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Samenvatting 

In dit onderzoek werd het effect van de creatieve actie methodologie (CAM) op de houding en 

de studiemotivatie van mbo-studenten onderzocht. Dit onderzoek was vernieuwend omdat de 

CAM geëvalueerd werd in een nieuwe context; namelijk het mbo. De kracht bevond zich 

daarnaast in de datatriangulatie die gerealiseerd werd. Leerkrachtobservaties en 

studentvragenlijsten werden gecombineerd middels interviews met leerkrachten. Deze studie 

werd onder 89 studenten en 6 leerkrachten afkomstig van de mbo-opleiding ‘Verzorgende IG 

en maatschappelijke zorg’ op het Kellebeek College te Roosendaal gerealiseerd. Het verband 

tussen de factoren leerkrachtgedrag binnen de CAM, de onderzoekende houding van 

studenten ten opzichte van de studie en studiemotivatie van studenten werd gemeten. Binnen 

studiemotivatie werd er onderscheid gemaakt tussen autonome en gecontroleerde 

studiemotivatie (Deci & Ryan, 2000a). Daarnaast werd er gekeken naar het verschil tussen de 

controlegroep en de experimentele groep die les kreeg volgens de CAM en het verschil in 

beroepsopleidende leerweg (BOL) en beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Leerkrachtgedrag 

volgens de CAM heeft een positief verband met onderzoekende houding en autonome 

studiemotivatie. Ook bleek de experimentele groep hoger te scoren op leerkrachtgedrag, 

onderzoekende houding en autonome studiemotivatie in vergelijking met de controle groep. 

Daarnaast kwam naar voren dat  BBL studenten hoger scoren op de autonome studiemotivatie 

in vergelijking met BOL studenten. Aan de hand van de behaalde resultaten werd uiteindelijk 

geconcludeerd dat de studiemotivatie en onderzoekende houding bij mbo-studenten 

gestimuleerd wordt, wanneer er onderwijs wordt gegeven volgens de CAM. 
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Inleiding 

Uit onderzoek bij verschillende hbo-opleidingen in Nederland is naar voren gekomen 

dat studenten door middel van het project CAM actief betrokken worden bij het leerproces. 

Dit gebeurt door studenten een creatieve, kritische en ondernemende houding te laten 

ontwikkelen. Ook blijken studenten door het project meer gemotiveerd te zijn voor hun 

opleiding (Delnooz, 2012). Door de positieve resultaten van voorgaand onderzoek wil ook 

mbo-school ‘het Kellebeek College’ zich binnen de opleiding ‘Verzorgende IG en 

maatschappelijke zorg’ (VZ-MZ) gaan richten op de aanpak binnen de CAM.  Deze studie 

komt voort uit de behoefte om de studiemotivatie van studenten VZ-MZ te stimuleren. 

Uit onderzoek van Peetsma, Hascher, Van der Veen en Roede (2005) blijkt dat de 

studiemotivatie van studenten vermindert aan het einde van het mbo en het daaropvolgend 

beroepsonderwijs. Daarbij is er veel aandacht geweest voor de overstap die studenten maken 

vanuit het mbo naar de arbeidsmarkt, omdat het mbo niet goed zou aansluiten op de 

arbeidsmarkt (Ministerie Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, 2011). De problematiek rondom 

de aansluiting wordt veroorzaakt door veranderende behoeften binnen de maatschappij. 

Momenteel vindt er een verschuiving plaats van een aanbodgerichte arbeidsmarkt naar een 

vraaggerichte arbeidsmarkt. Dit houdt in dat de nadruk van een zelf denkende dienstverlener 

die aanbod creëert, is verschoven naar een goed luisterende dienstverlener die naar aanleiding 

daarvan vervolgens een passend aanbod probeert te creëren (De Vries, 2013). 

De verschuiving van een aanbodgerichte arbeidsmarkt naar een vraaggerichte 

arbeidsmarkt heeft ook betrekking op de zorg. Aanbodgericht zorg verlenen houdt in dat de 

zorg vanuit het perspectief van de professional wordt vormgegeven, waarbij wordt uitgegaan 

van hetgeen de organisatie aanbiedt (Prinsen, 2002). Vraaggericht zorg verlenen houdt in dat 

de zorg naar aanleiding van de behoeften van de patiënt vormgegeven wordt. Iedere patiënt 

heeft eigen specifieke behoeften en hier dient de zorgverlener bij vraaggericht zorg verlenen 
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op in te spelen (Vilans, 2012). Het vraaggericht zorg verlenen vereist een andere houding van 

de zorgverlener dan bij het aanbodgericht zorg verlenen het geval is. De afstemming van de 

zorg op de specifieke behoeften van de patiënt kan alleen worden gerealiseerd indien 

zorgverleners een houding ontwikkelen waarbij eigenschappen als flexibiliteit, creativiteit, 

openheid, ondernemendheid en inlevingsvermogen een belangrijke rol spelen (Verbeek, 2003; 

Vilans, 2012). Op die manier wordt het vraaggericht werken daadwerkelijk in alle 

werkzaamheden van de zorgverlener geïmplementeerd, wat een voorwaarde is voor de 

realisatie van vraaggerichte zorg (Verbeek, 2003; European Communities, 2009).  

