidheid van mensen om elkaar te ondersteunen. Aspecten 
binnen deze dimensie zijn: cohesie, expressiviteit, steun en betrokkenheid. De 
dimensie persoonlijke ontwikkeling heeft betrekking op lijnen waarlangs persoonlijke 
groei en zelfontwikkeling plaats kunnen vinden. Onafhankelijkheid, voltooiing, 
taakgerichtheid, zelfontdekking, competitie en concurrentie, autonomie en persoonlijke 
status zijn trefwoorden die passen bij deze dimensie. Met systeemverandering of 
systeemonderhoud wordt bedoeld de mate waarin de leeromgeving ordelijk is, 
duidelijk is in verwachtingen, controle handhaaft en ontvankelijk is om te veranderen. 
Bij deze dimensie passen de volgende trefwoorden: organisatie, controle, orde, 
duidelijkheid, innovatie en fysiek comfort. In onderhavig onderzoek richten we ons op 
de dimensies relaties (de persoon ofwel leerling) en systeemverandering of 
systeemonderhoud (de leeromgeving). 

Walberg (1981) beschreef op basis van een onderzoeksreview negen factoren 
die verschillen in leeropbrengsten tussen leerlingen konden verklaren, waarbij hij de 
leeromgeving relateerde aan bepaalde opbrengsten. Deze factoren zijn: capaciteiten 
van de leerlingen, leeftijd, motivatie, de kwaliteit van de instructie, de hoeveelheid 
instructie, het psychosociale klimaat van de leeromgeving, sociale groep, de 
vriendengroepen buiten het klaslokaal en de media (vooral televisie). Inherent aan deze 
negen factoren zijn regulatievoorkeur, motivatie en reflectie. 
Fraser (1998) geeft aan dat leeromgevingsonderzoek gewoonlijk op basis van 
leerlingenpercepties en docentenpercepties wordt uitgevoerd. Hierbij worden deze 
percepties meestal verzameld door middel van vragenlijsten en middels kwantitatieve 
data geanalyseerd. Ons onderzoek maakt gebruik van leerlingenpercepties. Het gebruik 
van leerlingenpercepties (zowel de voordelen als de nadelen) zijn uitgebreid in de 
literatuur bediscussieerd. Fraser (1998) en anderen (vgl. den Brok, 2001; Brekelmans, 
1989) noemen als belangrijke voordelen: 

- het gebruik van een (schriftelijke) vragenlijst en het potlood is goedkoper 
dan klasobservaties waarbij deskundigen van buitenaf ingehuurd worden; 

- door middel van leerlingenpercepties kunnen op eenvoudige wijze 
gegevens over verschillende vakken verzameld worden, terwijl 
klasobservaties betrekking hebben op een bepaalde groep op een bepaald 
moment; 

- bij het verzamelen van leerlingenpercepties ontstaat een objectief 
oordeel, omdat van veel respondenten de opinie gevraagd wordt.  Bij 
observatietechnieken is het resultaat sneller gekleurd door de 
subjectiviteit van de observator; 

- leerlingenpercepties geven de beleving van de leerling weer in plaats van 
de beleving van een (volwassen) observator; 
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- leerlingenpercepties op klasniveau tonen meer verschillende resultaten 

dan direct geobserveerde variabelen. 
Volgens Fraser (1998) is leeromgevingsonderzoek van belang om de volgende 
redenen: 

- om verband tussen leerlingenresultaten en -percepties van de 
leeromgeving vast te leggen; 

- om verschillen tussen docent- en leerlingenpercepties van de 
leeromgeving te onderzoeken;  

- om te onderzoeken of de leerlingen beter presteren in een actuele (door 
hen waargenomen) leeromgeving op school die dichter ligt bij een door 
hen gewenste of geprefereerde leeromgeving;  

- om de effecten te onderzoeken van leerlingenkenmerken op de 
leeromgeving en van de leeromgeving  op curriculumontwikkeling. 

Leeromgevingsonderzoek in Nederland heeft zich voornamelijk gericht op de 
docent en diens gedrag, in het bijzonder interpersoonlijk docentgedrag (Wubbels, 
Brekelmans, den Brok, & van Tartwijk, 2006) of (activerend) instructiegedrag 
(Brekelmans, Sleegers, & Fraser, 2000; den Brok, Bergen, Stahl, & Brekelmans, 
2004), of gericht op ICT ondersteunde leeromgevingen (Swaak & De Jong, 2001; 
Sluijsmans, Prins, & Martens, 2006; Stevens, van Werkhoven, Stokking, Castelijns & 
Jager, 2000). Onderzoek naar activerend onderwijs en vergelijking tussen 
verschillende typen leeromgevingen vindt overigens beperkt plaats (De Kock, 
Sleegers, & Voeten, 2005). 

Volgens Fraser (1998) zijn er nog vele beperkingen en kwesties met 
betrekking tot leeromgevingsonderzoek die nader onderzoek verdienen. De focus 
binnen leeromgevingsonderzoek ligt traditioneel vooral op de bètavakken (scheikunde, 
natuurkunde, biologie en wiskunde), ook binnen het domein van interpersoonlijk 
gedrag. Er is weinig sprake van cross-sectioneel of longitudinaal onderzoek. Veel 
leeromgevingsonderzoek kent beperkingen in methodologie en onderzoeksopzet (zie 
ook: den Brok, 2001), waarbij slechts zeer beperkt gebruik wordt gemaakt van 
geavanceerde statistische technieken, zoals analyses op verscheidene niveaus of 
causale modelanalyse. Veel studies maken bijvoorbeeld geen onderscheid tussen het 
individuele leerlingenniveau en het klasniveau, terwijl de data niet random, maar 
genest  zijn verzameld (i.e. leerlingen in klassen van docenten op scholen). Verder is er 
weinig leeromgevingsonderzoek gedaan binnen het beroepsonderwijs, dan wel 
vergelijkend onderzoek waarin beroepsonderwijs wordt vergeleken met het reguliere 
voortgezet onderwijs (den Brok, Telli, & Cakiroglu, 2008). 

Binnen leeromgevingsonderzoek zijn percepties over docentgedrag en 
(elementen van) de leeromgeving veelvuldig in verband gebracht met traditionele 
onderwijsopbrengsten, zoals cognitieve prestaties, rapportcijfers en vakbeleving of 
vakattituden (Fraser, 1998; Wubbels et al., 2006). Een meerwaarde van dit proefschrift 
ligt in de koppeling tussen leerpsychologisch en leeromgevingsonderzoek en 
uitvoering binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Uit de literatuur blijkt dat er 
vooral traditionele leeromgevingen in het primair en secundair regulier onderwijs 
binnen leeromgevingsonderzoek zijn onderzocht. Er is weinig onderzoek verricht naar 
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leerlingenpercepties van competentiegerichte leeromgevingen in het middelbaar 
beroepsonderwijs, zoals in dit proefschrift het geval is. 
 
2.2 Competentiegerichte leeromgevingen 

Zoals aangegeven is in Hoofdstuk 1, is binnen het beroepsonderwijs steeds 
meer sprake van een inrichting van de leeromgeving volgens de principes van 
competentiegerichte leeromgevingen. Een competentiegerichte leeromgeving is 
volgens Boon en van der Klink (2000) gericht op de ontwikkeling van persoonlijke 
bekwaamheden, talenten en mogelijkheden van leerlingen. Daarbij is een sterke relatie 
met de beroepspraktijk en een krachtige leeromgeving van belang (van den Berg, 
2006; Wesselink, Biemans, Mulder, & van den Elsen, 2007). Leerlingen leren hierdoor 
ervaringen uit te wisselen en hebben een actieve rol ten aanzien van het leren. Dit vergt 
van de docent, dat hij of zij structuur geeft om te voorkomen dat leerlingen verward 
raken in de leeromgeving en daarmee onvoldoende diepgang kunnen bereiken.  

Onder een competentie wordt verstaan: een cluster van vaardigheden, attitudes 
ofwel houdingen, onderliggende kenniselementen en inzicht, die iemand in staat 
stellen om concrete activiteiten op adequate wijze uit te voeren (van der Sanden, 2001; 
van den Berg, 2006). Het leren van kennis en vaardigheden wordt mede bepaald door 
het proces waarin leerlingen gemotiveerd raken deel te nemen aan leer- en 
praktijksituaties (Lave & Wenger, 1991; Onstenk, 1997). Het gaat daarbij om leren 
deel te nemen aan de praktijk van beroepsbeoefenaren. Participatie is "always based on 
situated negotiation and renegotiation of meaning in the world. This implies that 
understanding and experience are in constant interaction - indeed, are mutually 
constitutive" (Lave & Wenger, 1991, p.51). Bij traditioneel onderwijs ziet men met 
name in stages een mogelijkheid om de kloof tussen theorie en praktijk te 
overbruggen. Honebein (1996) benoemt een aantal doelen om tot de inrichting van een 
competentiegerichte leeromgeving te komen. Deze doelen luiden: 

- Voorzie de leerling van kennis over het kennis-constructieproces. 
- Voorzie de leerling van ervaringen in en waardering voor het innemen van 

verschillende standpunten op het probleem. 
- Situeer het leren in realistische en relevante contexten, waarbij ontwerpers de 

authentieke context behouden. 
- Geef de leerling eigenaarschap (ownership) over zijn of haar leerproces. 
- Bed het leren in in sociale ervaringen. 
- Gebruik verschillende wijzen van representatie. 
- Moedig zelfreflectie aan ten aanzien van het eigen kennis-constructieproces. 
Duffy en Cunningham (1996) geven aan dat de docent in een competentiegerichte 

leeromgeving ook een begeleidende rol heeft om leerlingen voldoende houvast bij hun 
leren te geven. Dit verdraagt zich volgens Hoeksema (1999) niet goed met het 
geïsoleerd aanleren van kennis, vaardigheden en gedrag waarbij de integratie later zal 
plaatsvinden. Bij competentiegerichte leeromgevingen zijn verschillende vakgebieden 
geïntegreerd op een manier die realistisch is voor de leerling (van den Berg, 2006). 
Daardoor ervaren leerlingen wat ze met de verworven kennis kunnen doen en in welke 
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situaties ze de vaardigheden kunnen gebruiken, zodat ze in staat zijn hun kennis te 
gebruiken als een bekwaamheid om nieuwe problemen zelfstandig te kunnen 
aanpakken (van der Sanden, Terwel, & Vosniadou, 2000; van den Berg, 2006). Boon 
en van der Klink (2000) raden aan om competenties binnen het beroepsonderwijs af te 
stemmen op de kernproblemen in het beroep waarvoor de opleiding opleidt. 

Om een competentiegerichte leeromgeving succesvol te maken is het van 
belang om een andere vorm van toetsing te realiseren dan doorgaans in het onderwijs 
plaatsvindt. In de praktijk van het traditionele onderwijs blijkt dat onderdelen van 
deelkwalificaties worden getoetst. Leerlingen kunnen hierdoor onderdelen van de 
opleiding afsluiten en afronden, omdat er certificeerbare eenheden zijn. De 
beoordeling van toetsing is gebaseerd op eindtermen en gebeurt aan de hand van 
objectieve criteria, waarbij een vooraf vastgestelde hoeveelheid criteria bepaalt of een 
leerling een eindterm gehaald heeft. In een momentopname worden de criteria 
afgevinkt indien ze aangetoond zijn. Daarbij lopen leren en beoordelen door elkaar. 
Leerlingen behalen het diploma op grond van goede kennis en vaardigheden, waarbij 
toetsing binnen en buiten de beroepscontext plaatsvindt. 

In competentiegerichte leeromgevingen kunnen volgens Grotendorst en 
Tillema (2002) competenties door actieve participatie in de werkelijkheid worden 
afgewisseld met competenties die in de opleiding getoetst worden. Binnen 
competentiegerichte leeromgevingen worden grote gehelen, die door hun vorm 
kenmerkend zijn voor een belangrijke beroepssituatie, deelkwalificatie, overstijgend 
getoetst. Aan de hand van objectieve criteria wordt door docenten en begeleiders 
verantwoord waarom wel of niet aan de criteria is voldaan. Doordat zowel docenten als 
praktijkopleiders uit het beroepsveld bij de beoordeling betrokken zijn, is er sprake van 
een intersubjectief oordeel. Het is mogelijk om binnen een te toetsen competentie 
zwakke criteria door sterke criteria te compenseren. De leerling dient daartoe aan te 
geven op grond waarvan hij of zij een bepaald criterium bewezen heeft. 

Leerlingen mogen pas aan toetsing beginnen, als ze bewezen hebben gegroeid 
te zijn op het gebied van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten. Indien een 
leerling de componenten met betrekking tot kennis, vaardigheden en persoonlijke 
kwaliteiten heeft aangetoond, komt hij of zij in aanmerking voor het diploma.  

Er zijn natuurlijk wettelijke kaders waarmee rekening gehouden moet worden. 
In de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB, 1996) is met betrekking tot de 
taakverdeling vastgelegd, dat het bedrijf verantwoordelijk is voor de directe 
begeleiding van de leerling binnen de organisatie. De school is eindverantwoordelijk 
voor de gehele opleiding en heeft daarmee ook de verantwoordelijkheid voor het 
opstellen van de onderwijs- en examenprogramma’s. De school is formeel de partij die 
beoordeelt of de leerlingen de competenties hebben behaald. 
 
2.3 Projectonderwijs en natuurlijk leren 

Projectonderwijs en natuurlijk leren kunnen worden geplaatst binnen 
competentiegerichte leeromgevingen (van den Berg, 2006). Het doel van deze 
leeromgevingen is namelijk om ervoor te zorgen dat leerlingen in het bedrijfsleven en 
in de maatschappij kunnen meedraaien en vooral meegroeien. In beide 
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onderwijsconcepten worden leerlingen niet alleen beoordeeld op kennis en 
vaardigheden, maar ook op inzicht, houding en gedrag. Ze leren samenwerken met 
collega's, plannen en leren van ervaringen. De nadruk bij zowel bij projectonderwijs 
als natuurlijk leren ligt op zelfstandig leren en zelf richting geven aan het leerproces. 
Volgens van den Berg (2006) worden leerlingen op deze manier voorbereid op de 
beroepspraktijk.  

Onderwijsconcepten, zoals projectonderwijs en natuurlijk leren kunnen 
theoretisch worden ingebed in onder meer de Engagement theory (Kearsly & 
Shneiderman, 1998). Het werken in teamverband, waarbij samengewerkt wordt aan 
een ambitieus project dat betekenisvol is voor een opdrachtgever buiten het klaslokaal, 
kan volgens deze theorie de motivatie verhogen. De sleutelconcepten zijn hierbij 
interactie, constructie en donatie.  

Met interactie geven Kearsly en Shneiderman (1998) aan, dat leerlingen 
sociale relaties aangaan door te participeren in een samenwerkend team. Voor de 
motivatie en daarmee het studeersucces van leerlingen is een regelmatig onderling 
persoonlijk contact onontbeerlijk. In de benadering van Erkens (1997) is 
samenwerkend leren gedefinieerd als “de lerende die in interactie met één of meerdere 
actoren in de situatie onder gedeelde verantwoordelijkheid een leer- of probleemtaak 
uitvoert met een gemeenschappelijk doel of product dat door iedere participant wordt 
nagestreefd” (p. 7). Leerlingen kunnen door projectmatig werken contacten krijgen 
met anderen en van hen leren. Door deze interactie kan onder bepaalde condities meer 
diepgang worden bereikt dan in een traditionele lesoverdracht. Door leerlingen in de 
gelegenheid te stellen om kontakten te leggen met mensen in het bedrijfsleven en de 
overheid, wordt leren minder schools en krijgen ze nieuwe informatiebronnen 
(Simons, 2002). Door middel van projectmatig werken wordt samenwerkend leren 
binnen de klas anders georganiseerd. Hierdoor kunnen sociale verhoudingen tussen 
leerlingen verschuiven. Indien projectteams ontstaan die vanuit gedeelde 
belangstellingsgebieden met elkaar samen leren, zijn er goede mogelijkheden om 
rollen in de samenwerking te verdelen. Leerlingen kunnen in groepen met een 
taakverdeling (voorzitters, ontwerpers en ontwikkelaars) overleggen en tegelijk andere 
groepen door hun specifieke rol helpen, wanneer bijvoorbeeld de voorzitters, 
ontwerpers en ontwikkelaars ook onderling overleggen. Projectmatig werken biedt 
hierbij een kader voor de samenwerking. Leerlingen leren door de samenwerking, 
zeker wanneer ze aanvankelijk langs elkaar heen werken, niet communiceren of zich 
niet aan gemaakte afspraken houden. Wanneer er sprake is van een team, zijn er 
mogelijkheden voor het uitbreiden van onderlinge kontakten. Een andere mogelijkheid 
die projectmatig werken biedt, is het uitbreiden van onderlinge feedback, waarbij ze 
van elkaar leren door elkaar feedback te geven. 

Bij constructie gaat het Kearsly en Shneiderman (1998) erom dat bij 
leerlingen het inzicht wordt verdiept door te werken aan een product. Er zijn 
verschillende soorten activiteiten die bij het werken aan een product makkelijker 
georganiseerd kunnen worden dan in een traditionele lesoverdracht. Hierbij gaat het 
om problemen oplossen, beslissingen nemen, onderzoek doen, ontwerpen en betekenis 
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construeren (Simons, 2002). Door deze activiteiten vervullen leerlingen een actievere 
rol in het onderwijsleerproces. Onstenk (1997) geeft aan, dat het leren door te doen 
essentieel is voor het verwerven van een brede vakbekwaamheid. Gevoelens van 
tevredenheid na het beëindigen van een bepaalde taak kunnen daarbij een belangrijke 
motivatie zijn. Voor een succesvolle oplossing is het onder andere nodig dat leerlingen 
verworven kennis gebruiken. Bij problemen oplossen gaat het om het samen met 
anderen vinden van een goede oplossing voor een probleem. Leren stopt niet als 
leerlingen de kennis zich eigen gemaakt hebben, maar pas als ze deze tevens kunnen 
toepassen. Bovendien maakt een leerlingengroep zelf de afweging welke kennis een 
rol speelt en hoe die wordt gecombineerd (Onstenk, 1997; de Bruijn, 2006). Bij het 
nemen van beslissingen is er niet één goed antwoord, maar er moeten keuzes gemaakt 
worden, een mening worden gevormd of adviezen gegeven worden. Dit betreft 
bijvoorbeeld complexere en meer open problemen of praktijksituaties. Volgens Kleijn 
en Mathijssen (1997) kunnen leerlingen door middel van projectmatig werken een 
belangrijk deel van de kennis en vaardigheden opdoen door actief aan de slag te gaan 
met het oplossen van problemen die ontleend zijn aan de beroepspraktijk. Hierbij leren 
leerlingen door zelf te onderzoeken en ontwikkelen, waarbij ze de resultaten in de 
vorm van een product, zoals een rapport, een scholingsmap of een plan, presenteren. 
Een projectopdracht is een zorgvuldig geconstrueerd beroepsprobleem. Als leerlingen 
aan de slag gaan met het oplossen ervan, zullen zij door de eisen van de opdrachtgever 
een aantal kernproblemen tegenkomen. Er kunnen voor hetzelfde probleem 
verschillende oplossingen zijn. Niet de docent kiest, maar de leerlingengroep zelf. 
Deze keuzes moeten wel worden verantwoord, zodat een verantwoordelijkheid ontstaat 
die samengaat met vrijheid. Het is de opdracht die stuurt, het resultaat waarop wordt 
afgerekend en het zijn de leerlingengroepen die laten zien wat zij waard zijn 
(Hoeksema, 1999). Bij ontwerpend leren gaat het dan ook om het maken van een 
product dat aan bepaalde eisen moet voldoen. Bij het construeren van betekenis gaat 
het om het reflecteren op de gehanteerde principes. 

Kearsly en Shneiderman (1998) bedoelen met donatie, dat een product voor 
leerlingen betekenis krijgt, indien het bestemd is voor een ander, zoals een 
opdrachtgever of eindgebruiker. Leerlingen leren in dit verband meer gemotiveerd 
wanneer zij niet alleen voor zich zelf leren maar ook voor anderen. Projectmatig 
werken geeft de leerlingen de mogelijkheid om het resultaat van hun leren, de 
opgeloste problemen, de genomen beslissingen, de voorgestelde adviezen en de 
ontworpen producten te presenteren aan hun opdrachtgever. Dit gebeurt door adviezen, 
oplossingen, producten, onderzoek of ideeën te produceren voor anderen die daar ook 
echt behoefte aan hebben, zoals echte klanten of mensen die met een bepaalde vraag 
dan wel een bepaald probleem zitten. Leerlingen maken op deze wijze deel uit van een 
werkcultuur. Door authentieke opdrachten te creëren worden leerervaringen zoveel 
mogelijk ingebed in een realistische omgeving (Hoeksema, 1999) en verwerven 
leerlingen een beroepsidentiteit (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998). Bij 
participerend leren wordt er in het middelbaar beroepsonderwijs in het kader van de 
beroepspraktijkvorming (BPV) door leerlingen gewerkt voor een bedrijf. 
Beroepscontexten in combinatie met een leerproces bieden een leeromgeving waarin 
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leerlingen worden voorbereid op een steeds veranderende beroepspraktijk, die in 
toenemende mate wordt gekenmerkt door niet-routinematige situaties. 

Voor het onderwijs bieden projectonderwijs en natuurlijk leren dus een 
mogelijkheid om samenwerkend leren vorm te geven. Een projectopdracht of prestatie 
kan worden gezien als een voorbereiding op de beroepssituatie, waarbij in individueel 
of in teamverband wordt gewerkt. Vooral gedeelde verantwoordelijkheid vormt de 
basis om een interactie betekenisvol te laten zijn (van Woerden, 1997; Blom, 2004).  
Indien een onderwijsinstelling leerlingen door middel van projecten laat leren, heeft dit 
gevolgen voor de inrichting van het onderwijs. Hoeksema (1999) omschrijft de term 
project als een organisatie die voor een eenmalig doel in het leven wordt geroepen en 
daarna weer wordt opgeheven. Dat projecten niet in een paar bijeenkomsten uitgevoerd 
kunnen worden, maar weken of maanden in beslag nemen, komt volgens Van 
Woerden (1997) onder andere doordat voorstructurering in een project ontbreekt en 
een complex probleem wordt aangeboden. Een projectteam staat voor de taak om het 
hoofdprobleem te doorgronden en te structureren, zodat er deelproblemen ontstaan die 
opgelost kunnen worden. Kennis is hier volgens Onstenk (1997) niet langer het doel 
van het leren, maar een middel om iets te bereiken. Het draait echter om meer dan 
kennis. Ook sociale en communicatieve vaardigheden zijn nodig bij het oplossen van 
het probleem. Samen met attitudevorming worden deze ingrediënten direct of indirect 
via een projectopdracht aangestuurd (Kleijn & Mathijssen, 1997).  
 
De rol van ICT 

Voor onderwijsdoeleinden is het van belang dat er voldoende middelen en 
bronnen aanwezig zijn voor de leerlingen. ICT kan daarbij een belangrijke rol spelen. 
In deze volgende paragraaf zullen we daarom ingaan op de rol van ICT. 

Indien er een klimaat wordt geschapen waarin het leren plaats kan vinden, 
horen er voldoende bronnen aanwezig te zijn. De Onderwijsraad (2003) benadrukt dat 
nieuwe technologie de mogelijkheid biedt om de buitenwereld in de school te halen. 
Ook Simons (2002) heeft het in dit verband over contacten leggen met de wereld 
buiten de school. Informatie en communicatie technologie (ICT) kan daarbij in de 
totale leeromgeving van betekenis zijn (Simons, 2002; Gijlers, 2005). ICT staat in het 
onderwijs voor de verzameling van op computer gebaseerde onderwijsmiddelen en 
hulpmiddelen ter ondersteuning van het leerproces. Volgens Pilot (1997) gaat het 
daarbij om zowel de inzet van zowel computerondersteunde oefen- en 
toetsprogramma’s als ondersteuning van communicatie en informatieverwerking. 
Volgens diverse auteurs kan ICT bijdragen aan beter en aantrekkelijker onderwijs 
(Kral, 2005; Simons, 2002; van der Meijden, 2005). Leersituaties zijn dan vooral 
realistische situaties om de transfer van de leersituatie naar de werksituatie te 
optimaliseren. Daarnaast kan ICT het verwerven van kennis en het authentiek leren 
met realistische opdrachten ondersteunen (Kral, 2005; van der Sanden, 2001). Tot slot 
bestaat met ICT de mogelijkheid aan te sluiten bij de leefsituatie en de wijze van 
communiceren en leren van de huidige generatie leerlingen. Zij zijn opgegroeid met 
digitale media en maken daarvan veelvuldig gebruik (Boschma & Groen, 2006). Door 
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te leren in een elektronische leeromgeving (ELO) kunnen leerlingen van 
bovengenoemde mogelijkheden gebruik maken. 

Al lange tijd bestaan er hulpmiddelen die studenten toelaten actiever deel te 
nemen aan het leerproces. Tegenwoordig hebben computertoepassingen deze rol 
overgenomen. Met deze toepassingen kan worden aangesloten bij de individuele 
mogelijkheden en verwachtingen van de leerling. Doordat er in het huidige onderwijs 
computers, netwerken en software aanwezig zijn, speelt het gebruik van ICT een 
steeds belangrijkere rol (De Laat, 2006). ICT is de verzameling van op computer 
gebaseerde onderwijsmiddelen en hulpmiddelen ter ondersteuning van het leerproces 
(Pilot, 1997).  

Salomon (2000) ziet ICT bij het leren als een mogelijk onderwijsmiddel. Ook 
in de ICT-monitor (2001) staat dat docenten in toenemende mate vinden dat ICT veel 
nut kan hebben bij het realiseren van onderwijsvernieuwingen. Bij het inrichten van 
een leeromgeving kunnen ervaringen van leerlingen uit eerdere cohorten gebruikt 
worden, bijvoorbeeld hoe zij ICT ingezet hebben om eventuele problemen het hoofd te 
bieden. Een veelbelovende vorm van ICT is een elektronische leeromgeving (e-
learning). Door Droste (2000) wordt de volgende definitie voor een e-learning 
platform ofwel elektronische leeromgeving gehanteerd: “de technische voorzieningen 
(hardware, software en telecommunicatie-infrastructuur) die de interactie faciliteren 
tussen het proces van leren, de communicatie die nodig is voor het leren en de 
organisatie van het leren” (p. 10). Naast samenwerking is het toegankelijker maken 
van het onderwijsleerproces relevant voor de leerlingen: zo ontstaat de mogelijkheid 
om leerlingen uit verschillende studierichtingen en instellingen samen te laten werken. 
Op deze manier kunnen heterogene groepen leerlingen ontstaan, waarbinnen 
uitwisseling van ervaring en expertise mogelijk wordt (Huysman & Gerrits, 1998; de 
Laat, 2006). 

Een onderwijsvisie die ruimte laat voor de mogelijkheden van de technologie 
vormt volgens Salomon (2000) de beste basis voor een nuttige inzet van ICT. 
Allereerst is daar de focus op de leerling: leerlinggestuurd onderwijs kan een grotere 
meerwaarde van ICT realiseren dan docentgestuurd onderwijs (ICT-monitor, 2001; 
Simons, van der Linden, & Duffy, 2000). De zelfstandigheid van de leerling kan extra 
tot zijn recht komen bij het gebruik van ICT-toepassingen. Deze kunnen docent en 
leerling namelijk helpen om het leerproces van leerlingen inzichtelijker vorm te geven.  
Uit onderzoek van De Jong (1999) is gebleken dat het werken via een elektronische 
leeromgeving bij studenten leidt tot een gemotiveerde inzet. Een programma voor 
studenten dat gericht is op het leren nemen van beslissingen in complexe 
praktijksituaties, had een positieve invloed op het aantal argumenten en de 
gevarieerdheid daarvan. Uit onderzoek van van der Meijden (2005) blijkt dat bij 
samenwerkend leren met de computer de groepsgrootte een rol speelt. Samenwerkend 
leren met de computer gaat beter in tweetallen dan in grotere groepen. Daarnaast zijn 
verschillende ICT-toepassingen ook geschikt voor het simuleren van authentieke 
situaties en het aanbieden van opdrachten waarmee leerlingen actief kunnen leren. 
Gijlers (2005) concludeert dat samenwerkend leren met gebruik van ondersteuning 
binnen een elektronische leeromgeving tot betere leeruitkomsten leidt dan een 
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leeromgeving waarin deze ondersteuning niet geboden wordt. Met name het 
verwoorden van ideeën en meningen brengt het leerproces op gang. Een elektronische 
leeromgeving leent zich voor nieuwe onderwijsconcepten indien leerlingen interactief 
en in kleine groepjes kunnen werken, zonder afhankelijk te zijn van één enkele docent. 
Lazonder (2004) komt door onderzoek onder eerstejaars studenten tot de conclusie dat 
tweetallen sneller en beter zoekopdrachten op internet uitvoeren dan individuele 
studenten. Dit komt doordat samenwerking oproept tot onderhandelen over de juiste 
strategie en tot het observeren van elkaars gedrag. In de praktijk bleek echter, dat de 
respondenten zich docentafhankelijk opstelden, hoewel er werd gewerkt in 
groepsverband. Het internationale karakter van internet tenslotte vormt een belangrijke 
stimulans voor onderwijs en voor het zelfbeeld van leerlingen (Dijkstra et al., 2001). 
Uit een overzichtsstudie van Lou, Abrami en d’Apollonia (2001) blijkt dat het werken 
via een elektronische leeromgeving een positief effect op leren heeft. Leerlingen halen 
betere leerresultaten en hebben een positievere attitude ten opzichte van hun 
medeleerlingen, die zonder elektronische leeromgeving werken.  

Volgens Kirschner, Jochems en Kreijns (2003) leidt de inzet van ICT niet 
automatisch tot effectievere leerprocessen. Het gebruik van de computer bij 
samenwerkend leren biedt ook geen garantie dat de samenwerking productief is en dat 
de beoogde leereffecten worden bereikt. In dit verband is het volgens de auteurs van 
belang aandacht te besteden aan sociaal-emotionele aspecten van de samenwerking. 
Dat een elektronische leeromgeving niet altijd tot verhoogde motivatie en betere 
leerprestaties leidt, blijkt uit onderzoek van Martens, Bastiaens en Gullikers (2002). 
Bij het vergelijken van drie verschillende elektronische leeromgevingen leidde de niet-
authentieke variant, tegen de verwachting in, tot betere leerresultaten. Een verklaring 
voor dit niet verwachte resultaat is volgens de auteurs dat de als authentiek opgezette 
leeromgeving door de studenten niet als meer authentiek ervaren werd dan de andere 
leeromgevingen. 

De in het vorige hoofdstuk beschreven lagere motivatie tegen het einde van 
een cursusjaar zou wellicht kunnen worden tegengegaan door onderwijsconcepten met 
een constructief en vakoverstijgend karakter (van Emst, 2002). Leerlingen zullen 
hierbij niet alleen vaardigheden en kennis ontwikkelen, maar ook inzicht krijgen in de 
beroepspraktijk en hun attitude verbeteren. Door het werken in kleiner groepsverband 
wordt voorkomen dat de opleiding slechts bestaat uit het consumeren van lessen. 
Leerlingen komen nu met vragen, waarbij een ondersteunende docent zijn bijdrage 
levert aan het oplossen van problemen (Beishuizen, 2004). 
In de volgende paragraaf beschrijven we verschillen tussen projectonderwijs en 
natuurlijk leren. 
 
2.4 Verschillen tussen Projectonderwijs en Natuurlijk Leren 

In de vorige paragraaf werd uiteengezet, dat bij zowel projectonderwijs als 
natuurlijk leren voorop staat dat de juiste kennis opgedaan wordt, vaardigheden voor 
op de werkvloer ontwikkeld worden en dat leerlingen professioneel leren omgaan met 
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probleemsituaties. Er zijn echter ook verschillen tussen projectonderwijs en natuurlijk 
leren.  

Wat de onderwijsvisie betreft, is er bij projectonderwijs meer instructiegericht 
onderwijs en is er bij natuurlijk leren meer vraaggestuurd onderwijs (van Emst, 2002). 
Natuurlijk leren gaat niet uit van de stof maar van de leerling. De leerling krijgt een 
taak of uitdaging aangeboden die hem of haar inspireert en die betekenisvol is. Om in 
het onderwijs optimaal gebruik te maken van deze natuurlijke motivatie dient volgens 
Stevens (2002) aan een aantal voorwaarden te worden voldaan: keuzevrijheid, 
haalbaarheid van leerdoelen, ruimte voor zelfregulering, beschikbaarheid van anderen 
om het leerproces mee vorm te geven, feedback tijdens het leerproces en hoge 
verwachtingen over het te behalen resultaat. De door Stevens (2002) genoemde 
voorwaarden zijn aspecten van de leeromgeving die in verschillende mate aan 
natuurlijke motivatie bijdragen. 

Volgens van Emst (2002) en Weegenaar (2005) hebben bij natuurlijk leren de 
leerlingen het voor het zeggen. Veel zaken mogen ze zelf bepalen. De leerlingen 
krijgen meer verantwoordelijkheden en dus ook meer bevoegdheden dan bij 
projectonderwijs. Als het zelf sturen echter niet lukt, is er de tutor die advies geeft en 
zorgt dat de groep bijstuurt. Maar in principe is het team zelfsturend als het gaat om de 
taakverdeling, de manier van samenwerking en de keus voor de ambachtelijke 
vaardigheden die hun prestatie vereist. Docenten oefenen verschillende rollen uit. Een 
docent of een echte opdrachtgever kan ook de rol van klant spelen. De projectgroep die 
de opdracht gaat uitvoeren, maakt een afspraak met hem of haar voor een interview. 
Daarbij licht de klant zijn globale wensen toe aan de hand van een programma van 
wensen dat aan de opdracht is toegevoegd. Hij of zij neemt aan het eind van het project 
het product in ontvangst en geeft commentaar tijdens de productpresentatie. In de 
tussenperiode is de klant bereikbaar voor vragen vanuit de groep. De rol van de 
vakdocent blijft essentieel. Hij of zij traint de ambachtelijke vaardigheden, geeft 
technische ondersteuning in alle bedrijfsfases, begeleidt en beoordeelt de leerlingen. 
De AVO-docenten geven trainingen in ondersteunende vaardigheden, zoals 
vergaderen, schrijven, presenteren, berekenen, waarin activiteiten rond Nederlands, 
Engels en ICT zijn geïntegreerd.  

De tutoren begeleiden het groepsproces waarbij ze zich opstellen als leken. Ze 
treden weliswaar op als coach bij zowel de ambachtelijke als persoonlijke 
vaardigheden, maar ze mogen het werk niet overnemen. Bij besprekingen is het doel 
dat de groep zelf aan de slag is. Als hulpmiddel beschikt de tutor over een lijst met 
honderd startvragen, die hij of zij in elke fase van het project kan raadplegen. De tutor 
geeft feedback op het proces en bewaakt de zichtbaarheid van leerervaringen voor de 
groepsleden. Hij of zij bewaakt aanwezigheid, inzet, motivatie, samenwerking en 
individuele verantwoordelijkheid. Hij of zij is voor een deel dus ook de vertrouwde 
mentor die de groepsdynamiek bevordert en contact onderhoudt met ouders of 
verzorgers (van Emst, 2002; Weegenaar, 2005).  

Bij projectonderwijs gaat het doorgaans om toepassen van kennis waarbij 
leerlingen werken in teamverband. We onderscheiden bij een project dan ook 
verschillende rollen. Volgens Hoeksema (1999) hebben de rol van opdrachtgever, 
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opdrachtnemer, begeleider, deskundige en eindgebruiker een eigen functie. De 
opdrachtgever verstrekt de opdracht en maakt afspraken over zowel het plan van 
aanpak als de voortgangsrapportage. Hoewel hij of zij het eindproduct zelfstandig 
beoordeelt, kan het opleidingsoordeel hiervan afwijken, omdat de opleiding 
medeverantwoordelijk voor de opdracht is. Leerlingen die fungeren als 
opdrachtnemers treden op als beroepsbeoefenaars in een professioneel team. Zij 
worden ondersteund door een begeleider. De begeleider zorgt ervoor dat de autonomie 
van de groepen zo groot mogelijk is, terwijl een hoge kwaliteit van de 
probleemoplossing wordt bewaakt. Dit laatste gebeurt door het proces, de procedure en 
de systematiek terug te koppelen naar de leerlingen en individuele vaardigheden te 
beoordelen. De deskundige geldt als autoriteit op inhouden en kan door leerlingen 
geraadpleegd worden. De toepassing in het eindproduct blijft de verantwoordelijkheid 
van de projectgroepen zelf. Het aanbod is daarbij ondersteunend en mag niet leiden tot 
voorschriften over de toepassing in het eindproduct. In de zelfstandige transfer door 
leerlingen van kennis en vaardigheden ligt juist het leermoment voor leerlingen. Voor 
hen vormen de met de opdrachtgever overeengekomen productcriteria het inhoudelijk 
ijkpunt. De opdrachtgever kan zich bij de beoordeling laten bijstaan door de 
deskundige, zodat er een adviserende functie ontstaat, terwijl de eindgebruiker degene 
is voor wie het product gemaakt wordt. De eindgebruiker wordt door de 
opdrachtnemers gespecificeerd. De opdracht geeft hiervoor aanwijzingen. Deze 
specificatie draagt bij aan de eisen die in het plan van aanpak wordt afgesproken.  

Een samenvattend overzicht van de belangrijkste verschillen tussen 
projectonderwijs en natuurlijk leren is opgenomen in Tabel 2.1.  
 
Tabel 2.1  
Verschillen tussen projectonderwijs en natuurlijk leren (naar: van Emst, 2002) 
 
Projectonderwijs 
 

 
Natuurlijk leren 
 

 
1 Opleiden door middel van projecten 

(instructiegericht) 

 
1 Leren en ontwikkelen door middel van 

prestaties (praktijkgericht) 
2 Denken vanuit opleidingslogica 2 Denken vanuit arbeidslogica 
3 Deeltaken, fragmentatie (Eindtermen) 3 Authentieke gehelen, integratie 
4 Sturing (veel activiteit) door docent 4 Sturing (veel activiteit) door leerling 

 
 
2.4.1 Projectonderwijs als leeromgeving binnen het Da Vinci College 

Binnen de ICT-academie van het Da Vinci College is in de cursusjaren 
2001/2002, 2002/2003 en 2003/2004 geleerd door middel van projectonderwijs in 
combinatie met een elektronische leeromgeving. Bij het projectonderwijs zijn 
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kennisinhouden en disciplinegerichte vaardigheden, die ondersteund worden in 
projectopdrachten, als uitgangspunt voor het curriculum gekozen. 

In de zomer van 2002 gaf het ministerie van OCW groen licht voor een 
nieuwe ICT-kwalificatiestructuur. De nieuwe ICT-kwalificatiestructuur is ontstaan uit 
een aantal projecten, die door de MBO Taskforce ICT in 2001 waren opgezet. 
Bedrijven, onderwijsinstellingen en kenniscentra werkten in deze projecten samen aan 
het vernieuwen en verbeteren van de eindtermen van 2001. Daarnaast werd de eerste 
stap gezet in de richting van een op competenties gerichte kwalificatiestructuur. De 
nieuwe kwalificatiestructuur leidde tot verschillende onderwijsconcepten waarbij de 
volgende termen centraal staan: praktijkgestuurd leren, meer keuzevrijheid en 
verantwoordelijkheid voor de leerling, reflectie, projectonderwijs, integratie van 
vakken, minder onderscheid tussen het binnen- en buitenschools leren en 
vraaggestuurd onderwijs. 