Indien mbo-school het Kellebeek College de opleiding VZ-MZ beter wil laten 

aansluiten op vraaggerichte zorg, zal de houding van de studenten moeten veranderen. De 

CAM kan daarbij een mogelijk middel zijn omdat dit volgens Delnooz (2008) een 

onderzoekende houding en studiemotivatie stimuleert. In deze onderzoekende houding staan 

creatief, kritisch en ondernemend zijn centraal. Ook Birenbaum (1996) duidt op het belang 

van een onderzoekende houding in de hedendaagse maatschappij en kenniseconomie. De 

houdingsaspecten creatief, kritisch en ondernemend zijn, leiden volgens Birenbaum tot de 

mogelijkheid om innovatieve oplossingen te bedenken in verschillende complexe situaties. Bij 

vraaggerichte zorgverlening is dit ook van groot belang, omdat van verzorgende en 

maatschappelijke hulpverleners wordt verwacht dat zij in complexe situaties zorg aanbieden 

die aansluit bij de specifieke behoefte van de cliënt. Op dit moment hebben studenten echter 

nog geen onderzoekende houding ontwikkeld om vraaggerichte zorg op een verantwoorde 

wijze te realiseren (De Vries, 2013). Het Kellebeek College zou graag zien dat de houding en 

de studiemotivatie van studenten verbetert. Dit onderzoek richt zich op de mogelijkheden die 

de CAM daarbij kan bieden voor mbo-school het Kellebeek College. 
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Dit onderzoek bevat een quasi-experimentele studie waarin wordt gekeken naar het 

verband tussen leerkrachten die lesgeven volgens de CAM, de onderzoekende houding van 

studenten en hun studiemotivatie.  

Theoretisch kader 

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 

Het leren in het mbo is de afgelopen jaren veel veranderd. Waar het vroeger om het 

leren van expliciete theoretische kennis ging, wordt er nu veel meer waarde gehecht aan de 

ontwikkeling van een onderzoekende houding (Dochy & Nickmans, 2005).  

Eerder onderzoek naar de CAM vond plaats binnen hbo-scholen, waarbij het 

onderwijs oorspronkelijk al een sterkere onderzoekende houding van de studenten verwacht in 

vergelijking met mbo-scholen. Dit verschil in houding tussen hbo-studenten en mbo-studenten 

is verklaarbaar, omdat mbo- scholen oorspronkelijk meer praktijkgericht zijn. In de mbo- 

praktijk werd een meer monotone houding verlangd in plaats van een sterke onderzoekende 

houding (Hogeschool van Amsterdam, 2012). Het inzetten van de CAM om bij mbo-

studenten een onderzoekende houding te ontwikkelen dient dan ook op andere wijze toegepast 

te worden binnen mbo-scholen dan op hbo-scholen.  

Naast het verschil in de ontwikkeling van een onderzoekende houding tussen hbo-

studenten en mbo-studenten is er ook een verschil tussen mbo-studenten te constateren bij de 

ontwikkeling van een onderzoekende houding. Dit verschil wordt veroorzaakt door de twee 

leerwegen binnen het mbo, de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en de beroepsopleidende 

leerweg (BOL).  Studenten die de beroepsbegeleidende leerweg volgen, leren 60% van de tijd 

in de praktijk terwijl de beroepsopleidende leerweg 60% van de tijd op school leert. Uit de 

literatuur blijkt dat BBL studenten hoger scoren op algemene vaardigheden, zoals een 

onderzoekende houding, dan BOL studenten omdat BBL studenten vaker leren aan de hand 

van praktijksituaties (Griffiths & Guile, 2003; Tynjälä, Välimaa, & Boulton-Lewis, 2006). 



EFFECT VAN DE CREATIEVE ACTIE METHODOLOGIE OP STUDIEMOTIVATIE

  

 

6 
 

Doordat studenten veel leren in de praktijk worden kennis, vaardigheden en attitude sneller 

geïntegreerd. Wanneer vaardigheden niet regelmatig in de praktijk worden geoefend, is het 

volgens Ericsson (2002) niet mogelijk om vaardigheden in zulke mate te ontwikkelen dat deze 

vaardigheden op ieder moment en binnen iedere situatie ingezet kunnen worden. Het 

werkveld ervaart dat BBL studenten professioneler zijn, en verklaart dat doordat BBL 

studenten meer praktijkervaring hebben (ROA, 2008). Daarnaast is de gemiddelde leeftijd bij 

de BBL studenten hoger, wat volgens Snijders en Blok (2007) kan leiden tot een hogere 

studiemotivatie. Indien een student ouder is, is er door deze student vaak al een plaats binnen 

de arbeidsmarkt ingenomen. De investering om nog een opleiding te gaan volgen is dan, 

vanuit economisch perspectief gezien, minder waardevol. De motivatie om toch nog een 

opleiding te gaan volgen is daardoor vaak hoger (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, 2008). 

Aangezien alle studenten op het mbo uiteindelijk opgeleid moeten worden om binnen 

de vraaggerichte zorg te werken, dienen dus zowel de BOL-studenten als de BBL-studenten 

een onderzoekende houding te ontwikkelen. De opleiding VZ-MZ wil bij beide leerwegen dan 

ook een onderzoekende houding en autonome studiemotivatie stimuleren. Uit eerder 

onderzoek van Delnooz (2008) is gebleken dat de CAM hiervoor een geschikt middel is. Er is 

op het hbo geconstateerd dat bij veel studenten een aantal houdingsaspecten behorende tot de 

onderzoekende houding ontbraken, namelijk creativiteit, kritisch zijn en ondernemendheid. 

Wanneer deze houdingsaspecten gestimuleerd werden, bleek ook de studiemotivatie toe te 

nemen (Delnooz, 2012). Naar aanleiding van deze constateringen is een op wetenschappelijk 

onderzoek gebaseerde methodologie ontstaan, namelijk de CAM. Deze specifieke 

methodologie is dus ontwikkeld om een creatieve, kritische en ondernemende houding bij 

studenten te stimuleren, waardoor de studiemotivatie bij deze studenten ook zal toenemen.  
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Creatieve actie methodologie (CAM)  

De CAM beoogt het bereiken van ‘geestelijke vrijheid’. Dit betekent dat studenten de 

ruimte krijgen om hun creativiteit kwijt te kunnen en kritische vragen te stellen. Dit kan 

volgens Delnooz (2012) alleen wanneer de leerkracht een dergelijke houding weet te 

stimuleren. Het leerkrachtgedrag staat daarom centraal in de CAM. Het gaat erom dat de 

leerkracht discussies weet uit te lokken over controversiële onderwerpen uit de praktijk van de 

zorg. Ook is het belangrijk dat de leerkracht studenten uitdaagt innovatieve oplossingen te 

ontwikkelen door hen reeds bedachte mogelijkheden aan te reiken en studenten hier een keuze 

in te laten maken.  

Daarbij stimuleert de leerkracht studenten tot het denken vanuit meerdere 

perspectieven en het zoeken naar relevante informatie. De visie binnen de CAM is dan ook 

dat kennis niet moet worden overgeheveld van leerkracht naar student, maar dat het belangrijk 

is dat bij studenten een creatieve, kritisch en ondernemende houding ten opzichte van die 

kennis wordt gestimuleerd (Delnooz, 2008). Van de student wordt verwacht dat deze kritisch 

kijkt naar bestaande informatie, open staat voor nieuwe ideeën en een actieve leerhouding 

heeft (Delnooz, 2008). Wanneer deze houding is ontwikkeld, kan de student deze houding 

volgens Kearns (2001) in verschillende situaties toepassen.  

De CAM is ontstaan vanuit de wetenschapsfilosofie, waarin het twijfelen aan zaken 

centraal staat (Kuhn 1962; Popper, 1963; Feyerabend, 1975; Habermas, 1982). Doordat 

studenten twijfelen, leren zij zaken vanuit meerdere perspectieven te bekijken en ontstaan 

discussies. Door studenten te laten discussiëren of iets uit te leggen aan een ander, wordt een 

student uitgedaagd nieuwe dingen te leren. Dit kan ervoor zorgen dat studenten in de zone van 

naaste ontwikkeling komen (Vygotsky, 1960). Deze zone ligt een stap verder dan het punt 

waarop de ontwikkeling zich op dit moment bevindt (Vygotsky, 1978). De veronderstelling is 

dat leerkrachten die volgens de CAM werken, studenten stimuleren om in de zone van naaste 
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ontwikkeling te komen door bij hen een onderzoekende houding te creëren. Deze houding 

komt tot stand doordat studenten worden gestimuleerd buiten de bestaande kaders te treden. 

Drie houdingsaspecten in de CAM. In de theorie van Delnooz (2008) wordt 

onderscheid gemaakt tussen drie houdingsaspecten; creativiteit, kritisch denken en 

ondernemendheid. Samen stimuleren deze aspecten een onderzoekende houding. Binnen de 

literatuur wordt er verschillend gedacht over deze onderzoekende houding. Zo spreekt Kruger 

(2010) van een lerende houding die nodig is om innovatie tot stand te brengen. Andere 

onderzoekers zien het als een professionele nieuwsgierigheid om het handelen in de 

beroepspraktijk te verbeteren (Meijer, Meirink, Lockhorst & Oolbekkink, Marchand, 2010). 

Binnen dit onderzoek wordt een onderzoekende houding gezien als een nieuwsgierige, open 

houding die ervoor zorgt dat studenten zaken in twijfel durven trekken, informatie vanuit 

meerdere invalshoeken bekijken en met anderen uitwisselen (Oonk & De Goeij, 2006; Aarsen 

& Van der Valk, 2008; Van der Rijst, 2009; Leeman & Wardekker, 2010a, 2010b). 