Binnen de ICT-opleidingen van het Da Vinci College was het docententeam 
in het cursusjaar 2002/2003 gestart met projectonderwijs. Overigens is in 2002/2003 
enkel gestart met de eerstejaars, waardoor er toen geen leerlingen waren in leerjaar 3 
of 4 (niveau 3 en 4) die werkten met het nieuwe projectonderwijs. De ontwikkeling 
naar projectonderwijs was in 2001 begonnen. Het Da Vinci College liet die 
ontwikkeling in de gehele ICT-academie tegelijk plaatsvinden, waarbij iedere docent 
vanaf het begin met projectonderwijs bezig was. In deze periode kregen de docenten 
scholing. De relatie met het bedrijfsleven werd vergroot en verdiept. Zowel intern als 
extern werd gecommuniceerd over de gevolgen en problemen bij de invoering van 
projectonderwijs. Tevens werden de lokalen aangepast, waarbij de inrichting niet van 
bovenaf kwam, maar de facilitering wel.  

De leerling kon in het nieuwe onderwijsconcept vanuit een realistische, direct 
aan de beroepspraktijk ontleende context werken aan de verwerving van subjectieve 
competenties. Door het onderwijs meer leerlinggestuurd in te richten, verwachten we 
binnen het Da Vinci College dat leerlingen naar zelfverantwoordelijkheid voor sturing 
van het eigen leerproces groeien. Er werd gevarieerd onderwijs aangeboden, door 
leerlingen individueel, groepsgewijs, zelfstandig, in open leercentra en in bedrijven te 
laten leren. Docenten waren hierbij professionals die er zorg voor droegen, dat 
reflectie, coaching, teamwork en intervisie steeds de essentie van het leren vormden. 
Binnen de praktijk van het projectonderwijs ging het projectmatig werken met een 
elektronische leeromgeving.  

Projectonderwijs vereiste haar eigen fysieke contextrijke omgeving. Niet 
alleen werd het gebouw anders ingedeeld, er waren ook andere leermiddelen en 
technologie. Daarnaast was er een omslag in denken. Een contextrijke omgeving en 
daarbinnen projectmatig werken zou motiverend voor de leerlingen werken. Daar waar 
vakmatig, theoretisch onderwijs aangeboden werd, was er een lagere actieve deelname 
aan deze theorielessen dan voorheen, ook als deelname verplicht was. Toch vonden de 
docenten de theorielessen noodzakelijk, omdat de leerlingen de link tussen theorie en 
praktijk nog niet goed doorhadden. De leerling was echter net begonnen met deze 
vorm van onderwijs en nog niet alle praktijk en theorie liepen synchroon met elkaar. 
De bedoeling was dat de theorie echt paste bij de projecten die op dat moment liepen. 
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Overigens gebeurde het brengen van kennis tijdens de meeste uren in de week niet 
klassikaal. 

Het projectonderwijs maakte veel gebruik van onderwijs via de computer. De 
ICT-leerlingen wilden graag via de computer bezig zijn met kennis vergaren. Dit 
betekende niet dat de leerling de helft van de tijd geen docent om zich heen had. 
Docenten mochten best iets uitleggen, al maakten leerlingen ook gebruik van elkaars 
kennis. Deze manier van leren in de praktijk was efficiënter: er bleef meer van hangen 
en was beter overdraagbaar naar andere situaties. De rol van de docent was die van de 
expert die een les op maat verzorgde tot een coach die een leerling bij zijn leerproces 
rondom het project begeleidde. Naast samenwerken waren planmatig leren werken, 
bereiken van eindresultaten en zowel afspraken maken als nakomen belangrijk voor de 
leerling. 

Bij de aanvang van nieuwe projecten vormden leerlingen zelf de 
projectteams, waarbij één leerling tot groepsvoorzitter werd gekozen. De 
projectbegeleider gaf aan met welk project werd gestart. Een project werd uitgevoerd 
aan de hand van de projectopdracht, waarin onder meer informatie staat om een 
globale planning te maken en waarin de lijst van producten is beschreven (zie bijlage 
E). 

De beoordeling kwam tot stand door zowel een product- en procesbeoordeling 
voor de groep als door een individuele beoordeling via een toets. De vakdocent 
beoordeelde het product, terwijl de projectbegeleider per projectteam het proces 
beoordeelde. Er waren verschillende rollen te herkennen. De docent, als 
opdrachtgever, verstrekte de opdracht en maakte afspraken over zowel het plan van 
aanpak als de voortgangsrapportage. Leerlingen die fungeerden als opdrachtnemers, 
traden op als beroepsbeoefenaars in een team. Zij werden ondersteund door een 
begeleider die ervoor zorgde dat de autonomie van de groepen zo groot mogelijk is, 
terwijl een hoge kwaliteit van de probleemoplossing werd bewaakt. Dit laatste 
gebeurde door het proces, de procedure en de systematiek terug te koppelen naar de 
leerlingen en individuele vaardigheden te beoordelen. De vakdocent gold als autoriteit 
op inhouden en kon door leerlingen geraadpleegd worden. De toepassing in het 
eindproduct bleef de verantwoordelijkheid van de projectgroepen zelf. Het aanbod was 
daarbij ondersteunend en mocht niet leiden tot voorschriften over de toepassing in het 
eindproduct. De opdrachtgever kon zich bij de beoordeling laten bijstaan door de 
deskundige, zodat er een adviserende functie ontstond. In de volgende illustratie wordt 
geschetst hoe de rollen van vakdocent en procesbegeleider bij projectmatig werken in 
de praktijk konden conflicteren. 

Procesbegeleider Noëlle begeleidt drie projectgroepen in groep 1AN4. Alle 
groepen zijn bezig met het project De Pizzaboer. In dit project moet een 
database-applicatie gemaakt worden voor het bedrijf van Leonardo di Roca. 
Hij is een pizzabakker, die problemen heeft met het afhandelen van 
bestellingen. Hij weet niet hoe hij de problemen moet oplossen met steeds 
wisselende receptionisten en bezorgers. Een geautomatiseerd 
informatiesysteem opzetten voor de administratie en de bezorging van pizza’s 
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zou een oplossing zijn (zie bijlage E). De vakdocent voor dit project is 
Lorenzo, een databasedeskundige. Er is een datum, 26 maart 2004, waarop 
het eerste product, een ERD (Entity Relationship Diagram), moet worden 
opgeleverd. De drie groepen van 1AN4 hebben een afspraak staan met 
Lorenzo. De derde groep kan de afspraak niet nakomen, meldt dit aan 
Lorenzo en verzoekt om een nieuwe afspraak. Lorenzo besluit tot een 
onvoldoende voor dit product, omdat de afspraak niet is nagekomen. Noëlle 
grijpt in, zij heeft immers met deze groep gesproken over de afspraak, zij 
vindt de argumenten redelijk en heeft de opdracht gegeven om een nieuwe 
afspraak te maken.  
Tijdens elk project werden een aantal producten opgeleverd, die leerlingen 

konden opslaan in een elektronische leeromgeving. Dit instrument was vanaf elke 
werkplek binnen het regionale opleidingscentrum, waarvan de ICT-academie deel 
uitmaakte, bereikbaar en had als belangrijkste taak het bieden van ondersteuning bij 
het uitvoeren van projecten. Na het inloggen verschenen als eerste de projectpagina 
(zie Figuur 2.2). 

 

 
 
Figuur 2.2. Projectpagina in de elektronische leeromgeving. 
 

Wanneer een project werd gekozen, verschenen de projectopdrachten waarin 
de vereiste producten werden beschreven. Bij elk product konden documenten worden 
opgeslagen. Er kwamen uiteindelijk vier documenten in de elektronische leeromgeving 
te staan: drie die gemaakt waren in groepjes van twee en één samengevoegd document, 
dat door de projectgroep was gemaakt. 
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Omdat de meeste documenten die werden ingeleverd niet in één keer helemaal goed 
zouden kunnen zijn, stelde de elektronische leeromgeving leerlingen in staat om 
versies bij te houden van het document. 

In de elektronische leeromgeving konden naar iedere gebruiker, zoals 
medeleerlingen en docenten, tekstberichten worden gestuurd. Dit werkte op een manier 
die vergelijkbaar is met e-mail. Het was niet mogelijk om gewone e-mailberichten te 
ontvangen in de elektronische leeromgeving of om berichten te sturen naar e-
mailadressen. In het adresboek konden contactpersonen worden opgenomen. Alleen 
naar deze contactpersonen konden berichten worden gestuurd 

In de bibliotheek binnen de elektronische leeromgeving stonden documenten 
die handig waren bij het uitvoeren van projecten, zoals voorbeelddocumenten en 
handleidingen. 
 
2.4.2 Natuurlijk leren als leeromgeving binnen het Da Vinci College 

Van het Da Vinci College waren verschillende technische opleidingen in het 
natuurlijk leren betrokken: “Mobiliteit en transport”, “Energie en constructie” en 
”Bouwen, wonen en infrastructuur”. De praktijk liet zien, dat leerlingen in het eerste 
jaar van natuurlijk leren een brede basisopleiding volgden, waarbij ze begeleid werden 
in hun keuze naar een profiel dat bij hen paste. In een hoger leerjaar maakten ze een 
keuze voor de studierichting op grond van prestaties ofwel opdrachten uit het 
bedrijfsleven die ze hadden uitgevoerd. Leerlingen konden in het eerste jaar zelf 
kiezen welke kennis en vaardigheden ze wilden opdoen. 
Binnen het onderwijsconcept natuurlijk leren ging het projectmatig werken via een 
prestatie. Een voorbeeld van een prestatie is de volgende: 

Domein: Bouwen, Wonen en Infrastructuur - Prestatie oriëntatiefase 
Door een opdrachtgever is een fundering gelegd voor een schuur in de 
achtertuin. De vraag is nu of leerlingen de schuur kunnen ontwerpen en 
afbouwen. 
De kennis en vaardigheden die leerlingen via prestaties verwierven waren 

vooraf gedefinieerd in leer- en ontwikkellijnen. Leerlijnen hadden betrekking op 
kennis en vaardigheden. In de ontwikkellijnen waren algemene vaardigheden en 
persoonlijke kwaliteiten vastgelegd, zoals probleemoplossen, plannen, rapporteren, 
initiatief nemen en samenwerken. De lijnen waren omschreven in termen van 
beginners- en expertgedrag (zie bijlage F). Als een leerling het expertniveau had 
gehaald, werd hij of zij competent geacht voor het betreffende onderdeel. 

Leerlingen werkten tijdens een prestatie in teams toe naar een concreet 
eindproduct. Hierdoor ontstond een gemeenschappelijk doel, waarbij groepsleden 
elkaar nodig hadden om de opdracht tot een succes te maken. Tegelijkertijd bleef ieder 
groepslid individueel verantwoordelijk voor zijn of haar eigen inbreng. Elke leerling 
had daarbij de opdracht om aan te tonen dat hij of zij op de leerlijnen een ontwikkeling 
heeft doorgemaakt van beginner naar expert.  

Om een prestatie naar behoren te kunnen leveren waren zowel kennis en 
vaardigheden als persoonlijke kwaliteiten nodig. Afgezien van bepaalde 
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basisvaardigheden, zoals veilig werken, werden deze vooraf niet ingeoefend. Ook 
werden van tevoren geen gedetailleerde stappenplannen uitgereikt. Op deze wijze was 
het de bedoeling dat leerlingen ontdekten dat ze voor het optimaal doorlopen van een 
productcyclus verschillende kennis en vaardigheden nodig hadden en dat ze de 
gebreken waarop ze stuitten, leerden vertalen in leervragen. In antwoord op de 
leervragen van de leerlingen bood de school workshops aan. De tijd dat leerlingen met 
een prestatie bezig waren, varieerde en was afhankelijk van de aard en omvang van de 
opdracht. Hetzelfde gold voor de grootte van de teams. Gemiddeld genomen werkten 
leerlingen in groepjes van drie tot vier leerlingen parallel aan twee tot drie prestaties 
gedurende een periode van gemiddeld zes weken. In principe konden leerlingen alles 
binnen schooltijd doen. 

Met betrekking tot begeleiding werden binnen natuurlijk leren voor docenten 
diverse rollen onderscheiden: coach, procesbegeleider, instructeur en adviseur. 
Docenten werden leer- en werkmeesters genoemd. Praktijkbegeleiding en vakkennis 
kwamen van een werkmeester, de leermeester was een coach die zorgde voor de 
ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten. 

Twee maal per maand voerde de leermeester een leergesprek met de leerling 
dat in het teken stond van het leren reflecteren op het eigen leerproces. De vorderingen 
op de ontwikkellijnen vormden hierbij het aangrijpingspunt. Ook begeleidden zij 
leerlingen bij het keuzeproces, zoals bij het kiezen van de prestaties. Daarnaast 
vervulden de leermeesters bij de prestaties de rol van procesbegeleider. Minimaal 
éénmaal per week bespraken zij met de leerlingen de algehele voortgang, waarbij hun 
planning en taakverdeling aan de orde kwamen. Tevens leerden zij hun leerlingen hoe 
ze knelpunten konden vertalen in algemene leervragen. Tenslotte kwamen de 
leerlingen twee maal in de week bij elkaar in breed samengestelde leergroepen. In deze 
groep reflecteerden de leerlingen (omvang ongeveer 18 leerlingen) onder leiding van 
hun leermeester op hun ervaringen, met als doel: multidisciplinaire oriëntatie en 
vorming. 

De werkmeester was de inhoudsdeskundige die leerlingen begeleidde bij hun 
vakinhoudelijke ontwikkeling. Er waren twee soorten werkmeesters: vanuit school en 
vanuit een bedrijf of instelling. De werkmeesters van de bedrijven begeleidden de 
leerlingen bij het uitvoeren van de prestaties op de werkvloer. De werkmeester van 
school volgde de inhoudelijke voortgang van het leerproces door regelmatig op locatie 
leergesprekken te voeren met de leerling in aanwezigheid van de werkmeester van het 
bedrijf. De werkmeester van school trad tevens op als achterwacht bij het uitvoeren 
van de prestaties: mochten leerlingen vastlopen in een prestatie dan konden ze voor 
een inhoudelijk advies ook bij hem terecht. Evenals de leermeester leerde hij de 
leerlingen hoe ze de problemen konden omzetten in leervragen. In aansluiting op de 
leervragen verzorgden leer- en werkmeesters workshops. 

Door middel van kennistoetsen konden leerlingen zelf hun kennisniveau 
vaststellen. De toetsen konden op elk gewenst moment afgelegd worden, ook aan de 
frequentie was geen limiet gebonden. Hoewel de leervragen steeds het uitgangpunt 
waren bij het aanbod van de leerinhouden, werd evenwel het vereiste eindniveau van 
de opleiding niet uit het oog verloren. Dat veronderstelde dat er bepaalde leerinhouden 
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aan de orde waren geweest. Wanneer de leervragen leidden tot onvoldoende dekking, 
werden aanvullend leerinhouden aangeboden in de vorm van thema’s. Tussen leer- en 
werkmeesters vond regelmatig overleg plaats, zodat zij zich een totaalbeeld vormden 
van het functioneren van de leerlingen en de begeleidings- en leersituaties daarop 
konden afstemmen. 

Bij het beoordelen van de leerlingen werd onderscheid gemaakt tussen 
voortgangsbeoordeling en examinering. Doel van de voortgangsbeoordeling was het 
verkrijgen van voortgangsgegevens, zodat het leerproces kon worden bijgestuurd. Bij 
de examinering werd een opleidingsfase afgesloten. Driemaal per jaar voerde de 
leermeester ter beoordeling van de voortgang een zogenaamd portfoliogesprek met de 
leerling. Uitgangspunt bij de beoordeling was dat de bewijslast voor de voortgang bij 
de leerling zelf lag. Leerlingen hielden hiertoe een portfolio bij waarin ze 
bewijsstukken verzamelden die in hun ogen relevant waren. De bewijsstukken konden 
allerlei vormen aannemen, zoals presentatiemateriaal van prestaties, collages, 
werkstukken en fotomateriaal. Wat in ieder geval niet mocht ontbreken in het 
portfolio, waren de verslagen van de leergesprekken met de werkmeesters. Aan het 
beoordelingsgesprek met de leermeester ging een leergesprek vooraf met de 
werkmeesters van school en van het bedrijf. In dat gesprek, waarbij het uitgangspunt 
was dat de leerling zelf zorgde voor de bewijslast, werd aan de hand van de gedane 
prestaties en de kennistoetsen de positie bepaald op één of meer leerlijnen. Tevens 
werd gekeken naar het ontwikkelingsperspectief, welke nieuwe prestaties en/of 
kennistoetsen nodig waren om vorderingen te kunnen maken op de leerlijnen. Tijdens 
het beoordelingsgesprek met de leermeester werd gereflecteerd op de algehele 
voortgang. Het leerproces van de leerling stond hierbij centraal. Dat wil zeggen, de 
vorderingen werden niet vergeleken met een groepsgemiddelde, maar werden telkens 
naast een vorige prestatie van de leerling gelegd. Dit zou naar verwachting het 
zelfvertrouwen en de motivatie tot leren bevorderen. Tijdens het portfoliogesprek 
kwamen ook de ontwikkellijnen aan bod. De ontwikkellijnen waren vooraf ingevuld 
door de leermeester en de leerling. Omdat de scores uiteraard subjectieve interpretaties 
waren van de voortgang was de kans op een eenduidige uitslag gering. De verschillen 
en overeenkomsten werden juist aangegrepen om het reflectieproces bij de leerling te 
stimuleren. Aan het einde van het beoordelingsgesprek maakten leerling en begeleider 
samen de balans op. In de vorm van een leercontract werden de afspraken vastgelegd 
voor het programma van de komende periode: aan welke leer- en ontwikkellijnen 
gewerkt zou worden en middels welke prestaties. 

Als we kijken naar de theorie (pragraaf 2.3) en wijze van vormgeven, valt op 
dat in het onderwijsjaar waarin de metingen werden verricht, er bij de natuurlijk leren 
proefgroep geen afwijkingen in de richting van projectonderwijs en andersom zijn 
waargenomen. Zowel natuurlijk leren als projectonderwijs bleven dicht bij het in 
paragraaf 2.3 en 2.4 geschetste theoretische ideaal. 

Om te komen tot een competentiegerichte leeromgeving horen variabelen als 
motivatie en zelfregulatie een plaats in de leeromgeving te hebben. In de vorige 
paragrafen is de leeromgeving besproken, in de volgende paragrafen gaan we in op 
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motivatie en regulatievoorkeur van leerlingen, waarna we mogelijke verbanden tussen 
deze componenten zullen aangeven. 
 
2.5 Motivatie 

Zoals aangegeven is het doel van zowel projectonderwijs als natuurlijk leren 
het bevorderen en vasthouden van de motivatie van leerlingen. Motivatie is een 
voorwaarde om te leren en wie succesvol leert, kan daar ook motivatie aan ontlenen.  

Binnen motivatietheorieën worden twee vormen van motivatie onderscheiden: 
intrinsieke en extrinsieke motivatie (Boekaerts, 1999; Ryan & Deci, 2006; Slaats, 
1999; Stevens, 2002; van Amelsvoort, 1999).  
 
Intrinsieke motivatie 

Intrinsieke motivatie is gericht op de waarde die iemand aan bepaalde 
activiteiten toekent. In de Self-determination theory wordt intrinsieke motivatie 
beschreven als “doing an activity for the inherent satisfaction of the activity itself” 
(Ryan & Deci, 2000, p.71). De gemeenschappelijke deler in theorieën over intrinsieke 
motivatie is, dat een persoon zelforganiserend is en zich gemakkelijk kan aanpassen 
(Pintrich, 2004; Ryan & Deci, 2006).  

Ryan en Deci (2000) onderscheiden drie factoren die bijdragen aan gedrag dat 
aangestuurd wordt door intrinsieke motivatie, namelijk subjectieve competentie, 
autonomie en verbondenheid. Om aan deze factoren tegemoet te komen, kunnen 
docenten activiteiten aanbieden die betekenisvol zijn voor leerlingen en die een relatie 
hebben met de realiteit. Op deze wijze wordt samenwerking tussen leerlingen 
bevorderd en worden leerlingen aangezet tot handelen, onderzoeken en 
experimenteren. 

Met subjectieve competentie duiden Ryan en Deci (2006) op het gevoel van 
eigen bekwaamheid. Wanneer een mens zich competent voelt, zal hij of zij volgens 
Thomas en Velthouse (1990) gedrag initiëren, zich in grote mate inzetten en 
doorzetten wanneer er tegenslagen zijn. Met “subjectief competent zijn” wordt een 
effectieve inzet van beroepsspecifieke en algemene bekwaamheden in een realistische 
context bedoeld (Bontius, den Boogert, & Huisman, 2001; Parry, 1996; van der 
Sanden, 2002).  

Bij autonomie is er een gevoel waarbij controle over het gedrag met het 
bijbehorende resultaat ervaren wordt (Ryan & Deci, 2006). Autonomie kan beschouwd 
worden als de causale verantwoordelijkheid voor de handelingen, ofwel in hoeverre 
iemand waarneemt dat zijn gedrag bepaald wordt door hemzelf of door externe 
factoren (Thomas & Velthouse, 1990; Boekaerts & Minnaert, 2003). Nuttin (1984) 
heeft het in dit verband over “causaliteitsgenoegen” wat wil zeggen dat het zelf de 
oorzaak zijn van een positief resultaat als plezierig ervaren wordt. Demotivatie komt 
tot stand, als er geen controle over het gedrag ervaren wordt. Dit gebeurt indien een 
leerling slechte resultaten haalt en mislukkingen als onvermijdelijk ziet. Voor de 
besten betekent het daarentegen dat zij menen toch de beste van de klas te zijn, of ze 
zich inzetten of niet. Seligman (1975) spreekt in dit geval van het “Golden girl-
fenomeen”. Ook deze perceptie van oncontroleerbaarheid van de resultaten leidt tot 
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demotivatie. Autonomie heeft als doel de zelfwerkzaamheid van leerlingen te 
bevorderen waarbij ze zelf keuzes maken (de Bruijn, Leeman, & Overmaat, 2006; 
Ryan & Deci, 2006). Martens en Bastiaens (2005) onderzochten de effecten van 
onderwijsprogramma’s waarin leerlingen meer keuzevrijheid kregen. Leerlingen die 
zelf het onderwerp mochten kiezen, hadden een hogere motivatie dan leerlingen die 
alleen de werkwijze mochten kiezen. Indien leerlingen weinig gelegenheid krijgen om 
zelf te bepalen wat ze doen en hoe ze dat doen, ofwel er voortdurend iemand is die 
zegt hoe ze iets moeten aanpakken, kan dit negatieve invloed hebben op de intrinsieke 
motivatie. Ryan en Deci (2006) formuleren dit als volgt: “In the real world, social 
controls are ubiquitous. In schools, for example, teachers use many of the methods that 
can undermine intrinsic motivation, including grades, detentions, and honour roles. 
They also use public praise and humiliation as means of shaping behavior. Given these 
opportunities, it is not surprising that the degree to which educators support autonomy 
versus control behavior is a powerful predictor of school engagement and learning 
outcomes” (p. 1580). In de klas zijn de mogelijkheden om leerlingen zelf te laten 
bepalen wat en wanneer ze zullen leren beperkt. Juist de docenten bepalen wat er 
wordt geleerd en bestudeerd (Matthijssen, 1991; Zwart, Wubbels, Bergen, & Bolhuis, 
2007). Daarnaast kan inhoudelijk de leerstof gevarieerder overgebracht worden, indien 
wordt aangesloten bij individuele mogelijkheden door het geven van opdrachten die 
aansluiten bij het leerproces van de leerling.  

Met verbondenheid duiden Ryan en Deci (2006) op het gevoel van leerlingen 
dat ze gewaardeerd worden door een docent, dat ze hun medeleerlingen kunnen 
vertrouwen en dat ze zich in een sociaal veilige omgeving wanen. Wat een leerling 
belangrijk vindt en daardoor (affectief) waardeert, kan een waardegebied genoemd 
worden. Als basis voor waardegebieden werken volgens Hermans (1980) twee 
grondmotieven. Deze zijn steeds aanwezig en zijn van algemeen menselijke aard. Het 
ene motief zorgt ervoor dat iemand gericht is op bevestiging van zichzelf, bijvoorbeeld 
trots of eerzucht. Hierdoor is iemand in staat invloed uit te oefenen op zijn omgeving. 
Het andere motief doet iemand zoeken naar eenheid en verbondenheid met iets of 
iemand anders. Hier gaat het om deel te worden van een groter geheel, zoals werken in 
teamverband. 

Een consistente bevinding in onderzoek op het gebied van motivatie is dat een 
sterke intrinsieke motivatie gepaard gaat met plezier (Harackiewicz, Barron, Pintrich, 
& Elliot, 2002; Levesque, Zuehlke, Stanek, & Ryan, 2004). Deze motivatie wordt 
mede bepaald door de zeggenschap die men over de situatie heeft. Naarmate mensen 
meer intrinsiek geïnteresseerd zijn in een taak zullen zij ook beter presteren op de 
betreffende taak (Lepper & Henderlong, 2000; Renninger, 2000; Ryan & La Guardia, 
1999). Vansteenkiste, Simons, Lens, Sheldon en Deci (2004) beschrijven de resultaten 
van twee experimenten in het hoger onderwijs en één in het voortgezet onderwijs. In 
hun studie rapporteren zij dat intrinsiek gemotiveerde studenten en leerlingen in een 
leeromgeving die keuzevrijheid ondersteunt ook betere leerresultaten blijken te 
behalen. 
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Als intrinsiek gemotiveerde mensen constateren dat anderen beter presteren, 

kunnen ze toch  tevreden zijn wanneer het eigen taakdoel is bereikt. Daarnaast kunnen 
zij concluderen dat ze ten opzichte van de ander blijkbaar nog tekortschieten (Dweck, 
1999). In dit verband noemde White (1959) competentiemotivatie, waarbij het gevoel 
van vooruitgang veroorzaakt wordt door positieve emoties. Het individu probeert meer 
te bereiken dan wat hij al eens heeft bereikt. McClelland (1961) noemt dit behoefte 
hebben aan het bereiken van een grotere prestatie ofwel het halen van een hoger 
competentieniveau. Leerlingen die intrinsiek gemotiveerd zijn hebben namelijk een 
innerlijk streven ontwikkeld om succesvol te zijn. Zij voelen zich competent als er 
persoonlijke ontwikkeling en vooruitgang ervaren wordt, waarbij het gedrag voortkomt 
uit de aard van de activiteit zelf (Levesque et al., 2004). Volgens Slaats (1999) heeft 
intrinsieke motivatie ook betrekking op de persoonlijke interesse en de inhoudelijke 
kant van het beroep. Hierbij is het van belang dat inspanningen een persoonlijke 
tevredenheid bewerkstelligen doordat het werk naar het gevoel goed is gedaan 
(Dweck, 1999). 
  
Extrinsieke motivatie 

Extrinsieke motivatie wordt gehaald uit de gevolgen van taakverrichting, 
zoals winst, punten, roem en erkenning (Henderlong et al., 2004). Extrinsiek 
gemotiveerde leerlingen zijn dus erg gevoelig voor feedback, beloning en ander 
relationeel docentgedrag dat betrekking heeft op hun functioneren of persoon (Slaats, 
1999; Wubbels et al., 2006). Slaats (1999) schetst het volgende beeld van extrinsieke 
motivatie. Mensen streven doelen na, indien ze hierin bekrachtigd worden door 
anderen. Deze stimulans kan tastbaar zijn zoals het halen van cijfers of niet-tastbaar 
zoals het verkrijgen van publieke erkenning (Henderlong, Tomlinson, & Stanton, 
2004). Leren en presteren worden op deze wijze instrumentele handelingen, waarmee 
leerlingen een beloning kunnen verdienen. Extrinsiek gemotiveerde leerlingen baseren 
hun gevoel voor competentie op prestaties ten opzichte van anderen. 

Onderzoek (Deci & Ryan, 1985; Harackiewicz et al., 2002; Levesque et al., 
2004) laat zien dat er geen relatie bestaat tussen extrinsieke motivatie en plezier. Een 
logisch gevolg is dat de verklaringen voor succes die intrinsiek- en extrinsiek 
gemotiveerde leerlingen hebben verschillend zijn. Extrinsiek gemotiveerde leerlingen 
die succes hebben zullen eerder de oorzaak zoeken in hun natuurlijke aanleg. Wanneer 
zij extra inspanningen moeten plegen om aan de eisen te voldoen, zullen zij volgens 
Dweck (1999) dat vooral ervaren als een bevestiging dat hun aanleg tekort schiet. 
Hermans (1980) heeft het in dit verband over prestatiemotivatie en faalangstmotivatie. 

In het algemeen verstaat men onder prestatiemotivatie de geneigdheid van 
leerlingen tot het nastreven van succes (Lepper & Henderlong, 2000; Renninger, 2000; 
Ryan & La Guardia, 1999). De verwachting van een prestatiegemotiveerde leerling is 
hoog en resulteert in een ontspannen taakuitvoering. De prestatiegemotiveerde leerling 
gaat namelijk uit van een goed cijfer voor een proefwerk, als hij of zij zich maar goed 
voorbereid heeft. Bij een hoog cijfer zal de inzet van de leerling beloond worden, 
waardoor een sterk trots gevoel ofwel positieve affectieve waardering, ontstaat 
(Driscoll, 2005). Mislukking schrijft de prestatiegemotiveerde leerling daarentegen toe 
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aan zijn zwakke inzet tijdens de voorbereiding. Als een leerling moet presteren, komt 
daar een bepaalde vorm van spanning bij kijken. Wanneer de leerling door de spanning 
tijdens de prestatie tot goede resultaten komt, noemt Hermans (1980) dat positieve 
faalangst. Deze kan bijdragen aan de prestatiemotivatie bij een leerling. 

In vergelijking met taakgeoriënteerde personen maken personen met een 
vermijdingsoriëntatie en het daarmee gepaard gaande gebrek aan controle zich meer 
zorgen over mogelijke uitkomsten, waardoor de faalangst toeneemt (Weck, 1999). 
Vrees om te falen leidt tot een vermijdingstendens die erop gericht is falen en de 
daaraan verbonden negatieve effecten te voorkomen. De docent moet in zijn 
communicatie met leerlingen een veilig klimaat scheppen, waarbij leerlingen het gevoel 
krijgen dat ze ondanks hun fouten volledig geaccepteerd blijven (Driscoll, 2005). 
 
2.6 Regulatievoorkeur 

Volgens Simons (2000) is voor (het verbeteren van) de kwaliteit van het leren 
vereist, dat leerlingen reflecteren op datgene wat ze doen en denken, ze er een 
bepaalde waardering aan geven en het geheel bijstellen als het nodig is. Ten Dam en 
Vermunt (2003) spreken in dit verband van interne en externe regulatiestrategieën als 
sturingscomponenten om een bepaald doel te bereiken. Regulatie zorgt dus voor het 
bewaken van de uitvoering en het steeds besluiten wat de volgende stap in het proces 
is, zodat het leren voortdurend bijgestuurd wordt (Simons, 2000; Slaats, 1999; ten 
Dam & Vermunt, 2003). Boekaerts en Simons (1993) geven aan dat sturingactiviteiten 
bij leerlingen door henzelf en door docenten opgeroepen kunnen worden. 

In het algemeen wordt bij regulatie gesproken van zelfsturing en externe 
sturing (Ryan & Deci, 2006; Slaats, 1999; Vermunt, 1992). Leeromgevingen, zoals 
competentiegerichte leeromgevingen met projectonderwijs en natuurlijk leren, zouden 
de reflectie op het leerproces en zelfsturing bij leerlingen moeten stimuleren. In 
empirisch onderzoek wordt naast zelfsturing en externe sturing ook een derde 
‘voorkeur’ aangetroffen, namelijk stuurloosheid. 
 
Zelfsturing 

Zelfsturing is een intern geleide capaciteit om aandacht, gevoelens en gedrag 
te reguleren, zodat effectief aan externe en interne eisen tegemoet kan worden 
gekomen (Ryan & Deci, 2006; Pintrich, 2004). Deze regulatievoorkeur stelt leerlingen 
in staat om hun eigen leerproces te reguleren, dat wil zeggen, beslissingen te nemen 
over wanneer en hoe ze een leertaak willen aanpakken. Volgens Ten Dam en Vermunt 
(2003) verloopt zelfsturing vanuit eigen leerintenties en doelstellingen, waarbij 
voortgang en resultaten van het leren zelfstandig worden getoetst. Leerlingen gaan 
bijvoorbeeld na of ze de stof begrijpen door hoofdzaken in eigen woorden weer te 
geven. De zelfsturende leerling is “bereid en in staat om zijn eigen studie 
onafhankelijk voor te bereiden, onafhankelijk uit te voeren en op eigen kracht af te 
sluiten” (Simons, 2000, p.3). Dit houdt in dat bij zelfsturing activiteiten die betrekking 
hebben op oriënteren, plannen, proces bewaken, toetsen, diagnosticeren, bijsturen, 
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reflecteren en evalueren, gestuurd worden door de leerling zelf (Vermunt, 1992; Slaats, 
1999; van Amelsvoort, 1999).  

Volgens Sansone en Thoman (2005) is een zelfsturend persoon in staat zelf 
ervoor te zorgen dat hij of zij eerder verworven competenties verder ontwikkelt in een 
niet-formeel georganiseerde leersetting. Het gaat bij zelfsturing om bewust zelf 
gepland leren. In de beroepspraktijk formuleren mensen namelijk expliciete 
leerdoelstellingen en gaan zij aan de gang om deze te verwerkelijken. Zij volgen een 
cursus, doen aan zelfreflectie, gaan bewust netwerken, of scholen zichzelf bij via 
internet. De in het kader van het formele leren opgedane ervaring met zelfsturing kan 
hierbij goed van pas komen. Verworven leercompetenties als “kritisch leren en het 
meedenken” bieden volgens Bolhuis (2000) de basis voor het volledig zelfgestuurde 
leren. 
 
Externe sturing 
 Bij externe sturing wordt de sturing van het leerproces bepaald door externe 
opdrachtgevers, zoals docenten (Bolhuis, 2000; Ryan & Deci, 2006; Slaats, 1999; van 
Amelsvoort, 1999; Vermunt, 1992; Zwart et al., 2007). Zij organiseren de inhoud en de 
aanpak van leeractiviteiten uit de leercyclus: bepalen van de doelen, oriënteren, 
ondernemen van leeractiviteiten, wijze van toetsen en sturen van het leerproces. Er 
kunnen allerlei redenen zijn waarom dergelijke beslissingen in formele leersituaties 
van buitenaf worden genomen. Er blijven echter ook mogelijkheden om binnen 
gestelde kaders zelfstandig te leren (Onstenk, 1997). 

Uit onderzoek van Bolhuis (2000) blijkt dat een voorkeur voor externe sturing 
wordt gestimuleerd in formeel georganiseerde leersettings met overwegend extern 
gestuurde vormen van regulatie door de docent, waarbij de inzet van cognitieve 
vaardigheden vaak centraal staat. Er ligt een eenzijdig accent op kennisoverdracht en 
het reguleren wordt overgenomen door de docent of het lesmateriaal (Bolhuis, 2000). 
Docenten zorgen er daarbij voor dat opgaven niet te moeilijk of te gemakkelijk zijn en 
dat de uit te voeren opdracht over een onderwerp gaat waarvoor leerlingen enige 
interesse of belangstelling zouden kunnen hebben (Beishuizen, 2004). 
 
Stuurloosheid 

Naast zelfsturing en externe sturing wordt in empirisch onderzoek ook 
stuurloosheid gevonden (Vermunt, 1992; Slaats, 1999; Ten Dam & Vermunt, 2003). 
Wanneer iemand geen zelfsturing heeft én zich niet laat sturen, is hij of zij stuurloos. 
Stuurloze leerlingen kunnen hun leerproces niet goed zelf sturen. Ze ondervinden 
volgens Slaats (1999) weinig of geen houvast aan sturing vanuit de 
onderwijsomgeving. Het leergedrag verloopt ongecoördineerd en een doelmatige 
verwerking van de leerstof ontbreekt. 

Bij stuurloosheid is het een belangrijke opgave voor docenten om deze 
leerlingen tot leren uit te dagen, zodat leren voor hen een leerdoel wordt in de 
verbanden waarin ze functioneren (Pintrich, Marx & Boyle, 1993).  
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2.7 Relaties tussen vormen van motivatie en regulatievoorkeur en de perceptie 
van de leeromgeving 

Leerlingen verschillen in hun regulatievoorkeur (Slaats, 1999; van 
Amelsvoort, 1999). Hoe werkt dit uit op hun motivatie? Een relevante vraag is dan 
welke verbanden zijn er tussen vormen van motivatie van leerlingen en hun 
regulatievoorkeur. 
 
2.7.1 Verbanden tussen motivatie en regulatie 

Uit onderzoek blijkt dat er verbanden bestaan tussen vormen van motivatie en 
voorkeuren voor regulatie (Deci, Koestner, & Ryan, 1999; Pintrich, 2004; Slaats, 
1999; Sansone & Thoman, 2005; Thompson, 2004; van Amelsvoort, 1999).  

Bij zelfsturing kan een leerling zelf de meeste of zelfs alle beslissingen over 
leren nemen, maar hij of zij kan er ook voor kiezen om anderen in te schakelen voor 
het geven van informatie, uitleg of advies (Entwistle, 1991). Dit zou duiden op een 
positieve relatie tussen zelfsturing en externe sturing. De mate van externe sturing en 
de mate van zelfsturing door leerlingen sluiten echter niet altijd op elkaar aan. 
Bijvoorbeeld, een leerling is in staat tot hoge zelfsturing, maar ondervindt hinder van 
een sterk externe sturing door instructie van docenten. Er zal volgens Bolhuis (2000) 
met meer succes zelfgestuurd geleerd worden als er overeenstemming is over de 
rolverdeling en als leerlingen voldoende kennis over en vaardigheden in het leren in 
huis hebben. 

Wanneer leerlingen over een hoge mate van zelfsturing beschikken, bestaat 
het gevaar dat een sterke externe sturing de intrinsieke motivatie vermindert (Deci et 
al., 1999; Ryan & Deci, 2006). Indien de instructie veel gedetailleerde aanwijzingen 
geeft, zullen leerlingen minder sturingsactiviteiten gaan verrichten. Veel externe 
sturing, waarvan vaak wordt aangenomen dat deze leerlingen helpt bij het leren, kan 
extrinsieke motivatie bevorderen. Intrinsieke motivatie kan ook verminderen bij een 
losse externe sturing, wanneer leerlingen de zelfsturing waarop een beroep wordt 
gedaan niet of onvoldoende beheersen.  
 Uit onderzoek van Deci, Koestner en Ryan (1999) blijkt dat beloningen de 
motivatie kunnen ondermijnen. Als een beloning zo gegeven wordt, dat deze niet 
ervaren wordt door leerlingen als de reden voor hun studeren, maar als een uitdrukking 
van hoe goed ze gestudeerd hebben, dan zal deze sturing gevoelens van competentie 
doen ontstaan (Ryan & Deci, 2000; Henderlong et al., 2004). Sturing zou op deze 
wijze motivatie teweeg kunnen brengen of kunnen verhogen (Pintrich et al., 1993). 
Volgens Leonard, Beauvais en Scholl (1999) heeft externe sturing een relatie met 
extrinsieke motivatie in werkomstandigheden. Instrumentele beloningen kunnen een 
bron van motivatie worden indien men gelooft dat de aangegane verplichting zal leiden 
tot resultaat, zoals studie, salaris of erkenning. Van belang hiervoor is dat individuen 
een professionele relatie aangaan met de organisatie (Bandura, 1986). Indien leerlingen 
zich richten op beloningen is er vermoedelijk een verband tussen externe sturing en 
extrinsieke motivatie. 
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Leonard, Beauvais en Scholl (1999) geven aan dat intrinsieke motivatie 

gerelateerd is aan zelfsturing, indien het individu zich richt op zichzelf. In dit geval 
probeert iemand te voldoen aan zijn eigen verwachtingen en gedraagt zich op een 
manier, waarbij hij zich laat leiden door zijn eigen persoonlijkheid. Dit is volgens 
Vermunt (1992) afhankelijk van de mate van zelfsturing door een leerling en 
sturingsactiviteiten waarop de instructie een beroep doet. Wanneer laag zelfgestuurde 
leerlingen een sturingsactiviteit niet beheersen, kan een frictie ontstaan. In dit geval 
wordt van leerlingen bijvoorbeeld gevraagd toepassingen te bedenken, terwijl ze nog 
moeten leren hun concrete leeractiviteiten aan te sturen. Een dergelijke destructieve 
frictie vormt zeker geen uitdaging om leerlingen bepaalde sturingsactiviteiten uit te 
laten voeren. Hierbij worden bestaande sturingsactiviteiten bij leerlingen ook niet 
ontwikkeld, omdat er geen sprake is van de zone van nabije ontwikkeling (Vermunt, 
1992). 