Deze onderzoekende houding is volgens de Divsion of Elementary, Secondary, and 

informal Education (2000) al aanwezig bij mensen vanaf de geboorte. Kinderen hebben van 

nature de drang om de omgeving te onderzoeken. Volgens Piaget (1953) hebben mensen deze 

onderzoekende houding, omdat zij de werkelijkheid willen begrijpen. Van Gelder (2005) 

spreekt dit echter tegen, het aspect ‘kritisch zijn’ is volgens hem niet van nature aanwezig bij 

mensen. Wanneer een verklaring in eerste instantie waar lijkt te zijn, wordt er door mensen 

niet kritisch meer naar de verklaring gekeken. Bovendien blijkt daarbij de onderbouwing met 

argumenten bij een standpunt vaak te ontbreken. Mensen moeten volgens hem dan ook 

geprikkeld worden om op zoek te gaan naar informatie en deze informatie vanuit meerdere 

perspectieven, kritisch bekijken. Dit zoekproces naar informatie om de werkelijkheid beter te 

begrijpen, wordt door Berlyne (1971) ‘cognitieve nieuwsgierigheid’ genoemd. Wanneer deze 

nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd is dit volgens Piaget (1953) en Hunt (1971) de 
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motiverende kracht om te leren. Op deze manier speelt nieuwsgierigheid dus een belangrijke 

rol binnen het houdingsaspect ‘kritisch zijn’, omdat nieuwsgierigheid kan leiden tot de 

onderbouwing die verwacht wordt wanneer een student kritisch is.  

  Een leerkracht die lesgeeft volgens de principes van de CAM stimuleert deze 

onderzoekende houding door open vragen te stellen en studenten te leren buiten de bestaande 

kaders te denken bij het zoeken naar achterliggende assumpties en oplossingen. Het is van 

belang dat het onderwijs hierbij aandacht geeft aan het creatief denken. Van Gelder (2005) 

geeft aan dat het van belang is dat studenten in het creatieve denken gestimuleerd worden 

door studenten de vrijheid te geven om kritisch naar praktische problemen te kijken. Het gaat 

er hierbij om dat de student kritische kanttekeningen leert plaatsen bij informatie en dat de 

student leert omgaan met de ‘mentale chaos’ die dit teweeg brengt (Delnooz, 2008). 

  Volgens Walter en Hart (2009) werkt het zelf construeren van kennis stimulerend 

omdat studenten graag zelf nieuwe ideeën creëren of hier een bijdrage aan willen leveren. 

Wanneer een student deze ondernemende houding heeft, krijgt hij zelf verantwoordelijkheid 

over het functioneren in diverse situaties (Weiner, 1992; Walter & Gerson, 2007). De student 

kan hierdoor doelbewuste keuzes maken en eigen leerdoelen bepalen (Walter & Hart, 2009). 

Als studenten hierbij ook kritisch zijn, worden deze keuzes weloverwogen gemaakt en wordt 

de autonomie bij de studenten gestimuleerd (Weinstock, Assor & Broide, 2009). Hierbij is het 

essentieel dat studenten de vrijheid krijgen om zelfsturend, creatief, ondernemend en kritisch 

te kunnen zijn (Delnooz, 2008). 

De CAM en studiemotivatie 

Uit voorgaande onderzoeken blijkt dat de CAM naast een onderzoekende houding ook 

de studiemotivatie bij studenten stimuleert (Delnooz, 2008). Zoals Deci en Ryan (1975) het in 

de oorspronkelijke zelf-determinatie theorie beschrijven, kunnen studenten intrinsiek (interne 

redenen) en/of extrinsiek (externe redenen) voor hun studie gemotiveerd zijn. Intrinsieke 
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motivatie is motivatie die vanuit de persoon zelf komt en waarbij dus niet gehandeld wordt 

om een beloning te ontvangen of een straf te voorkomen. Extrinsieke motivatie is motivatie 

die juist wel vanuit een externe bron komt waarbij juist gehandeld wordt om een beloning te 

ontvangen of een straf te voorkomen. 

Later spreken Deci & Ryan (2000a) van autonome en gecontroleerde studiemotivatie 

(Figuur 1).  

 

 

Figuur 1. Schematische weergave van de zelf-determinatie theorie gebaseerd op Deci & Ryan 

(2000) 

 

Gecontroleerde studiemotivatie wordt in de zelf-determinatie theorie gedefinieerd als 

een motivatievorm waarbij studenten zich verplicht voelen om te leren. Geïntrojecteerde 

regulatie (onderdeel van gecontroleerde studiemotivatie) ontstaat wanneer een student 

zichzelf onder druk zet om aan een deels geïnternaliseerde verplichting te voldoen. De student 

heeft dan nog niet het idee dat de motivatie vanuit zichzelf komt. Bij externe regulatie is de 

student gemotiveerd vanwege factoren die buiten het individu liggen. Externe regulatie is de 

minst geïnternaliseerde vorm van extrinsieke studiemotivatie (Deci & Ryan, 2002). 

De CAM stuurt aan op het vergroten van de autonome studiemotivatie van studenten. 

Wanneer er wordt gesproken van autonome studiemotivatie, gaat men uit van een vorm van 

studiemotivatie waarbij de student vanuit zichzelf wil studeren. In het geval van intrinsieke 



EFFECT VAN DE CREATIEVE ACTIE METHODOLOGIE OP STUDIEMOTIVATIE

  

 

11 
 

regulatie studeert een student vanwege oprechte persoonlijke interesses, terwijl bij 

geïdentificeerde regulatie de persoonlijke relevantie ligt in het behalen van de eigen 

leerdoelen (Vansteenkiste, 2009). Uit voorgaande onderzoeken blijkt dat hoge autonome 

studiemotivatie geassocieerd wordt met positieve leeruitkomsten, doorzettingsvermogen en 

creativiteit (Black & Deci, 2000; Deci & Ryan, 2002; Vansteenkiste, 2009). Bij de CAM 

probeert de leerkracht een onderzoekende houding te stimuleren. Deze houding is een 

persoonlijke houding, die vanuit de persoon zelf komt. De verwachting is dan ook dat 

wanneer studenten les krijgen volgens de CAM zij vanuit zichzelf meer gemotiveerd raken 

om te studeren. De leerkracht speelt bij het stimuleren van autonome studiemotivatie een 

aanzienlijke rol omdat de leerkracht de psychologische vrijheid van de studenten kan 

stimuleren (Black & Deci, 2000; Reeve & Jang, 2006).  