Ryan en Deci (2000, 2006) zien ook een verband tussen de aard van 
intrinsieke motivatie en zelfsturing. Hun aanname is dat bij intrinsieke motivatie de 
zelfsturing heel bewust plaatsvindt, hetgeen leidt tot leren van hoge kwaliteit. 
Overigens verwachten Ryan en Deci (2000) ook (positieve) relaties tussen extrinsieke 
motivatie en zelfsturing. Zij onderscheiden drie stadia van regulatievoorkeur bij 
extrinsieke motivatie. De internalisering van extrinsieke motivatie naar intrinsieke 
verloopt volgens Ryan en Deci in drie stadia van puur extern naar intern. Enerzijds 
bestaat er een puur externe regulatie waarbij het gedrag wordt gereguleerd door 
omstandigheden van buiten. Dan werkt de leerling bijvoorbeeld ter voorkoming van 
straf of slechte cijfers. Aan de andere zijde van het spectrum is sprake van 
“geïntegreerde regulatie”, waarbij de lerende het belang van de uitvoering van de taak 
heeft geïnternaliseerd en daardoor geen weerstanden meer voelt zich ervoor in te 
zetten. 

Bolhuis (2000) schetst dat motivatie in verband staat met doelen die de 
betrokkene wil bereiken. Omdat een leerling bij zelfgestuurd leren zelf zijn of haar 
doelen bepaalt en het bereiken ervan bewaakt, bevordert deze vorm van leren de 
motivatie (zie ook Pintrich et al., 1993; Sansone & Thoman, 2005). De vrijheid die 
wordt ingebouwd om eigen leerdoelen te bepalen verhoogt de intrinsieke motivatie tot 
leren. Dit geldt ook voor de keuze die aan de leerling wordt gelaten om zelf te 
beslissen hoe leerdoelen worden bereikt. Het is volgens Moust en Schmidt (1995) 
mogelijk dat leerlingen door het correct oplossen van vraagstukken worden 
gemotiveerd. Vraagstukken uit de beroepsuitoefening zijn daarbij een goed vertrekpunt 
voor beoogde leerprocessen (Mitchell & Sackney, 2000). 

Mensen kunnen een hoge of lage score op intrinsieke en extrinsieke motivatie 
hebben, of een hoge score op de ene en een lage score op de andere factor (Deci & 
Ryan, 1985; Sansone & Smith, 2000). Een sterke extrinsieke motivatie samen met een 
sterke intrinsieke motivatie is gunstiger voor de totale motivatie dan uitsluitend een 
sterke intrinsieke motivatie (Bouffard, Boisvert, Vezeau, & Larouche, 1995; Levesque 
et al., 2004; Sansone & Smith, 2000; Wentzel, 1991). Wanneer de intrinsieke 
motivatie laag is, is het zinvol om gedrag positief te bevestigen. Indien de intrinsieke 
motivatie hoog is, dreigt door deze stimulans de interesse voor het behandelde 
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onderwerp af te nemen en neemt de aandacht voor beloning toe (Woolfolk, 1990; 
Henderlong et al., 2004). 

Dit gegeven is belangrijk, omdat de maatschappij in het algemeen wordt 
bepaald door het halen van bepaalde normen. De norm van een beoordeling staat vast, 
terwijl iemand wel kan besluiten zich meer in te zetten bij tegenslag of te anticiperen 
door meer dan de norm te studeren. Daarbij komt dat de haalbaarheid van een opdracht 
onafhankelijk is van de veelal niet-beïnvloedbare prestaties van anderen (Button, 
Mathieu, & Zajac, 1996). Extrinsiek gemotiveerde individuen zullen minder dan 
intrinsiek gemotiveerde mensen controle ervaren over hun situatie. In vergelijking met 
intrinsiek gemotiveerde mensen maken personen met een extrinsieke motivatie zich 
meer zorgen over mogelijke uitkomsten (Button et al., 1996; Dweck, 1999).  
 
2.7.2 Rol van de gepercipieerde leeromgeving 

Indien een leeromgeving en begeleiding van docenten daarbinnen gericht zijn 
op het mogelijk maken van leergedrag in plaats van op het direct onderwijzen, worden 
leerlingen bewust gemaakt hoe zij via reflectie op hun denkwijzen, inzicht krijgen in 
hun eigen denkproces en denkpatronen. Wat begeleiding kan bijdragen hangt af van de 
aard van de moeilijkheden die leerlingen tegenkomen (Barrows, 1988; Minnaert, 
2005). Dweck (1986) maakt een onderscheid tussen leergeoriënteerde doelen en 
egodoelen. Onder leergeoriënteerde doelen verstaat zij onder meer inzicht verdiepen of 
competentie verhogen. Met egodoelen doelt zij op competentie bewijzen of goede 
cijfers halen. Een leergeoriënteerde leerling richt zijn inspanningen op betere 
beheersing van de leerstof, terwijl een egogeoriënteerde leerling wil bewijzen dat hij 
goed kan presteren. Het bevorderen van zelfsturing bij jongeren is volgens van 
Amelsvoort (1999) moeilijk, omdat zij meer gericht zijn op egogeoriënteerde dan op 
leergeoriënteerde doelen. 

Leerprocessen kunnen bevorderd worden door leerlingen aan te moedigen 
informatie te integreren en te gebruiken (Moust & Schmidt, 1995, Grotendorst & 
Tillema, 2002). Dit kan door vragen te stellen die de zienswijze van leerlingen 
uitdaagt, door bij te dragen met informatie en door de gemaakte vooruitgang te 
evalueren. Hierdoor ontstaat een flexibele leeromgeving die aangepast kan worden aan 
de behoeften en mogelijkheden van leerlingen. Daarbij is het doel van kennis volgens 
Anderson, Reder en Simon (1996) aanpassing aan de omgeving. Ook Boekaerts (1994) 
geeft aan dat het onderwijsleerproces leerlingen gereedschap meegeeft, waardoor zij in 
hun toekomstige maatschappelijke rol succesvol met hun leef- en werkomgeving 
kunnen interacteren. 

Bij het begeleiden hebben docenten te maken met onderwijsfuncties die 
bestaan uit algemene activiteiten rondom de fasen van het leerproces en ervoor zorgen 
dat leerlingen het gewenste leerresultaat bereiken (Mettes & Pilot, 1980; ten Dam et 
al., 1997). Volgens Boekaerts en Simons (1993) kan de verantwoordelijkheid voor het 
vervullen van onderwijsfuncties zowel bij de docent als bij de leerling liggen. Het doel 
van onderwijs is leerlingen tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te brengen 
voor het eigen handelen in relatie tot het leerproces, ofwel de onderwijsfuncties zelf te 
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vervullen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen docentgecentreerd en 
studentgecentreerd onderwijs. Met docentgecentreerd onderwijs wordt bedoeld dat 
docenten aangeven wat leerlingen bestuderen, hoe ze studeren en op welke wijze 
wordt beoordeeld. Docenten verduidelijken de leerstof en maken daarbij gebruik van 
strategieën die het verwerken van de leerstof bevorderen. Indien de 
verantwoordelijkheid bij studenten ligt, wordt gesproken van studentgecentreerd 
onderwijs (Boekaerts &  Simons, 1993; Simons, van der Linden & Duffy, 2000).  

In leeromgevingsonderzoek zijn percepties over de leeromgeving en 
docentgedrag nog nauwelijks in verband gebracht met intrinsieke en extrinsieke 
motivatie (meestal betrof het vakbeleving of vakmotivatie) en regulatievoorkeuren (zie 
hoofdstuk 1). Wel heeft dit type onderzoek (sterke) verbanden gevonden tussen 
percepties van (tevredenheid over) de leeromgeving (traditioneel of vernieuwend) en 
motivatie en vakbeleving; ook zijn positieve verbanden gevonden tussen een 
ondersteunend klimaat (in de ogen van leerlingen) en activerend onderwijs 
(Brekelmans, Sleegers, & Fraser, 2000; den Brok, 2001). Op basis van dat type 
onderzoek ligt het voor de hand dat er een positief verband tussen (percepties van) 
tevredenheid over de (elektronische) leeromgeving en zowel intrinsieke als extrinsieke 
motivatie is. Ook ligt een positief verband tussen tevredenheid over de leeromgeving 
en zelfsturing voor de hand. 

Terugblikkend op de theorie over motivatie en regulatievoorkeur, zien we dat 
een leeromgeving zó moet worden vormgegeven, dat vormen van motivatie en 
regulatievoorkeur van leerlingen een optimale kans krijgen om het leren van de 
leerlingen te bevorderen. Nieuwe leeromgevingen kunnen bijdragen aan de motivatie 
van leerlingen en ervoor zorgen dat ze tevreden zijn over hun opleiding.  
Het conceptuele kader met daarin uitgewerkt de belangrijkste begrippen die in dit 
hoofdstuk zijn besproken, wordt weergegeven in Figuur 2.3. In het volgende hoofdstuk 
zal worden ingegaan op hoe de theoretische concepten zijn geoperationaliseerd. 

Figuur 2.3. De belangrijkste concepten uit het onderzoek en hun onderlinge 
samenhang. 
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2.8 Onderzoeksvragen 
Als wij de resultaten van het onderzoek naar motivatie en regulatievoorkeur 

overzien, dan blijkt dat motivatie de neiging heeft om tijdens het onderwijsjaar te 
dalen, en dat regulatievoorkeuren van leerlingen tijdens een onderwijsjaar redelijk 
stabiel zijn (zie paragraaf 1.1) en dat er bovendien relaties bestaan tussen motivatie en 
regulatievoorkeur (zie paragraaf 2.7).  

Deze theoretische resultaten sluiten aan bij het hoofddoel van dit proefschrift: het 
onderzoeken van ontwikkelingen in relaties tussen de motivatie en regulatievoorkeuren 
van leerlingen binnen de nieuwe leeromgevingen (zie paragraaf 1.2). De focus van de 
studie ligt op de leerlingenperceptie van nieuwe leeromgevingen in relatie tot 
ontwikkeling van de motivatie en regulatievoorkeur van leerlingen. De verwachting is 
dat de motivatie en regulatie van leerlingen zich in deze nieuwe leeromgevingen in 
gunstige zin ontwikkelen. Op basis van deze theoretische noties komen we tot de 
volgende vier onderzoeksvragen. 

1. Welke verschillen zijn er tussen leerlingen aan het eind van een jaar 
onderwijs in de context van projectonderwijs/natuurlijk leren wat betreft hun 
motivatie, regulatievoorkeur en leerlingenperceptie van de leeromgeving? 

2. Welke verschillen in de ontwikkeling van motivatie, regulatievoorkeur en 
percepties van de leeromgeving bestaan er tussen leerlingen? 

3. Welke samenhang bestaat er tussen motivatie, regulatievoorkeur en perceptie 
van de leeromgeving in de context van het Da Vinci College aan het eind van 
een jaar onderwijs? 

4. Is er een verandering waarneembaar in samenhang tussen motivatie, 
regulatievoorkeur en leerlingenperceptie van de leeromgeving gedurende het 
onderwijsjaar? 

Om deze vier onderzoeksvragen te beantwoorden is een empirisch onderzoek opgezet 
en uitgevoerd, zoals dat in het hoofdstuk 3 beschreven wordt. 
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3. METHODE 
 

Dit hoofdstuk gaat over de opzet van het onderzoek en de psychometrische 
kwaliteit van de onderzoeksinstrumenten. Daarbij beschrijven we de steekproef voor 
zowel projectonderwijs als natuurlijk leren. Zoals al is aangegeven in de inleiding 
(Hoofdstuk 1), is de studie in dit proefschrift te karakteriseren als praktijknabij. De 
auteur is tevens ICT-docent en verbonden aan de ICT-academie van het Da Vinci 
College, het ROC waar het onderzoek plaatsvond. Collega’s waren geïnformeerd over 
het onderzoek, maar ze waren niet betrokken bij de opzet en voorbereidingen.  

Er is binnen twee typen leeromgevingen data verzameld, namelijk 
projectonderwijs en natuurlijk leren. De data bestaan uit de percepties van leerlingen 
die een technische MBO opleiding volgden aan het Da Vinci College met betrekking 
tot hun leeromgeving, hun motivatie en regulatievoorkeur. In het onderzoek zijn deze 
percepties door middel van vragenlijsten in kaart gebracht en geanalyseerd met behulp 
van kwantitatieve analyses. De metingen zijn bij verschillende groepen leerlingen 
gedaan in de jaren 2002 (alleen maart), 2003 en 2004, waardoor het onderzoek een 
cross-sectioneel karakter heeft. In Figuur 3.1 staat het design weergegeven. 

 
IM: intrinsieke motivatie; EM: extrinsieke motivatie; ZS: zelfsturing; ES: externe 
sturing; SH: stuurloosheid; PL: perceptie van leeromgeving; PO: projectonderwijs; 
NL: natuurlijk leren 
 
Figuur 3.1. Design van het onderzoek. 
 

In dit praktijknabij onderzoek stellen we de percepties vast van de leerlingen 
binnen twee vernieuwende contexten van het Da Vinci College die de motivatie en 
regulatievoorkeur van de leerlingen beogen te bevorderen. 

In Hoofdstuk 2 werd het theoretisch kader toegelicht: de theoretische basis 
achter de twee leeromgevingen die de context van deze studie vormen, en motivatie en 
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regulatie als belangrijke variabelen waarop de leeromgevingen geacht worden een 
invloed uit te oefenen. Er werd aangegeven welke onderwijspsychologische theorieën 
een basis vormen voor de inrichting van verschillende leeromgevingen, en wat die 
ontwikkelingen inhielden. Tevens beschreven we de wijze waarop de leeromgevingen 
projectonderwijs en natuurlijk leren binnen het Da Vinci College zijn ingericht 
(paragraaf 2.3).  

In dit hoofdstuk starten we met de onderzoeksopzet (paragraaf 3.1) met daarin 
een beschrijving van de respondenten en procedure. Daarna gaan we in op de kwaliteit 
van de verschillende instrumenten die zijn gebruikt om de belangrijke variabelen van 
dit onderzoek te operationaliseren (paragraaf 3.2). Tenslotte worden de analyses 
toegelicht die zijn gebruikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden (paragraaf 3.3 en 
3.4).  
 
3.1 Onderzoeksopzet 
3.1.1 Respondenten 

De groep respondenten voor dit onderzoek is afkomstig van het Da Vinci 
College. In totaal namen 544 leerlingen van een technische beroepsopleiding uit de 
cohorten 2001/2002, 2002/2003 en 2003/2004 deel aan het onderzoek.  
 
Tabel 3.1  
Beschrijvende statistieken respondentengroep 

   
N (544) 

 

 
% 

VMBO 465 85.5 Vooropleiding 
Zij-instroom 79 14.5 
15 1 0.2 
16 117 21.5 
17 203 37.3 
18 109 20.0 
19 63 11.6 
20 36 6.6 
21 8 1.5 

Leeftijd 

22+ 7 1.3 
Vrouw 17 3.1 Geslacht 
Man 527 96.9 
Eerstejaars 425 78.1 
Hogerejaars 96 17.6 

Groep 

BBL 23 4.3 
 

 
Binnen techniek werden de opleidingen “Mobiliteit en transport”, “Energie en 

constructie” en ”Bouwen, wonen en infrastructuur”. aangeboden. Van de respondenten 
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behoorden er 527 tot het mannelijke en 17 tot het vrouwelijk geslacht. Uit het VMBO 
kwamen 465 leerlingen en 79 leerlingen zijn ingestroomd vanuit de vierde klas 
HAVO, VWO of vanuit een andere richting in het MBO. De leeftijd van de leerlingen 
varieerde van 15 tot en met 24 jaar. Uit de beroepsopleidende leerweg (BOL) kwamen 
521 respondenten en 23 leerlingen volgden de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). 
De eerstejaars proefpersonen die de vragenlijst hebben ingevuld vormden zeventig 
procent van het totale aantal eerstejaars leerlingen van het cluster techniek op BOL3-4 
niveau binnen het Da Vinci College. De BBL-leerlingen vormden 50% van het totale 
aantal leerlingen uit de ICT-opleiding. De hogerejaars leerlingen vormden 30% van het 
totale aantal hogerejaars leerlingen uit de ICT-opleiding. De steekproef omvat daarmee 
dus een aanzienlijk deel van de totale (school)populatie van de sector Techniek. 
Kenmerken van de totale steekproef zijn weergegeven in Tabel 3.1. 

De totale dataset bestond uit twee subsets (Tabel 3.2): leerlingen uit 
projectonderwijs en leerlingen die hun opleiding volgden via natuurlijk leren. Tijdens 
het gehele onderzoek heeft deze groep MBO-leerlingen het in de context beschreven 
natuurlijk leren of projectonderwijs gevolgd, waarbij alleen de leerlingen uit 
projectonderwijs gebruik maakten van een elektronische leeromgeving. 
 
3.1.2 Procedure 
Er is een samengestelde vragenlijst in de maanden september en maart van 2002, 2003 
en 2004 door de respondenten onder toezicht van de docent en de onderzoeker 
schriftelijk ingevuld. In Tabel 3.3 staat op welk moment een bepaalde vragenlijst bij 
welke respondenten is afgenomen. Respondenten stelden zich welwillend op bij het 
scoren van de uitspraken, hoewel er geen beloning in het vooruitzicht werd gesteld. 
 
Tabel 3.2  
Respondenten (N) per cohort 

 Cohort 

 2001-2002 
(N=113) 

2002-2003 
(N=243) 

2003-2004 
(N=188)  

 Sep 
 

Mrt 
 

Sep 
 

Mrt 
 

Sub 
Tot. 

Sep 
 

Mrt 
 

Sub 
Tot. 

Tot.* 

 
Leeromgeving 

         

Projectonderwijs - 113 120   175 174 178   126 150 437 
Natuurlijk leren - - 68    45 69 86    53 38 107 

Totaal - 113 188   220 243 264   179 188 544 
 

Noot. *Het totaal kan afwijken van de voormeting (september) en de nameting (maart), 
omdat een aantal respondenten aan alleen de voormeting dan wel aan alleen de 
nameting deelnam. 
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De vragenlijsten waren bij de vijf metingen identiek. Elke lijst met vragen en 

uitspraken konden de leerlingen binnen ongeveer 45 minuten doorwerken en invullen. 
De afname leverde geen organisatorische problemen op. Aan de respondenten werd 
gegarandeerd, dat de informatie vertrouwelijk behandeld werd. Docenten kregen geen 
inzage in de geretourneerde vragenlijsten. 

Om bij het uitwerken en invullen van de vragen- en uitsprakenlijsten een zekere 
mate van uniformiteit na te streven werd aan de volgende instructies gehouden: 

- op de vragenlijsten stond een korte introductie voor de leerlingen; er werd 
geen extra informatie gegeven; 

- tijdens het invullen werden geen aanwijzingen aan de leerlingen verstrekt; 
- na het invullen van de lijsten met vragen en uitspraken werden ze  weer 

ingenomen; 
- er werd niets nabesproken. 
Tevens werden aanwezige docenten verzocht zowel voor als na het afnemen van 

de lijsten geen commentaar te geven op het onderzoek, noch op de vragen en 
uitspraken. De docenten hebben zich aan dit verzoek gehouden. 

De samengestelde vragenlijst was voorzien van een korte inleiding waarin de 
leerlingen werd uitgelegd dat het de bedoeling was om hun meningen kenbaar te 
maken over hun motivatie, sturing en over de (elektronische) leeromgeving.  

Omdat het ging om hun meningen en opvattingen werd benadrukt dat de vragen 
en uitspraken niets te maken hadden met toetsen en dat er geen punten waren te 
verdienen. Daarbij werd de verwachting uitgesproken dat ze serieus zouden werken, 
niet met elkaar zouden overleggen en dat ze niet te lang bij een vraag stil zouden staan, 
omdat het de bedoeling was dat de hele lijst afgewerkt zou worden. Op elk blad met 
antwoorden of scores dienden de leerlingen naast hun naam drie achtergrondgegevens 
te noteren (vooropleiding, leeftijd en geslacht), zodat gegevens van leerlingen van 
verschillende meetmomenten gekoppeld konden worden. Ondanks de mogelijkheid om 
anoniem te blijven, hebben bijna alle leerlingen hun naam op de antwoordbladen 
ingevuld. 
 
3.2 De onderzoeksinstrumenten 
3.2.1 Regulatievoorkeur 

De samengestelde vragenlijst bevatte onder meer items over motivatie en 
regulatievoorkeur. Vragen over regulatievoorkeur (28 items) waren afkomstig uit de 
Inventaris Leerstijlen voor het Voortgezet Onderwijs (Vermunt & Roosendaal, 1994). 
Bij de vragen over regulatievoorkeur gaven de leerlingen op een 5-puntsschaal aan, in 
welke mate zij bij het studeren gebruik maakten van de beschreven studieactiviteit. De 
schaal varieerde van: (1) ik doe dit zelden of nooit, tot (5) ik doe dit (vrijwel) altijd. De 
vragen over regulatievoorkeur zijn opgenomen in bijlage A. 
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Tabel 3.3  
Afgenomen vragenlijst per meetmoment 
 
Meetmoment 
 

 
Dataset 

 
Vragenlijst 

 
Opleiding 

 
2002 (mrt) 

 
Projectonderwijs 

 
Motivatie + 
Regulatie + ELO1 

 
Informatie en 
Communicatie 
Technologie 

2002 (sep) /  
2003 (mrt) 

Projectonderwijs Motivatie + 
Regulatie + ELO + 
Projectmatig 
werken 

Informatie en 
Communicatie 
Technologie 

2002 (sep) /  
2003 (mrt) 

Natuurlijk leren Motivatie + 
Regulatie + 
Projectmatig 
werken 

Mobiliteit en 
transport / Energie 
en constructie / 
Bouwen, wonen en 
infrastructuur 

2003 (sep) /  
2004 (mrt) 

Projectonderwijs Motivatie + 
Regulatie + ELO + 
Projectmatig 
werken 

Informatie en 
Communicatie 
Technologie 

2003 (sep) /  
2004 (mrt) 

Natuurlijk leren Motivatie + 
Regulatie + 
Projectmatig 
werken 

Mobiliteit en 
transport / Energie 
en constructie / 
Bouwen, wonen en 
infrastructuur 
 

 
 

Om de betrouwbaarheid vast te stellen is in dit onderzoek gebruik gemaakt 
van de Cronbach’s Alpha met de volgende betrouwbaarheidscriteria: α = <.60: zwak, α 
=.60 < α < .70: voldoende, α =>.70: goed (Carmines & Zeller, 1979). Slaats (1999) 
rapporteerde met behulp van de Inventaris Leerstijlen voor het Middelbaar 
Beroepsonderwijs betrouwbaarheden voor de regulatieschalen van .67 tot .68. Zij 
voerde een exploratieve factoranalyse op de items uit om de validiteit van haar 
vragenlijst te onderzoeken. Deze analyses bevestigden de indeling van items in hun 
oorspronkelijke schalen. Er werden in haar onderzoek geen items verwijderd. Van 
Amelsvoort (1999) gebruikte de Inventaris Leerstijlen voor het Voortgezet Onderwijs 
en vond in zijn onderzoek betrouwbaarheden voor de regulatieschalen van .61 tot .80. 
                                                 
1 In het cursusjaar 2001/2002 werd de vragenlijst over projectmatig werken niet 
afgenomen. 
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Over samenhangen tussen de regulatieschalen binnen de Inventaris Leerstijlen werd 
door deze beide auteurs niet gerapporteerd. 

Na het invoeren van de gegevens in SPSS werd met Mplus (Muthén & 
Muthén, 1999) een confirmatieve factoranalyse uitgevoerd op de items om te testen of 
de items pasten binnen hun a-priori schalen (respectievelijk zelfsturing, externe sturing 
en stuurloosheid) en om te testen of mogelijke samenhangen tussen 
regulatievoorkeuren gevonden konden worden. Uit de overall fitmaten (zie Tabel 3.6) 
van de confirmatieve factoranalyses blijkt dat voor een model met drie 
regulatievoorkeuren de overall fit voldoende is (CFI/TLI=.95)2. Ook de fitmaten die 
gericht zijn op de mate waarin een model variantie onverklaard laat, de zogenaamde 
residuele fitmaten, geven aanwijzingen dat de factorstructuur terugkeert (SRMR< .05 
RMSEA < .06)3. Tabel 3.6 laat zien dat de structuur iets beter bij de data past in maart 
(aan het eind van een jaar onderwijs) dan in september (aan het begin van een jaar 
onderwijs). De range van de gestandaardiseerde factorladingen in de totale dataset 
bedraagt .33 tot .69, waarbij de meeste factorladingen groter dan .40 zijn (zie bijlage 
A). Bovendien laat een t-toets zien dat alle afzonderlijke factorladingen statistisch 
significant (>1.96) zijn. De range in percentage variantie in de items die wordt 
verklaard door het model ligt tussen 10.8% en 48.1% (zie bijlage A). De onderlinge 
samenhang tussen zelfsturing en externe sturing bedraagt -.14. Tussen zelfsturing en 
stuurloosheid is de samenhang .68 en tussen externe sturing en stuurloosheid bedraagt 
deze .09. Niet alleen kunnen de drie regulatievoorkeuren dus goed worden 
gerepliceerd in de data, zij blijken bovendien voldoende onafhankelijk. 

Op basis van de factoranalyses zijn betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd, waarbij 
de hoogte van de gecorrigeerde item-(schaal) totaalcorrelatie het criterium was voor 
verwijdering van items. Indien deze item-(schaal) restcorrelatie zo laag was dat 
verwijdering van dat item een hogere interne consistentie tot gevolg had voor de 
desbetreffende schaal, uitgedrukt in Cronbach’s alpha, zou dat item worden 
verwijderd. Met betrekking tot de regulatieschalen zijn de volgende items verwijderd: 

- Ik leer al mijn lesstof op dezelfde manier (externe sturing: v2); 
- Ik leer alles precies zoals in het boek staat (externe sturing: v8); 
- Ik bestudeer de lesstof in de volgorde waarin die in het leerboek staat (externe 

sturing: v19); 
- Bij het leren oefen ik grondig in het oplossen van de opgaven (externe 

sturing: v22); 
- Als ik alle opgaven die bij een bepaald hoofdstuk horen, kan maken, vind ik 

dat ik voldoende heb geleerd (externe sturing: v28). 

                                                 
2 CFI=Comparative Fit Index, TLI=Tucker-Lewis Index; beide fitmaten geven aan in 
hoeverre het model bij de data past in vergelijking met helemaal geen model. CFI en 
TLI kunnen tussen 0 en 1 liggen, waarbij waarden van .95 en hoger goede modelfit 
indiceren (Schumacker, 2004). 
3 SRMR=Squared Root Mean Residual, RMSEA=Root Mean Squared Error of 
Approximation. Beide waarden kunnen tussen 0 en 1 liggen, waarbij een waarde van 
.05 of lager goede modelfit indiceren (Schumacker, 2004). 
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In Tabel 3.7 zijn voor de verschillende schalen van de samengestelde vragenlijst 
de coëfficiënten van interne consistentie (Cronbach’s α) voor de totale proefgroep 
weergegeven. Voor de regulatievoorkeur gelden redelijke tot goede betrouwbaarheden 
(zelfsturing α ≥ .84, externe sturing α ≥ .73, stuurloosheid α ≥ .68). 

Vervolgens zijn schaalscores berekend: het gemiddelde van items op de schaal, 
getransformeerd naar een score tussen 0 en 1. Daardoor representeren scores de 
behaalde ratio van de maximaal mogelijk haalbare score. Een score van 0.5 betekent 
dan 50% van de maximum haalbare score en een score van 0.6 staat voor 60% van de 
maximum haalbare score. In Tabel 3.7 blijkt dat de berekende gemiddelde waarde voor 
de component zelfsturing (.41) onder het schaalmidden ligt. Ook de waarden voor de 
andere twee schalen liggen op of onder het schaalmidden. Dit betekent dat leerlingen 
een lage voorkeur voor regulatie in het algemeen en voor zelfsturing in het bijzonder 
hebben. In Tabel 3.4 staan de gevonden factoren, alsmede per schaal de twee items 
met de grootste factorladingen. 

 
Tabel 3.4  
Factoren, sterk ladende voorbeeld items van regulatievoorkeur (met factorladingen) 
 
F1 

 
F2 

 
F3 

 
Item 
 

.72   v23 Om te bepalen of ik de stof beheers, probeer ik 
voorbeelden en problemen om op te lossen te bedenken. 

.62   v11 Als ik een nieuw onderwerp ga leren, denk ik eerst na over 
de manier waarop ik dat het beste kan doen. 

 .69  v5 Om na te gaan of ik de lesstof begrijp maak ik gebruik van 
opgaven die in het boek staan of die de docent opgeeft. 

 .61  v14 Ik maak de opgaven in het boek om te bepalen dat ik de 
lesstof goed beheers. 

  .68 v9 Ik merk dat ik het moeilijk vind om te bepalen of ik de 
lesstof voldoende beheers. 

  .59 v3 Als ik aan het leren ben merk ik dat ik niet goed weet wat 
ik wel moet onthouden en wat niet.  

 
 
 
3.2.2 Motivatie 

Vragen over motivatie (20 items) waren eveneens afkomstig uit het onderzoek 
van Slaats (1999). Zij verrichtte onderzoek naar leerstijlen in het MBO en construeerde 
in dit verband onder meer de ILS-MBO Leeroriëntaties met daarin vragen over 
motivatie op basis van een interviewstudie.  

Slaats (199) meldde betrouwbaarheden voor extrinsieke motivatie van .82 en 
intrinsieke motivatie variërend van .88 bij MBO-leerlingen. Over samenhangen tussen 
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de regulatieschalen en motivatieschalen werd door haar niet gerapporteerd, maar op 
basis van de theorie (Ryan & Deci, 2000) verwachten we een positieve samenhang. 
De vragen over motivatie zijn opgenomen in bijlage B. Bij de vragen over motivatie 
gaven leerlingen op een 5-puntsschaal aan, in hoeverre de opvatting overeenkwam met 
hun eigen motieven. Deze schaal varieert van: (1) helemaal mee oneens, tot (5) 
helemaal mee eens. 

In onze studie is ook voor dit onderdeel een confirmatieve factoranalyse 
uitgevoerd op de items om te testen of de items pasten binnen hun a-priori schalen 
(respectievelijk intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie) en om te testen of de 
verwachte positieve samenhang teruggevonden kon worden. In Tabel 3.5 staan de 
gevonden factoren en het percentage variantie dat ze verklaren, alsmede per schaal de 
twee items met de hoogste factorladingen. 
 
Tabel 3.5  
Factoren, sterk ladende voorbeeld items van motivatie (met factorladingen) 
 
F1 

 
F2 

 
Item 
 

 
.75 

  
v32 Ik heb deze opleiding gekozen omdat het werk dat ik er 

straks mee kan doen mij interesseert. 
.68  v42 Ik heb voor deze studierichting gekozen omdat die mij 

erg aantrok. 
 .66 v48 Ik heb voor deze opleiding gekozen, omdat ik een goede 

baan wil. 
 .64 v46 Ik doe een opleiding omdat ik een diploma wil hebben. 

 
 
 

In Tabel 3.6 kan verder de totale modelfit worden gevonden over het totale 
databestand en per meetmoment. Uit de confirmatieve factoranalyses blijkt dat voor de 
motivatie de overall fit voldoende is (CFI/TLI = .95). Ook de residuele fitmaten geven 
aanwijzingen dat de factorstructuur terugkeert (SRMR < .05; RMSEA < .06). Uit 
Tabel 3.6 blijkt dat de structuur beter past bij de data in maart dan in september. Dit 
komt overeen met de eerdere trend die we ook bij de regulatievoorkeuren vonden. 

De range van de factorladingen bedraagt .30 tot .75 (alle factorladingen zijn 
statistisch significant) en de range in percentage variantie in de items die wordt 
verklaard door het model ligt tussen de 9.4% en 56.7% (zie bijlage B). De onderlinge 
samenhang tussen intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie is .56, hetgeen in 
overeenstemming is met de theorie. 

Na deze factoranalyses zijn betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd, waarbij de 
hoogte van de gecorrigeerde item-(schaal) totaalcorrelatie het criterium was voor 
verwijdering van items. Niet alle items over motivatie bleken bij te dragen aan de 
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betrouwbaarheid. Binnen de motivatieschalen zijn dan ook de volgende items 
verwijderd: 

- Na deze (MBO) opleiding wil ik doorstromen naar het HBO (extrinsieke 
motivatie: v30); 

- Mijn belangrijkste doel bij deze opleiding is mezelf voor te bereiden op een 
beroep (extrinsieke motivatie : v35); 

- Ik wil voor mezelf uitproberen of ik een MBO-opleiding aan kan (intrinsieke 
motivatie: v37); 

- Ik doe deze opleiding omdat mijn ouders de opleiding goed vinden 
(extrinsieke motivatie: v41). 

 
 
Tabel 3.6  
Fitmaten voor confirmatieve factoranalyse voor motivatie, regulatievoorkeur, 
elektronische leeromgeving (ELO) en projectmatig werken 

 
 
χ2 
 

df p CFI TLI RMSEA SRMR 

         
alles 345.655 104 < .001 .95 .94 .050 .050 
sept 255.044 104 < .001 .93 .91 .060 .063 

Motivatie 

maart 206.259 104 < .001 .96 .95 .043 .049 
         

alles 458.84 211 < .001 .95 .94 .035 .043 
sept 313.65 211 < .001 .94 .92 .035 .051 

Regulatievoor-
keur maart 355.59 211 < .001 .95 .94 .036 .047 
         

alles 281.266 113 < .001 .96 .95 .049 .040 
sept 170.387 113 < .001 .95 .94 .045 .051 

ELO 

maart 263.187 113 < .001 .94 .93 .060 .052 
         

alles 259.565 126 < .001 .98 .97 .036 .030 
sept 240.724 126 < .001 .92 .90 .048 .050 

Projectmatig 
werken 

maart 228.326 126 < .001 .97 .96 .043 .037 
 
 

In Tabel 3.7 zijn voor de verschillende schalen van de samengestelde vragenlijst 
de coëfficiënten van interne consistentie (Cronbach’s α) voor de totale proefgroep 
weergegeven. Voor de motivatieschalen vonden we goede betrouwbaarheden 
(intrinsieke motivatie α ≥ .82, extrinsieke motivatie α ≥ .71). 
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Vervolgens zijn schaalscores berekend: gemiddelde van items op de schaal 

getransformeerd naar score tussen 0 en 1. Uit Tabel 3.7 blijkt dat leerlingen zowel een 
redelijk hoge intrinsieke als extrinsieke motivatie hebben (respectievelijk .70 en .73). 
 
 
Tabel 3.7  
Aantal items per schaal, gemiddelde schaalscores (M), standaarddeviaties (Sd), aantal 
respondenten (N), Cronbach’s alpha (α) 
 
N=544 

 
Aantal 
items 

 
M (Sd) 

 
α 

 
 

   

Motivatie Intrinsieke motivatie 7 .70  (.18) .82 
 Extrinsieke motivatie 10 .73  (.16) .71 
    
Regulatievoorkeur Zelfsturing 11 .41  (.17) .84 

Externe sturing 6 .52  (.18) .73 
Stuurloosheid 6 .37  (.17) .68 

    
Elektronische leeromgeving (N=365) 17 .44  (.18) .91 
    
Projectmatig werken (N=437) 18 .54  (.17) .81 

    
 
 
3.2.3 Projectmatig werken 

De vragenlijst over projectmatig werken bestond uit 20 vragen. De vragen 
waren gebaseerd op de Engagement theory (Kearsly & Shneiderman, 1998), namelijk 
de aspecten interactie (6 items), constructie (7 items) en donatie (7 items) en zijn 
gemaakt door de onderzoeker. De vragen werden in november 2001 als vooronderzoek 
voorgelegd aan 15 leerlingen uit de ICT-opleiding. Zij kregen de vraag of ze de 
vragenlijsten wilden invullen en of ze suggesties voor verbetering hadden. Deze 
leerlingen hadden geen suggesties voor verbetering over de vragenlijst projectmatig 
werken. Ook gaven zij aan de items goed te begrijpen. 

Binnen leeromgevingsonderzoek wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten die 
zijn gericht op het in kaart brengen van klassenpercepties (bijvoorbeeld: “wij zijn 
tevreden over de docent”) en vragenlijsten die zijn gericht op het in kaart brengen van 
persoonlijke percepties (bijvoorbeeld: “ik ben tevreden over de docent”, vgl. den Brok, 
Brekelmans, & Wubbels, 2006). De formulering van vragenlijsten over de 
(elektronische) leeromgeving in dit onderzoek sluit aan bij de tweede variant, 
persoonlijke percepties. Dat betekent, dat wij verwachten dat de Engagement theory 
aanwezig zou moeten zijn op het niveau van de leerlingen (niet per se die van de klas).  
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Bij de vragen over projectmatig werken gaven respondenten op een 5-puntsschaal aan, 
in hoeverre de stelling overeenkwam met hun eigen beeld. Deze schaal varieert van: 
(1) helemaal mee oneens, tot (5) helemaal mee eens. 

Net als bij de voorgaande onderdelen is een confirmatieve factoranalyse 
uitgevoerd op de items om te testen of de items pasten binnen hun drie a-priori 
schalen. Wegens de focus op persoonlijke percepties is ervoor gekozen de analyses op 
leerling-niveau uit te voeren (bij klassenpercepties zou een analyse op klasniveau 
logischer zijn geweest). Voorafgaand aan het onderzoek was het de opzet om 
vanuit de Engagement theory de leerlingenperceptie van projectmatig werken te 
onderzoeken. Hoe de items a-priori zijn gekoppeld aan de componenten uit deze 
theorie is terug te vinden in bijlage C. De modelfit voor een model met drie schalen 
bleek redelijk (CFI=.94, SRMR=.05), maar bleek ook ruimte te laten voor verdere 
verbetering (TLI=.93, RMSEA=06). Bovendien kwamen de elementen interactie, 
constructie en donatie uit de confirmatieve factoranalyse niet duidelijk naar voren. Uit 
de confirmatieve factoranalyses bleek dat items weliswaar significante ladingen 
hadden op hun a-priori schalen, maar dat de vooraf bedoelde factoren veel overlap 
vertoonden. Interactie vertoonde met constructie een samenhang van r=.85 en met 
donatie een samenhang van r=.81. Constructie vertoonde met donatie zelfs een 
samenhang van r=.96. Op basis van de hoge onderlinge samenhang tussen de factoren 
is daarom vervolgens besloten om een 1 factormodel te toetsen. Indien wordt gekozen 
voor 1 factor blijkt de overall fit voldoende (CFI/TLI = .95). Ook de residuele fitmaten 
geven aanwijzingen dat 1 factor voldoet (SRMR <.05; RMSEA < .06). Uit Tabel 3.6 
blijkt verder dat het model beter bij de data past in maart dan in september 
(vergelijkbaar met de andere variabelen). De range in de factorladingen bedraagt .25 
tot .74 (alle factorladingen zijn statistisch significant) en de range in percentage 
variantie in de items die wordt verklaard ligt tussen 6.1% en 55.2% (zie Bijlage C). 

In Tabel 3.8 staat de getoetste factor en het percentage variantie die hij 
verklaart, alsmede de twee items met de sterkste factorladingen. Hieruit blijkt dat deze 
schaal het beste kan worden omschreven als “tevredenheid met de leeromgeving”. 

 
Tabel 3.8  
Factoren, sterk ladende voorbeeld items van leerlingenperceptie van de leeromgeving 
(met factorladingen)  
 
F1 

 
Item 
 

 
.77 

 
v81 Ik ben in het algemeen tevreden over projectmatig werken. 