Volgens van den Brand (2003) is het echter niet van groot belang een onderzoekende 

houding te stimuleren. De leerkracht is kennisoverdrager en bepaalt wat er gebeurt. Het is de 

taak van de student om vanuit een aanbodgerichte manier kennis in zich op te nemen. 

Delnooz (2008) spreekt dit tegen en vindt dat de leerkracht met de lesstof moet aansluiten bij 

de belevingswereld van de studenten door hen kritische vragen te stellen. Door de student zelf 

keuzes te laten maken, heeft de student het gevoel competent en zelfsturend te zijn (Delnooz, 

2008). Het competent en zelfsturend zijn is onderdeel van de autonome studiemotivatie. 

Studenten ondernemen vanuit zichzelf activiteiten en sturen die activiteiten ook, oftewel: 

vertonen autonoom gedrag (Deci & Ryan, 1985). 

Deze studie 

Onderzoeksvraag          

 Dit onderzoek richt zich, in tegenstelling tot andere onderzoeken rondom 

studiemotivatie van studenten, niet alleen op studentgedrag maar ook op leerkrachtgedrag. De 

CAM is namelijk verbonden met de aanpak die de leerkracht tijdens de les hanteert (Delnooz, 
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2012). Het leerkrachtgedrag dient een onderzoekende houding te stimuleren bij studenten. 

Hierdoor wordt bij studenten beoogd de studiemotivatie ten aanzien van hun academische 

prestaties te verhogen. 

  De onderzoeksvraag die centraal staat binnen deze studie is: ‘In hoeverre stimuleert 

onderwijs dat vorm is gegeven volgens de CAM de autonome studiemotivatie van mbo-

studenten en stimuleert het een onderzoekende houding bij mbo-studenten?’ De deelvragen 

die uit de onderzoeksvraag voortvloeien zijn: 

1. In welke mate vertonen leerkrachtgedrag binnen de CAM, de onderzoekende houding van 

studenten ten opzichte van hun studie en studiemotivatie samenhang? 

2. Heeft de CAM invloed op leerkrachtgedrag, de onderzoekende houding van studenten ten 

opzichte van hun studie en studiemotivatie? 

3. Is er een verschil in onderzoekende houding en studiemotivatie tussen studenten binnen de 

beroeps opleidende leerweg en beroepsbegeleidende leerweg? 

Hypothesen 

Het leerkrachtgedrag is een belangrijke schakel in het stimuleren van de 

onderzoekende houding. Om een onderzoekende houding te stimuleren geeft de leerkracht 

keuzevrijheid en het wakkert de leerkracht discussies aan (Hunt, 1963). Door studenten 

autonomie te geven en de onderzoekende houding te stimuleren zal de studiemotivatie 

toenemen (Deci, 1975; Delnooz, 2008). De verwachting is daarom dat er een positieve 

samenhang tussen leerkrachtgedrag, onderzoekende houding en autonome studiemotivatie is. 

Daarnaast wordt er geen of negatieve samenhang verwacht tussen een onderzoekende houding 

en gecontroleerde studiemotivatie. Tevens wordt er geen of negatieve samenhang verwacht 

tussen autonome studiemotivatie en gecontroleerde studiemotivatie (Van den Broeck, 

Vansteenkiste, De Witte, Lens & Andriessen, 2009). Deze hypothesen worden weergegeven 

in Figuur 2.  



EFFECT VAN DE CREATIEVE ACTIE METHODOLOGIE OP STUDIEMOTIVATIE

  

 

13 
 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Conceptueel model met betrekking tot de hypothesen over de samenhang tussen de 

verschillende variabelen 

 

 In dit onderzoek is leerkrachtgedrag binnen de experimentele groep gemanipuleerd. 

De leerkrachten die deel uit maakten van de experimentele groep hebben de cursus ‘CAM’ 

gevolgd. Binnen de controlegroep hebben de docenten geen cursus gevolgd. De verwachting 

is dat er een positief verschil is in leerkrachtgedrag tussen de experimentele groep en de 

controlegroep.  

  De studenten binnen de experimentele groep hebben les gekregen volgens de CAM. 

Binnen de controlegroep kregen studenten les op de klassieke manier. De groep die les kreeg 

volgens de CAM zal gestimuleerd worden een onderzoekende houding te ontwikkelen. 

Daarom wordt er een positief verschil in houding verwacht tussen de experimentele groep en 

de controlegroep (Delnooz, 2008).   

   Door het stimuleren van de onderzoekende houding wordt een positief verschil in 

autonome studiemotivatie verwacht tussen de experimentele groep en de controlegroep. 

Daarbij wordt een negatief verschil of geen verschil in gecontroleerde motivatie verwacht. Dit 

is de verwachting omdat autonome motivatie  niet of negatief gerelateerd is aan 

gecontroleerde motivatie (Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Lens  & Andriessen, 

2009).  

Leerkrachtgedrag 

binnen de CAM 

Onderzoekende 

houding 

Autonome 

studiemotivatie 

Positieve 

(cor)relatie 

Gecontroleerde 

studiemotivatie 

Positieve 

(cor)relatie 

Negatieve/geen 

(cor)relatie 

Negatieve/geen 

(cor)relatie 

Positieve 

(cor)relatie 

Negatieve/geen 

(cor)relatie 



EFFECT VAN DE CREATIEVE ACTIE METHODOLOGIE OP STUDIEMOTIVATIE

  

 

14 
 

Zowel in de experimentele groep als de controle groep zijn BOL studenten en BBL 

studenten vertegenwoordigd. De gemiddelde leeftijd van BBL studenten ligt hoger dan die 

van BOL studenten. Volgens Snijders en Blok (2007) zijn studenten die ouder zijn meer 

autonoom gemotiveerd voor hun studie dan jongere studenten. Daarnaast kunnen BBL 

studenten kennis beter aan de praktijk koppelen omdat zij tijdens hun opleiding meer 

werkervaring opdoen. Dit vergemakkelijkt de transfer van theorie naar praktijk voor deze 

studenten (Tynjälä, Välimaa, & Boulton-Lewis, 2006). Door bovengenoemde redenen wordt 

verwacht dat er een positief verschil is tussen BBL studenten en BOL studenten op de 

onderzoekende houding en autonome studiemotivatie. Doordat autonome studiemotivatie niet 

of negatief samenhangt met gecontroleerde studiemotivatie wordt verwacht dat BBL 

studenten een lagere gecontroleerde studiemotivatie zullen hebben dan BOL studenten.  

Methode 

Participanten 

  Het onderzoek werd uitgevoerd onder 89 studenten en 6 docenten afkomstig van de 

mbo-opleiding ‘Verzorgende IG en maatschappelijke zorg’. Deze opleiding wordt 

aangeboden op het Kellebeek College te Roosendaal als beroepsopleidende opleiding (BOL) 

en als beroepsbegeleidende opleiding (BBL). In beide opleidingsvarianten werd het 

onderzoek uitgevoerd.  

 De experimentele groep bestond uit drie vrouwelijke docenten met een gemiddelde 

leeftijd van 49 jaar (SD = 8.26). De docenten hadden verschillende functies zoals: instructeur 

praktische vaardigheden, docent verpleegkunde en docent omgangskunde. Ook de 

controlegroep bestond uit drie vrouwelijke docenten met dezelfde functies en een gemiddelde 

leeftijd van 46 jaar (SD = 4.67).  

  Alle deelnemende studenten waren eerstejaars studenten en volgden de mbo-opleiding 

VZ-MZ op niveau 3. In de experimentele groep en de controlegroep waren studenten 



EFFECT VAN DE CREATIEVE ACTIE METHODOLOGIE OP STUDIEMOTIVATIE

  

 

15 
 

betrokken die de BOL opleiding volgenden en studenten die de BBL opleiding volgden. In de 

experimentele groep namen in totaal 48 studenten met een gemiddelde leeftijd van 27 jaar (M 

= 26.56, SD = 11.02) deel, waarvan 13 BOL studenten in de leeftijd van 16 tot 20 jaar (Mleeftijd 

= 17.69 , SDleeftijd = 1.44) en 35 BBL studenten in de leeftijd van 19 tot 54 jaar (Mleeftijd = 

29.86, SDleeftijd =11.22). In de controlegroep waren dit 41 studenten met een gemiddelde 

leeftijd van 30 jaar (M = 29.63, SD = 11.67), waarvan 13 BOL studenten in de leeftijd van 17 

tot 23 jaar  (Mleeftijd = 19.69, SDleeftijd = 1.60)  en 28 BBL studenten in de leeftijd van 18 tot 56 

jaar (Mleeftijd = 34.25, SDleeftijd = 11.44) . De leeftijd in de gehele BBL groep (M = 31.81, SD = 

11.44) lag hoger dan in de gehele BOL groep (M = 18.69, SD = 1.81). De jongste student die 

deelnam aan het onderzoek was 16 jaar, de oudste 56. 

Instrumenten 

  Voor het in kaart brengen van het effect van de CAM op de studiemotivatie van 

studenten werd gebruik gemaakt van twee verschillende meetinstrumenten: de 

leerkrachtbarometer (Delnooz, 2012) en een voor deze studie ontwikkelde studentvragenlijst. 

Met de leerkrachtbarometer werden de eigenschappen van een leerkracht gemeten die volgens 

de CAM van belang zijn om goed te kunnen lesgeven (Delnooz, 2012). De studiemotivatie en 

houding van studenten werd door middel van een studentvragenlijst gemeten. Om verbanden 

tussen variabelen te kunnen interpreteren werden kwalitatieve gegevens uit semi-

gestructureerde interviews gebruikt.  