.74 v80 Het werken aan projecten sluit aan bij mijn manier van denken. 
 

 
Na deze factoranalyses zijn betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd, waarbij de 

hoogte van de gecorrigeerde item-(schaal) totaalcorrelatie het criterium was voor 
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verwijdering van items. Binnen de schaal Tevredenheid over de leeromgeving zijn de 
volgende items verwijderd: 

- Samenwerken aan projecten vind ik moeilijk (74); 
- Ik werk alleen aan een project tijdens projectdagen (90). 

Uit Tabel 3.7 blijkt de schaal met betrekking tot de tevredenheid van leerlingen over 
de leeromgeving de betrouwbaarheid goed (α ≥ .81). 

Vervolgens is een schaalscore berekend: het gemiddelde van items op de 
schaal getransformeerd naar een score tussen 0 en 1. Uit Tabel 3.7 blijkt dat leerlingen 
gemiddeld genomen matig tevreden zijn over hun leeromgeving (score van .54). 
 
3.2.4 Elektronische leeromgeving 

De vragenlijst over de elektronische leeromgeving bestond uit 21 vragen. Ook 
de vragen over een elektronische leeromgeving zijn geconstrueerd naar aanleiding van 
de Engagement theory (Kearsly & Shneiderman, 1998), waarbij is uitgegaan van 
interactie (8 items), constructie (7 items) en donatie (6 items). Deze items zijn 
opgenomen in bijlage D. Ook deze vragen werden in een vooronderzoek voorgelegd 
aan 15 leerlingen uit de ICT-opleiding met de vraag of ze de vragenlijsten wilden 
invullen en of ze suggesties voor verbetering hadden. Deze leerlingen hadden enkele 
suggesties voor verbetering over de vragenlijst. Zo werd bijvoorbeeld elektronische 
leeromgeving afgekort tot “ELO”. Hun opmerkingen zijn verwerkt in de versie die 
later in dit onderzoek is gebruikt.  

De items met betrekking tot de elektronische leeromgeving zijn, net als die 
van de leeromgeving zelf, geformuleerd in termen van persoonlijke percepties. Bij de 
vragen over de elektronische leeromgeving gaven leerlingen op een 5-puntsschaal aan, 
in hoeverre de stelling overeenkwam met hun eigen beeld. Deze schaal varieert van: 
(1) helemaal mee oneens, tot (5) helemaal mee eens. 

Net als bij de voorgaande onderdelen is een confirmatieve factoranalyse 
uitgevoerd op de items op leerling-niveau om te testen of de items pasten binnen hun 
a-priori schalen. Voorafgaand aan de vragenlijstafname waren de volgende schalen in 
het instrument beoogd met betrekking tot de elektronische leeromgeving: interactie, 
constructie en donatie. Een model met de drie genoemde factoren bleek niet goed bij 
de data te passen (CFI=.90, TLI=.88, RMSEA=.08, SRMR=.06). Bovendien bleek ook 
in dit model voor de elektronische leeromgeving een onderling sterke samenhang te 
bestaan tussen de factoren interactie, constructie en donatie. Interactie vertoonde met 
constructie namelijk een samenhang van r=.95 en met donatie een samenhang van 
r=.97. Constructie en donatie vertoonden een samenhang van r=.94. Analoog aan het 
voorgaande instrument is daarom vervolgens ook voor de elektronische leeromgeving 
een model met één overall factor getoetst. Indien wordt gekozen voor één factor blijkt 
de overall fit voldoende (CFI/TLI = .95). De residuele fitmaten geven ook 
aanwijzingen dat één factor voldoet (SRMR <.05; RMSEA < .06). Uit Tabel 3.6 blijkt 
dat het model minder goed bij de data past in maart dan in september; dit is 
tegenovergesteld aan de trend bij de andere instrumenten. De range in de 
factorladingen bedraagt .48 tot .74 (alle factoren zijn statistisch significant) en de range 
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in percentage variantie in de items die wordt verklaard is 23.1% tot 55.0% (zie Bijlage 
D). 

In Tabel 3.9 staat de getoetste factor en het percentage variantie die hij 
verklaart, alsmede de twee items met de grootste factorladingen. Hieruit kan worden 
afgeleid dat de schaal het beste kan worden geduid als “Tevredenheid over de 
elektronische leeromgeving”. In Tabel 3.6 kan verder de totale modelfit worden 
gevonden over het totale databestand en per meetmoment.  

Na deze factoranalyses zijn betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd, waarbij de 
hoogte van de gecorrigeerde item-(schaal) totaalcorrelatie het criterium was voor 
verwijdering van items. Met betrekking tot de schaal Tevredenheid over de 
elektronische leeromgeving zijn de volgende items verwijderd: 

- De opdrachten in de ELO vind ik makkelijk (v63); 
- Ik gebruik de ELO omdat ik de inhoud interessant vind (v66); 
- De opdrachten in de ELO vind ik moeilijk (v67); 
- Ik gebruik de ELO alleen tijdens projectdagen (v68). 

 
 

Tabel 3.9  
Factoren, sterk ladende voorbeeld items van de elektronische leeromgeving (met 
factorladingen) 
  
F1 

 
Item 
 

 
.71 

 
v61 Ik werk in het algemeen met plezier aan de opdrachten in de ELO. 

.65 v65 Ik word gestimuleerd om in de ELO te werken. 
 

 
 
Uit Tabel 3.7 blijkt dat de schaal met betrekking tot de tevredenheid over de 

elektronische leeromgeving een goede betrouwbaarheid heeft (α ≥ .90). 
Vervolgens is een schaalscore berekend: het gemiddelde van items op de 

schaal getransformeerd naar score tussen 0 en 1. Uit Tabel 3.7 blijkt dat leerlingen 
matig tot laag tevreden zijn over de elektronische leeromgeving (score van .44). 
 
3.3 Analyses 

Om de eerste en tweede onderzoeksvraag te beantwoorden zijn met behulp 
van multilevel analyses (MLN voor Windows) verschillen tussen leerlingen 
vergeleken. De twee niveaus in de analyses waren die van de leerlingen (als 
individuen) en van de klassen (of groepen) waartoe de leerlingen behoorden. Voor de 
eerste onderzoeksvraag zijn de schaalscores in maart gebruikt en voor de tweede 
onderzoeksvraag verschilscores tussen maart en september (nameting - voormeting). 
Als eerste werd een leeg model geanalyseerd (een model zonder onafhankelijke 
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variabelen), waaruit de verdeling van variantie op de beide niveaus kon worden 
afgeleid, waarna de modellen opgebouwd werden met in eerste instantie het type 
leeromgeving (natuurlijk leren versus projectonderwijs), vervolgens de meting in 
september (voormeting) en daarna de volgende achtergrondvariabelen: cohort, 
vooropleiding, leeftijd, geslacht, leerweg (BOL/BBL), leerjaar. Tenslotte werden de 
schaalscores op de vormen van motivatie, regulatievoorkeuren en leerlingenperceptie 
(aan het begin van het schooljaar) toegevoegd als verklarende variabelen.  

In de analyses is het type leeromgeving opgenomen als een dummy-variabele, 
waarbij projectonderwijs de score 1 kreeg (natuurlijk leren is de baseline). De 
variabele cohort is opgenomen als een ordinale variabele, waarbij cohort 2001-2002 de 
score 0 kreeg, cohort 2002-2003 de score 1 en cohort 2003-2004 de score 2. De 
variabele geslacht is eveneens opgenomen als een dummy-variabele, waarbij meisjes 
de score 1 kregen (jongens vormen de baseline). Ook leerweg is opgenomen als 
dummy-variabele, waarbij BBL de score 1 kreeg (BOL is de baseline). Leerjaar is 
opgenomen als ordinale variabele, met leerjaar 1 als score 0, leerjaar 2 als score 1 en 
leerjaar 3 als score 2. Vooropleiding is meegenomen als dummy-variabele, waarbij de 
score 1 is toegekend aan zij-instroom (VMBO is de baseline). De overige variabelen 
zijn meegenomen zoals zij zijn gemeten, d.w.z. de schaalscores op hun range tussen 0 
en 1 en leeftijd in jaren. 
 Vervolgens is een effect size berekend voor alle variabelen die statistisch 
significant bleken (de verhouding tussen hun coëfficiënt en standaard error was 
tenminste 1.96). De effectsize is bepaald volgens Snijders en Bosker (1999). In de 
rapportage worden de coëfficiënten, meetfouten en effect sizes gerapporteerd. Ook 
wordt de modelverbetering onderzocht, het verschil tussen modellen in –2 x 
loglikelihood (dat het verschil tussen model en data aangeeft) in relatie tot het aantal 
vrijheidsgraden (aantal toegevoegde variabelen). In de analyses worden de variantie op 
beide niveaus en de verklaarde variantie op beide niveaus gerapporteerd.  
 Voor de tweede onderzoeksvraag zijn tevens verschilscores opgedeeld in 
categorieën (afname, gelijk, toename), waarbij de standaardmeetfout is gebruikt om te 
bepalen of er sprake was van een toename (positief verschil > standaardmeetfout) of 
afname (negatief verschil > standaardmeetfout). Voor motivatie, regulatievoorkeur en 
leeromgeving zijn frequenties in deze categorieën verschilscores bepaald, alsmede 
(relatieve) frequenties per leeromgeving. Deze rapportage in “effectcategorieën” is 
zowel op leerling- als klasniveau uitgevoerd. 

Door middel van correlatieanalyses wordt voor de derde vraag onderzocht 
welke verbanden bestaan tussen de scores op intrinsieke motivatie, extrinsieke 
motivatie, zelfsturing, externe sturing, stuurloosheid, tevredenheid over de 
leeromgeving en tevredenheid over de elektronische leeromgeving. Deze correlaties 
zijn bepaald voor het totale databestand (meting maart) en voor de twee afzonderlijke 
leeromgevingen. 

De vierde onderzoeksvraag - hoe de samenhang tussen motivatie, 
regulatievoorkeur en perceptie van de leeromgeving van leerlingen gedurende het 
onderwijsjaar verschuiven - is beantwoord met een vergelijking tussen correlaties van 
onafhankelijke steekproeven (two correlations on independent groups) op de 
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samenhangen van de variabelen tussen september en maart. Hierbij wordt Fisher’s Z 
berekend. De volgende waarden worden gerapporteerd: correlatiecoëfficiënten (R) in 
september en maart, het aantal respondenten (N), het verschil tussen september en 
maart per variabele (D), de standaarddeviatie (sd), Fisher’s Z  (Z) en de 
overschrijdingskans (p). Indien de Z-waarde negatief is, is er sprake van afname van 
de samenhang. 

 
3.4 Conclusies met betrekking tot de meetinstrumenten 

In dit hoofdstuk zijn de variabelen gemeten waarbij de betrouwbaarheid is 
nagegaan. Met betrekking tot de motivatie, regulatievoorkeur en perceptie van de 
leeromgeving van leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs blijkt het 
samengestelde instrument voldoende betrouwbaar om deze componenten bij de 
proefgroep te onderzoeken. Bovendien kwamen de in de theorie onderscheiden 
vormen van motivatie en regulatievoorkeuren ook uit de validiteitsanalyses naar voren. 

De vragen over het werken met een elektronische leeromgeving resulteerden 
in één factor. Met andere woorden: leerlingen onderscheiden geen componenten met 
betrekking tot hun perceptie van de elektronische leeromgeving, maar beoordelen de 
omgeving als één geheel. Voorafgaand aan het onderzoek was het de opzet om 
vanuit de Engagement theory de leerlingenperceptie van projectmatig werken te 
onderzoeken. De elementen interactie, constructie en donatie kwamen uit een 
confirmatieve factoranalyse niet naar voren. Ook voor de percepties van de 
leeromgeving geldt dus dat leerlingen geen onderscheid maken tussen afzonderlijke 
componenten, maar de omgeving beoordelen als één geheel. 
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4. RESULTATEN 
 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de motivatie, regulatievoorkeur en 
percepties van de leeromgeving van MBO-leerlingen die hebben deelgenomen aan 
projectonderwijs of natuurlijk leren binnen het Da Vinci College.  

In paragraaf 4.1 wordt de eerste onderzoeksvraag behandeld: Welke 
verschillen zijn er tussen leerlingen aan het eind van een jaar onderwijs in de context 
van natuurlijk leren/projectonderwijs wat betreft hun motivatie, regulatievoorkeur en 
perceptie van de leeromgeving en in hoeverre hebben deze verschillen te maken met 
individuele leerlingen en/of de klas waarin zij zitten? Door middel van 
staafdiagrammen die de scores op de 5 meetmomenten weergeven worden deze 
analyses visueel ondersteund. Vervolgens gaan we in paragraaf 4.2 in op de tweede 
vraag, die gaat over welke verschillen er bestaan in ontwikkeling van motivatie, 
regulatievoorkeur en percepties over de leeromgeving tussen leerlingen. In paragraaf 
4.3 komt de derde vraag aan de orde: welke relaties bestaan tussen motivatie, 
regulatievoorkeur en perceptie van de leeromgeving in de context van het Da Vinci 
College? Paragraaf 4.4 bevat de resultaten voor de vierde vraag: welke verandering is 
waarneembaar in de samenhang tussen motivatie, regulatievoorkeur en 
leerlingenperceptie van de leeromgeving gedurende het onderwijsjaar? In paragraaf 4.5 
worden de belangrijkste conclusies op een rij gezet. 
 
4.1 Verschillen tussen leerlingen in motivatie, regulatievoorkeur en percepties van 
de leeromgeving aan het einde van het schooljaar 

In deze paragraaf onderzoeken we verschillen in motivatie, regulatievoorkeur 
en perceptie van de leeromgeving van leerlingen tussen leerlingen uit het 
projectonderwijs en natuurlijk leren aan het einde van het schooljaar. 
 
Intrinsieke motivatie  

Tabel 4.1 toont verschillen in intrinsieke motivatie tussen leerlingen in maart. 
Zoals ook al is gerapporteerd in hoofdstuk 3.5, blijken leerlingen redelijk intrinsiek 
gemotiveerd te zijn (het lege model laat een score van .70 zien). Verder blijkt dat 
71.9% van alle verschillen in intrinsieke motivatie hebben te maken met leerling-
factoren, terwijl 28.1% van de verschillen te maken heeft met klassen. Dit betekent dat 
de klas een bepalende factor is voor de intrinsieke motivatie, en daarmee ook 
(potentieel) de leeromgeving en de wijze waarop de docent binnen die leeromgeving 
opereert. Ook toont Tabel 4.1 verschillen in intrinsieke motivatie tussen leerlingen in 
de leeromgevingen projectonderwijs en natuurlijk leren (kolom 2 en verder). 
Leerlingen uit natuurlijk leren tonen aan het eind van een jaar onderwijs meer 
intrinsieke motivatie dan leerlingen uit projectonderwijs. Het type leeromgeving 
verklaart 3.1% van de totale variantie in intrinsieke motivatie, alle verklaarde variantie 
ligt op het niveau van de leerling. Indien echter gecontroleerd wordt voor de meting in 
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september (reeds aanwezige intrinsieke motivatie), verdwijnen de verschillen tussen 
leerlingen uit de twee leeromgevingen. Het blijkt dat de voormeting 28.1% van de 
variantie in intrinsieke motivatie verklaart, meer in het bijzonder alle verschillen die er 
tussen klassen bestaan.  

 
Tabel 4.1  
Resultaten van de multilevel analyses op verschillen in intrinsieke motivatie tussen 
leerlingen in maart (standaard meetfouten staan tussen haakjes) 

  
Leeg 

 
Leer- 

omgeving 
 

 
Leerom-
geving + 

Voor-
meting 

 

 
Leerom-
geving + 
Variabele 

 
Leerom-
geving + 
Totaal 

 

 
Effect- 

size 

 
Intrinsieke motivatie 

 
.70 (.01) 

 
.73 (.02) 

 
.13 (.06) 

 
.01 (.18) 

 
-.12 (.18) 

 

       
Leeromgeving  -.04 (.02)* ns ns ns ns 
Voormeting   .78 (.08)* .75 (.08)* .73 (.07)* .649 
Cohort    ns -.05 (.02)* -.044 
Vooropleiding    ns ns ns 
Leeftijd    ns ns ns 
Geslacht    ns ns ns 
Bol/bbl    ns ns ns 
Leerjaar    ns ns ns 
Externe sturing      ns ns 
Zelfsturing     ns ns 
Stuurloosheid     ns ns 
Perceptie van 
leeromgeving 

    .21 (.07)* .18 

       
Percentage variantie       
Leerling 71.9 68.8 68.8 68.8 62.5  
Klas 28.1 28.1 0 0 0  
Verklaard - 3.1 31.2 31.2 37.5  
-2* log(like) 347.665 352.727 205.794 210.442 240.615  
Verschil log (df) - 5.6 (1) 146.93 (1) 4.7 (6) 30.2 (4) 

 
 

Noot. ns = Niet Significant (p<.05). 
 

 
Als er gecontroleerd wordt voor andere variabelen (cohort, vooropleiding, 

leeftijd, geslacht, leerweg (BOL/BBL), leerjaar, externe sturing, zelfsturing, 
stuurloosheid en perceptie van de leeromgeving), blijven de verschillen tussen de 
leeromgevingen niet-significant. Wel hebben de achtergrondvariabelen cohort en de 
perceptie van de leeromgeving een significant effect op de intrinsieke motivatie. 
Leerlingen uit latere cohorten blijken minder intrinsiek gemotiveerd dan leerlingen uit 
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eerdere cohorten (ongeacht de leeromgeving waarin zij zaten). Naarmate leerlingen 
meer tevreden zijn over de leeromgeving (interactie, donatie, constructie) is hun 
intrinsieke motivatie ook hoger. De effect size van leeromgeving is te karakteriseren 
als klein (d.w.z. effect size < .20) en komt overeen met een kwart van het effect dat de 
voormeting heeft. Aan de andere kant is de effect size van leeromgeving vier keer zo 
sterk dan de effect size van cohort. De effect size van de voormeting is te omschrijven 
als groot (> .50). Achtergrondkenmerken van de leerling (sexe, BOL/BBL, leeftijd, 
vooropleiding en leerjaar) blijken niet significant samen te hangen met intrinsieke 
motivatie. 
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Figuur 4.1. Gemiddelde intrinsieke motivatie tijdens de meetmomenten. 

 
 
Datzelfde geldt ook voor de regulatievoorkeuren (aan het begin van het schooljaar). 
Cohort en leeromgeving verklaren 5.3% van de totale variantie in intrinsieke 
motivatie, geheel op het niveau van de leerling. Alle variabelen tezamen verklaren in 
totaal 37.5% van de verschillen in intrinsieke motivatie. Figuur 4.1, waarin de 
tijdstippen onderling met elkaar zijn vergeleken, illustreert de intrinsieke motivatie van 
leerlingen gedurende de vijf meetmomenten. De intrinsieke motivatie is met name bij 
projectonderwijs in maart lager dan in september, maar laat voor beide 
leeromgevingen een lagere intinsieke motivatie zien over de tijd heen. 
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Extrinsieke motivatie 

Tabel 4.2 (lege model) laat zien dat leerlingen gemiddeld genomen redelijk 
extrinsiek gemotiveerd zijn (score van .74), zoals ook al bleek in hoofdstuk 3.5. Tabel 
4.2 laat tevens zien dat 41.4% van alle verschillen in extrinsieke motivatie te maken 
hebben met het niveau van de leerling, en dat 58.6% van de verschillen zijn terug te 
voeren op verschillen tussen klassen. Er zijn verschillen in extrinsieke motivatie van 
leerlingen in maart tussen de leeromgevingen projectonderwijs en natuurlijk leren. In 
natuurlijk leren hebben leerlingen meer extrinsieke motivatie. Type leeromgeving 
verklaart echter geen variantie, hoewel het verschil in –2xLoglikelihood (-5.6 op 1 
vrijheidsgraad) wel significant is. Indien gecontroleerd wordt voor de meting in 
september (voormeting), verdwijnen de verschillen tussen de leeromgevingen. De 
voormeting verklaart 3.5% van de totale variantie; alle verklaarde variantie ligt op het 
niveau van de leerling. Als er gecontroleerd wordt voor andere variabelen (cohort, 
vooropleiding, leeftijd, geslacht, leerweg (BOL/BBL), leerjaar, externe sturing, 
zelfsturing, stuurloosheid en perceptie van de leeromgeving), blijven de verschillen bij 
leerlingen uit de twee leeromgevingen niet-significant. 
De achtergrondvariabelen cohort, externe sturing en de perceptie van de leeromgeving 
hebben een significant effect op de extrinsieke motivatie. Leerlingen uit latere 
cohorten zijn minder extrinsiek gemotiveerd dan leerlingen uit eerdere cohorten, 
ongeacht de leeromgeving waarin zij zaten. Naarmate leerlingen meer voorkeur 
hebben voor externe sturing, zijn zij ook meer extern gemotiveerd. De effect size van 
externe sturing blijkt anderhalf keer zo groot als de effect size van de leeromgeving. 
De effect size van de leeromgeving is op zijn beurt weer 2.5 keer zo sterk als de effect 
size van cohort. Echter, al deze effecten zijn te karakteriseren als klein op basis van 
hun effect size; de effect size van de voormeting als matig. Tenslotte blijkt dat, 
naarmate leerlingen meer tevreden zijn over de leeromgeving, zij ook meer extrinsiek 
gemotiveerd zijn. Cohort verklaart 3.4% van de totale variantie (alle verklaarde 
variantie ligt op het klasniveau) en perceptie van de leeromgeving en externe sturing 
verklaren 6.9% van de variantie in extrinsieke motivatie, alle verklaarde variantie 
bevindt zich op het niveau van de klas. De meeste leerlingkenmerken, alsmede de 
overige regulatievoorkeuren (buiten externe regulatie) blijken niet significant samen te 
hangen met extrinsieke motivatie. 

Figuur 4.2 toont de extrinsieke motivatie van leerlingen gedurende de vijf 
meetmomenten. De extrinsieke motivatie is bij projectonderwijs in maart lager dan in 
september. Bij natuurlijk leren blijft de extrinsieke motivatie redelijk stabiel. 
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Figuur 4.2. Gemiddelde extrinsieke motivatie tijdens de meetmomenten. 
 
Zelfsturing  

In Tabel 4.3 staan de uitkomsten van de multilevel analyses op de voorkeur 
voor zelfsturing. Uit het lege model voor zelfsturing blijkt dat leerlingen weinig 
voorkeur hebben voor zelfsturing (score van .41) en dat verschillen tussen leerlingen 
voor 61.3% op het niveau van de leerling liggen en voor 38.7% te maken hebben met 
verschillen tussen klassen. Uit Tabel 4.3 blijkt verder dat er in maart geen verschillen 
zijn in zelfsturing tussen de leeromgevingen projectonderwijs en natuurlijk leren.  
Indien gecontroleerd wordt voor de meting in september (voormeting), blijven de 
verschillen tussen de leeromgevingen niet significant. Het blijkt dat de voormeting 
41.9% van de zelfsturing verklaart, waarvan ongeveer de helft op het niveau van de 
klas en de andere helft op het niveau van de leerling. 
Wat betreft het klasniveau wordt tweederde van de variantie op dat niveau dus 
verklaard door aanvankelijke verschillen in zelfsturingsvoorkeur, op het niveau van de 
leerling gaat het om een kwart van de variantie van dat niveau. Als er gecontroleerd 
wordt voor andere variabelen (cohort, vooropleiding, leeftijd, geslacht, leerweg 
(BOL/BBL), leerjaar, externe sturing, stuurloosheid en perceptie van de 
leeromgeving), blijven de verschillen tussen de leeromgevingen niet significant. 
De achtergrondvariabelen intrinsieke motivatie en perceptie van de leeromgeving 
hebben een samenhang met de zelfsturing. Naarmate leerlingen meer intrinsiek 
gemotiveerd zijn, hebben zij een hogere voorkeur voor zelfsturing. Naarmate 
leerlingen meer tevreden zijn over de leeromgeving (interactie, constructie, donatie) 
blijkt dat zij ook meer voorkeur hebben voor zelfsturing. 
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Tabel 4.2  
Resultaten van multilevel analyses op verschillen in extrinsieke motivatie tussen 
leerlingen in maart (standaard meetfouten staan tussen haakjes) 

  
Leeg 

 
Leer- 

omgeving 
 

 
Leerom-
geving + 

Voor-
meting 

 

 
Leerom-
geving + 
Variabele 

 
Leerom-
geving + 
Totaal 

 

 
Effect- 

size 

 
Extrinsieke motivatie 

 
.74 (.01) 

 
.77 (.02) 

 
.35 (.07) 

 
.50 (.20) 

 
.28 (.21) 

 

       
Leeromgeving  -.04 (.02)* ns ns ns ns 
Voormeting   .51 (.09)* .48 (.09)* .42 (.09)* .34 
Cohort    -.05 (.02)* -.06 (.02)* -.05 
Vooropleiding    ns ns ns 
Leeftijd    ns ns ns 
Geslacht    ns ns ns 
Bol/bbl    ns ns ns 
Leerjaar    ns ns ns 
Externe sturing      .24 (.08)* .20 
Zelfsturing     ns ns 
Stuurloosheid     ns ns 
Perceptie van 
leeromgeving 

    .16 (.08)* .13 

       
Percentage variantie       
Leerling 58.6 58.6 58.6 55.2 48.3  
Klas 41.4 41.4 37.9 37.9 37.9  
Verklaard - 0 3.5 6.9 13.8  
-2* log(like) 453.786 459.455 161.648 168.916 196.503  
Verschil log (df) 
 

- 5.7 (1) 297.87 (1) 7.28 (6) 27.58 (4)  

Noot. ns = Niet significant (p<.05). 
 
 
De effect size van de leeromgeving is anderhalf keer zo sterk als de effect size van 
intrinsieke motivatie. De effect size van perceptie van de leeromgeving is te 
karakteriseren als matig, dat van de voormeting eveneens als matig. Het blijkt dat deze 
twee variabelen 3.1% extra variantie in zelfsturing verklaren. Verder blijken de meeste 
leerlingkenmerken niet significant samen te hangen met de voorkeur voor zelfsturing.
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Tabel 4.3  
Resultaten van multilevel analyses op verschillen in zelfsturing in maart (standaard 
meetfouten staan tussen haakjes) 

  
Leeg 

 
Leer-

omgeving

 
Leer-

omgeving + 
Voormeting 

 
Leer-

omgeving + 
Variabele 

 
Leer-

omgeving + 
Totaal 

 

 
Effect-

size 

 
Zelfsturing 

 
.41 (.01) 

 
.42 (.02)

 
.20 (.03) 

 
-.03 (.16) 

 
-.11 (.20) 

 

       
Leeromgeving  ns ns ns ns ns 
Voormeting   .60 (.06)* .59 (.06)* .59 (.06)* .49 
Cohort    ns ns ns 
Vooropleiding    ns ns ns 
Leeftijd    ns ns ns 
Geslacht    ns ns ns 
BOL/BBL    ns ns ns 
Leerjaar    ns ns ns 
Intrinsieke 
motivatie  

    .15 (.07)* .14 

Extrinsieke 
motivatie 

    ns ns 

Perceptie van 
leeromgeving 

    .24 (.07)* .23 

       
Percentage 
variantie 

      

Leerling 61.3 61.3 45.2 45.2 45.2  
Klas 38.7 38.7 12.9 9.8 9.8  
Verklaard - 0 41.9 45.0 45.0  
-2* log(like) 366.324 366.702 254.278 260.747 198.585  
Verschil log (df) 
 

- 0.38 (1) 112.42 (1) 6.47 (6) 62.16 (3)  

Noot. ns = Niet Significant (p<.05). 
 
 
 

Figuur 4.3 toont voor zowel projectonderwijs als natuurlijk leren een relatief 
stabiele zelfsturing gedurende de vijf meetmomenten. Bij projectonderwijs is een 
ietwat lagere zelfsturing te zien, terwijl natuurlijk leren een piek kent in maart 2003 en 
vervolgens daalt. 
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Figuur 4.3. Gemiddelde zelfsturing tijdens de meetmomenten. 
 
Externe sturing 
Uit Tabel 4.4 (leeg model) blijkt dat leerlingen een matige voorkeur hebben voor 
externe sturing (score van .53). Ook blijken 67.7% van de verschillen in voorkeur voor 
externe sturing terug te voeren op verschillen tussen leerlingen, en heeft 32.3% van de 
verschillen te maken met verschillen tussen klassen. 
Er zijn verschillen in maart tussen leerlingen uit de leeromgevingen projectonderwijs 
en natuurlijk leren. Bij natuurlijk leren hebben leerlingen meer voorkeur voor externe 
sturing. Het type leeromgeving verklaart 3.2% van de totale variantie. Indien 
gecontroleerd wordt voor de meting in september (voormeting), worden de verschillen 
tussen de leeromgevingen niet significant. Het blijkt dat de voormeting 22.5% van de 
verschillen in voorkeur voor externe sturing verklaart, geheel op het niveau van de 
klas. Als er gecontroleerd wordt voor andere variabelen (cohort, vooropleiding, 
leeftijd, geslacht, leerweg (BOL/BBL), leerjaar, zelfsturing, stuurloosheid en perceptie 
van de leeromgeving), blijven de verschillen tussen de leeromgevingen niet significant. 
Wel hebben de achtergrondvariabelen extrinsieke motivatie en de perceptie van de 
leeromgeving een verband met de externe sturing. Naarmate leerlingen meer extrinsiek 
gemotiveerd zijn, blijken zij ook meer voorkeur te hebben voor externe sturing. 
Naarmate leerlingen meer tevreden zijn over de leeromgeving blijken zij meer 
voorkeur te hebben voor externe sturing. De effect size van leeromgeving is te 
kenschetsen als matig en is qua sterkte vergelijkbaar met de voormeting. De effect size 
van de leeromgeving (en voormeting) is anderhalf keer zo sterk als de effect size van 
extrinsieke motivatie. Het blijkt dat deze variabelen 3.3% van de externe sturing 
verklaren, geheel op het niveau van de klas. In totaal verklaren alle variabelen 29% 
van de variantie in externe sturing. 
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Tabel 4.4  
Resultaten van multilevel analyses op verschillen in externe sturing in maart 
(standaard meetfouten staan tussen haakjes) 

  
Leeg 

 
Leer-

omgeving 

 
Leer-

omgeving + 
Voormeting

 
Leer-

omgeving + 
Variabele 

 
Leer-

omgeving + 
Totaal 

 

 
Effect-

size 

 
Externe sturing 

 
.53 (.01) 

 
.56 (.02) 

 
.28 (.04) 

 
.031 (.19) 

 
-.01 (.20) 

 

       
Leeromgeving  -.04 

(.02)* 
ns ns ns ns 

Voormeting   .44 (.07)* .44 (.07)* .44 (.07)* .37 
Cohort    ns ns ns 
Vooropleiding    ns ns ns 
Leeftijd    ns ns ns 
Geslacht    ns ns ns 
BOL/BBL    ns ns ns 
Leerjaar    ns ns ns 
Intrinsieke 
motivatie  

    ns ns 

Extrinsieke 
motivatie 

    .22 (.07)* .20 

Perceptie van 
leeromgeving 

    .39 (.08)* .35 

       
Percentage 
variantie 

      

Leerling 67.7 64.5 64.5 64.5 64.5  
Klas 32.3 32.3 9.8 9.8 6.5  
Verklaard - 3.2 25.7 25.7 29.0  
-2* log(like) 359.756 363.747 178.815 181.060 190.714  
Verschil log (df) 
 

- 3.71 (1) 184.94 (1) 2.24 (6) 9.65 (3)  

Noot. ns=Niet Significant (p<.05). 
 

Figuur 4.4 illustreert dat de externe sturing van leerlingen uit zowel 
projectonderwijs als uit natuurlijk leren in maart telkens lager is dan die in september. 
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Figuur 4.4. Gemiddelde externe sturing tijdens de meetmomenten. 
 
Stuurloosheid 

Leerlingen blijken weinig voorkeur voor stuurloosheid te hebben in maart 
(score van .37, zie Tabel 4.5 leeg model). Verder blijkt dat verschillen in voorkeur 
voor stuurloosheid meer te maken hebben met factoren op het niveau van de leerling 
(66.7%) en minder met factoren op het niveau van de klas (33.3%). Tabel 4.4 (kolom 2 
en verder) toont verschillen in stuurloosheid in maart tussen de leeromgevingen 
projectonderwijs en natuurlijk leren. In projectonderwijs zijn leerlingen stuurlozer. 
 Hoewel het model een significante verbetering is ten opzichte van het lege 
model (verschil van 6.2 in loglikelihood op 1 vrijheidsgraad), blijkt type leeromgeving 
geen variantie in voorkeur voor stuurloosheid te verklaren. Indien gecontroleerd wordt 
voor de meting in september (voormeting), worden de verschillen tussen de 
leeromgevingen niet significant. Aanvankelijke verschillen in voorkeur voor 
stuurloosheid verklaren voor 20.5% de uiteindelijke verschillen in stuurloosheid, 
geheel op het niveau van de leerling.  

Als er gecontroleerd wordt voor andere variabelen (cohort, vooropleiding, 
leeftijd, geslacht, leerweg (bol/bbl), leerjaar, externe sturing, zelfsturing en perceptie 
van de leeromgeving), blijven de verschillen tussen de leeromgevingen niet-
significant.  

De achtergrondvariabelen cohort en de perceptie van de leeromgeving hebben 
een relatie met de stuurloosheid. Leerlingen uit latere cohorten blijken minder 
voorkeur voor stuurloosheid te hebben dan leerlingen uit eerdere cohorten. Verder 
blijkt dat naarmate leerlingen meer tevreden zijn over de leeromgeving, zij minder 
voorkeur blijken te hebben voor stuurloosheid. De effect size van de perceptie van de 
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leeromgeving is matig en vier keer zo sterk als de effect size van cohort. Deze 2 
variabelen verklaren 7.7% extra variantie in stuurloosheid. 

Figuur 4.5 toont de stuurloosheid van leerlingen gedurende de vijf 
meetmomenten, waarbij blijkt dat de stuurloosheid van leerlingen uit projectonderwijs 
hoger is in maart dan in september. De stuurloosheid van leerlingen uit natuurlijk leren 
ontwikkelt zich in positieve richting (e.g. vertoont een dalende trend) in het laatste 
cohort. 
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Figuur 4.5. Gemiddelde stuurloosheid tijdens de meetmomenten. 
 
Perceptie van de leeromgeving 

In Tabel 4.6 staan de verschillen tussen leerlingen in percepties over de 
leeromgeving. Uit Tabel 4.6 blijkt (leeg model) dat leerlingen maar matig tevreden zijn 
over de leeromgeving (score van .54). Verder blijken verschillen in perceptie van de 
leeromgeving voor 61.3% te maken te hebben met factoren op leerlingniveau en voor 
38.7% met factoren op klasniveau. Tabel 4.6 toont verschillen in perceptie van de 
leeromgeving in maart tussen de leeromgevingen projectonderwijs en natuurlijk leren. 
In natuurlijk leren zijn leerlingen meer tevreden. Het type leeromgeving verklaart 
6.4% van de variantie in tevredenheid over de leeromgeving; al deze verklaarde 
variantie ligt op het klasniveau. Indien gecontroleerd wordt voor de meting in 
september (voormeting), blijven de verschillen tussen de leeromgevingen overeind.  

Het blijkt dat de voormeting 29% van de perceptie van de leeromgeving 
verklaart, geheel op het niveau van de leerling. Als er gecontroleerd wordt voor andere 
variabelen blijkt dat cohort, externe sturing, stuurloosheid en intrinsieke motivatie 
ertoe doen. De achtergrondvariabelen cohort en externe sturing hebben een positief 
significant effect op de perceptie van de leeromgeving. Dat betekent dat leerlingen uit 
latere cohorten meer tevreden zijn over de leeromgeving dan leerlingen uit eerdere 
cohorten. Ook blijkt dat leerlingen met een sterkere voorkeur voor externe sturing een 
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positiever beeld hebben van de leeromgeving.  Ook leerlingen die meer intrinsiek 
gemotiveerd zijn, hebben een positiever beeld over de leeromgeving. De 
achtergrondvariabele voorkeur voor stuurloosheid heeft een negatieve invloed op de 
perceptie van de leeromgeving. Naarmate leerlingen dus meer voorkeur voor 
stuurloosheid hebben, zijn zij minder tevreden over de leeromgeving.  
 
Tabel 4.5  
Resultaten van multilevel analyses op verschillen in stuurloosheid in maart (standaard 
meetfouten staan tussen haakjes) 

  
Leeg 

 
Leer-

omgeving

 
Leer-

omgeving + 
Voormeting 

 
Leer-

omgeving + 
Variabele 

 
Leer-

omgeving + 
Totaal 

 

 
Effect-

size 

 
Stuurloosheid 

 
.37 (.01) 

 
.33 (.02)

 
.24 (.04) 

 
.439 (.20) 

 
.76 (.23) 

 

       
Leeromgeving  .05 

(.02)* 
ns .062 

(.032)* 
Ns ns 

Voormeting   .37 (.08)* .39 (.08)* ns ns 
Cohort    ns -.07 (.03)* -.06 
Vooropleiding    ns ns ns 
Leeftijd    ns ns ns 
Geslacht    ns ns ns 
BOL/BBLl    ns ns ns 
Leerjaar    ns ns ns 
Intrinsieke 
motivatie  

    ns ns 

Extrinsieke 
motivatie 

    ns ns 

Perceptie van 
leeromgeving 

    -.24 (.08)* -.22 

       
Percentage 
variantie 

      

Leerling 66.7 66.7 46.2 46.2 46.2  
Klas 33.3 33.3 33.3 25.6 25.6  
Verklaard - 0 20.5 28.2 28.2  
-2* log(like) 354.745 361.945 143.535 157.209 145.142  
Verschil log (df) 
 

- 7.19 (1) 218.43 (1) 13.69 (6) 12.07 (3)  

Noot. ns=Niet Significant (p<.05). 
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De effect size van intrinsieke motivatie en de voormeting zijn het sterkst, 
maar qua sterkte te omschrijven als matig; de effect size van de andere variabelen is de 
helft tot een kwart zo sterk als de effect size van intrinsieke motivatie en de 
voormeting. Deze vier variabelen verklaren 12.9% van de perceptie van de 
leeromgeving, geheel op het niveau van de klas. 
 
Tabel 4.6  
Resultaten van multilevel analyses op verschillen tussen leerlingen in tevredenheid 
over de leeromgeving in maart (standaard meetfouten staan tussen haakjes) 

  
Leeg 

 
Leer-

omgeving

 
Leer-

omgeving + 
Voormeting 

 
Leer-

omgeving + 
Variabele 

 
Leer-

omgeving + 
Totaal 

 

 
Effect-

size 

 
Perceptie van 
leeromgeving 

 
.54 (.01)

 
.66 (.02)

 
.32 (.06) 

 
.353 (.19) 

 
.39 (.18) 

 

       
Leeromgeving  -.15 

(.02)* 
-.10 (.03)* -.11 (.03)* -.10 (.03)* -.06 

Voormeting   .48 (.09)* .51 (.09)* .33 (.09)* .20 
Cohort    .05 (.02)* .04 (.02)* .03 
Vooropleiding    ns ns ns 
Leeftijd    ns ns ns 
Geslacht    ns ns ns 
BOL/BBL    ns ns ns 
Leerjaar    ns ns ns 
Externe sturing     .19 (.07)* .12 
Zelfsturing     ns ns 
Stuurloosheid     -.13 (.05)* -.08 
Extrinsieke 
motivatie 

    ns ns 

Intrinsieke 
motivatie 

    .13 (.06)* .20 

       
Percentage variantie       
Leerling 61.3 61.3 32.3 32.3 32.3  
Klas 38.7 32.3 32.3 32.3 19.4  
Verklaard - 6.4 35.4 35.4 48.3  
-2* log(like) 289.243 352.723 228.074 235.263 272.037  
Verschil log (df) 
 

- 63.48 (1) 124.65 (1) 7.19 (6) 36.78 (5)  

Noot. ns=Niet Significant (p<.05). 
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Alle variabelen tezamen verklaren 48.3% van de variantie in tevredenheid over de 
leeromgeving. 