  Leerkrachtbarometer. Dit is een observatie-instrument voor leerkrachtgedrag dat kan 

worden opgedeeld in twee typen kenmerken: voorwaardelijke en uitvoerende kenmerken. De 

voorwaardelijke kenmerken zijn de eisen waaraan iemand moet voldoen om goed les te 

kunnen geven volgens de CAM. De uitvoerende kenmerken geven een beeld van de wijze 

waarop de leerkracht les zou moeten geven om de studenten een onderzoekende houding te 

laten ontwikkelen. De leerkrachtbarometer bestaat uit 17 items die gescoord worden op een 7-
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punts Likertschaal.  Het observatie-instrument is opgenomen in dit onderzoeksrapport als 

Bijlage 1.  

Uit onderzoek van Delnooz (2012) binnen het hbo bleek dat de voorwaardelijke en 

uitvoeringskenmerken van de CAM een grote voorspellende waarde hadden voor de kwaliteit 

van de leerkracht. Net als in eerder onderzoek (Delnooz, 2012) is de leerkrachtbarometer in 

deze studie zowel voor voorwaardelijke kenmerken ( =.90) als voor uitvoerende kenmerken 

( =.90) betrouwbaar bevonden. 

Om onderlinge overeenstemming tussen de observatoren in beoordelingen te 

controleren werd Cohen’s kappa berekend, met een criterium r = .68, wat een voldoende 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bleek te zijn (Evers, Lucassen, Meijer & Sijtsma, 2010).  

Leerkrachtinterviews. Om de kwantitatieve gegevens goed te interpreteren zijn ter 

aanvulling van de data interviews met leerkrachten uit de experimentele groep gevoerd. In de 

interviews vertelden de leerkrachten hoe zij zelf veranderd waren en welk effect zij van het 

aangepaste onderwijs ondervonden op de houding en studiemotivatie van de studenten.  

De interviews waren semi-gestructureerd. Hierdoor werd de mogelijkheid geschept in 

te gaan op de verschillende onderwerpen met betrekking tot dit onderzoek, maar was er ook 

ruimte voor de inbreng van de leerkrachten (Kallenberg, Koster, Onstenk & Scheepsma, 

2011). De onderwerpen die besproken werden in de interviews waren de drie variabelen 

leerkrachtgedrag, houding en studiemotivatie. Daarnaast werd er ingegaan op het verschil 

tussen BOL en BBL. De topic lijst is opgenomen in dit onderzoeksrapport als Bijlage 2. 

 Studentvragenlijst. Voor het meten van de studiemotivatie en de houding van 

studenten is een vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst is opgenomen in dit 

onderzoeksrapport als Bijlage 3. Het deel over studiemotivatie was afkomstig uit de 

gevalideerde zelf-regulatie vragenlijst van Vansteenkiste (2009) en bevatte vragen over de 

autonome en gecontroleerde studiemotivatie van studenten. Een voorbeelditem uit dit gedeelte 
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van de vragenlijst is: Ik ben gemotiveerd tijdens deze cursus omdat ik keuzes kan maken die 

voor mij belangrijk zijn. Uit de factoranalyse werd duidelijk dat studiemotivatie ook in dit 

onderzoek bestond uit twee factoren. Deze factoren kunnen geïnterpreteerd worden als 

autonome en gecontroleerde studiemotivatie. Daarnaast bleken de onderdelen autonome 

motivatie ( = .95) en gecontroleerde motivatie ( = .87) in dit onderzoek betrouwbaar te 

zijn. 

Het tweede deel van de vragenlijst ging over de onderzoekende houding van de 

student. Een voorbeelditem uit dit gedeelte van de vragenlijst is:  Ik heb het gevoel dat er 

binnen deze cursus een beroep wordt gedaan op mijn voorstellingsvermogen om oplossingen 

te verzinnen. Het houdingdeel van de vragenlijst is afkomstig uit een pilotstudie die is 

afgenomen bij vergelijkbare groepen van het Kellebeek College (N = 48). Uit de pilotstudie 

bleek dat de drie aparte houdingaspecten, creatief, kritisch en ondernemend, kunnen worden 

gezien als één construct, namelijk onderzoekende houding. Uit de factoranalyse kwam naar 

voren dat ook in dit onderzoek de verschillende houdingaspecten als een onderzoekende 

houding beoordeeld kunnen worden. Ook bleek dat dit gedeelte van de vragenlijst 

betrouwbaar was ( =.94).  

Design en procedure           

 Na onderzoek binnen verschillende hbo-instellingen, werd het onderzoek nu ook op 

mbo-school het Kellebeek College uitgevoerd. De interventie die toegepast werd, werd geleid 

door  de heer Delnooz die ook onderzoek deed op de hbo-instellingen.    

  Vier maanden hebben drie docenten van het Kellebeek College één avond per week de 

cursus CAM gevolgd (zie Bijlage 4 voor de uitleg van de cursus). Deze docenten hebben zich, 

na een introductie van de CAM, ingeschreven om de cursus te volgen. Binnen deze cursus 

leerden de docenten op welke manier zij bij studenten een onderzoekende houding kunnen 

stimuleren. Na deze cursus gevolgd te hebben, hadden de docenten een maand de tijd om de 
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interventie voor hun doelgroep voor te bereiden (zie Bijlage 5 voor de uitleg van de 

interventies).      

  Vervolgens hebben de leerkrachten de interventie gedurende vier maanden uitgevoerd. 