In figuur 4.6 wordt de perceptie van leerlingen over de leeromgeving grafisch 
weergegeven. Deze illustratie laat zien dat leerlingen uit natuurlijk leren meer tevreden 
zijn over de leeromgeving dan leerlingen uit projectonderwijs. 
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Figuur 4.6. Gemiddelde perceptie van de leeromgeving tijdens de meetmomenten. 

 
4.2 Verschillen in ontwikkeling van motivatie, regulatie en perceptie 

In de vorige paragraaf zijn verschillen tussen leerlingen aan het eind van het 
schooljaar in motivatie, regulatievoorkeur en leerlingenperceptie van de leeromgeving 
onderzocht. Deze paragraaf gaat over verschillen in ontwikkeling (ofwel verschilscores 
tussen september en maart in een onderwijsjaar) van motivatie, regulatievoorkeur en 
leerlingenperceptie. 
 
Intrinsieke motivatie  

Tabel 4.7 (leeg model) geeft aan dat er een negatieve verschilscore is voor 
intrinsieke motivatie. Dit betekent dat leerlingen gemiddeld genomen een afname in 
intrinsieke motivatie gedurende het schooljaar vertonen. De verschillen die er in 
verschilscores te vinden zijn, blijken geheel te maken hebben met verschillen tussen 
leerlingen; er is geen variantie in verschilscores aangetroffen tussen klassen. Niet 
verwonderlijk is het dan ook dat er geen verschil in verschilscores voor intrinsieke 
motivatie wordt aangetroffen tussen leerlingen uit de leeromgevingen projectonderwijs 
en natuurlijk leren. Als er gecontroleerd wordt voor andere variabelen (cohort, 
vooropleiding, leeftijd, geslacht, leerweg (bol/bbl) en leerjaar), blijven de verschillen 
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tussen de leeromgevingen niet significant. Er zijn geen achtergrondvariabelen die met 
de verschilscores in intrinsieke motivatie in verband staan. 
 
Tabel 4.7 
Resultaten van multilevel analyses op verschilscores in intrinsieke motivatie 
(standaard meetfouten staan tussen haakjes) 
 
September – Maart 
 

 
Leeg 

 
Leer-

omgeving 

 
Leeromgeving + 

Variabele 
 

 
Effect-

size 

 
Intrinsieke motivatie 

 
-.06 (.01) 

 
-.04 (.02) 

 
-.12 (.18) 

 

     
Leeromgeving  ns ns ns 
Cohort   ns ns 
Vooropleiding   ns ns 
Leeftijd   ns ns 
Geslacht   ns ns 
BOL/BBLl   ns ns 
Leerjaar   ns ns 
     
Percentage variantie     
Leerling 100.0 100.0 100.0  
Klas 0 0 0  
Verklaard - 0 0  
-2* log(like) 195.175 196.751 199.787  
Verschil log (df) 
 

- 1.57 (1) 3.04 (6)  

Noot. ns=Niet Significant (p<.05). 
 

Tabel 4.8, die gaat over aantallen leerlingen die een dalende, stijgende of 
gelijkblijvende trend vertonen, toont dat de intrinsieke motivatie bij (iets) meer 
leerlingen in natuurlijk leren (36%) toeneemt dan bij leerlingen in projectonderwijs 
(35%). De intrinsieke motivatie neemt bij meer leerlingen in projectonderwijs (61%) af 
dan in natuurlijk leren (56%). De intrinsieke motivatie blijft bij meer leerlingen uit 
natuurlijk leren gelijk (8%) dan bij leerlingen uit projectonderwijs (4%). 

Tabel 4.9, die het aantal klassen met een dalende, stijgende of gelijkblijvende 
trend bevat, toont dat de intrinsieke motivatie bij één klas binnen het natuurlijk leren 
(20%) toeneemt, terwijl geen van de groepen binnen projectonderwijs een toename 
vertoont. De intrinsieke motivatie neemt bij meer klassen in projectonderwijs (9 
klassen, of 82%) af dan bij natuurlijk leren (3 klassen, of 60%). De intrinsieke 
motivatie blijft bij één klas meer binnen projectonderwijs leren gelijk (2 klassen of 
18%) dan bij natuurlijk leren (1 klas of 20%). 
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Tabel 4.8  
Frequentieverdeling van groei in motivatie en regulatievoorkeur bij natuurlijk leren en 
projectonderwijs op leerlingniveau 

 
 

 
Natuurlijk leren 

 

 
Projectonderwijs 

 
Intrinsieke motivatie 

  

Afname 124 (56%) 314 (61%) 
Gelijk 18   (8%) 21   (4%) 
Toename 79 (36%) 178 (35%) 

Extrinsieke motivatie   
Afname 126 (57%) 315 (61%) 
Gelijk 8   (4%) 24   (5%) 
Toename 87 (39%) 174 (34%) 

Zelfsturing   
Afname 92 (42%) 285 (56%) 
Gelijk 12   (5%) 28   (5%) 
Toename 117 (53%) 200 (39%) 

Externe sturing   
Afname 120 (54%) 325 (63%) 
Gelijk 8     (4%) 23   (4%)    
Toename 93 (42%) 165 (32%) 

Stuurloosheid   
Afname 102 (46%) 173 (34%) 
Gelijk 7   (3%) 26   (5%) 
Toename 112 (51%) 313 (61%) 

Tevredenheid over de 
elektronische 
leeromgeving 

  

Afname - 415 (81%) 
Gelijk - 5   (1%) 
Toename - 93 (18%) 

Tevredenheid over de 
leeromgeving 

  

Afname 147 (67%) 399 (78%) 
Gelijk 0   (0%) 5   (1%) 
Toename 74 (33%) 109 (21%) 
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Extrinsieke motivatie 
Er is een negatieve verschilscore voor extrinsieke motivatie (Tabel 4.10, leeg 

model). Gemiddeld genomen vertoont extrinsieke motivatie van leerlingen dus een 
dalende trend gedurende het schooljaar. De meeste variatie in verschilscores voor 
extrinsieke motivatie is te vinden tussen klassen (61.1%), 38.9% van de verschillen in 
verschilscores heeft te maken met leerling-factoren. Er is geen verschil in 
verschilscores tussen de leeromgevingen projectonderwijs en natuurlijk leren. Als er 
gecontroleerd wordt voor andere variabelen (cohort, vooropleiding, leeftijd, geslacht, 
leerweg (BOL/BBL) en leerjaar), blijven de verschillen in ontwikkeling tussen de twee 
leeromgevingen niet significant. 

Figuur 4.7 illustreert de groei in motivatie en regulatievoorkeur bij natuurlijk 
leren en projectonderwijs op leerling niveau. Hieruit blijkt dat er weinig verschil is in 
intrinsieke motivatie bij leerlingen van natuurlijk leren en leerlingen van 
projectonderwijs. Dit geldt ook voor de extrinsieke motivatie. De regulatievoorkeuren 
zijn positiever bij natuurlijk leren dan bij projectonderwijs. Meer leerlingen uit 
natuurlijk leren dan leerlingen uit projectonderwijs zijn tevreden over de 
leeromgeving. 
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Figuur 4.7. Frequentieverdeling van groei in motivatie en regulatievoorkeur bij 
natuurlijk leren en projectonderwijs op leerlingniveau. 

 
Tabel 4.8 toont dat de extrinsieke motivatie bij meer leerlingen in natuurlijk 

leren (39%) toeneemt dan bij leerlingen in projectonderwijs (34%). De extrinsieke 
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motivatie neemt bij meer leerlingen in projectonderwijs (61%) af dan in natuurlijk 
leren (57%). Bij weinig leerlingen uit beide leeromgevingen blijft de extrinsieke 
motivatie gelijk (4%). 
 
Tabel 4.9 
Frequentieverdeling van groei in motivatie en regulatievoorkeur bij natuurlijk leren en 
projectonderwijs op klasniveau 

 
 

 
Natuurlijk leren 

 

 
Projectonderwijs 

 
Intrinsieke motivatie 

  

Afname 3 (60%) 9   (82%) 
Gelijk 1 (20%) 2   (18%) 
Toename 1 (20%) 0   (0%) 

Extrinsieke motivatie   
Afname 4 (80%) 11 (100%) 
Gelijk 0   (0%) 0     (0%) 
Toename 1 (20%) 0     (0%) 

Zelfsturing   
Afname 2 (40%) 6   (55%) 
Gelijk 1 (20%) 0     (0%) 
Toename 2 (40%) 5   (45%) 

Externe sturing   
Afname 3 (60%) 11 (100%) 
Gelijk 1 (20%) 0     (0%)    
Toename 1 (20%) 0     (0%) 

Stuurloosheid   
Afname 3 (60%) 0     (0%) 
Gelijk 0   (0%) 0     (0%) 
Toename 2 (40%) 11 (100%) 

Tevredenheid over de 
elektronische 
leeromgeving 

  

Afname - 11 (100%) 
Gelijk - 0     (0%) 
Toename - 0     (0%) 

Tevredenheid over de 
leeromgeving 

  

Afname 4 (80%) 11 (100%) 
Gelijk 1 (20%) 0     (0%) 
Toename 
 

0   (0%) 0 (0%) 
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Tabel 4.9 laat zien dat de extrinsieke motivatie bij één klas binnen het 
natuurlijk leren (20%) toeneemt en bij geen van de klassen binnen projectonderwijs. 
De extrinsieke motivatie neemt bij meer (zelfs alle) klassen in projectonderwijs (11 
klassen of 100%) af dan bij natuurlijk leren  (4 klassen, oftewel 80%). 
 
Zelfsturing  

Tabel 4.11 (leeg model) toont dat er geen dalende of stijgende trend in 
voorkeur voor zelfsturing is te vinden in de leeromgevingen (de verschilscore is -.01 
en niet significant). Verder blijkt dat de ontwikkeling in zelfsturing voor 82.6% heeft 
te maken met leerlingfactoren en voor 17.4% met verschillen tussen klassen.  

Verder laat Tabel 4.11 een verschil in verschilscores zien tussen de 
leeromgevingen projectonderwijs en natuurlijk leren. Bij projectonderwijs zijn deze 
verschillen meer negatief, wat betekent dat de leerlingen minder zelfsturend worden 
binnen deze leeromgeving. Het type leeromgeving verklaart 4.4% van de totale 
variantie in verschilscores in zelfsturing. Al deze variantie ligt op het niveau van de 
klas en omvat een kwart van de totale variantie op het niveau van de klas. Als er 
gecontroleerd wordt voor andere variabelen (cohort, vooropleiding, leeftijd, geslacht, 
leerweg (BOL/BBL) en leerjaar), blijven de verschillen overeind. Er zijn geen 
achtergrondvariabelen die een significant effect op de verschillen in zelfsturing 
hebben. 

Tabel 4.8 toont dat de zelfsturing bij meer leerlingen in natuurlijk leren (53%) 
toeneemt dan bij leerlingen in projectonderwijs (39%). De zelfsturing neemt bij meer 
leerlingen in projectonderwijs (56%) af dan in natuurlijk leren (42%). De zelfsturing 
blijft bij even veel leerlingen uit natuurlijk leren gelijk als bij het aantal leerlingen uit 
projectonderwijs (5%). 

Tabel 4.9 geeft aan dat de zelfsturing bij meer klassen binnen het 
projectonderwijs (5 klassen of 45%) toeneemt dan de groepen binnen natuurlijk leren  
(2 klassen, 40%). De zelfsturing neemt bij meer klassen in projectonderwijs (6 klassen, 
55%) af dan bij natuurlijk leren (2 klassen, 40%). De zelfsturing blijft bij één klas 
binnen natuurlijk leren gelijk (20%) en bij geen van de klassen uit projectonderwijs. 

Figuur 4.8 illustreert dat de intrinsieke motivatie bij meer klassen met 
natuurlijk leren toeneemt dan bij klassen met projectonderwijs. De extrinsieke 
motivatie neemt bij meer klassen uit projectonderwijs af dan uit natuurlijk leren. De 
zelfsturing is redelijk stabiel, terwijl de externe sturing bij meer klassen met natuurlijk 
leren afneemt dan bij klassen met projectonderwijs. De tevredenheid over de 
leeromgeving is bij natuurlijk leren positiever dan bij projectonderwijs. 
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 IM: intrinsieke motivatie; EM: extrinsieke motivatie; ZS: zelfsturing; ES: externe sturing; SH: 
stuurloosheid; ELO: tevredenheid over elektronische leeromgeving; LO: tevredenheid over 
leeromgeving 

Figuur 4.8. Frequentieverdeling van groei in motivatie en regulatievoorkeur bij 
natuurlijk leren en projectonderwijs op klasniveau. 

 
Externe sturing 

Tabel 4.12 laat zien dat er een dalende trend in externe sturing is over beide 
leeromgevingen heen (gemiddelde verschilscore is -.08). Verder blijkt dat verschillen 
in ontwikkeling van voorkeur voor externe sturing volledig zijn terug te voeren op 
verschillen tussen leerlingen. Er is verschil in verschilscores tussen de leeromgevingen 
projectonderwijs en natuurlijk leren. Bij projectonderwijs zijn deze verschillen meer 
negatief, wat betekent dat de leerlingen minder voorkeur krijgen voor externe sturing 
binnen deze leeromgeving.  

Het type leeromgeving verklaart 2.9% van de variantie in verschilscores in 
externe sturing; al deze variantie ligt op het niveau van de leerling. Als er 
gecontroleerd wordt voor andere variabelen (cohort, vooropleiding, leeftijd, geslacht, 
leerweg (BOL/BBL) en leerjaar), blijven de verschillen overeind. Er zijn geen 
achtergrondvariabelen die een significant effect op de verschillen in intrinsieke 
motivatie hebben. 

Tabel 4.8 toont dat de externe sturing bij meer leerlingen in natuurlijk leren 
(42%) toeneemt dan bij leerlingen in projectonderwijs (32%). De externe sturing 
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neemt bij meer leerlingen in projectonderwijs (63%) af dan in natuurlijk leren (54%). 
De externe sturing blijft bij meer leerlingen uit natuurlijk leren (7%) gelijk dan bij het 
aantal leerlingen uit projectonderwijs (5%). 
 
Tabel 4.10 
Resultaten van multilevel analyses op verschilscores in extrinsieke motivatie 
(standaard meetfouten staan tussen haakjes) 
 
September – Maart 

 
Leeg 

 
Leeromgeving 

 
Leeromgeving + 

Variabele 
 

 
Effect-

size 

 
Extrinsieke motivatie 

 
-.05 (.01) 

 
-.04 (.03) 

 
.11 (.21) 

 

     
Leeromgeving  ns ns ns 
Cohort   ns ns 
Vooropleiding   ns ns 
Leeftijd   ns ns 
Geslacht   ns ns 
BOL/BBL   ns ns 
Leerjaar   ns ns 
     
Percentage variantie     
Leerling 38.9 38.9 38.9  
Klas 61.1 61.1 52.8  
Verklaard - 0 8.3  
-2* log(like) -131.670 -131.849 -136.150  
Verschil log (df) 
 

- 0.17 (1) 4.30 (6)  

Noot. ns=Niet Significant (p<.05). 
 

Tabel 4.9 geeft aan dat de externe sturing bij één klas binnen het natuurlijk 
leren (20%) toeneemt en bij geen van de klassen binnen projectonderwijs (0%). De 
externe sturing neemt bij alle klassen in projectonderwijs (11 klassen, 100%) af en bij 
een aantal klassen binnen natuurlijk leren (3 klassen, 60%). De externe sturing blijft bij 
één klas binnen natuurlijk leren gelijk (20%) en bij geen van de klassen uit het 
projectonderwijs. 
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Tabel 4.11 
Resultaten van multilevel analyses op verschilscores in zelfsturing (standaard 
meetfouten staan tussen haakjes) 
 
September – Maart 
 

 
Leeg 

 
Leeromgeving 

 
Leeromgeving + 

Variabele 
 

 
Effect- 

size 

 
Zelfsturing 

 
-.01 (.01) 

 
.06 (.02) 

 
-.17 (.17) 

 

     
Leeromgeving  -.08 (.03)* -.08 (.03)* -.07 
Cohort   ns ns 
Vooropleiding   ns ns 
Leeftijd   ns ns 
Geslacht   ns ns 
BOL/BBL   ns ns 
Leerjaar   ns ns 
     
Percentage 
variantie 

    

Leerling 82.6 82.6 82.6  
Klas 17.4 13.0 13.0  
Verklaard - 4.4 4.4  
-2* log(like) 202.642 211.267 215.313  
Verschil log (df) - 8.63 (1) 4.05 (6) 

 
 

Noot. ns=Niet Significant (p<.05). 
 

Stuurloosheid 
Tabel 4.13 laat een gemiddelde stijging in voorkeur voor stuurloosheid zien 

(leeg model, score van .08). Verschillen voor voorkeur in stuurloosheid zijn voor 66% 
terug te voeren op verschillen tussen leerlingen en voor 34% op verschillen tussen 
klassen. Er is verschil in verschilscores voor stuurloosheid tussen de leeromgevingen 
projectonderwijs en natuurlijk leren. Dit betekent dat leerlingen meer toename in 
stuurloosheid bij projectonderwijs hebben. Hoewel type leeromgeving een significant 
verschil laat zien, verklaart deze variabele geen variantie in de verschilscores op 
stuurloosheid.  
Als er gecontroleerd wordt voor andere variabelen (cohort, vooropleiding, leeftijd, 
geslacht, leerweg (BOL/BBL) en leerjaar), blijken er verschillen voor cohort. 
Leerlingen in latere cohorten blijken een zwakker stijgende trend te hebben dan 
leerlingen in eerdere cohorten. Cohort verklaart 19.1% van de totale variantie in 
verschilscores voor stuurloosheid. Deze variantie ligt geheel op het niveau van de klas, 
en komt overeen met meer dan 56% van de variantie op het niveau van de klas.
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Tabel 4.12 
Resultaten van multilevel analyses op verschilscores in externe sturing (standaard 
meetfouten staan tussen haakjes) 
 
September – Maart 
 

 
Leeg 

 
Leeromgeving 

 
Leeromgeving + 

Variabele 

 
Effect- 

size 
 
Externe sturing 

 
-.08 (.01)

 
-.01 (.03) 

 
.04 (.21) 

 

     
Leeromgeving  -.08 (.03)* -.08 (.03)* -.07 
Cohort   ns ns 
Vooropleiding   ns ns 
Leeftijd   ns ns 
Geslacht   ns ns 
BOL/BBL   ns ns 
Leerjaar   ns ns 
     
Percentage variantie     
Leerling 100 97.1 97.1  
Klas 0.0 0.0 0.0  
Verklaard - 2.9 2.9  
-2* log(like) 113.421 119.244 121.615  
Verschil log (df) - 5.82 (1) 2.37 (6) 

 
 

Noot. ns=Niet Significant (p<.05). 
 

 
Tabel 4.8 toont dat de stuurloosheid bij meer leerlingen in projectonderwijs 

(61%) toeneemt dan bij leerlingen in natuurlijk leren (51%). De stuurloosheid neemt 
bij meer leerlingen in natuurlijk leren (46%) af dan in projectonderwijs (34%). De 
stuurloosheid blijft bij meer leerlingen uit projectonderwijs (5%) gelijk dan bij het 
aantal leerlingen uit natuurlijk leren (3%). 

Tabel 4.9 geeft aan dat de stuurloosheid bij alle klassen binnen het 
projectonderwijs (11 klassen, 100%) toeneemt en bij een deel van de klassen binnen 
natuurlijk leren  (2 klassen, 40%). De stuurloosheid neemt bij 3 klassen in natuurlijk 
leren (60%) af en bij geen van de klassen uit het projectonderwijs. 
 
Perceptie van de leeromgeving 

Tabel 4.14 laat een gemiddeld dalende trend zien in tevredenheid over de 
leeromgeving (score van -.10, leeg model). Verschillen in verschilscores blijken voor 
61.5% terug te voeren op verschillen tussen leerlingen, voor 38.5% op verschillen 
tussen klassen. Uit Tabel 4.14 blijkt verschil in verschilscores tussen de 
leeromgevingen projectonderwijs en natuurlijk leren. Bij projectonderwijs zijn deze 
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verschillen negatiever. Het type leeromgeving verklaart 7.7% van de variantie in 
verschilscores van tevredenheid over de leeromgeving. Al deze verklaarde variantie 
ligt op het niveau van de klas, en komt overeen met 20% van de variantie op 
klasniveau. 

Als er gecontroleerd wordt voor andere variabelen (cohort, vooropleiding, 
leeftijd, geslacht, leerweg (BOL/BBL) en leerjaar), blijken er verschillen voor cohort. 
Dit betekent dat leerlingen uit latere cohorten een minder dalende trend laten zien dan 
leerlingen uit eerdere cohorten. Cohort verklaart 3.9% extra variantie, hetgeen overeen 
komt met 10% van de variantie op klasniveau. Cohort en type leeromgeving verklaren 
dus samen 11.6% van de totale variantie in verschilscores van tevredenheid over de 
leeromgeving. 
 
Tabel 4.13 
Resultaten van multilevel analyses op verschilscores in stuurloosheid (standaard 
meetfouten staan tussen haakjes) 
 
September – Maart 
 

 
Leeg 

 
Leeromgeving

 
Leeromgeving + 

Variabele 

 
Effect-

size 
 
Stuurloosheid 

 
.08 (.01) 

 
.03 (.03) 

 
.33 (.23) 

 

     
Leeromgeving  .06 (.04)* .09 (.04)* .08 
Cohort   -.11 (.03)* -.10 
Vooropleiding   ns ns 
Leeftijd   ns ns 
Geslacht   ns ns 
BOL/BBL   ns ns 
Leerjaar   ns ns 
     
Percentage variantie     
Leerling 66.0 66.0 66.0  
Klas 34.0 34.0 14.9  
Verklaard - 0 19.1  
-2* log(like) 79.890 82.818 98.787  
Verschil log (df) - 2.94 (1) 15.97 (6) 

 
 

Noot. ns=Niet Significant (p<.05). 
 

Tabel 4.8 toont dat de tevredenheid over de leeromgeving bij meer leerlingen 
in natuurlijk leren (33%) toeneemt dan bij leerlingen in projectonderwijs (21%). De 
tevredenheid over de leeromgeving neemt bij meer leerlingen in projectonderwijs 
(78%) af dan in natuurlijk leren (67%). De tevredenheid over de leeromgeving blijft bij 
iets meer leerlingen uit projectonderwijs gelijk (1%) dan bij leerlingen uit natuurlijk 
leren (0%). 
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Tabel 4.9 geeft aan dat de tevredenheid bij één klas binnen het natuurlijk leren  
(20%) gelijk blijft en bij geen van de klassen binnen projectonderwijs (0%). De 
tevredenheid neemt bij alle klassen in projectonderwijs (11 klassen, 100%) af, bij 
natuurlijk leren is sprake van een afname bij het overgrote deel van de klassen (4 
klassen, 80%). 
 
Tabel 4.14  
Resultaten van multilevel analyses op verschilscores in tevredenheid over de 
leeromgeving (standaard meetfouten staan tussen haakjes) 
 
September – Maart 
 

 
Leeg 

 
Leeromgeving 

 
Leeromgeving + 

Variabele 
 

 
Effect- 

size 

 
Tevredenheid over 
de leeromgeving 

 
-.10 (.01)

 
-.02 (.03) 

 
-.00 (.18) 

 

     
Leeromgeving  -.11 (.03)* -.12 (.03)* -.08 
Cohort   .06 (.02)* .04 
Vooropleiding   ns ns 
Leeftijd   ns ns 
Geslacht   ns ns 
BOL/BBL   ns ns 
Leerjaar   ns ns 
     
Percentage variantie     
Leerling 61.5 61.5 61.5  
Klas 38.5 30.8 26.9  
Verklaard - 7.7 11.6  
-2* log(like) 183.697 198.213 207.960  
Verschil log (df) - 14.51 (1) 9.75 (6) 

 
 

Noot. ns=Niet Significant (p<.05). 
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Elektronische leeromgeving 

Percepties over de elektronische leeromgeving laten gemiddeld genomen een 
dalende trend zien gedurende het schooljaar (Tabel 4.15, leeg model, score van -.16). 
Iets meer dan de helft van de variatie in verschilscores voor tevredenheid over de 
elektronische leeromgeving (56.7%) ligt op het niveau van de leerling; 43.3% van de 
variantie ligt op het niveau van de klas. Als er gecontroleerd wordt voor andere 
variabelen (cohort, vooropleiding, leeftijd, geslacht, leerweg (BOL/BBL) en leerjaar), 
blijkt de algemene trend niet meer significant te zijn. Type leeromgeving blijkt een niet 
significant effect te hebben: er zijn dus geen verschillen in de trend tussen 
projectonderwijs en natuurlijk leren. 

Tabel 4.8 toont dat een toename in tevredenheid over de elektronische 
leeromgeving in projectonderwijs bij 18% van de leerlingen plaatsvindt. De 
tevredenheid over de elektronische leeromgeving neemt bij 78% van leerlingen in 
projectonderwijs af. De tevredenheid over de elektronische leeromgeving blijft bij 1% 
van de leerlingen uit projectonderwijs gelijk. 
Tabel 4.9 geeft aan dat bij alle klassen binnen projectonderwijs de tevredenheid over 
de elektronische leeromgeving afneemt. 
 
4.3 Samenhangen tussen motivatie, regulatie en perceptie 

In deze paragraaf worden samenhangen tussen motivatie, regulatievoorkeur 
en leerlingenperceptie onderzocht. De samenhang is klein als de correlatie tussen de .0 
en .2 ligt, matig tussen de .3 en .5 en groot tussen de .6 en .8 (Cohen, 1988). 

Tabel 4.16 toont de samenhangen tussen de vormen van motivatie en 
regulatievoorkeur in de totale dataset. Er is een klein significant positief verband 
tussen zelfsturing en zowel intrinsieke motivatie (r=.24) als extrinsieke motivatie 
(r=.22). Externe sturing heeft een significant positief matig verband met zowel 
intrinsieke (r=.31) als extrinsieke motivatie (r=.34). Dit betekent dat bij een hogere 
motivatie de regulatievoorkeur voor zelfsturing en externe sturing groter wordt. Ook 
kan dit betekenen dat leerlingen met een grotere voorkeur voor zelfsturing of externe 
sturing een hogere motivatie hebben. Wat betreft voorkeur voor stuurloosheid is er een 
groot negatief significant verband met intrinsieke motivatie (r=-.91) en geen verband 
met extrinsieke motivatie. Dit houdt in dat leerlingen met een lagere intrinsieke 
motivatie meer stuurloos zijn of dat juist meer stuurloze leerlingen ook minder 
intrinsiek gemotiveerd zijn. 

De leerlingenperceptie van tevredenheid over de leeromgeving heeft een 
positief klein verband met zowel extrinsieke motivatie (r=.27) als met intrinsieke 
motivatie (r=.29). Dit betekent dat bij een hogere tevredenheid de motivatie (zowel 
intrinsiek als extrinsiek) groter wordt. Ook betekent dit dat leerlingen met een hogere 
motivatie meer tevreden zijn.  

Tevens is er een positief klein significant verband tussen tevredenheid over de 
leeromgeving met zelfsturing (r=.26) en een positief matig verband tussen 
tevredenheid over de leeromgeving en externe sturing (r=.40). Dit houdt in dat 
leerlingen met meer voorkeur voor zelfsturing meer tevreden zijn over de 
leeromgeving. Het significant negatieve verband tussen tevredenheid over de 
leeromgeving en stuurloosheid (r=-.15) is klein. 
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Tabel 4.15   
Resultaten van multilevel analyses op verschilscores in tevredenheid over de 
elektronische leeromgeving (standaard meetfouten staan tussen haakjes) 
 
September – Maart 
 

 
Leeg 

 
Leeromgeving 

 
Leeromgeving 

+ Variabele 

 
Effect- 

Size 
 

 
Elektronische 
leeromgeving 

 
-.16 (.01) 

  
-.12 (.23) 

 

     
Cohort   ns ns 
Vooropleiding   ns ns 
Leeftijd   ns ns 
Geslacht   ns ns 
BOL/BBL   ns ns 
Leerjaar   ns ns 
     
Percentage variantie     
Leerling 56.7  56.7  
Klas 43.3  43.3  
Verklaard -  0  
-2* log(like) 107.192 - 108.864  
Verschil log (df) - - 1.66 (6) 

 
 

Noot. ns=Niet Significant (P<.05). 
 
Projectonderwijs 

Ook toont Tabel 4.16 de relaties tussen de vormen van motivatie en 
regulatievoorkeur binnen projectonderwijs. Er is een klein significant positief verband 
tussen voorkeur voor zelfsturing met zowel intrinsieke motivatie (r=.25) als extrinsieke 
motivatie (r=.22). Externe sturing heeft een matig significant positief verband met 
zowel intrinsieke (r=.33) als extrinsieke motivatie (r=.33). Dit betekent dat bij een 
hogere motivatie de voorkeur voor zelfsturing en externe sturing groter wordt. Ook 
betekent dit dat leerlingen met een grotere voorkeur voor zelfsturing of externe sturing 
een hogere motivatie hebben. Voorkeur voor stuurloosheid kent een groot negatief 
significant verband met intrinsieke motivatie (r=-.81) en een klein significant verband 
met extrinsieke motivatie (r=-.07). Dit houdt in dat leerlingen met een lage motivatie 
meer voorkeur voor stuurloosheid hebben of dat juist leerlingen met een hogere 
voorkeur voor stuurloosheid ook minder gemotiveerd zijn. 

Perceptie van de tevredenheid over de leeromgeving heeft kleine positieve 
verbanden met intrinsieke motivatie (r=.29) en extrinsieke motivatie (r=.20). Dit houdt 
in dat meer gemotiveerde leerlingen meer tevreden zijn over de leeromgeving of 
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andersom. De significante verbanden tussen tevredenheid over de leeromgeving met 
zelfsturing (r=.31) en externe sturing (r=.40) zijn matig. Er is een klein significant 
negatief verband tussen tevredenheid over de leeromgeving en stuurloosheid (r=-.21). 

We vinden terug in Tabel 4.16 dat tevredenheid over de elektronische 
leeromgeving een kleine positieve relatie heeft met intrinsieke motivatie (r=.21), 
extrinsieke motivatie (r=.12), zelfsturing (r=.26) en een matig positief verband met 
externe sturing (r=.36). Tevredenheid over de elektronische leeromgeving heeft een 
groot positief verband met tevredenheid over de leeromgeving (r=.81). 
 
Tabel 4.16 
Correlatie coëfficiënten (Pearson) in maart 

 
Externe 
sturing

 
Intrin-
sieke 
moti-
vatie 
 

 
Extrin-
sieke 
moti-
vatie 

 
Stuur-
loosheid 

 
Perceptie 
van leer-
omgeving 

 
Elektroni-
sche 
leerom-
geving 
 

 
Regulatievoorkeur 

      

Zelfsturing .53** .24** .22** .11  .26**  (.00)  
Externe sturing  .31** .34** -.09  (.03)* .40**    
Stuurloosheid  -.23**   

Motivatie   
Intrinsieke motivatie  .46** -.09  (.03)* .29**    
Extrinsieke motivatie  -.10  (.02)* .27**    

  
Projectonderwijs   
Regulatievoorkeur  

Zelfsturing .53** .25** .22** .12 * .31** .26**  
Externe sturing  .33** .33** -.07  (.01)* .40** .36**  
Stuurloosheid  -.21** -.15** 

Motivatie   
Intrinsieke motivatie  .45** -.09  .29** .21**  
Extrinsieke motivatie  -.10  (.03)* .20** .12*   

Leeromgeving  .81** 
  
Natuurlijk leren  
Regulatievoorkeur   

Zelfsturing .52** .20* .20* .12  .09     (.36)  
Externe sturing  .22    .37** -.12 .34**  
Stuurloosheid  -.16    (.11)  

Motivatie   
Intrinsieke motivatie  .49** -.03  .17    
Extrinsieke motivatie  -.02  .52**  

   
Noot. Vijfpuntsschalen 1-5. * p < .05, ** p < .01 
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Natuurlijk leren 

Voor natuurlijk leren toont Tabel 4.16 een klein significant positief verband 
tussen voorkeur voor zelfsturing en zowel intrinsieke motivatie (r=.12) als extrinsieke 
motivatie (r=.20). Voorkeur voor externe sturing heeft ook een significant klein 
positief verband met intrinsieke motivatie (r=.22) en een matig positief verband met 
extrinsieke motivatie (r=.37).  
 
Tabel 4.17 
Verschillen in samenhang tussen motivatie, regulatie en leerlingenperceptie in maart 

  
R  

(sept) 

 
R  

(maart)

 
N 

(sept) 

 
N 

(maart)

 
D 

(maart-
sept) 

 

 
sd 

 
Z 

 
p 

Projectonderwijs en natuurlijk leren      
 
IM – EM 

 
.355 

 
.458 

 
400 

 
542 

 
-.12 

 
.07 

 
-1.87 

 
.06 

IM – ZS .092 .238 400 542 -.15 .07 -2.27* .02 
IM – ES .186 .309 401 542 -.13 .07 -1.99* .05 
IM – SH -.027 -.091 399 542 .06 .07 .97 .33 
EM – ZS .075 .215 399 544 -.14 .07 -2.17* .03 
EM – ES .198 .340 400 544 -.15 .07 -2.32* .02 
EM – SH -.030 -.103 398 544 .07 .07 1.11 .27 
IM – LO .300 .239 399 429 .07 .07 .94 .35 
IM - ELO .262 .207 247 364 .06 .08 .70 .48 
EM – LO .397 .265 398 437 .15 .07 2.13 .03 
EM – ELO .369 .123 246 365 .26 .08 3.18 .00 
ZS – ES .449 .534 401 544 -.11 .07 -1,70 .09 
ZS – SH .057 .113 399 544 -.06 .07 -.85 .39 
ES – SH -.099 -.091 400 544 -.01 .07 -.12 .90 
ZS – LO .258 .260 399 437 .00 .07 -.03* .98 
ZS - ELO .255 .259 248 365 .00 .08 -.05 .96 
ES – LO .352 .399 400 437 -.05 .07 -.79 .43 
ES - ELO .330 .360 248 365 -.03 .08 -.41 .68 
SH – LO -.204 -.233 398 437 .03 .07 .44 .66 
SH - ELO -.165 -.153 248 365 -.01 .08 -.15 .88 
LO - ELO .708 .810 246 252 -.24 .09 -2.70** .01 

 
* p < .05, ** p < .01 
IM: intrinsieke motivatie; EM: extrinsieke motivatie; ZS: zelfsturing; ES: externe sturing; SH: 
stuurloosheid; ELO: tevredenheid over elektronische leeromgeving; LO: tevredenheid over 
leeromgeving 
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Dit betekent dat bij een hogere motivatie de voorkeur voor zelfsturing en externe 
sturing groter wordt. Ook betekent dit dat leerlingen met een grotere voorkeur voor 
zelfsturing of externe sturing een hogere motivatie hebben. Wat betreft voorkeur voor 
stuurloosheid zijn er geen significante verbanden gevonden. 

Perceptie van tevredenheid over de leeromgeving heeft een groot positief 
verband met extrinsieke motivatie (r=.52) en een matig positief verband met externe 
sturing (r=.34). Dit houdt in dat leerlingen met een hogere externe motivatie of externe 
regulatievoorkeur meer tevreden zijn over de leeromgeving of andersom. Er zijn geen 
verbanden tussen tevredenheid over de leeromgeving met intrinsieke motivatie, 
voorkeur voor zelfsturing en voorkeur voor stuurloosheid. 
 
In deze paragraaf zijn de samenhangen tussen motivatie, regulatievoorkeur en de 
leeromgeving onderzocht. De volgende paragraaf gaat over verandering in samenhang 
tussen motivatie, regulatievoorkeur en leerlingenperceptie aan het eind van het jaar. 
Wat is de aard van die samenhang tussen de variabelen? 
 
4.4 Verandering in samenhang tussen motivatie, regulatie en perceptie 

Tabel 4.17 toont dat de samenhangen tussen intrinsieke motivatie met zowel 
voorkeur voor zelfsturing (z = -.27; p < .05) als voorkeur voor externe sturing (z = -
1.99; p < .05) statistisch significant afnemen. 

Ook de samenhang tussen extrinsieke motivatie met zowel voorkeur voor 
zelfsturing (z = -2.17; p < .05) als voorkeur voor externe sturing (z = -2.32; p < .05) 
neemt af in de totale dataset. Er zijn geen verschillen met betrekking tot voorkeur voor 
stuurloosheid, perceptie van tevredenheid over de leeromgeving en tevredenheid over 
de elektronische leeromgeving. 
 
Projectonderwijs 

Tabel 4.18 toont dat de samenhangen tussen intrinsieke motivatie en voorkeur 
voor externe sturing (z = -2.05; p < .05) statistisch significant afnemen bij 
projectonderwijs. Ook de samenhang tussen extrinsieke motivatie en voorkeur voor 
externe sturing (z = -2.42; p < .05) neemt af.  

Er is een statistisch significante toename in samenhang tussen extrinsieke 
motivatie met de perceptie van tevredenheid over de leeromgeving (z = 1.96; p < .05) 
en met perceptie van de tevredenheid over de elektronische leeromgeving (z = 3.18; p 
< .05). Er zijn geen verschillen in samenhang met betrekking tot intrinsieke motivatie, 
voorkeur voor zelfsturing en voorkeur voor stuurloosheid met de andere variabelen. 
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Tabel 4.18  
Verschil in samenhang tussen motivatie, regulatievoorkeur en leerlingenperceptie in 
maart bij projectonderwijs 

  
R  

(sept) 

 
R  

(maart)

 
N 

(sept) 

 
N 

(maart)

 
D 

(maart-
sept) 

 

 
sd 

 
Z 

 
p 

 
IM – EM 

 
.328 

 
.450 

 
247 

 
436 

 
-.14 

 
.08 

 
-1.80 

 
.07 

IM – ZS .139 .246 248 436 -.11 .08 -1.39 .16 
IM – ES .172 .325 248 436 -.16 .08 -2.05* .04 
IM – SH -.007 -.093 248 436 .09 .08 1.08 .28 
EM – ZS .113 .218 247 437 -.11 .08 -1.35 .18 
EM – ES .148 .330 247 437 -.19 .08 -2.42* .02 
EM – SH .018 -.104 247 437 .12 .08 1.53 .13 
IM – LO .228 .291 246 323 -.07 .09 -.79 .43 
IM - ELO .262 .207 247 364 .06 .08 .70 .48 
EM – LO .350 .196 245 324 .17 .09 1.96* .05 
EM – ELO .369 .123 246 365 .26 .08 3.18** .00 
ZS – ES .493 .537 249 437 -.06 .08 -.75 .45 
ZS – SH .056 .115 249 437 -.06 .08 -.74 .46 
ES – SH -.072 -.074 249 437 .00 .08 .03 .98 
ZS – LO .336 .313 247 324 .03 .08 .30 .76 
ZS - ELO .255 .259 248 365 .00 .08 -.05 .96 
ES – LO .398 .399 247 324 .00 .08 -.01 .99 
ES - ELO .330 .360 248 365 -.03 .08 -.41 .68 
SH – LO -.225 -.205 247 324 -.02 .08 -.25 .80 
SH - ELO -.165 -.153 248 365 -.01 .08 -.15 .88 
LO - ELO .708 .810 246 252 -.24 .09 -2.70* .01 

 
* p < .05, ** p < .01 
IM: intrinsieke motivatie; EM: extrinsieke motivatie; ZS: zelfsturing; ES: externe sturing; SH: 
stuurloosheid; ELO: elektronische leeromgeving; LO: leeromgeving 
 
Natuurlijk leren 

Tabel 4.19 toont, dat er een statistisch significante toename is in samenhang 
tussen intrinsieke motivatie en de tevredenheid over de leeromgeving (z = 2.00; p < 
.05). 

Er zijn geen verschillen in samenhang met betrekking tot extrinsieke 
motivatie, voorkeur voor zelfsturing, voorkeur voor externe sturing en voorkeur voor 
stuurloosheid met de andere variabelen. 
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Tabel 4.19 
Verschil in samenhang tussen motivatie, regulatievoorkeur en leerlingenperceptie in 
maart bij natuurlijk leren 

  
R  

(M1) 

 
R  

(M2) 

 
N 

(M1) 

 
N 

(M2) 

 
D 

(M2-
M1) 

 
sd 

 
Z 

 
P 
 

 
IM – EM 

 
.408 

 
.486 

 
153 

 
106 

 
-.10 

 
.13 

 
-.76 

 
.45 

IM – ZS .029 .198 152 106 -.17 .13 -1.34 .18 
IM – ES .214 .220 153 106 -.01 .13 -.05 .96 
IM – SH -.056 -.032 151 106 -.02 .13 -.19 .85 
EM – ZS -.024 .195 152 107 -.22 .13 -1.73 .08 
EM – ES .285 .370 153 107 -.10 .13 -.75 .46 
EM – SH -.109 -.023 151 107 -.09 .13 -.68 .50 
IM – LO .406 .173 153 106 .26 .13 2.00* .05 
EM – LO .498 .521 153 107 -.03 .13 -.24 .81 
ZS – ES .349 .524 152 107 -.22 .13 -1.70 .09 
ZS – SH .091 .124 150 107 -.03 .13 -.26 .79 
ES – SH -.137 -.122 151 107 -.02 .13 -.12 .91 
ZS – LO .133 .090 152 107 .04 .13 .34 .73 
ES – LO .275 .341 153 107 -.07 .13 -.57 .57 
SH – LO -.174 -.155 151 107 -.02 .13 -.15 .88 

 
* p < .05, ** p < .01 
IM: intrinsieke motivatie; EM: extrinsieke motivatie; ZS: zelfsturing; ES: externe sturing; SH: 
stuurloosheid; ELO: elektronische leeromgeving; LO: leeromgeving 
 

4.5 Conclusies 
Het hoofddoel van deze studie is het onderzoeken van ontwikkelingen in (de 

relaties tussen) de motivatie en regulatievoorkeur van leerlingen binnen twee nieuwe 
leeromgevingen, in relatie tot de leerlingenperceptie van de leeromgevingen. Kort 
samengevat blijkt uit de resultaten van dit hoofdstuk het volgende. 

De leerlingen blijken redelijk intrinsiek en extrinsiek gemotiveerd te zijn, 
matige tot lage regulatievoorkeuren te hebben en een lage tevredenheid over de 
(elektronische) leeromgeving te hebben. 

Een ruwe vergelijking tussen de twee leeromgevingen leidt tot hogere scores 
voor natuurlijk leren wat betreft intrinsieke en extrinsieke motivatie dan voor 
projectonderwijs en lagere scores voor stuurloosheid. Echter, alle verschillen tussen de 
twee leeromgevingen verdwijnen na opname van de voormeting.  

Cohort heeft een negatief effect op intrinsieke en extrinsieke motivatie, een 
negatief effect op stuurloosheid en een positief effect op tevredenheid over de 
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leeromgeving. Dit betekent dat leerlingen in latere cohorten wel positiever waren over 
de leeromgeving, maar minder gemotiveerd en meer stuurloos. 

De effecten met betrekking tot de verschilscores op intrinsieke en extrinsieke 
motivatie geven aan, dat in de loop van het jaar de motivatie en tevredenheid over de 
leeromgeving afnemen.  

Met betrekking tot de aantallen leerlingen die een dalende, stijgende of 
gelijkblijvende trend vertonen, blijkt dat de intrinsieke motivatie bij meer leerlingen in 
natuurlijk leren toeneemt dan bij leerlingen in projectonderwijs. De intrinsieke 
motivatie neemt bij meer leerlingen in projectonderwijs af dan in natuurlijk leren. De 
intrinsieke motivatie blijft bij meer leerlingen uit natuurlijk leren gelijk dan bij 
leerlingen uit projectonderwijs. 
Uit het onderzoek blijkt tevens, dat zowel zelfsturing als externe sturing met zowel 
intrinsieke motivatie als extrinsieke motivatie positief met elkaar in verband stonden.  

De samenhangen tussen intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie en 
regulatievoorkeuren van MBO-leerlingen worden niet sterker gedurende het 
onderwijsjaar. De samenhang tussen aan de ene kant zelfsturing en externe sturing, 
met aan de andere kant intrinsieke en extrinsieke motivatie neemt af gedurende het 
jaar.  

Wel blijkt dat de samenhang tussen aan de ene kant de tevredenheid over de 
(elektronische) leeromgeving en aan de andere kant extrinsieke motivatie een stijgende 
tendens vertoont. De leeromgeving krijgt dus een steeds sterker positievere invloed op 
extrinsieke motivatie gedurende het jaar.  

In het volgende hoofdstuk volgen de conclusies, alsmede interpretatie en 
mogelijke verklaringen daarvan. Tevens gaan we in op de methodologie, de betekenis 
van het onderzoek voor de praktijk en suggesties voor vervolgonderzoek. 



Hoofdstuk 4 92
 



Conclusies en discussie 

 

93

 

5. CONCLUSIES EN DISCUSSIE 
 

Projectonderwijs en natuurlijk leren zijn twee vormen van competentiegerichte 
leeromgevingen die binnen het Da Vinci College zijn opgezet en geïmplementeerd. 
Het hoofddoel van deze studie was het onderzoeken van ontwikkelingen in relaties 
tussen de motivatie en regulatievoorkeur van leerlingen binnen de nieuwe 
leeromgevingen. De focus lag daarbij op de leerlingenperceptie van de 
leeromgevingen (zie Hoofdstuk 1.2). We spraken de verwachting uit, dat de motivatie 
en regulatievoorkeur van leerlingen zich in deze nieuwe leeromgevingen in gunstige 
zin ontwikkelden. In dit onderzoek zijn door middel van vragenlijsten die bij MBO-
leerlingen zijn afgenomen, hun percepties van de leeromgevingen onderzocht. De vier 
onderzoeksvragen luidden: 

1. Welke verschillen zijn er tussen leerlingen aan het eind van een jaar 
onderwijs in de context van projectonderwijs/natuurlijk leren wat betreft hun 
motivatie, regulatievoorkeur en leerlingenperceptie van de leeromgeving? 

2. Welke verschillen in de ontwikkeling van motivatie, regulatievoorkeur en 
percepties van de leeromgeving bestaan er tussen leerlingen? 

3. Welke samenhang bestaat er tussen motivatie, regulatievoorkeur en perceptie 
van de leeromgeving in de context van het Da Vinci College aan het eind van 
een jaar onderwijs? 

4. Is er een verandering waarneembaar in samenhang tussen motivatie, 
regulatievoorkeur en leerlingenperceptie van de leeromgeving gedurende het 
onderwijsjaar? 

In paragraaf 5.1 starten we met de conclusies op basis van de resultaten uit dit 
onderzoek, alsmede mogelijke verklaringen daarvan. De rol van de implementatie 
komt in paragraaf 5.2 aan de orde. In paragraaf 5.3 staat een methodologische reflectie 
centraal en in paragraaf 5.4 gaan we in op de betekenis van het onderzoek voor de 
praktijk. In paragraaf 5.5 bespreken we enkele suggesties voor vervolgonderzoek, 
waarna we in paragraaf 5.6 afsluiten met een epiloog. 
 
5.1 Conclusies 
 
Onderzoeksvraag 1 

Uit de resultaten blijkt dat de leerlingen redelijk intrinsiek en extrinsiek 
gemotiveerd waren (scores van respectievelijk 0.70 en 0.74 op een schaal van 0 tot 1), 
zij een matige tot lage regulatievoorkeur hadden (0.41 voor zelfsturing, 0.53 voor 
externe sturing en 0.37 voor stuurloosheid) en een matige tevredenheid over de 
(elektronische) leeromgeving hadden (score van 0.54). Slaats, Lodewijks en van der 
Sanden (1999) vonden, omgerekend naar de schaling van het huidige onderzoek, in het 
MBO voor intrinsieke motivatie een gemiddelde waarde van 0.55 en voor extrinsieke 
motivatie een gemiddelde waarde van 0.59. Studenten uit het huidige onderzoek lijken 
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dus meer gemotiveerd dan de leerlingen uit het onderzoek van Slaats et al. (1999). Bij 
regulatiestrategieën vonden Slaats et al. (1999) voor zelfsturing een gemiddelde 
waarde van 0.50 en voor externe sturing een gemiddelde waarde van 0.46. Deze 
waarden liggen dicht bij die van het huidige onderzoek. Van Amelsvoort (1999) vond 
in het derde leerjaar van het VMBO voor zelfsturing een gemiddelde waarde van 0.38 
en voor externe sturing een gemiddelde waarde van 0.48. De waarden van het huidige 
onderzoek liggen dus dicht bij die van het onderzoek van van Amelsvoort. Dit zou 
kunnen betekenen, dat de regulatievoorkeuren van leerlingen relatief vergelijkbaar zijn 
in verschillende contexten. 

Een groot deel van de gevonden verschillen tussen leerlingen (gemiddeld 
genomen tussen de 25 en 50%) had te maken met verschillen tussen de klassen. Dit 
komt overeen met resultaten uit leeromgevingsonderzoek, waar bij 
leeromgevingsinstrumenten meestal tussen de 10 en 25% van de variantie in 
leerlingenpercepties wordt aangetroffen op het klasniveau (Fraser, 1998; 2007; den 
Brok, Brekelmans, & Wubbels, 2006), maar ook met uitkomsten van 
effectiviteitsonderzoek (zie Hoofdstuk 1), waar eveneens tussen de 10 en 25% van de 
variantie in leeropbrengsten wordt gerapporteerd op klasniveau (Scheerens & Bosker, 
1997). Het feit dat een groot deel van de variantie in “opbrengsten” vervolgens 
verklaard kan worden door eerdere prestaties, motivatie en regulatie, is eveneens in 
overeenstemming met resultaten uit onderwijseffectiviteitsonderzoek (Scheerens & 
Bosker, 1997). 

We constateren hogere scores voor natuurlijk leren in vergelijking met 
projectonderwijs wat betreft intrinsieke en extrinsieke motivatie, alsmede zelfsturing. 
Tevens constateren we hogere scores voor projectonderwijs wat betreft externe sturing. 
Wanneer een ruwe vergelijking wordt gemaakt (zonder variabelen als voormeting en 
leerlingkenmerken), worden hogere scores voor natuurlijk leren gevonden wat betreft 
intrinsieke en extrinsieke motivatie dan bij projectonderwijs en lagere scores voor 
stuurloosheid. Echter, alle verschillen tussen de typen leeromgevingen verdwijnen na 
opname van de voormeting. De verschillen die optreden lijken daarmee eerder te 
worden veroorzaakt door verschillen in achtergrondvariabelen tussen leerlingen (zoals 
voormeting) dan door verschillen tussen leeromgevingen. 

Het uitblijven van verschillen in zelfsturing tussen leerlingen uit de twee 
leeromgevingen heeft vermoedelijk te maken met het feit dat de respondenten uit 
natuurlijk leren vermoedelijk niet meer dan in projectonderwijs een voorkeur hebben 
voor het zelf richting geven aan het leerproces en verantwoordelijkheid dragen voor 
het eigen leren, danwel dat de leeromgeving dit niet uitlokt. Slaats (1999) beveelt aan 
om constructieve werkvormen te gebruiken om leerlingen aan te zetten tot zelfsturing. 
In de praktijk van dit onderzoek bleek dat bij natuurlijk leren meer zelfsturing werd 
geboden, doordat de docent hier vooral de ondersteuner van het gezamenlijke proces 
van betekenisverlening en -constructie was (Bolhuis & Simons, 1999; Boon & van der 
Klink, 2000). Het is van belang om op te merken dat er in het natuurlijk leren in dit 
onderzoek geen resultaatgecentreerd of productgericht onderwijs, maar 
gedragsgecentreerd of procesgericht onderwijs (Vermunt, 1995) gerealiseerd is.  
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Ook zijn de scores op tevredenheid bij natuurlijk leren aan het einde van het 
schooljaar hoger dan bij projectonderwijs. Een verklaring voor verschillen in 
tevredenheid tussen leerlingen uit enerzijds natuurlijk leren en anderzijds 
projectonderwijs kan zijn, dat de opdrachten binnen de eerstgenoemde leeromgeving 
tot stand kwamen in samenwerking met buitenschoolse instanties, zoals gemeente, 
stichtingen en bedrijven, wat positief van invloed kan zijn geweest op hun 
tevredenheid (vergelijk Kearsly & Shneiderman, 1998; van den Berg, 2006). Echter, 
zoals gezegd hangen de verschillen nog meer samen met de aanvankelijke verschillen 
in tevredenheid, hetgeen ook kan duiden op het feit dat natuurlijk leren meer leerlingen 
heeft aangetrokken met een positieve instelling ten opzichte van het onderwijs in 
vergelijking met projectonderwijs. 

Dat tevredenheid over de leeromgeving positief samenhangt met intrinsieke 
en extrinsieke motivatie, zelfsturing en externe sturing, maar negatief samenhangt met 
stuurloosheid komt overeen met resultaten uit leeromgevingsonderzoek en 
effectiviteitsonderzoek. Zo wordt in onderzoek naar interpersoonlijk docentgedrag 
meestal een sterk positief verband gevonden tussen scores op gedragsdimensies en 
motivatie en vakbeleving van de leerlingen (den Brok, Brekelmans, & Wubbels, 2004; 
Wubbels et al., 2006; Wubbels & Brekelmans, 1998). In onderzoek naar andere 
elementen van de leeromgeving, zoals ondersteuning, het bieden van structuur of 
sturing, het innovatieve karakter et cetera, worden eveneens positieve verbanden 
gerapporteerd tussen leerlingenpercepties van deze elementen en motivatie van de 
leerlingen (Fraser, 1998; 2007). Ook in effectiviteitsonderzoek worden positieve 
verbanden gevonden tussen leerlingenpercepties van de leeromgeving, motivatie en 
prestaties (Creemers, 1994; Scheerens & Bosker, 1997). 

De variabele cohort heeft een negatieve samenhang met intrinsieke en 
extrinsieke motivatie, een negatieve samenhang met stuurloosheid en een positieve 
samenhang met tevredenheid over de leeromgeving. Dit betekent dat leerlingen in 
latere cohorten wel positiever zijn over de leeromgeving, maar minder gemotiveerd 
zijn en meer stuurloos. Is er sprake van een Hawthorne effect in de zin dat vooral de 
eerste realisatie van de competentiegerichte leeromgevingen de tevredenheid 
verhoogt? Dat lijkt echter weersproken te worden door het feit dat de samenhang met 
(intrinsieke en extrinsieke) motivatie blijft bestaan in opvolgende cohorten, dus ook na 
de eerste implementatie. 
 
Onderzoeksvraag 2 

De resultaten bij de tweede vraag voor wat betreft de motivatie laten zien dat  
de intrinsieke en extrinsieke motivatie in de loop van het jaar afnemen. 

Het afnemen van de intrinsieke en extrinsieke motivatie bevestigen de 
praktijkobservaties (zie Hoofdstuk 1) die ten grondslag lagen aan dit onderzoek. In de 
loop van het jaar neemt ook de tevredenheid over de leeromgeving af. Deze dalende 
trend is in overeenstemming met resultaten uit leeromgevingsonderzoek, waar ook 
dalende trends in motivatie en percepties van de leeromgeving worden gevonden in 
traditionele leeromgevingen (van Amelsvoort, 1999; Mainhard et al., 2008). Echter, in 
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dit onderzoek gingen we er vanuit dat de innovatieve leeromgevingen deze trend 
konden keren of zelfs ombuigen.  

Waarschijnlijk heeft de dalende trend in motivatie (en percepties over de 
leeromgeving) te maken met de al in de inleiding beschreven oorzaken, zoals de wijze 
waarop docenten leerlingen blijven sturen tijdens het begeleiden. Meer inbreng van 
leerlingen in het leerproces kan leiden tot de situatie dat leerlingen gemotiveerder 
deelnemen aan het onderwijs. Bij projectmatig werken kan dit gerealiseerd worden 
door het bieden van keuzevrijheid. Leerlingen werden in het huidige onderzoek bij 
projectonderwijs niet in de gelegenheid gesteld om zelf een project te kiezen (zie 
Hoofdstuk 3.1). Indien ze zelf een project zouden mogen kiezen, zouden ze 
waarschijnlijk datgene kiezen wat ze interessant vinden (Kearsley & Shneiderman, 
1998). Wel hadden leerlingen uit het natuurlijk leren keuzevrijheid bij het kiezen voor 
een prestatie en bij de uitwerking. Een mogelijkheid is dan ook om in het eerste jaar 
naast gesimuleerde projectopdrachten ook authentieke projecten (prestaties) aan te 
bieden. In dergelijke projecten of prestaties worden leerlingen uitgedaagd om op zoek 
te gaan naar andere bronnen. Indien leerlingen gedurende een onderwijsjaar zich 
competent voelen, wordt een terugval in zowel intrinsieke als extrinsieke motivatie 
mogelijk beperkt (vergelijk Ryan & Deci, 2006). 

Maar er kunnen ook nog wel andere verklaringen in het spel zijn. Zo kan 
bijvoorbeeld de afnemende motivatie ook verklaard worden door het uitblijven van 
(goede) schoolprestaties. Goede schoolprestaties spelen een prominente rol als 
toegangsbewijzen voor een vervolgopleiding en als start voor een maatschappelijke 
carrière (De Vries, 2003). Hierdoor kan het presteren voor leerlingen een 
overheersende rol gaan spelen. In de praktijk blijkt dan ook, dat leerlingen vragen over 
“de toets” hebben naarmate toetsmomenten dichterbij komen. Ze willen weten wat ze 
moeten leren en doen om te slagen voor een toets. Daarbij geven docenten aan wat van 
hen verwacht wordt, zoals dat in een instructiegerichte leeromgeving kan voorkomen 
(Boekaerts & Simons, 1993). Ook in onderwijseffectiviteitsonderzoek worden 
overigens sterke positieve verbanden gerapporteerd tussen motivatie en prestaties van 
leerlingen (Creemers, 1994; Scheerens & Bosker, 1997). 

Er treden in beide jaren significante verschuivingen op in externe sturing en 
stuurloosheid: de scores op externe sturing worden significant lager en die op 
stuurloosheid significant hoger in de loop van het jaar. De relatieve stabiliteit van de 
zelfsturingscores kan verklaard worden uit het feit dat er in de leeromgevingen geen 
verschillen in de ruimte voor zelfsturing zijn opgetreden in de loop van het jaar. 

Ten aanzien van de cohorten blijkt dat in opvolgende cohorten de intrinsieke 
en extrinsieke motivatiescores toenemen. De stuurloosheid neemt minder toe 
gedurende de jaren. Deze verschuivingen met betrekking tot externe sturing en 
stuurloosheid van september naar maart zijn te verenigen met opvattingen waarin 
gedurende het leerjaar een grotere rol aan de leerling wordt toegekend. Met andere 
woorden: de leeromgeving legt meer verantwoordelijkheid bij de leerlingen, maar die 
kunnen of willen die verantwoordelijkheid nog niet nemen met als gevolg dalende 
externe sturing en stijgende stuurloosheid. De opvatting over de verdeling van 
verantwoordelijkheden tussen leerling en docent bij het leren speelt hierbij een rol. 
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Deze ontwikkelingen zouden kunnen worden tegengegaan door procesgerichte 
instructie. Leerlingen kunnen namelijk worden gestimuleerd door een aangepaste 
procesgerichte ondersteuning met geleidelijke afbouw van de externe sturing tijdens 
het leerproces. In de literatuur wordt dit “scaffolding” genoemd (Pintrich et al., 1993; 
Vygotsky, 1978). Bij scaffolding werkt een docent samen met de leerling en neemt 
stappen voor zijn of haar rekening die de leerling niet alleen kan maken, waarbij de 
leerling in de loop van de tijd steeds meer taken op zich neemt. 

Om een toename van zelfsturing, een geleidelijke afname van externe sturing 
en een afname van stuurloosheid gedurende het eerste leerjaar te realiseren zouden bij 
de start van het eerste studiejaar korte projecten, die enkele dagen tot een week in 
beslag nemen, kunnen worden aangeboden. Deze korte projecten worden in het 
midden van het studiejaar opgevolgd door projecten van enkele weken tot een maand, 
zodat aan het einde van het eerste studiejaar projecten van langere duur (één of twee 
maanden) aan bod kunnen komen. 

De dalende motivatie en sturing over de jaren heen kunnen verklaard worden, 
doordat de docenten van projectonderwijs op het moment van de metingen een 
verandering in de richting van leerling gecentreerd onderwijs willen doormaken. In het 
laatste onderzochte cohort is de leerlingen bijvoorbeeld meer zelfsturing geboden, 
terwijl ze niet het gevoel hebben dat er daadwerkelijk meer zelfsturing is. Zo waren er 
minder theorielessen en meer praktijklessen voor leerlingen van een later cohort. In de 
praktijklessen werden leerlingen in de gelegenheid gesteld om in hun eigen tempo aan 
de stof te werken en op zoek te gaan naar informatie. Er werd in deze uren 
bijvoorbeeld met computertoepassingen gewerkt, zoals Cisco. Leerlingen hebben in de 
loop van beide cursusjaren minder voorkeur voor (externe) sturing van de docent en de 
leeromgeving, met mogelijk als gevolg een toename van stuurloosheidgevoel. Tegelijk 
is er echter ook weer niet meer voorkeur voor zelfsturing. Dit kan in de opvolgende 
cohorten de intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie omlaag gebracht hebben.  
 
Onderzoeksvraag 3 

Er zijn positieve verbanden tussen de leeromgeving en de 
motivatie/regulatievoorkeur zowel in de correlaties als in de multilevel resultaten (zie 
onderzoeksvraag 1). Dit stemt overeen met leeromgevingsonderzoek, waar vaak sterke 
positieve verbanden worden gevonden tussen percepties van de leeromgeving en 
uitkomstmaten (Fraser, 1998; 2007; Wubbels et al., 2006).  

Een verklaring voor het gevonden positieve verband tussen extrinsieke 
motivatie, externe sturing en de leerlingenperceptie over projectonderwijs kan zijn dat 
leerlingen een voorkeur hebben voor projectopdrachten die ze vanuit een elektronische 
leeromgeving kunnen downloaden en raadplegen. Het is daarbij van belang dat 
leerlingen uitgedaagd worden door de content, ze de juiste informatie ontvangen en dat 
ze hun gemaakte vooruitgang op adequate wijze teruggekoppeld krijgen. Uit de scores 
op afzonderlijke items (zie ook Paragraaf 5.4) blijkt echter dat leerlingen de 
elektronische omgeving als weinig uitdagend ervaren en zij weinig informatie uit de 
omgeving kunnen halen.  
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Een elektronische leeromgeving kan een belangrijke rol spelen bij de 

begeleiding van leerlingen in de praktijk, wanneer zij kan inspelen op de behoefte aan 
kennis en inzicht bij een praktijkprobleem, de behoefte aan (vak)didactische 
ondersteuning bij lessen of de behoefte aan het raadplegen van een projectbegeleider. 
Dit blijkt uit de gevonden positieve verbanden tussen regulatievoorkeur en 
elektronische leeromgeving: naarmate leerlingen meer tevreden zijn over de 
begeleiding en uitdaging die de elektronische leeromgeving hen biedt, zijn ze ook 
meer geneigd een voorkeur te hebben voor zelfsturing en externe sturing. 

Uit de resultatensectie blijkt tevens dat zowel zelfsturing als externe sturing 
met zowel intrinsieke motivatie als extrinsieke motivatie positief met elkaar in verband 
staan (vergelijk Slaats, 1999; van Amelsvoort, 1999). Dit betekent, dat naarmate de 
intrinsieke motivatie hoger is zowel de voorkeur voor zelfsturing hoger is als de 
voorkeur voor externe sturing en, dat naarmate extrinsieke motivatie hoger is zowel de 
voorkeur voor externe sturing als de voorkeur voor zelfsturing hoger zal zijn. Dit is in 
overeenstemming met ander onderzoek op dit terrein. In Hoofdstuk 2.6 werd reeds 
beschreven dat externe sturing samengaat met extrinsieke motivatie (Deci et al., 1999; 
Ryan & Deci, 2006). Daar werd ook onderzoek besproken dat positieve verbanden liet 
zien tussen intrinsieke motivatie en zelfsturing (Leonard et al., 1999; Vermunt, 1992). 
Volgens Ryan en Deci (2006) bestaan tevens positieve verbanden tussen zelfsturing en 
extrinsieke motivatie. Indien positieve relaties bestaan tussen zelfsturing en externe 
sturing (Entwistle, 1991) en tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie (Ryan & Deci, 
2006, 1985), is er ook een positieve relatie te verwachten tussen externe sturing en 
intrinsieke motivatie.  

Stuurloosheid is echter negatief (zij het zwak) gerelateerd aan intrinsieke en 
extrinsieke motivatie. Het correlatiepatroon is vergelijkbaar (qua sterkte) voor beide 
typen leeromgevingen. Onduidelijk is vooralsnog hoe de causaliteitsrichting van deze 
relaties is. Veroorzaakt intrinsieke motivatie een voorkeur voor zelfsturing of leidt 
zelfsturing tot intrinsieke motivatie? Kan motivatie toenemen onder invloed van 
sturing? Nader onderzoek naar de achterliggende oorzaken van de gevonden 
correlaties is gewenst (zie ook 5.5). 

Voor de praktijk betekenen de samenhangen tussen verschillende 
regulatievoorkeuren en het gelijktijdig bezitten van meerdere regulatievoorkeuren (zie 
hoofdstuk 2.6), dat het zelfsturend vermogen van leerlingen wellicht kan worden 
gestimuleerd door een aangepaste procesgerichte ondersteuning met geleidelijke 
afbouw van de geboden externe sturing tijdens het leerproces. Hierbij gaat het 
bijvoorbeeld om het kiezen van relevante activiteiten, het opstellen van persoonlijke 
activiteitenplannen en het registreren van de voortgang. Een concrete uitwerking kan 
zijn dat leerlingen in een bepaalde periode een project kunnen kiezen, dat bij de 
aangeboden lessen of workshops past. Vervolgens gaan ze eraan werken, waarbij ze 
zowel vakinhoudelijk als procesmatig begeleid worden door een kernteam van 
docenten. Bij de begeleiding kan de elektronische leeromgeving een rol spelen. 

Diverse onderzoeken naar elektronische leeromgevingen laten verschillende 
effecten met betrekking tot motivatie zien. Zo is uit onderzoek van De Jong (1999) 
gebleken dat meer gebruik van een elektronische leeromgeving bij studenten leidt tot 
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een meer gemotiveerde inzet. Een programma voor studenten dat gericht is op het 
leren nemen van beslissingen in complexe praktijksituaties had een positieve invloed 
op het aantal argumenten en de gevarieerdheid daarvan. Ook uit een overzichtsstudie 
van Lou, Abrami en d’Apollonia (2001) blijkt, dat een elektronische leeromgeving een 
positief effect op leren heeft. Leerlingen halen betere leerresultaten en hebben een 
positievere attitude dan hun medeleerlingen die zonder elektronische leeromgeving 
werken. 
 
Onderzoeksvraag 4 

De samenhangen tussen intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie en 
regulatievoorkeuren van MBO-leerlingen veranderden gedurende het onderwijsjaar 
niet in positieve richting. De samenhang tussen aan de ene kant zelfsturing en externe 
sturing met aan de andere kant intrinsieke en extrinsieke motivatie nam namelijk af 
gedurende het jaar. Leerlingen met een dalende voorkeur voor zelfsturing verloren hun 
motivatie niet terwijl ze steeds minder (externe) sturing kregen, want de samenhang 
tussen een voorkeur voor externe sturing met intrinsieke en extrinsieke motivatie nam 
in de loop van het leerjaar af. 

Wel bleek dat de samenhang tussen aan de ene kant de tevredenheid over de 
(elektronische) leeromgeving en aan de andere kant extrinsieke motivatie een stijgende 
tendens vertoonde. De leeromgeving kreeg een dus steeds sterker positieve invloed op 
extrinsieke motivatie gedurende het jaar. Het gevaar in deze ontwikkelingen lijkt, dat 
leerlingen voor hun motivatie steeds afhankelijker werden van de leeromgeving. 
Bovendien zou juist een sterkere samenhang tussen de leeromgeving en intrinsieke 
motivatie wenselijker zijn geweest dan een sterkere samenhang tussen de 
leeromgeving en extrinsieke motivatie. 

De verschillen in samenhangen vertoonden verder nauwelijks of geen 
significante trends en verschilden bovendien slechts minimaal tussen de twee 
leeromgevingen. 
 

5.2 Rol van de implementatie 
De dalende trend die we vonden in motivatie en tevredenheid over de 

(elektronische) leeromgeving, heeft vermoedelijk ook te maken met de wijze waarop 
de implementatie van projectonderwijs en natuurlijk leren is ingezet. De scores op 
tevredenheid over de leeromgeving en de elektronische leeromgeving waren laag (zie 
Hoofdstuk 4), hetgeen zou kunnen duiden op een gebrekkige implementatie in de ogen 
van de leerlingen. Tegelijk vonden we behoorlijke verbanden tussen de tevredenheid 
en de motivatie (en regulatievoorkeuren) van de leerlingen. Wat betreft het 
implementeren van de leeromgevingen zijn dan twee aspecten in het bijzonder van 
belang, namelijk factoren die een uitwerking hadden op het uitvoeren van de 
implementatie zelf en de strategie die is gevoerd om de leeromgevingen binnen de 
schoolorganisatie te implementeren. 
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Wat betreft de verstorende factoren tijdens het implementeren spelen een 

aantal zaken een mogelijke rol. Het afnemen van de motivatie bij de leerlingen kan 
veroorzaakt zijn doordat de leeromgeving vooral in 2002/2003 tijdens het proces van 
innoveren onrustig was. Er was sprake van een andere organisatiestructuur en 
aansturing van docenten: clustermanagers kregen een andere functie en planning en 
“control” werd nu rechtstreeks met de docententeams besproken via een team van 
teamleiders. Het nieuwe sturingssysteem dat op het Da Vinci College werd ingevoerd, 
ging uit van zeggenschap: een team ontwerpt een eigen opdracht en het College van 
Bestuur neemt besluiten in het gemeenschappelijke denkproces. De door het team 
geformuleerde opdracht werd door het College van Bestuur beantwoord met een 
bevestigingsopdracht en een set overeengekomen (kwalitatieve) resultaat 
verplichtingen. Elk team kreeg daarbij de ruimte om aan het strategisch 
beleidsprogramma te voldoen. De omslag naar het nieuwe sturingsysteem heeft de 
organisatie nogal op zijn kop gezet. Daarbij kwam dat er een verhuizing naar een 
nieuw leerpark op de planning stond, wat tevens veel onzekerheid opriep. 

Ten aanzien van het aansturen van de innovatie, het tweede aspect, hebben we 
de indruk dat in de praktijk een goede innovatiestrategie ontbrak. De organisatie bleek 
afhankelijk van de betreffende docenten en hun deskundigheid werd in zoverre erkend, 
dat zij de ruimte kregen om eigen ideeën vorm te geven als deze aansloten bij het 
instellingsbreed geformuleerde strategisch beleid. Motivatie verhogen en inzicht geven 
in het eigen leerproces worden binnen het Da Vinci College gezien als de belangrijkste 
doelen op leerlingniveau. Ook het terugdringen van voortijdig schoolverlaten was een 
belangrijk doel. Het is de vraag of die speerpunten in de praktijk uitgedragen werden, 
of dat de docenten eigen ideeën vormgaven en deze alleen op papier met de 
speerpunten verbonden.  

Het bestuur heeft van bovenaf beslist dat natuurlijk leren werd ingevoerd, 
zonder dat teamleden bij deze keuze direct betrokken zijn geweest. De top-down 
strategie bracht in de praktijk met zich mee dat er meer tijd is genomen voor de 
vernieuwing en dat er veel aandacht was voor het creëren van draagvlak. Hierbij 
werden teamleden tegemoet gekomen door de invoering in kleine stapjes toe te staan 
en individuele teamleden veel persoonlijke coaching en begeleiding te geven. Binnen 
het Da Vinci College hebben de docententeams binnen de sector techniek tijdens de 
verschillende fasen van de vernieuwing begeleiding gekregen vanuit het Algemeen 
Pedagogisch Studiecentrum (APS). Voor de brede kennismaking is een startdag 
georganiseerd, waarvoor alle docenten zijn uitgenodigd. Aan het einde van de startdag 
is een keuze gegeven aan docenten om wel of niet verder te gaan met natuurlijk leren. 
Ruim de helft van de docenten was vóór natuurlijk leren. De ontwerpfase duurde niet 
lang: 10 dagen is er aan het ontwerpproces besteed. Bij de afsluiting van de 
ontwerpfase was er opnieuw een keuzemoment, waarop de docenten zich konden 
uitspreken vóór of tegen doorgaan met natuurlijk leren. Het aantal voorstanders was op 
dat moment gegroeid. Net als tijdens de ontwerpfase heeft het Da Vinci College tijdens 
de uitvoeringsfase begeleiding gekregen vanuit het APS, waarbij de focus lag op 
intervisie of collegiale consultatie. 
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Het is onbekend hoe groot op het Da Vinci College de drie groepen “early 
adopters”, docenten met economische afwegingen en docenten met weerstand waren. 
Dit is niet onderzocht, maar heeft mogelijk wel gevolgen gehad voor de wijze waarop 
de leeromgevingen zijn geïmplementeerd en daarmee voor de motivatie en 
sturingsvoorkeuren van de leerlingen. Ook is onbekend in hoeverre docenten zich 
betrokken voelden bij de implementatie van (en keuze voor) de twee nieuwe typen 
leeromgevingen, hoeveel ownership werd ervaren en hoe groot de betrokkenheid was. 
Dit vereist een ander type onderzoek, waarin docenten bevraagd worden op hun 
opvattingen, geobserveerd worden tijdens het uitvoeren van onderwijs en gevolgd 
worden in hun leerprocessen (zie ook paragraaf 5.5). 

Hoewel de ontwikkeling binnen het Da Vinci College vanuit de docenten zelf 
kwamen, lag de beslissingsbevoegdheid bij het management. Toch geldt dat de 
docententeams over het algemeen hun eigen koers konden uitzetten, omdat de plannen 
intern werden afgestemd met de teamleiding. Daarnaast resulteerde de samenwerking 
in het open houden van het gesprek over processen, feitelijke opbrengsten en 
wederzijdse verwachtingen. Echter, onbekend is in hoeverre docenten beschikten over 
de hierboven genoemde veranderingsbekwaamheden en in hoeverre ze die ontwikkeld 
hebben.  

Kortom, het is door de focus van het onderzoek op de perceptie van de 
leerlingen niet duidelijk in welke mate de docenten er in geslaagd zijn om de beoogde 
vernieuwingen van projectonderwijs en natuurlijk leren daadwerkelijk te realiseren in 
de eigen onderwijspraktijk. Ook hiernaar is nader onderzoek nodig (zie ook paragraaf 
5.5). 
 
 
5.3 Methodologische reflectie 
 
5.3.1 Opzet van het design 

Er zijn een drietal methodologische beperkingen aan het onderzoek, die 
mogelijk van invloed zijn geweest op de resultaten.  

In de multilevel analyses zijn er vooral variabelen opgenomen en in kaart 
gebracht op het leerlingenniveau. Variabelen met betrekking tot het docentgedrag zijn 
in de analyses niet betrokken. Zo zijn docenten en klassen niet geobserveerd en zijn 
ook geen docentenpercepties in kaart gebracht. Beschikbare gegevens over de 
leeromgeving zijn niet op klasniveau in de modellen gestopt, omdat de percepties in 
termen van persoonlijke statements geformuleerd waren (vgl. den Brok, Brekelmans, 
& Wubbels, 2006). Een interessante vraag zou zijn, of het herformuleren van 
statements over de leeromgeving in termen van klassenpercepties een effect zou 
hebben op de gevonden samenhangen.  

Daarnaast waren er geen achtergrondvariabelen beschikbaar op klasniveau die 
te maken hadden met de docent of de klas zelf (zoals klassengrootte, ervaring van de 
docent, geslacht van de docent, etc.). Uit leeromgevingsonderzoek blijkt dat dergelijke 
variabelen een effect hebben op leerlingenpercepties. Zo blijkt bijvoorbeeld dat 
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ervaring van de docent positief samenhangt met percepties over de leeromgeving, dat 
vrouwelijke docenten meestal een betere leeromgeving realiseren (in de ogen van 
leerlingen) en dat ook in kleinere en meer homogene klassen meer tevredenheid is over 
de leeromgeving (den Brok, Fisher, Rickards, & Bull, 2006; Levy, den Brok, Wubbels, 
& Brekelmans, 2003; Wubbels et al., 2006). Het opnemen van docentenpercepties zou 
bovendien nog als voordeel kunnen hebben dat mogelijke verschillen die te vinden zijn 
met percepties van leerlingen gebruikt zouden kunnen worden voor professionele 
ontwikkeling of het bijstellen van de leeromgeving (Wubbels et al., 2006).  

Met betrekking tot de variabelen in dit onderzoek is vooral gekeken naar 
samenhangen en beschrijvende trends en naar verklaring met behulp van multilevel 
analyses. Echter, tussen veel variabelen bestaan vermoedelijk circulaire of reciproke 
verbanden. Mogelijke causaliteit had aangetoond kunnen worden met (multilevel) 
structurele model analyse. Vanwege de relatief kleine en homogene data set (zeker op 
klasniveau) was dit echter nu niet goed mogelijk. 

Tenslotte zijn de in het onderzoek betrokken variabelen in kaart gebracht 
binnen één ROC en één sector (techniek), waarvan slechts een deel van de leerlingen 
in het onderzoek betrokken was. De bevindingen zijn daardoor vooralsnog niet 
generaliseerbaar naar de rest van het Da Vinci College, andere opleidingen of 
instituten. 

De resultaten van dit onderzoek en de conclusies die op basis van de 
resultaten zijn geformuleerd, moeten daarom geïnterpreteerd worden met de hier 
genoemde beperkingen in het achterhoofd en daarmee sluiten de resultaten goed aan 
bij ander onderzoek. Dat interventies in de onderwijspraktijk, die beogen het onderwijs 
te vernieuwen en de effecten ervan op relevante leerlingvariabelen, empirisch 
nauwelijks kunnen worden aangetoond. 
 
5.3.2 De kwaliteit van de metingen betrouwbaarheid en validiteit 

Factoren die de interne validiteit van een onderzoek kunnen bedreigen zijn 
onder meer instrumentatie, statistische regressie en uitval (Swanborn, 1987). 
Instrumentatie-effecten kunnen optreden als de voortoets en de natoets niet identiek 
zijn. Bij de twee metingen, steeds in september en maart, zijn in dit onderzoek 
dezelfde vragenlijsten gebruikt. Het is dus uitgesloten, dat verschillen tussen de 
uitkomsten bij de verschillende metingen werden veroorzaakt door verschillen in de 
meetinstrumenten. Wel is het mogelijk, dat leerlingen anders hebben gescoord op 
dezelfde vragenlijsten tijdens de tweede meting als gevolg van herkenning (e.g. testing 
effect).  

De instrumenten met betrekking tot de leeromgeving (projectmatig werken en 
de elektronische leeromgeving) verdienen verbetering. De theoretische structuur werd 
niet terug gevonden, waardoor de leeromgeving vrij globaal is meegenomen in de 
analyses. Bij het construeren van nieuwe items zouden deze als klassenperceptie in 
plaats van als persoonlijke perceptie geformuleerd kunnen worden. Wanneer docenten 
en leerlingen vooraf geïnterviewd worden, ontstaat ongetwijfeld nieuwe inspiratie voor 
items, zodat er meer items per schaal bedacht kunnen worden en ook andere aspecten 
dan interactie, donatie en constructie van projectonderwijs en natuurlijk leren gemeten 
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kunnen worden. Ook zou het instrument gevoeliger gemaakt kunnen worden voor het 
in kaart brengen van (subtiele) verschillen tussen de twee typen leeromgevingen en/of 
aanpassingen die binnen een leeromgeving plaatsvinden. 

Om verstorende effecten en testeffecten zo veel mogelijk te minimaliseren 
was de onderzoeker steeds bij de afname aanwezig. Alle respondenten kregen vooraf 
aan het invullen van de vragenlijsten dezelfde informatie. Daarbij werd meegedeeld, 
dat de vragenlijst opnieuw in maart zou worden afgenomen. Opvallend was, dat 
leerlingen achteraf niet terug kwamen op de vragenlijsten. In vergelijking met de 
eerste meting werden de antwoordbladen bij de tweede meting ook serieus ingevuld. 
Echter, sommige leerlingen lieten bij de tweede afname blijken het niet leuk te vinden 
opnieuw de vragenlijst in te moeten vullen. 

Er is sprake van statistische regressie, indien respondenten geselecteerd zijn op 
basis van hun score op de voortoets. De selectie heeft niet op deze wijze plaats 
gevonden, maar gebeurde random, zodat aangenomen wordt dat van statistische 
regressie geen sprake is. De leerlingen werden niet verplicht om mee te werken aan het 
onderzoek en er werd geen beloning in het vooruitzicht gesteld. Er is in dit opzicht 
sprake van vrij homogene data: 

- de leerlingen waren hoofdzakelijk 16 tot 18 jaar en zaten in het eerste jaar 
van het MBO; 

- ze volgden een beroepsopleidende leerweg op niveau 3 en 4; 
- tot de proefgroep behoorden hoofdzakelijk jongens (er waren minder dan 

5% meisjes); 
- het aantal allochtone leerlingen was in alle groepen klein; 
- de respondenten waren afkomstig uit het zuidelijke deel van Zuid Holland 

(rondom Dordrecht en Gorinchem). 
Er wordt dan ook van uitgegaan dat selectie geen rol van betekenis heeft gespeeld. 

Zoals gezegd is de data set beperkt qua omvang: bij leeromgevingsonderzoek 
geldt dat een grotere steekproef vaak beter is voor preciezere schattingen, vaak meer 
variatie bevat en daarmee ook het verklaren van meer variatie mogelijk maakt. 

De interne validiteit hangt samen met de interpretatie van de 
onderzoeksresultaten. De praktijk van de vernieuwingen stond op het moment van de 
metingen in de kinderschoenen. In het onderwijsjaar waarin de metingen werden 
verricht zijn bij de natuurlijk leren proefgroep echter geen afwijkingen in de richting 
van projectonderwijs en andersom waargenomen. Met andere woorden: natuurlijk 
leren bleef dicht bij haar theoretische ideaal, en was daarmee in onze ogen voldoende 
verschillend van het projectonderwijs. Uit de wijze waarop docenten zich hebben 
voorbereid en de begeleiding door het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum tijdens 
het onderwijsjaar mag aangenomen worden dat daadwerkelijk natuurlijk leren werd 
gerealiseerd.  

Door de relatief sterke homogeniteit en het specifieke karakter van de 
onderzoeksgroepen staat de externe validiteit van het onderzoek wel onder druk, wat 
betekent dat er beperkingen zijn ten aanzien van de generaliseerbaarheid van de 
bevindingen naar de totale MBO-populatie.  
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5.4 Betekenis voor de praktijk 

In onderhavig onderzoek zijn nauwelijks tot geen kwalitatieve data verzameld 
bij leerlingen, docenten of in klassen, zoals bijvoorbeeld door middel van observaties, 
opvattingen van docenten, gewenste leeromgevingen volgens docenten of leerlingen of 
kennis van docenten met betrekking tot de leeromgevingen. Ook zijn geen interviews 
gehouden met projectleiders, het management van de opleiding of zijn documenten 
(visie- en vergaderstukken) geanalyseerd. Er is daardoor geen (of beperkt) zicht op de 
wijze waarop de omgevingen zijn geïmplementeerd en het proces dat daarvoor is 
ingezet (zie paragraaf 5.2). Onderzoek naar het proces van innovatie had kunnen 
helpen bij het verklaren van de toch optredende dalende trends. 

Het probleem dat we onzeker zijn in welke mate de vernieuwing 
daadwerkelijk is gerealiseerd zou er echter ook zijn als het vernieuwingsproces de 
focus van het onderzoek zou zijn gemaakt (Miedema & Stam, 2008). Uit de resultaten 
van het onderzoek van Miedema en Stam (2008) komt expliciet naar voren hoe 
weerbarstig en moeilijk het is voor docenten om hun onderwijs te vernieuwen. In onze 
visie zouden aan docenten vragenlijsten voorgelegd kunnen worden, waarbij 
vervolgens de verschillen met leerlingenpercepties als uitgangspunt worden genomen 
voor interne discussies en professionele ontwikkeling. Ook onderlinge verschillen 
tussen docenten of teams op basis van de uitkomsten van deze percepties (en die van 
leerlingen) zouden aanleiding voor prioritering kunnen zijn. Wij denken, dat door deze 
wijze van feedback genereren docenten beter in staat zullen zijn om met kwaliteit te 
reflecteren over hun eigen lesgedrag en de gevolgen ervan voor de leerlingen. 

Dit onderzoek kan door de gekozen focus op verschillende manieren 
bijdragen aan de praktijk. De vragenlijsten over de (elektronische) leeromgeving, meer 
in het bijzonder antwoorden op de items uit deze lijsten, zouden gebruikt kunnen 
worden om de (implementatie van de) leeromgeving te evalueren en prioriteiten te 
bepalen voor aanpassingen en verbeteringen van de leeromgevingen. Dit kan gebeuren 
door bijvoorbeeld te kijken naar die items waar (in de ogen van de leerlingen) het 
laagste op gescoord wordt.  

Met betrekking tot het instrument over de elektronische leeromgeving blijken 
in het bijzonder lage scores voor de items 50 (Ik heb genoeg tijd om projecten in de 
ELO naar behoren uit te voeren; score van 2.73 op een schaal van 1 tot 5), 51 (Ik kan 
extra begeleiding krijgen binnen de ELO; score van 2.63), 53 (De opdrachten in de 
ELO sluiten aan bij mijn manier van denken; score 2.54), 54 (Ik ben in het algemeen 
tevreden over de inrichting van de ELO; score 2.76), 55 (De opdrachten in de ELO 
vind ik uitdagend; score 2.64), 56 (Ik vind dat de ELO het contact tussen mij en andere 
leerlingen verbetert; score 2.65), 61 (Ik werk in het algemeen met plezier aan de 
opdrachten in de ELO; score 2.76), 65 (Ik word gestimuleerd om in de ELO te werken; 
score 2.73), 66 (Ik gebruik de ELO omdat ik de inhoud interessant vind; score 2.43) en 
70 (Ik vind dat de ELO het contact tussen mij en docenten verbetert; score 2.42). 

Met betrekking tot de leeromgeving (projectmatig werken) zijn er lage scores 
voor items 75 (Ik kan extra begeleiding krijgen tijdens een project; score 2.69), 76 (Ik 
vind dat werken aan projecten het contact tussen mij en docenten verbetert; score 
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2.72), 77 (Ik heb genoeg tijd om het product tijdens een project te maken; score 2.65), 
78 (Ik word gestimuleerd om te werken aan een product; score 2.80), 80 (Het werken 
aan projecten sluit aan bij mijn manier van denken; score 2.76) en 83 (Een project vind 
ik uitdagend; score 2.79). 

Er lijkt dus in de ogen van leerlingen vooral een gebrek aan uitdaging en 
contact te zijn. Met betrekking tot uitdaging vormt een (elektronische) leeromgeving 
als bron voor zowel informatie als communicatie een fundament voor 
onderwijsmogelijkheden. Leerlingen leren tijdens een project of prestatie in te 
springen op de wensen en belangen van een opdrachtgever. Er kan echter gemakkelijk 
wrijving ontstaan, omdat de uitkomsten van een project bij de aanvang moeilijk in te 
schatten zijn. Een adequate opdrachtgever geeft de juiste informatie en doet dat op tijd. 
Natuurlijk moet de doelstelling van een project ook op haalbaarheid bekeken worden. 
Belangrijk hierbij is, of de leerlingen voldoende tijd hebben voor het project en of de 
docenten voorbereid zijn op het begeleiden van leerlingen die projectmatig werken. 
Deze begeleiding heeft niet alleen te maken met het vermogen van de docenten maar 
ook met de beschikbare voorzieningen, zoals geschikte ruimte en materiaal. Op al deze 
aspecten lijkt verbetering nog mogelijk en wenselijk. 

Onze resultaten suggereren een volgende strategie. Om een toename van 
zelfsturing, een geleidelijke afname van externe sturing en een afname van 
stuurloosheid gedurende het eerste leerjaar te realiseren, zouden bij de start van het 
eerste studiejaar korte projecten die enkele dagen tot een week in beslag nemen 
kunnen worden aangeboden. Deze korte projecten worden in het midden van het 
studiejaar opgevolgd door projecten van enkele weken tot een maand, zodat aan het 
einde van het eerste studiejaar projecten van langere duur (één of twee maanden) aan 
bod kunnen komen. 

Zaken die het werken met een elektronische leeromgeving in ons onderzoek 
nadelig kunnen hebben beïnvloed zijn: het niet overal kunnen inloggen en instabiliteit 
van het netwerk. Gebruikers konden alleen vanuit het ROC inloggen. Voor leerlingen 
is het handig als ze ook buiten het ROC toegang tot de elektronische leeromgeving 
krijgen om projecten te kunnen downloaden en bestanden te kunnen uploaden. 
Leerlingen hadden voor dit laatste 5 Mb op de server tot hun beschikking. De 
netwerkinfrastructuur moet dus gebruik op grote schaal kunnen verwerken. Over het 
algemeen was er sprake van voldoende voorzieningen: er waren genoeg computers en 
de configuratie van de computers was toereikend om met de elektronische 
leeromgeving te kunnen werken. In de praktijk bleek echter, dat het netwerk en de 
server menigmaal overbelast raakten, wat instabiliteit tot gevolg had. Indien een 
elektronische leeromgeving stabiel functioneert en gebruikt wordt voor het verstrekken 
van informatie en terugkoppeling van leerresultaten, kan het instrument volgens ons 
een praktisch hulpmiddel zijn binnen bestaande leeromgevingen. 
 
5.5 Suggesties voor vervolgonderzoek 

Het design van ons onderzoek, waarin geen controle of vergelijkingsgroep 
was opgenomen, maakte het niet mogelijk om uitspraken te doen over effecten van de 



Hoofdstuk 5 106
vernieuwingen op de motivatie en regulatievoorkeuren van de leerlingen. De cross-
sectionele opzet van het onderzoek kon dit probleem ook niet wegnemen. Wel zagen 
we, dat over de jaren heen de vernieuwingen in de perceptie van de leerlingen 
merkbaar waren, hetzij in positieve, hetzij in negatieve zin. 

Het is belangrijk om op te merken, dat in het onderzoek vooral opinies van 
leerlingen over projectmatig werken zijn onderzocht. Of de subjectieve competenties 
van de respondenten daadwerkelijk bij de tweede meting hoger dan bij de eerste 
meting waren, is niet aan de orde gekomen. Ook andere leeropbrengsten, zoals 
cognitieve prestaties of kennisverwerving, zijn niet getoetst. Conclusies over het 
competent zijn van de respondenten als effect van leren bij natuurlijk leren kunnen 
daarom uit onderhavige studie niet getrokken worden. 

Met de opzet van dit onderzoek hebben we een genuanceerd antwoord kunnen 
geven op de vraag naar de relaties tussen de leeromgevingen projectonderwijs en 
natuurlijk leren en de (ontwikkeling van de) motivatie en regulatievoorkeur van 
leerlingen op het Da Vinci College. Vervolgonderzoek is nodig om de gevonden 
relaties verder te onderbouwen. Nader onderzoek is met name nodig naar verschillen 
in motivatie en regulatie die natuurlijk leren en projectonderwijs mogelijk oproepen. 
Dat wij deze verschillen niet aantroffen binnen het Da Vinci College en de sector 
techniek wil niet zeggen dat die verschillen er ook niet zouden kunnen zijn. Ook de 
relatie met leerprestaties verdient nader onderzocht te worden. Verder raden wij aan 
om nader onderzoek te doen naar de wijze waarop motivatie en regulatie op elkaar 
inwerken. 

Wij willen voor vervolgonderzoek een lans breken voor een mixed 
methodology, hetgeen inhoudt dat het onderzoek zowel kwantitatief als kwalitatief van 
aard zou moeten zijn. Een kwantitatief vervolgonderzoek zou wat ons betreft 
longitudinaal van aard moeten zijn en gaan over causale modellen met vormen van 
motivatie en regulatievoorkeuren in opleidingen met een elektronische leeromgeving 
waarin ook meer MBO-leerlingen van het vrouwelijk geslacht participeren. Bij het 
verzamelen van de data is het dan aan te bevelen meer en andere 
achtergrondvariabelen te verkrijgen met betrekking tot de docent, leerling en klas, 
omdat in dit onderzoek de gekozen variabelen nog maar weinig variantie verklaren.  

Indien de vragen over projectmatig werken en een elektronische 
leeromgeving bij een nieuwe proefgroep worden afgenomen, zou dit misschien 
kunnen leiden tot een herverdeling van de items, zodat mogelijkerwijs de 
oorspronkelijke factoren wel worden gevonden. Het lijkt ons echter aan te bevelen 
om nieuwe items te construeren, die de factoren uit de gebruikte theorieën 
uitgebreider vertegenwoordigen. Vervolgens zou het dan interessant zijn om de 
relatie tussen zowel vormen van motivatie als regulatievoorkeuren met prestaties 
te onderzoeken alsook met de (verbeterde meting van) percepties van de 
leeromgeving. Welke vormen en voorkeuren worden gestimuleerd door 
prestaties en vice versa? 

Zowel het vakinhoudelijk gebied als de procesmatige kant van hun 
studieaanpak is in de context van het werken met een elektronische leeromgeving 
belangrijk. Deze studies brengen niet alleen dit aspect onder de aandacht, maar dragen 
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er tevens toe bij dat docenten individuele coaching en begeleiding van leerlingen 
kunnen optimaliseren. Ook deze begeleiding en coaching zouden uitgebreider in kaart 
kunnen worden gebracht. 

Een kwalitatief diepteonderzoek zou zich kunnen richten op een 
procesgerichte aanpak. Interessant kan zijn om te onderzoeken welk effect 
competentiegericht leren heeft op de vormen van motivatie en regulatievoorkeuren bij 
leerlingen uit andere sectoren. Daarbij is het ons inziens interessant om te onderzoeken 
of een vorm van projectmatig werken kan leiden tot multidisciplinair onderwijs, 
waarbij leerlingen vakinhouden bij verschillende sectoren kunnen volgen. 
Het blijkt uit dit onderzoek dat het van het grootste belang is dat veel meer werk wordt 
gemaakt van het ontwikkelen van een implementatiestrategie, het inrichten van 
processen en het stimuleren en coachen en van ondersteuning door het management. 
Door via onderzoek zicht te krijgen op het leren van docenten en leidinggevenden, kan 
worden bekeken op welke wijze dat leren krachtiger kan worden gemaakt, zodat er een 
lerende organisatiecultuur ontstaat, waarmee de organisatiedoelen beter worden 
bereikt. Vervolgens zou onderzocht kunnen worden welke verbeteringen in dit leren 
kunnen worden aangebracht en wat de effecten daarvan zijn. 

In het onderzochte natuurlijk leren werd niet met een elektronische 
leeromgeving gewerkt. Nieuwe valide evaluatietechnieken, zoals assessments in 
combinatie met een digitaal portfolio, zullen volgens ons didactische maatregelen 
opleveren die bijdragen aan subjectieve competentieontwikkeling als onderling 
samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, attitudes en leervermogen. Wanneer 
hierbij met elektronische leeromgevingen wordt gewerkt, lijkt ons onderzoek naar de 
rol van deze instrumenten interessant. 

Uiteraard is er onderzoek mogelijk naar motivatie en regulatievoorkeuren van 
leerlingen in andere MBO-sectoren dan de technische sector, zoals economie, 
gezondheidszorg en landbouw, waarbij leerlingen competentiegerichte 
leeromgevingen aangeboden krijgen. Onderzoek naar het competentieniveau 
(prestaties), kennisgehalte en eigen gemaakte vaardigheden van MBO-leerlingen, maar 
ook uitval of doorstroom, keuze in de loopbaan en ook tevredenheid bij docenten kan 
dan volgens ons een bijdrage leveren aan het optimaliseren van competentiegerichte 
leeromgevingen. 

Echter, in onze ogen, is het van het grootste belang dat, als er vernieuwingen 
in het MBO worden geïmplementeerd, deze vernieuwingen nauwkeurig en nauwgezet 
gemonitord worden, zodat er met zekerheid sprake is van een krachtige implementatie 
van de vernieuwing, waardoor de beoogde doelen van de vernieuwing bereikt worden 
en de leerlingen gemotiveerder en beter kunnen leren.  
 
5.6 Epiloog 

De auteur van dit proefschrift, stelde zich aan het begin van dit onderzoek als 
docent een aantal vragen. In deze epiloog gaan we kort in op de opbrengsten die het 
onderzoek volgens hem hebben opgeleverd, alsmede zijn persoonlijke opvattingen 
over goed onderwijs aan het MBO. 
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kwam ook voor in andere klassen binnen de sector techniek en is volgens de literatuur 
ook op grotere schaal in het (V)MBO aangetoond. Eén van de redenen voor het 
management van het Da Vinci College om natuurlijk leren en projectonderwijs in te 
voeren was dan ook het verhogen van de leerlingenmotivatie (en ook de 
regulatievoorkeur). De regulatievoorkeur van leerlingen (de leerlingen hebben 
overigens een lage voorkeur voor zelfsturing), maar ook de (te geringe) 
betekenisvolheid van de leeromgeving kunnen oorzaken zijn voor het afnemen van de 
motivatie.  

Volgens de Engagement theory (waarin de elementen interactie, constructie 
en donatie terugkomen) biedt projectmatig werken de mogelijkheid om leerlingen te 
laten ervaren, dat leerinhouden in realistische perspectieven motiveren. Leren via 
ervaringen van anderen blijkt waardevol om kennis, vaardigheden en attitudes tot 
persoonlijke bekwaamheid te integreren. Volgens de Self-determination theory (met de 
elementen autonomie, competentie en verbondenheid) kunnen hierdoor sociaal-
affectieve processen tot ontplooiing komen. Zowel projectonderwijs als natuurlijk 
leren bieden volgens ons leerlingen de ruimte om anderen bij te staan tijdens het 
leerproces. Een gesprek tussen leerlingen over leerstofproblemen verheldert vaak meer 
dan een gesprek met de docent, omdat leerlingen in hun denken en doen in het 
algemeen dichter bij elkaar staan. Ditzelfde geldt ook voor uitleg van leerstof of het 
geven van aanwijzingen hoe een project en een prestatie kan worden aangepakt. 
Leerlingen ervaren daarbij zelf wat met verworven kennis kan worden gedaan en op 
welke manier vaardigheden kunnen worden gebruikt. 

Kregen leerlingen nu te weinig sturing, of juist te veel? Leerlingen lijken in de 
praktijk geleidelijk aan steeds minder afhankelijk van de extern gestuurde leersituatie, 
wanneer ze steeds meer kansen krijgen om het eigen leerproces vorm, richting en 
inhoud te geven. Competentieontwikkeling wordt ondersteund door veelzijdige 
leersituaties, waarin constructieve (authentieke) opdrachten zijn opgenomen. Het is 
volgens ons daarbij van belang dat leerlingen een goed beeld hebben van wat van hen 
wordt verwacht, waarbij er ruimte dient te zijn om zelf doelen te kiezen naast de min 
of meer opgelegde doelstellingen. Leerlingen blijven vervolgens gemotiveerd door een 
sterk positief affectief gevoel, dat optreedt wanneer ze ervan doordrongen raken dat de 
eigen competentie als gevolg van het geleverde product is toegenomen. Wanneer 
leerlingen uit zichzelf om hulp vragen, is volgens ons de kans op betekenisvolle 
leermomenten groter omdat in het algemeen de motivatie aanwezig is om samen naar 
oplossingen te zoeken. In dit verband kan gemakkelijk de misvatting ontstaan dat 
tijdens een les leerlingen alleen maar aangespoord mogen worden hun eigen kennis 
zelf op te bouwen en dat er niets meer mag worden uitgelegd of verteld. 
  De leerlingen waren niet onmiddellijk enthousiast (of tevreden) over de 
nieuwe leeromgeving. Toch werd het onderwijs voor leerlingen aantrekkelijker 
doordat de nieuwe (competentiegerichte) leeromgevingen een constructief en 
vakoverstijgend karakter hadden (zie ook Oemar Said, 2006). Leerlingen ontwikkelden 
hierbij niet alleen vaardigheden en kennis, maar kregen ook inzicht in de 
beroepspraktijk en verbeterden hun attitude. Door het werken in groepsverband werd 
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voorkomen, dat de opleiding slechts bestond uit het consumeren van lessen. Leerlingen 
kwamen met vragen, waarbij de docent een bijdrage kon leveren aan het oplossen van 
problemen. Het onderwijs werd voor de leerlingen meer betekenisvol. 

Het bleek dat de geconstateerde negatieve ontwikkeling niet zomaar te keren 
is. Met betrekking tot zowel intrinsieke als extrinsieke motivatie is alleen aandacht 
voor projecten in projectonderwijs onvoldoende om de dalende motivatie tegen te 
gaan. Projecten of prestaties die ingebed zijn in een leeromgeving waarbij leerlingen 
meer inbreng hebben in het leerproces en beloond worden voor hun leerresultaat, 
dragen waarschijnlijk bij aan het in stand blijven van de motivatie.  

Nu we een aantal jaren verder zijn dan de periode waarin het onderzoek 
plaatsvond, is onze beleving dat er een aantal veranderingen opgetreden zijn. Het 
leergedrag van leerlingen verandert zichtbaar en dit gaat samen met hun motivatie 
(Oemar Said, 2006). Zo lijken leerlingen binnen zowel projectonderwijs als natuurlijk 
leren meer gemotiveerd. Mogelijk dat om de effecten van (nieuwe) leeromgevingen 
vast te stellen de percepties van de leeromgeving en opbrengsten ook gedurende een 
langere periode gevolgd zouden moeten worden. 

Tot slot: waar we als docenten voor de millenniumwisseling (veelal) de 
primaire kennisbron waren, belast met het overdragen van kennis op leerlingen, treden 
we in nieuwe leersituaties vaker op als procesbegeleiders, die het leerproces in gang 
zetten, monitoren en stimuleren. 

Natuurlijk vormen we als docent nog altijd een belangrijke kennisbron, maar 
wel naast de toenemende hoeveelheid bronnen die de leerlingen al tot hun beschikking 
hebben. Een belangrijke modelfunctie vervullen we op het vlak van leren, omdat we 
bekwaam dienen te zijn in leren en ons flexibel op te stellen om te kunnen omgaan met 
verschillende doelstellingen die leerlingen zichzelf stellen. Leerlingen kunnen van 
elkaar leren tijdens het leerproces, maar nog altijd ook van de docent.  
Voor mijzelf in mijn rol van docent-onderzoeker is een belangrijke opbrengst dat 
onderzoek een waardevolle aanvullende informatiebron is om van te leren. Ook in dat 
opzicht is er nog veel te onderzoeken en te leren! 
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Samenvatting 
 
Aanleiding 

Rond de millenniumwisseling constateerde de auteur van dit proefschrift, een 
ICT-docent op een MBO-school, dat de motivatie van zijn leerlingen structureel 
verminderde in de loop van het eerste onderwijsjaar. Tegelijkertijd werden er op zijn 
school - het Da Vinci College - twee innovatieve leeromgevingen binnen de sector 
techniek gerealiseerd, namelijk projectonderwijs en natuurlijk leren. In dit onderzoek, 
uitgevoerd binnen de werkomgeving van de auteur, is onderzocht of binnen deze 
innovatieve, competentiegerichte leeromgevingen de eerder geconstateerde dalende 
trend in motivatie veranderden. Het onderzoek is daarmee te karakteriseren als een 
leeromgevingsonderzoek, waarbij een verband is onderzocht tussen de perceptie van 
de leeromgeving en de motivatie en regulatievoorkeur van leerlingen.  
 
Theoretisch kader 

Docenten in beide leeromgevingen kregen meer de rol van procesbegeleider, 
waarbij het hun taak was om leerlingen op een constructieve manier aan te moedigen 
te leren. De focus lag daarbij op authentieke leersituaties, eigen verantwoordelijkheid, 
samenwerking en reflectie op leren. Bij het projectonderwijs werd bovendien een 
elektronische leeromgeving ingezet als communicatiemiddel, zodat leerlingen elkaar 
op afstand feedback konden geven, docenten hun leerlingen ermee konden 
ondersteunen en alle betrokkenen de projectopdrachten via het instrument konden 
benaderen. 

Verschillen tussen de twee typen leeromgevingen waren dat binnen 
projectonderwijs het opleiden gebeurde door middel van projecten (instructiegericht), 
terwijl dit bij natuurlijk leren gebeurde door middel van prestaties (praktijkgericht). Bij 
projectonderwijs werd er gewerkt met deeltaken (eindtermen) en was er vooral sturing 
(veel activiteit) door docenten. Bij natuurlijk leren waren er authentieke gehelen 
(integratie) en was er vooral sturing (veel activiteit) door leerlingen. 

De Engagement theory van Kearsly en Shneiderman (1998) heeft als 
uitgangspunt gediend om de perceptie van MBO-leerlingen over de leeromgevingen te 
onderzoeken. Deze theorie beschrijft dat het werken met teams waarbinnen 
samengewerkt wordt aan een ambitieus project dat betekenisvol is voor een 
opdrachtgever buiten het klaslokaal, de motivatie kan verhogen. Interactie, constructie 
en donatie zijn hierbij belangrijke concepten. Met interactie wordt bedoeld dat 
leerlingen sociale relaties aangaan door te participeren in een samenwerkend team. Een 
projectgroep kan worden gezien als een voorbereiding op de beroepssituatie, waarbij 
werknemers werken in teamverband. Bij constructie gaat het erom dat bij leerlingen 
het inzicht wordt verdiept door te werken aan een product. Voor een succesvolle 
oplossing is het onder andere nodig dat leerlingen verworven kennis gebruiken. Leren 
stopt niet als ze de kennis zich eigen gemaakt hebben, maar pas als ze deze tevens 
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kunnen toepassen. Donatie geeft aan dat een product voor leerlingen betekenis krijgt, 
indien het bestemd is voor een ander, zoals een opdrachtgever of eindgebruiker. Door 
authentieke opdrachten te creëren, worden leerervaringen zoveel mogelijk ingebed in 
een realistische omgeving.  

Kenmerkend voor projectonderwijs is de eigen verantwoordelijkheid van de 
leerling voor zijn of haar leerweg. Hierbij staan praktische vaardigheden en subjectieve 
competenties centraal zoals die horen bij het beroep waarvoor de leerling opgeleid 
wordt. Leerlingen leren hier door middel van projecten. Natuurlijk leren kenmerkt zich 
door de focus op de ontwikkeling van persoonlijke bekwaamheden, talenten en 
mogelijkheden. Leerlingen leren hierdoor ervaringen uit te wisselen en hebben een 
actieve rol ten aanzien van het leren. Leerlingen leren hier door middel van prestaties. 
Het is niet meer voldoende als docenten kennis op een boeiende wijze kunnen 
overdragen. Leerlingen bepalen zelf hoe en wanneer zij leren. Daarbij wordt de docent 
vooral een ondersteuner van het gezamenlijke proces van betekenisverlening en 
constructie. 

In onderwijspsychologische literatuur worden intrinsieke motivatie, 
extrinsieke motivatie, zelfsturing, externe sturing en stuurloosheid onderscheiden. 
Intrinsieke motivatie is gericht op de waarde die iemand aan bepaalde activiteiten 
toekent. Naarmate mensen meer intrinsiek geïnteresseerd zijn in een taak, zullen zij 
ook beter presteren op de betreffende taak. Extrinsieke motivatie wordt gehaald uit de 
gevolgen van taakverrichting, zoals winst, punten, roem of erkenning. Deze stimulans 
kan tastbaar zijn zoals het halen van cijfers of niet-tastbaar zoals het verkrijgen van 
publieke erkenning. Zelfsturing is een intern geleide capaciteit om aandacht, gevoelens 
en gedrag te reguleren, zodat effectief aan externe en interne eisen tegemoet kan 
worden gekomen. Zelfsturing stelt leerlingen in staat om hun eigen leerproces te 
reguleren, dat wil zeggen, beslissingen te nemen over wanneer en hoe ze een leertaak 
willen aanpakken. Bij externe sturing worden componenten van het leerproces bepaald 
door externe opdrachtgevers, zoals docenten. Zij organiseren de inhoud en de aanpak 
van leeractiviteiten uit de leercyclus. Wanneer iemand geen zelfsturing heeft en zich 
niet laat sturen is hij of zij stuurloos. Stuurloze leerlingen kunnen hun leerproces niet 
goed zelf sturen. Ze ondervinden weinig of geen houvast aan sturing vanuit de 
onderwijsomgeving. 
 
Opzet van het onderzoek 

In het onderzoek waren 544 leerlingen (leeftijd 15 - 24 jaar) betrokken. Zij 
waren bij aanvang van het onderzoek niet bekend met projectmatig werken en 
natuurlijk leren. Hun percepties van de leeromgeving, motivatie en 
regulatievoorkeuren zijn in kaart gebracht met behulp van vragenlijsten. De 
vragenlijsten werden eenmaal tijdens het schooljaar 2001/2002 en tweemaal tijdens de 
schooljaren 2002/2003 en 2003/2004 afgenomen. Alle vragen zijn beantwoord op een 
vijfpuntsschaal (zeer mee oneens/helemaal niet – zeer mee eens/helemaal). Het 
onderzoek was cross-sectioneel van aard, omdat meerdere cohorten zijn gevolgd 
gedurende de periode van één jaar.  
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De items over motivatie en regulatievoorkeuren waren afkomstig uit 
respectievelijk het onderzoek van Slaats (1999) en de Inventaris Leerstijlen voor het 
Voortgezet Onderwijs (Vermunt & Roosendaal, 1994). Een confirmatieve 
factoranalyse op de items over motivatie leidde in ons onderzoek tot een bevestiging 
van het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. De schaal intrinsieke 
motivatie is samengesteld uit items over interesse en het bereiken van competentie. 
Extrinsieke motivatie heeft bijvoorbeeld betrekking op het behalen van goede 
resultaten of cijfers. Beide schalen bleken betrouwbaar (Cronbach’s alpha > .70).  

Een confirmatieve factoranalyse op de items over regulatievoorkeuren leidde 
in ons onderzoek tot een bevestiging voor het onderscheid in zelfsturing, externe 
sturing en stuurloosheid. Zelfsturing is samengesteld uit de items over het toepassen 
van regulatie, waarbij gestreefd wordt naar het controleren van het eigen leerproces. 
Een hoge score op deze schaal betekent dat leerlingen op eigen initiatief activiteiten 
ondernemen tijdens het leren. Externe sturing wordt gekarakteriseerd doordat 
leerlingen zich bij het leren laten leiden door een externe bron, zoals docenten of de 
leeraanwijzingen die in studiemateriaal zijn verwerkt. Wanneer een leerling geen 
regulatievoorkeuren heeft, is hij of zij stuurloos, wat inhoudt dat het leerproces niet 
goed door de leerling wordt gestuurd. Er ontbreekt een doelmatige verwerking van de 
leerstof. Alle drie de schalen bleken voldoende betrouwbaar (Cronbach’s alpha > .70). 

Uit confirmatieve factoranalyses bleek dat de elementen interactie, constructie 
en donatie naar voren kwamen: er bleken zeer hoge samenhangen tussen de schalen te 
bestaan en er was discrepantie tussen model en data. In onderhavig onderzoek is 
daarom gekozen voor het werken met één schaal, die te karakteriseren is als 
“tevredenheid over de (elektronische) leeromgeving”. Een confirmatieve factoranalyse 
liet namelijk goede modelfit zien voor een model met één factor. Deze schaal was 
betrouwbaar voor zowel de leeromgeving als de elektronische leeromgeving 
(Cronbach’s alpha in beide gevallen > .80).  
 
Onderzoeksvragen en analyses 

In dit proefschrift zijn de volgende onderzoeksvragen onderzocht: 
1 Welke verschillen zijn er tussen leerlingen aan het eind van een jaar onderwijs in 

de context van projectonderwijs/natuurlijk leren wat betreft hun motivatie, 
regulatievoorkeur en leerlingenperceptie van de leeromgeving? 

2 Welke verschillen in de ontwikkeling van motivatie, regulatievoorkeur en 
percepties van de leeromgeving bestaan er tussen leerlingen? 

3 Welke samenhang bestaat er tussen motivatie, regulatievoorkeur en perceptie van 
de leeromgeving in de context van het Da Vinci College aan het eind van een jaar 
onderwijs?  

4 Welke verandering is waarneembaar in samenhang tussen motivatie, 
regulatievoorkeur en leerlingenperceptie van de leeromgeving gedurende het 
onderwijsjaar? 
Om de eerste twee onderzoeksvragen te beantwoorden zijn multilevel variantie 

analyses uitgevoerd op de scores van leerlingen op de diverse schalen (perceptie 
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(elektronische) leeromgeving, motivatie, regulatievoorkeur) aan het eind van een 
schooljaar alsmede op de verschilscores tussen begin en eind van het schooljaar. 
Daarbij zijn een aantal covariabelen meegenomen (zoals geslacht, leeftijd) en is tevens 
gekeken naar de effect size van cohort en type leeromgeving (projectonderwijs versus 
natuurlijk leren). Tevens zijn voor de tweede onderzoeksvraag leerlingen opgedeeld in 
groepen met een dalende trend gedurende het schooljaar, een stijgende trend of een 
gelijkblijvende trend. De mate waarin deze groepen voorkwamen (op zowel leerling- 
als klasniveau) is in kaart gebracht. Voor de derde en vierde onderzoeksvraag zijn 
correlaties tussen alle in het onderzoek relevante variabelen berekend, waarbij voor de 
vierde vraag correlaties tussen meetmomenten zijn vergeleken (met Fisher’s Z). 
 
Resultaten voor onderzoeksvraag 1 

De leerlingen bleken redelijk intrinsiek en extrinsiek gemotiveerd te zijn, 
matige tot lage regulatievoorkeuren te hebben en een lage tevredenheid over de 
(elektronische) leeromgeving te hebben. Een groot deel van de gevonden verschillen 
tussen leerlingen, ongeveer 30%, bleek te maken te hebben met verschillen tussen de 
klassen.  

Een ruwe vergelijking tussen de twee leeromgevingen (zonder variabelen als 
voormeting en leerlingkenmerken) leidde tot hogere scores voor natuurlijk leren wat 
betreft intrinsieke en extrinsieke motivatie dan voor projectonderwijs en lagere scores 
voor stuurloosheid. Echter, alle verschillen tussen de twee leeromgevingen verdwenen 
na opname van de voormeting. De verschillen die optraden lijken daarmee eerder te 
worden veroorzaakt door verschillen in achtergrondvariabelen tussen leerlingen (zoals 
voormeting) dan door verschillen tussen leeromgevingen. 

De tevredenheid over de leeromgeving hing positief samen met intrinsieke en 
extrinsieke motivatie, zelfsturing en externe sturing, maar negatief met stuurloosheid. 
Dat tevredenheid over de leeromgeving positief samenhangt met intrinsieke en 
extrinsieke motivatie, zelfsturing en externe sturing, maar negatief samenhangt met 
stuurloosheid komt overeen met resultaten uit leeromgevingsonderzoek en 
effectiviteitsonderzoek. 

Cohort had een negatief effect op intrinsieke en extrinsieke motivatie, een 
negatief effect op stuurloosheid en een positief effect op tevredenheid over de 
leeromgeving. Dit betekent dat leerlingen in latere cohorten wel positiever waren over 
de leeromgeving, maar minder gemotiveerd en meer stuurloos. 
 
Resultaten onderzoeksvraag 2 

De resultaten met betrekking tot de verschilscores op intrinsieke en 
extrinsieke motivatie bevestigden de praktijkervaringen die ten grondslag lagen aan dit 
onderzoek. In de loop van het jaar nam de motivatie en tevredenheid over de 
leeromgeving af. De verschuivingen met betrekking tot externe sturing en 
stuurloosheid van september naar maart zijn te verenigen met opvattingen waarin 
gedurende het leerjaar een grotere rol aan de leerling wordt toegekend. Met andere 
woorden: de leeromgeving legt meer verantwoordelijkheid bij de leerlingen, maar die 
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kunnen of willen die verantwoordelijkheid nog niet opnemen, met als gevolg dalende 
externe sturing en stijgende stuurloosheid. 

Er werden geen significante verschillen in ontwikkeling aangetroffen tussen 
de twee typen leeromgevingen. Het uitblijven van verschillen in zelfsturing tussen 
leerlingen uit de twee leeromgevingen is vermoedelijk veroorzaakt, doordat de 
respondenten uit natuurlijk leren vermoedelijk niet meer dan in projectonderwijs een 
voorkeur hadden voor het zelf richting geven aan het leerproces en 
verantwoordelijkheid dragen voor het eigen leren dan wel dat de leeromgeving dit niet 
uitlokte.  

De dalende trend die we vonden in motivatie en tevredenheid over de 
(elektronische) leeromgeving had vermoedelijk ook te maken met de wijze waarop de 
implementatie van projectonderwijs en natuurlijk leren is ingezet. De scores op 
tevredenheid over de leeromgeving en de elektronische leeromgeving waren laag, wat 
zou kunnen duiden op een gebrekkige implementatie. Tegelijk vonden we behoorlijke 
verbanden tussen de tevredenheid over de leeromgeving en de motivatie (en 
regulatievoorkeuren) van de leerlingen. Wat betreft het implementeren van de 
leeromgevingen zijn dan twee aspecten in het bijzonder van belang: factoren die een 
uitwerking hadden op het uitvoeren van de implementatie zelf, namelijk een 
verhuizing, een nieuwe sturingsmethodiek vanuit het management, - alsook de 
strategie die is gevoerd om de leeromgevingen binnen de organisatie te implementeren, 
namelijk een top-down aansturing vanuit het management, met beperkte ruimte voor 
docenten om ownership over de nieuwe aanpak te krijgen. 

Met betrekking tot de aantallen leerlingen die een dalende, stijgende of 
gelijkblijvende trend vertonen, bleek dat de intrinsieke motivatie bij (iets) meer 
leerlingen in natuurlijk leren toenam dan bij leerlingen in projectonderwijs. De 
intrinsieke motivatie nam bij meer leerlingen in projectonderwijs af dan in natuurlijk 
leren. De intrinsieke motivatie bleef bij meer leerlingen uit natuurlijk leren gelijk dan 
bij leerlingen uit projectonderwijs. 

Voor het aantal klassen met een dalende, stijgende of gelijkblijvende trend, 
bleek dat de intrinsieke motivatie bij één klas binnen het natuurlijk leren toenam 
terwijl geen van de groepen binnen projectonderwijs een toename vertoonde. De 
intrinsieke motivatie nam bij meer klassen in projectonderwijs af dan in natuurlijk 
leren. De intrinsieke motivatie bleef bij één klas meer binnen projectonderwijs leren 
gelijk dan bij natuurlijk leren. 
 
Resultaten onderzoeksvraag 3 

Uit het onderzoek bleek tevens dat beide zelfsturing en externe sturing met 
zowel intrinsieke motivatie als extrinsieke motivatie positief met elkaar in verband 
stonden. Dit betekent dat naarmate de intrinsieke motivatie hoger was, zowel de 
voorkeur voor zelfsturing hoger was als die voor externe sturing. Ook betekent het dat 
naarmate extrinsieke motivatie hoger was, zowel de voorkeur voor zelfsturing als die 
voor externe sturing hoger werd. Stuurloosheid was daarentegen negatief (zij het 
zwak) gerelateerd aan intrinsieke en extrinsieke motivatie. Het correlatiepatroon was 
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vergelijkbaar (qua sterkte) voor beide typen leeromgevingen. Deze bevindingen komen 
overeen met eerder onderzoek naar het verband tussen motivatie en 
regulatievoorkeuren. 
 
Resultaten onderzoeksvraag 4 

De samenhangen tussen intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie en 
regulatievoorkeuren van MBO-leerlingen werden niet sterker gedurende het 
onderwijsjaar. De samenhang tussen aan de ene kant zelfsturing en externe sturing en 
aan de andere kant intrinsieke en extrinsieke motivatie nam namelijk af. Leerlingen 
met een dalende voorkeur voor zelfsturing verloren hun motivatie niet terwijl ze steeds 
minder (externe) sturing kregen, want de samenhang tussen een voorkeur voor externe 
sturing met intrinsieke en extrinsieke motivatie nam in de loop van het leerjaar af. 

Wel bleek, dat de samenhang tussen aan de ene kant de tevredenheid over de 
(elektronische) leeromgeving en aan de andere kant extrinsieke motivatie een stijgende 
tendens vertoonde. De leeromgeving kreeg dus een steeds sterker positievere invloed 
op extrinsieke motivatie gedurende het jaar.  

Het gevaar in deze ontwikkelingen lijkt dat leerlingen voor hun motivatie 
steeds afhankelijker worden van de leeromgeving. Een sterkere samenhang tussen de 
leeromgeving en intrinsieke motivatie zou juist wenselijker zijn dan een sterkere 
samenhang tussen de leeromgeving en extrinsieke motivatie. 
 
Beperkingen en implicaties 

Er waren een aantal beperkingen aan het onderzoek, die mogelijk van invloed 
zijn geweest op de resultaten. Het design van het onderzoek had de beperking dat het 
cross-sectioneel in plaats van longitudinaal van aard was. Daardoor zijn leerlingen 
slechts gedurende een jaar gevolgd (en niet gedurende meerdere jaren) en is een 
langere periode betrokken door leerlingen van verschillende cohorten op te nemen.  

Hoewel multilevel analyses zijn uitgevoerd, zijn er vooral variabelen 
opgenomen en in kaart gebracht op het leerlingenniveau. Variabelen met betrekking tot 
het docentgedrag zijn in de analyses niet betrokken. Ook waren er geen achtergrond 
variabelen op klasniveau die te maken hadden met de docent of de klas zelf. 

Er is geen (of beperkt) zicht op de wijze waarop de omgevingen zijn 
geïmplementeerd en het proces dat daarvoor is ingezet. Onderzoek naar het proces van 
innovatie had kunnen helpen bij het verklaren van de toch optredende dalende trends. 

Het is belangrijk om op te merken dat in het onderzoek vooral opinies van 
leerlingen over projectmatig werken zijn onderzocht. Conclusies over het competent 
zijn van de respondenten als effect van leren bij projectonderwijs en natuurlijk leren 
kunnen daarom uit onderhavige studie niet getrokken worden. 

Wanneer competentiegerichte leeromgevingen hun plek hebben verworven in 
het MBO, kunnen leerlingen en docenten zich gezamenlijk richten op constructieve en 
betekenisvolle verwerking van informatie. Wanneer hierbij met elektronische 
leeromgevingen wordt gewerkt, is onderzoek naar de rol van deze instrumenten 
mogelijk. In het onderzochte natuurlijk leren werd niet met een elektronische 
leeromgeving gewerkt. Nieuwe valide evaluatietechnieken, zoals assessments in 
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combinatie met een digitaal portfolio, zullen volgens ons didactische maatregelen 
opleveren die bijdragen aan subjectieve competentieontwikkeling als onderling 
samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, attitudes en leervermogen. 
Onderzoek naar het competentieniveau, kennisgehalte en eigen gemaakte 
vaardigheden van MBO leerlingen lijkt ons interessant. 

Een ander vervolgonderzoek zou, wat ons betreft, longitudinaal van aard zijn 
en gaan over verbanden tussen vormen van motivatie en regulatievoorkeuren in 
opleidingen met een elektronische leeromgeving waarin vooral MBO-leerlingen van 
het vrouwelijk geslacht participeren. 

Tot slot is onderzoek gewenst naar motivatie en regulatievoorkeuren van 
leerlingen in andere MBO-sectoren dan de technische sector, zoals economie, 
gezondheidszorg en landbouw. Een kwalitatief diepteonderzoek zou zich kunnen 
richten op een procesgerichte aanpak. Interessant kan zijn om te onderzoeken welk 
effect een competentiegerichte leeromgeving heeft op de vormen van motivatie en 
regulatievoorkeuren bij leerlingen uit de bovengenoemde sectoren. 
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Bijlage A: Factorladingen regulatievoorkeuren 
 
Factorladingen van items met betrekking tot regulatievoorkeuren in een 3-
factoren confirmatieve factoranalyse 
    
N=938    
    

Schalen met bijbehorende items 
Regulatievoorkeur 

Factorlading  % var  Schaal: zelfsturing 
 

 
.72 

  
52.2 

  
v23

 
Om te bepalen of ik de stof beheers, probeer ik 
voorbeelden en problemen om op te lossen te 
bedenken.     

.62  38.2  v11 Als ik een nieuw onderwerp ga leren, denk ik 
eerst na over de manier waarop ik dat het beste 
kan doen.     

.58  33.2  v25 Om te controleren of ik voldoende heb geleerd 
probeer ik de inhoud in mijn eigen woorden weer 
te geven.     

.59  35.2  v17 Om na te gaan of ik voldoende heb geleerd 
bedenk ik zelf vragen die ik dan beantwoord.     

.55  30.7  v10 Om na te gaan of ik het begrijp, probeer ik na het 
leren de hoofdzaken in eigen woorden weer te 
geven.                 

.54  29.5  v21 Ik voeg uit andere bronnen iets aan de lesstof toe.  

.53  27.7  v15 Als ik moeite heb met een stuk lesstof, probeer ik 
na te gaan hoe dat eigenlijk komt.     

.59  34.2  v26 Ik richt me bij het leren ook op doelen die niet in 
de stof behandeld worden.     

.48  22.9  v27 Als ik een stuk uit het leerboek niet goed begrijp, 
zoek ik dat op in andere boeken.     

.40  16.1  v13 Ik leer tijdens het leren meer dan wat strikt 
noodzakelijk is.  

.33  11.0  v7 Ik lees naast de verplichte lesstof ook andere 
boeken of tijdschriften die met de lesstof te 
maken hebben. 
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Factorladingen van items met betrekking tot regulatievoorkeuren in een 3-
factoren confirmatieve factoranalyse (vervolg) 
 
Factorlading 

  
% var 

  
Schaal: externe sturing 
 

 
.69 

  
47.0 

  
v5 

 
Om na te gaan of ik de lesstof begrijp maak ik 
gebruik van de opgaven die in het boek staan of 
die de docent opgeeft.  

.61  36.6  v14 Ik maak de opgaven in het boek om te bepalen 
dat ik de lesstof goed beheers.     

.62  38.2  v1 Wanneer tussen de tekst van mijn leerboek 
vragen of opgaven voorkomen, maak ik die als ik 
ze tegenkom tijdens het leren.   

.53  28.0  v16 Ik volg bij het leren de aanwijzingen die de 
docent en het boek geven.   

.44  18.9  v24 Ik gebruik de opmerkingen en de aanwijzingen 
van de docent om precies te weten hoe ik de stof 
moet leren. 

.30  8.7  v4 Ik maak bij het leren gebruik van de extra uitleg 
en aanwijzingen die de docent tijdens de les gaf. 

 verwijderd v2 Ik leer al mijn lesstof op dezelfde manier. 
 verwijderd v8 Ik leer alles precies zoals in het boek staat. 
 verwijderd v19 Ik bestudeer de lesstof in de volgorde waarin die 

in het leerboek staat.     
 verwijderd v22 Bij het leren oefen ik grondig in het oplossen van 

de opgaven.     
 verwijderd v28 Als ik alle opgaven die bij een bepaald hoofdstuk 

horen kan maken, vind ik dat ik voldoende heb 
geleerd. 
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Factorladingen van items met betrekking tot regulatievoorkeuren in een 3-
factoren confirmatieve factoranalyse (vervolg) 
 
Factorlading 

  
% var 

  
Schaal: stuurloosheid 
 

 
.68 

  
45.8 

  
v9 

 
Ik merk dat ik het moeilijk vind om te bepalen of 
ik de lesstof voldoende beheers.     

.59  34.6  v3 Als ik aan het leren ben merk ik dat ik niet goed 
weet wat ik wel moet onthouden en wat niet.   

.54  28.6  v6 Ik merk dat ik moeite heb met het leren van een 
grote hoeveelheid lessof.  

.45  20.1  v20 Ik mis iemand op wie ik terug kan vallen als ik 
moeilijkheden heb bij het leren.     

.43  18.8  v12 Ik begrijp niet wat de docent bedoelt als hij 
opgeeft wat ik moet leren. 

.35 
 

 12.0  v18 De aanwijzingen van de docent over hoe ik moet 
leren vind ik niet zo duidelijk. 
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Bijlage B: Factorladingen motivatie 
 
Factorladingen van items met betrekking tot motivatie in een 2-factoren 
confirmatieve factoranalyse 
   
N=938   
   

Schalen met bijbehorende items 
Motivatie 

Factor-
lading 
 

% var  Schaal: intrinsieke motivatie 

 
.75 

 
56.3 

  
v32 

 
Ik heb deze opleiding gekozen omdat het werk dat ik er straks 
mee kan doen mij interesseert. 

.68 45.6  v42 Ik heb voor deze studierichting gekozen omdat die mij erg 
aantrok. 

.67 44.5  v36 Ik heb deze opleiding vooral gekozen, omdat de inhoud ervan 
aansluit bij mijn persoonlijke interesses.     

.52 27.6  v43 Ik doe deze opleiding omdat ik later in de technische sector 
wil werken. 

.57 32.1  v39 Ik volg deze opleiding, omdat ik techniek interessant vind. 

.44 19.3  v40 Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik graag over 
techniek wil leren. 

.38 14.4  v44 Ik doe deze opleiding omdat ik thuis veel met techniek werk. 
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Factorladingen van items met betrekking tot motivatie in een 2-factoren 
confirmatieve factoranalyse 
 
Factor-
lading 
 

 
% var 

 
Schaal: extrinsieke motivatie 

 
.66 

 
44.1 

  
v48 

 
Ik heb voor deze opleiding gekozen, omdat ik een goede baan 
wil. 

.64 41.3  v46 Ik doe een opleiding omdat ik een diploma wil hebben. 

.69 47.9  v45 Ik leer, omdat dat mijn kansen op werk vergroot. 

.54 28.6  v47 Ik doe een opleiding omdat ik daarna veel geld kan verdienen. 

.57 32.1  v33 Mijn belangrijkste doel bij deze opleiding is om het diploma te 
halen. 

.52 27.2  v49 Voor het soort werk dat ik wil gaan doen, moet ik het MBO-
diploma op zak hebben. 

.49 23.6  v38 Ik doe een opleiding omdat leren belangrijk is. 

.40 15.7  v29 Ik volg een opleiding, omdat ik wil leren. 

.37 13.4  v31 Ik wil anderen laten zien, dat ik in staat ben deze opleiding 
met succes te volgen. 

.30 9.1  v34 Ik leer vooral om toetsen en examens te halen. 
verwijderd v30 Na deze (MBO) opleiding wil ik doorstromen naar het HBO. 
verwijderd v35 Mijn belangrijkste doel bij deze opleiding is mezelf voor te 

bereiden op een beroep. 
 

verwijderd v37 Ik wil voor mezelf uitproberen of ik een MBO-opleiding aan 
kan.  

verwijderd v41 Ik doe deze opleiding omdat mijn ouders de opleiding goed 
vinden. 
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Bijlage C: Factorladingen projectmatig werken 
Factorladingen van items met betrekking tot projectmatig werken in een 
confirmatieve factoranalyse 

   
N=831   
   

Schalen met bijbehorende items 
Projectmatig werken 

Factorlading % var a-
priori 
factor 

Schaal: tevredenheid 

.77 59.4 C 81 Ik ben in het algemeen tevreden over projectmatig 
werken. 

.74 55.3 C 80 Het werken aan projecten sluit aan bij mijn manier 
van denken. 

.74 55.1 C 83 Een project vind ik uitdagend. 

.72 52.4 D 89 Ik werk in het algemeen met plezier voor een 
opdrachtgever. 

.68 46.8 C 78 Ik word gestimuleerd om te werken aan een product. 

.69 46.9 D 86 De projecten bereiden mij voor op het beroep. 

.69 47.6 C 82 Ik vind de gedragsregels bij het werken aan projecten 
helder. 

.68 46.5 D 87 Ik krijg in het algemeen van de opdrachtgever de 
juiste informatie over een project. 

.58 33.4 C 77 Ik heb genoeg tijd om het product tijdens een project 
te maken. 

.57 28.7 C 79 Een project is voor mij te voltooien binnen de tijd die 
er voor staat. 

.64 40.7 I 76 Ik vind dat werken aan projecten het contact tussen 
mij en docenten verbetert. 

.55 29.8 I 72 Tijdens een project leer ik samen met anderen. 

.58 33.3 D 88 Ik krijg de informatie van de opdrachtgever op tijd. 

.52 27.4 I 71 Ik vind dat werken aan projecten het contact tussen 
mij en andere leerlingen verbetert. 

.48 22.8 D 85 Het resultaat van een project is voor mezelf.  

.42 17.5 I 75 Ik kan extra begeleiding krijgen tijdens een project. 

.41 16.7 D 84 Het resultaat van een project is voor een 
opdrachtgever. 

.25 6.1 I 73 Ik vind samenwerken tijdens een project 
noodzakelijk. 

verwijderd   74 Samenwerken aan projecten vind ik moeilijk. 
verwijderd   90 Ik werk alleen aan een project tijdens projectdagen. 

 
NB. I = Interactie, C = Constructie, D = Donatie 
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Bijlage D: Factorladingen elektronische leeromgeving 
Factorladingen van items met betrekking tot de elektronische leeromgeving in een 
confirmatieve factoranalyse 
   
N=611   
   

Schalen met bijbehorende items 
Elektronische leeromgeving (ELO) 

Factor-
lading 

% var a-
priori 
factor 

Schaal: Tevredenheid over de Elektronische Leeromgeving 

.71 50.4 C v61 Ik werk in het algemeen met plezier aan de opdrachten in 
de ELO. 

.69 48.0 C v53 De opdrachten in de ELO sluiten aan bij mijn manier van 
denken. 

.65 42.7 I v65 Ik word gestimuleerd om in de ELO te werken. 

.68 45.6 I v64 Ik gebruik de ELO om te leren. 

.68 46.7 I v57 Ik krijg in het algemeen de juiste informatie via de ELO. 

.68 46.8 D v54 Ik ben in het algemeen tevreden over de inrichting van de 
ELO. 

.63 39.3 D v59 De opdrachten in de ELO bereiden mij voor op het 
beroep. 

.63 39.6 D v62 De opdrachten in de ELO sluiten aan bij mijn niveau. 

.64 40.5 C v55 De opdrachten in de ELO vind ik uitdagend. 

.62 38.2 I v70 Ik vind dat de ELO het contact tussen mij en docenten 
verbetert. 

.53 28.0 I v56 Ik vind dat de ELO het contact tussen mij en andere 
leerlingen verbetert. 

.61 36.7 C v60 Ik vind de gedragsregels bij het gebruik van de ELO 
helder. 

.59 34.8 I v51 Ik kan extra begeleiding krijgen binnen de ELO. 

.51 26.5 I v58 Ik krijg de informatie via de ELO op tijd. 

.51 26.1 D v69 Ik werk in de ELO, omdat dat mijn kans op een diploma 
vergroot. 

.49 20.1 D v50 Ik heb genoeg tijd om projecten in de ELO naar behoren 
uit te voeren. 

.37 13.5 D v52 De opdrachten in de ELO zijn voor mij te voltooien 
binnen de tijd die er voor staat. 

 verwijderd v63 De opdrachten in de ELO vind ik makkelijk. 
 verwijderd v66 Ik gebruik de ELO omdat ik de inhoud interessant vind. 
 verwijderd v67 De opdrachten in de ELO vind ik moeilijk. 
 verwijderd v68 Ik gebruik de ELO alleen tijdens projectdagen. 

NB. C = Constructie, I = Interactie, D = Donatie  
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Bijlage E: Project “Bestel jij even een pizza?” 
 
Eindtermen 
Oriëntatie op de informatieanalyse 3 
De kandidaat kan beschrijven hoe organisaties in hun informatiebehoefte kunnen 
voorzien. 
De kandidaat kan beschrijven hoe een informatiesysteem gerealiseerd kan worden. 
De kandidaat kan beschrijven hoe de geautomatiseerde informatievoorziening 
plaatsvindt. 
De kandidaat kan de informatiebehoefte op hoofdlijnen vaststellen. 
De kandidaat kan de verschillende fasen van een automatiseringsproject beschrijven. 
De kandidaat kan voorstellen doen ten aanzien van doelmatig gegevensbeheer op 
gebruikersniveau. 
 
Bedrijfsoriëntatie 3 
De kandidaat kan het belang van procedures binnen organisaties verklaren. 
De kandidaat kan de regels met betrekking tot beveiliging van gegevens toepassen. 
 
Helpdesk 3 
De kandidaat kan gebruikers instrueren over het gebruik van het informatiesysteem. 
 
Opdracht 
Een informatiesysteem ontwerpen en maken voor de pizzabezorgdienst van Leonardo 
di Roca, waarbij je rekening houdt met alle wensen die Leonardo heeft. 
 
Introductie 
Leonardo di Roca is een pizzabakker die problemen heeft met het afhandelen van 
bestellingen. Hij weet niet hoe hij de problemen moet oplossen met steeds wisselende 
receptionisten en bezorgers. Een geautomatiseerd informatiesysteem opzetten voor de 
administratie en de bezorging van pizza’s zou een oplossing zijn.   
   
Situatie 
Roca –Pizza is een thuisbezorgpizzeria bij school in de buurt. De eigenaar, Leonardo 
di Roca, is een prima pizzabakker en zijn klantenkring wordt dan ook steeds groter. De 
pizzeria heeft een keuken waarin vier bakkers, waaronder de eigenaar, werken. Een 
receptionist neemt de bestellingen aan en  drie bezorgers brengen de pizza’s rond op 
scooters. 
De meeste bestellingen komen telefonisch binnen. De receptionist noteert ze op een 
nota met de naam en het adres van de klant en het te betalen bedrag. Ze geeft de nota 
af aan de keuken. De gebakken pizza’s worden met de nota doorgegeven aan de 
bezorgers, die dan zelf uitzoeken waar ze moeten zijn. De laatste tijd komen er steeds 
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meer klachten binnen over verkeerde bestellingen, koude pizza’s en verkeerde 
rekeningen. Een van de docenten kan hierover meepraten. Zelf heeft hij nogal eens 
vergeefs zitten te wachten op zijn bestelling. 
Hij neemt contact op met Leonardo en biedt hem aan de leerlingen van de ICT-
academie een oplossing voor zijn problemen te laten zoeken.  
 
Overzicht producten 
 
Startdocument 
In dit document staat wat je precies gaat uitzoeken, welk producten je gaat maken en 
welke middelen daarvoor nodig zijn. Bovendien bevat het een plan van aanpak en een 
tijdspad. Aan de hand van dit document moet je de werkzaamheden gaan uitvoeren. 
 
Prototype database 
Alleen maar een eindproduct opleveren zorgt vaak voor ontevreden klanten. Ze krijgen 
dan iets dat ze niet verwacht hadden of er had nog iets bij gemoeten of ze vinden de 
kleuren en het logo niet goed. Om zulke problemen te voorkomen zorg je ervoor dat de 
klant halverwege het project een indruk krijgt van het product dat je gaat leveren. 
Bovendien kun je dan tijdens een gesprek met de klant eventuele wensen of 
veranderingsbehoeften boven tafel krijgen. Daarom maak je een tussenproduct. 
 
Database 
Om een database te bouwen die voldoet aan alle wensen van de klant, moet je eerst die 
wensen inventariseren. Wat wil de klant precies? 
In een lang gesprek met Leonardo komt de docent te weten wat nu eigenlijk de wensen 
van de pizzabakker zijn.  
Leonardo wil : 

 een adressenbestand van de klanten; 
 een soort ‘zwarte lijst’ aanleggen, omdat bij Leonardo regelmatig ‘valse’ 

bestellingen binnenkomen; 
 dat de klant in zijn bestelling zelf een pizza kan samenstellen; 
 dat de klant de mogelijkheid heeft om op een pizza extra ingrediënten 

(toppings) te bestellen; 
 een rekening aan de pizzabezorger kunnen meegeven; 
 wekelijks een overzicht kunnen uitdraaien van het aantal gerechten dat 

verkocht is en de omzet; 
 zijn koeriers koppelen aan het stadsdeel dat zij het best kennen; dit houdt in 

dat als een klant uit een bepaald stadsdeel een bestelling plaatst, de bestelling 
bij voorkeur door die koerier wordt bezorgd. 

NB. In bepaalde wijken in een stadsdeel is de koerier niet verzekerd in verband met 
een te hoog gevarenrisico, om de klant toch ter wille te zijn, wordt er wel bezorgd 
maar tegen een extra toeslag. 
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Gebruikershandleiding 
De gebruikershandleiding dient om alle werknemers van de pizzabakker in staat te 
stellen met het systeem te werken. Na een cursus van een uur moeten ze in staat zijn 
verder alle handelingen te verrichten met behulp van de handleiding. 
 
Omschrijving producten 
 
Startdocument 
Dit document stel je op nadat je hebt uitgezocht en besproken wat precies de bedoeling 
van het project is. 

 wat de opdracht is; 
 wie de opdrachtgever is; 
 wat de huidige situatie is; 
 wat de gewenste situatie is; 
 wat het probleem is; 
 hoe je de oplossing gaat realiseren; 
 korte opzet van de te leveren producten; 
 een plan van aanpak: volgorde van handelen en de tijdsindeling. 

 
Prototype database 
De klant moet een indruk krijgen van het product dat je gaat leveren. Bovendien moet 
je tijdens het gesprek met de klant eventuele wensen of veranderingsbehoeften boven 
tafel krijgen. Daarom maak je om aan de klant te laten zien: 
 twee schakelborden (hoofdmenu en bedrijfsgegevens); 
 een voorbeeldformulier; 
 een voorbeeldrapport; 
 je laat zien dat de database beveiligd is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlagen 146
Voor de lay-out van de database heeft Leonardo de vrije hand gegeven. Alleen de 
naam van de pizzeria staat vast. Het logo, de kleuren en de indeling mag je zelf 
bepalen. Uiteraard moet de klant wel tevreden zijn! 
 
Database 
Voordat je daadwerkelijk gaat bouwen, ontwerp je eerst zelf een database op papier en 
leg je dit ter goedkeuring voor aan de vakdocent. 
De minimale eisen zijn: 
 de database moet volledig menugestuurd zijn; 
 de volledige database moet afgeschermd en beveiligd zijn; 
 alle schermen dienen niet aanpasbaar te zijn; 
 het sluiten en wisselen van schermen moet via een knoppenstructuur 

plaatsvinden; 
 per tabel moet je minimaal kunnen: toevoegen, wijzigen, verwijderen en 

zoeken. 
De inhoud van de database moet zijn: 
 30 klanten; minimaal 4 klanten per stadsdeel; 
 minimaal 5 stadsdelen; per stadsdeel minimaal 6 postcodes; 
 minimaal 20 pizza’s, 15 pasta’s, 20 toppings, 10 broodjes, 10 schotels en 5 

sauzen. 
NB. Voor de verschillende pizza’s en pasta’s gebruik je een menu dat je bij een 
pizzeria bij jou in de buurt hebt opgehaald. Per groep zorg je voor drie 
voorbeeldmenu’s. 
 
Gebruikershandleiding 
De handleiding begint met een korte installatiehandleiding waarin ook de systeemeisen 
zijn opgenomen. 
Alle stappen van de installatie van de software in een opsommende instructie 
uitwerken. Over de volgorde van de handelingen mag geen onduidelijkheid bestaan. 
De installatie-instructie mag niet meer dan twee bladzijden van de handleiding beslaan. 
Alle stappen die nodig zijn bij het gebruik van het systeem in een opsommende 
instructie uitwerken. Over de volgorde van de handelingen mag geen onduidelijkheid 
bestaan. Gebruik bij elke stap screenshots om aan te geven wat er gebeurt. 
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Bijlage F: Voorbeeld van een ontwikkellijn 
 
Samenwerken 
Het werken aan een gemeenschappelijk doel 
 
Denk aan: 
•Anderen de ruimte geven 
•Afspraken maken en nakomen 
•Actief meedenken en meedoen 
•Kwaliteiten van anderen benutten 
•Opdenken 
 
 
Van:        Naar: 
Eigen belang       Team belang 
 
1.   2.   3.   4. 
 
Gedrag beginner: 
Je ziet en hoort: 

 Jezelf centraal 
 Alleen beslissen 
 Alleen willen werken 
 Voegt deeltaken zonder 

overleg samen 

Gedrag expert: 
Je ziet en hoort: 

 Openstaan voor de ander 
 Iedereen erbij betrekken 
 "ik hoor je niet, wat vind jij 

ervan?" 
 Deeltaken in overleg 

samenvoegen 
 Maakt gebruik van 

kwaliteiten van anderen 
 "we moeten iets doen, het gaat 

niet goed zo" 
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Bijlage G: Afkortingen in het middelbaar beroepsonderwijs 
  
 
Afkorting 

 
Voluit 
 

 
APS 

 
Algemeen Pedagogisch Studiecentrum 

BBL Beroepsbegeleidende leerweg 
BOL Beroepsopleidende leerweg 
BPV Beroepspraktijkvorming     
ELO Elektronische leeromgeving 
HAVO Hoger algemeen voortgezet onderwijs 
HBO Hoger beroepsonderwijs 
ICT Informatie en communicatietechnologie 
ILS Inventaris leerstijlen 
MAVO Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 
MBO Middelbaar beroepsonderwijs 
ROC Regionaal opleidingscentrum 
VAVO Voorbereidend algemeen vormend onderwijs 
VBO Voorbereidend beroepsonderwijs 
VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
VWO Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
WEB Wet educatie en beroepsonderwijs 
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Summary 
 
The Da Vinci Case 
 
An investigation into the relationships between innovative learning environments 
and the motivation and regulation preferences of students in secondary 
vocational education 
 
 
Rationale 

Around the turn of the millennium the author of this thesis, a teacher in 
Information and Communication Technology at a vocational education school in the 
Netherlands, noticed that the motivation of his students gradually declined during the 
first school year. At the same time two innovative learning environments within the 
sector technique were realised at his school – the Da Vinci College -, viz. project-
based education and natural learning. In this research, conducted within the working 
context of the teacher - researcher, it has been explored whether the observed 
decreasing trend changed within these innovative, competence-based education 
environments. The research can thus be characterised as a learning environments 
research study, in which relationships between motivation and regulation preferences 
of students and their perceptions of the learning environments have been investigated. 
 
Theoretical framework 

In competence-based education teachers adopted a role of process coach, in 
which it was their job to encourage in a constructive manner their students to learn. In 
the project-based education environment an electronic environment was implemented 
for communication purposes to enable students to provide each other with feedback, to 
enable teachers to assist them and to enable all other people involved to monitor the 
projects created by students. 

Differences between the two types of learning environments were, that within 
project-based learning education occurred by means of projects versus achievements in 
natural learning. In project-based education structured tasks were used and there was 
more external regulation by teachers. In natural learning there were integrated, more 
complex and less structured tasks and there was more internal regulation by students. 
The Engagement Theory of Kearsly and Shneiderman (1998) served as a starting point 
to examine the perception of the learning environment of students in secondary 
vocational education. This theory assumes that motivation grows when students work 
in teams on a project which is meaningful for a customer outside the class room. 
Relating, creating and donating are key concepts in this approach. 

Relating means that students enter into social relations by participation in a 
co-operating team. A project group may be considered as a preparation for a 
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professional situation, in which employees co-operate as a team. Creating means that 
the insight of students is deepened by being engaged on a project. For a successful 
solution it is required that students make use of obtained knowledge. Learning does not 
end when they have acquired the knowledge, but until they are able to apply the 
knowledge. Donating means that a product is meaningful when it is intended for 
another person, such as a customer or an end user. Learning experiences are embedded 
as much as possible in a realistic environment by creating authentic tasks. 

Characteristic for project-based education is the students’ own responsibility 
for their education plans. Herein, practical skills and subjective competences are 
central, such as those belonging to the profession for which the student is being 
educated. In project-based education students learn by being involved in projects. 
Natural learning is characterised by the focus on the development of personal 
competences, talents and possibilities. In natural learning students learn to exchange 
experiences and have an active role with regard to learning. Students learn by 
performing achievement-tasks. In such an environment it is not sufficient anymore 
when teachers transmit knowledge in a fascinating manner. Students decide for 
themselves how and when they learn. The teacher becomes a coach of students doing 
meaningful tasks and constructing knowledge. 

In this study important concepts are: intrinsic motivation, extrinsic 
motivation, selfregulation, external regulation and lack of regulation. Intrinsic 
motivation refers to the value that is ascribed to activities. When people are more 
interested in a task, they will better achieve in the task. Extrinsic motivation results 
from performances, such as profit, scores, glory or recognition. This stimulant may be 
tangible, such as getting good marks, or intangible such as obtaining of public 
recognition. Selfregulation is an internally guided capacity to regulate attention, 
sentiments and behavior, so that external and internal requirements can be aimed at 
effectiveness of learning. Selfregulation enables students to regulate their own learning 
proces, in other words to decide when and how they will solve a learning task. In case 
of external regulation components of the learning process are set by external 
instructors, such as teachers. They regulate the contents and approach of learning 
activities in someone’s learning cyclus. When someone has no selfregulation and does 
not allow being regulated he or she has lack of regulation. Students that have lack of 
regulation are not able to control their own learning process. They experience little or 
no regulation from the learning environment as well. 
 
Method 

In this study 544 students (age 15 - 24 years) were involved. At the start of 
the research they were not familiar with project-based working or natural learning. 
Their perceptions concerning motivation, regulation preferences were mapped with a 
questionnaire. The questionnaire was distributed once during the school year 
2001/2002 and twice during the school years 2002/2003 and 2003/2004. All questions 
were answered by using a five-point Likert-type scale (totally disagree/not at all – 
totally agree/very much). The research was cross-sectional in nature, because several 
cohorts were followed during the period of one year.  
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The items concerning motivation and regulation preferences originated from 
respectively Slaats’ investigation (1999) and the Inventory of Learning Styles 
Questionnaire (Vermunt & Roosendaal, 1994). A confirmatory factor analysis on the 
items concerning motivation supported the distinction between intrinsic and extrinsic 
motivation. The scale intrinsic motivation was composed of items concerning interest 
and achieving competence. Extrinsic motivation was aimed at getting good results or 
marks. Both scales were reliable (Cronbach’s alpha > .70).  

A confirmatory factor analysis on the items for regulation preferences 
confirmated the distinction between selfregulation, external regulation and lack of 
regulation. Selfregulation was composed of items concerning the application of 
regulation, in which is strived for the control of the own learning process. A high score 
on this scale means that students perform self-initiated metacognitive learning 
activities. External regulation means that during learning students are guided by an 
external source, such as teachers or the learning instructions which are included in the 
study material. When a student does not have regulation preferences, he or she lacks 
regulation, which implies that the learning process is not regulated by the student. An 
effective processing of the subject matter of teaching is lacking. All three scales 
appeared to be reliable (Cronbach’s alpha > .70). 

A confirmatory factor analysis did not support a distinction between the 
elements of relating, creating and donating: there were high correlations between the 
scales for both learning environment instruments and models did not fit the data. A 
confirmatory factor analysis specifying only one scale fitted the data. Thus, in the 
research was chosen for using one scale: satisfaction with the (electronic) learning 
environment. This scale was reliable for both the learning environment as well as the 
electronic learning environment (Cronbach’s alpha was in both cases > .80).  
 
Research questions and analyses 

In this thesis the following research questions were examined: 
1. Which differences do exist between students at the end of a year of education 

within the context of project-based learning/natural learning concerning their 
motivation, regulation preference and perception of the learning environment? 

2. Which differences in the development of motivation, regulation preference and 
perceptions of the learning environment during a school year do exist between 
students? 

3. Which relationships do exist between motivation, regulation preference and 
perception of the learning environment of the Da Vinci College at the end of a 
school year?  

4. Which change is noticeable in relationships between motivation, regulation 
preference and perception of the learning environment during a school year? 
To answer the first two research questions multilevel analyses of variance were 

performed on the scores of students on several scales (perception (electronic) learning 
environment, motivation, regulation preference) at the end of the school year as well as 
on the difference scores between the start and end of the school year. A number of 
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covariates (such as gender, age) were included; in addition the effects of cohort and 
type of learning environment (project-based education versus natural learning) were 
tested for. Moreover, for the second research question students were devided into 
groups with a decreasing trend, an increasing or an equal trend during the school year, 
the frequencies of occurence of these groups (at both student and class level) were 
mapped. For the third and fourth research questions correlations between all relevant 
variables were calculated, whereby for the fourth question correlations between 
measurements were compared (using Fisher’s Z). 
 
Results for research question 1 

Students appeared to be fairly intrinsicly and extrinsicly motivated to have 
moderate to low regulation preferences and to have a low satisfaction concerning the 
(electronic) learning environment. A large part of found differences between students, 
approximately 30%, appeared to be related to differences between classes. 

A raw comparison between the two learning environments (without variables 
such as pretest and student characteristics) resulted into higher scores for natural 
learning than project-based education concerning intrinsic and extrinsic motivation and 
lower scores for lack of regulation. However, all differences between the two learning 
environments disappeared after correcting for the pretest. The differences thus seem to 
be caused by differences in background variables between students (such as pretest), 
rather than by differences between types of learning environments. 

Students within the natural learning context had no higher scores on 
selfregulation. Satisfaction with the learning environment had a positive relationship 
with intrinsic and extrinsic motivation, selfregulation and external regulation, but a 
negative relationship with lack of regulation. The fact that satisfaction with the 
learning environment had a positive relationship with intrinsic and extrinsic 
motivation, selfregulation and external regulation, but also had a negative relationship 
with lack of regulation, is in alignment with results from learning environment 
research and effectiveness research. Cohort had a negative effect on both intrinsic and 
extrinsic motivation, a negative effect on lack of regulation and a positive effect on 
satisfaction with the learning environment. This implies that students in later cohorts 
were more positive with the learning environment, but less motivated and more often 
had lack of regulation. 
 
Results for research question 2 

Results concerning intrinsic and extrinsic motivation confirmed personal 
experiences by the author and expectations formulated prior to this study. During a 
school year the motivation and satisfaction with the learning environment decreased. 

Changes in external regulation and lack of regulation (from September to 
March) seem to be in alignment with our conceptions in which during a school year a 
greater role is ascribed to the student. In other words: the learning environment gives 
more responsibility to the students, but they can or will not accept the responsibility 
(yet), resulting in a decrease of external regulation and of an increase in lack of 
regulation. 
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The absence of differences in selfregulation between students from the two 
learning evironments might have been caused by the fact that respondents from natural 
learning had no other preferences for their learning or by the fact that the learning 
environment did not invoke different preferences or motivation. 

The decreasing trend, found in motivation and satisfaction with the 
(electronic) learning environment, presumably related to the manner in which the 
project-based education and natural learning were implemented. Scores on satisfaction 
with the learning environment and the electronic learning environment were low, 
suggesting poor implementation. At the same time, considerable associations between 
satisfaction and motivation (and regulation preferences) of the students were found. 
Concerning the implementation of the learning environments two aspects may have 
been of special interest, namely factors which could have affected the implementation 
itself, such as moving to another building, new management regulations and 
procedures, a new organizational set-up, as well as the strategy employed to implement 
the learning environments within the organization, e.g. topdown decision making by 
the management with restricted space for teachers to obtain ownership for the 
innovations. 

Concerning the numbers of students showing a decreasing, an increasing or an 
equally staying tendency, the intrinsic motivation of (somewhat) more students in 
natural learning appeared to increase than of students in project-based education.   

The intrinsic motivation has decreased at more students in project-based 
education rather than those in natural learning. The intrinsic motivation has remained 
equal for more students in natural learning rather than for students in project-based 
education. 

For the number of classes with a decreasing, an increasing or an equally 
staying tendency, the intrinsic motivation for one class within natural learning 
increased, whereas none of the groups within project-based education showed an 
increase.  

The intrinsic motivation decreased for more classes in project-based 
education than for natural learning. The intrinsic motivation in one more class within 
project-based education remained equal than within natural learning. 
 
Results for research question 3 

This study revealed that selfregulation and external regulation had positive 
relationships with both intrinsic and extrinsic motivation. This means that the higher 
the intrinsic motivation was, the higher both the preferences for selfregulation and 
external regulation were and that the higher the extrinsic motivation was the higher 
preference for selfregulation as well as external regulation. Lack of regulation was 
negatively (but weakly) related to intrinsic and extrinsic motivation. The correlation 
pattern was comparable (in strength) for both types of learning environments. These 
findings align with prior research investigating associations between motivation and 
regulation preferences. 
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Results for research question 4 

Relationships between intrinsic motivation and extrinsic motivation and 
regulation preferences of students in secondary vocational education did not change 
during the school year. The relationship between on the one hand selfregulation and 
external regulation and on the other hand intrinsic motivation and extrinsic motivation 
decreased during a school year. Students with a decreasing preference for 
selfregulation not necessary lost their motivation when they received increasingly less 
(external) regulation, as the relationship between a preference for external regulation 
with intrinsic and extrinsic motivation decreased during a school year. 

It seemed that the relationship between on the one hand satisfaction with the 
(electronic) learning environment and on the other extrinsic motivation showed an 
increasing tendency. The learning environment thus had a stronger positive influence 
on extrinsic motivation during the school year. The danger that lies in these 
developments seems to be that students may become more dependent on the learning 
environment for their motivation. A stronger relationship between the learning 
environment and intrinsic motivation would be more desirable than a stronger 
relationship between the learning environment and extrinsic motivation. 
 
Limitations and implications 

The study had some limitations which might affect the results. The design had 
the limitation that it was cross-sectional in nature rather than being longitudinal in 
nature. The students only were followed during a year (and not during several years); a 
longer period was realised by involving students of several cohorts. 

Even though multilevel analyses were used, mostly variables at student level 
were investigated and mapped. Variables concerning teacher behaviour were not 
involved in the analyses. Moreover, there were no background variables included at 
the class level, relating to the teacher or the class. 

It was not (or to a limited degree) clear how (and to what degree) the 
environments were implemented and which process of implementation was used. 
Mapping the implementation process might have explained some of the found 
developments. 

It is important to notice that only perceptions of students concerning the 
project-based learning environments were examined. There are thus no conclusions 
possible about the actual competence or performance of students as a result of the 
effect of project-based education or natural learning. 

When competence-based education has earned its place in secondary 
vocational education, students and teachers should focus at constructive and 
meaningful processing of information. If electronic learning environments are used for 
this purpose, research on the roles of these instruments is needed. The “natural 
learning” learning environment did not involve the use of an electronic learning 
evironment. New evaluation techniques, such as assessments in combination with 
digital portfolios, might produce didactic measures contributing to subjective 
competence development. Research on outcomes, such as the level of competence, 
quality of knowledge and acquired skills seems to be needed in that case as well. 
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Future research could be longitudinal in nature and be concerned with 
relationships between motivation and regulation preferences in education, using 
electronic learning environments and containing more female students. 

Finally, research is suggested into the motivation and regulation preferences 
of students in other sectors of vocational education like economics, health care or 
agriculture. It could be interesting to study the effects of competence-based education 
environments on motivation and regulation preferences of students in the above 
mentioned sectors. A qualitative, in-depth approach could be used to study process-
based approaches and the implementation processes for new types of learning 
environments. 
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