Leerkrachten gaven hierbij les volgens de CAM. Binnen de controlegroep werd de manier van 

lesgeven niet veranderd, de leerkrachten werkten aanbodgericht en de studenten hadden 

weinig keuzevrijheid. De studenten zijn niet random aan de onderzoekscondities toe gewezen 

en daardoor bevat  dit onderzoek een quasi-experiment. Om het effect van de CAM op de 

houding en de studiemotivatie van studenten te meten werd na vier maanden het verschil 

gemeten tussen de experimentele en de controlegroep en BOL en BBL.    

 Binnen dit onderzoek was er sprake van mixed method onderzoek. Er werd zowel 

gebruik gemaakt van kwantitatieve gegevens (leerkrachtbarometer en studentvragenlijst) als 

kwalitatieve gegevens (interviews leerkracht). Het leerkrachtgedrag werd geobserveerd door 

middel van de leerkrachtbarometer. De drie onderzoekers vulden deze leerkrachtbarometer in 

aan de hand van de video-opnames. Deze video-opnames werden gemaakt door één van de 

onderzoekers en hadden ieder een lengte van 20 minuten. De leerkrachtbarometer werd door 

de drie onderzoekers van te voren geanalyseerd door een opname te bekijken van een 

leerkracht die niet betrokken was bij het onderzoek. Bij het kijken naar deze opname hebben 

de onderzoekers de leerkrachtbarometer gezamenlijk ingevuld om zo de kans op consistentie 

in beoordelen te vergroten.  

  De studenten uit zowel de experimentele als de controlegroep vulden een vragenlijst 

in. In deze vragenlijst werd de studiemotivatie en de houding van de studenten gemeten. De 

vragenlijst had betrekking op de leerkracht waar de studenten op dat moment les van kregen. 

Bij het invullen van de vragenlijsten zaten de studenten gezamenlijk in een klaslokaal en was 

er een onderzoeker aanwezig. Het invullen van de vragenlijst duurde gemiddeld 10 minuten.  
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 De kwalitatieve gegevens werden verzameld door middel van interviews met 

leerkrachten uit de experimentele groep. Voorafgaand aan het interview waren de drie 

leerkrachten uit de experimentele groep al op de hoogte gesteld van de tijd (een half uur), de 

datum en het doel van het interview. De leerkrachten gaven ook toestemming om het 

interview met een filmcamera op te nemen. Bij ieder interview waren twee onderzoekers 

betrokken. Dit waren in alle gevallen dezelfde onderzoekers. In deze interviews werd 

besproken hoe de leerkrachten de CAM in de praktijk hebben gebracht en welk verschil zij 

ondervonden met de eerdere manier van lesgeven. Ook werd de uitwerking van de CAM op 

de studenten besproken.  

Analyse 

Voor het verwerken van de data werd gebruik gemaakt van verschillende analyses. 

Correlatiecoëfficiënten werden gebruikt om de samenhang tussen de variabelen 

‘leerkrachtgedrag’, ‘houding’ en ‘studiemotivatie’ aan te geven. Van deze correlaties is een 

tabel gemaakt.  

De verschillen in gemiddelden op houding, motivatie en op het leerkrachtgedrag 

tussen de controlegroep en experimentele groep werden getoetst met behulp van drie 

eenzijdige t-toetsen.  

Het verschil in houding en studiemotivatie tussen de BOL groep en de BBL groep 

werd gemeten door middel van twee eenzijdige t-toetsen.  

 Om de kwantitatieve gegevens aan te vullen en gedetailleerder uit te kunnen werken, 

werden interviews gehouden met de docenten van de experimentele groep. De analyse van de 

kwalitatieve data is in de drie fases van Miles en Huberman (1994) verlopen. Eerst zijn de 

interviews letterlijk uitgeschreven, waarin de meest relevante citaten die verband hielden met 

de drie concepten: leerkrachtgedrag, houding en motivatie werden geselecteerd. Deze data 
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zijn daarna door de drie onderzoekers samengevoegd. Vervolgens zijn door de drie 

onderzoekers de meest relevante citaten gebruikt om de resultaten en conclusies aan te vullen. 

Resultaten 

Assumpties 

   Hoewel het aantal studenten binnen de experimentele en controlegroep niet gelijk is, 

zijn er wel minstens 20 studenten per groep, waardoor de betrouwbaarheid van de analyses 

volgens Tabachnick en Fidel (2001) niet te kort hoeft te doen. 

Ontbrekende gegevens en uitschieters. Alle studenten waren met het invullen van de 

vragenlijsten aanwezig. Ook hebben alle studenten de gehele vragenlijst ingevuld waardoor er 

geen ontbrekende gegevens waren. Door middel van scatterplots is gecontroleerd op 

uitschieters. In deze dataset waren weinig tot geen uitschieters te constateren.  

  Normaliteit. Aan de hand van histogrammen is gekeken of de variabelen houding en 

autonome en gecontroleerde motivatie voldeden aan de assumptie van normaliteit. Binnen de 

gehele groep zijn houding en gecontroleerde motivatie beoordeeld als normaal verdeeld. De 

variabele autonome motivatie bleek niet volledig te voldoen aan de assumptie van normaliteit, 

de normaalverdeling was licht rechtsscheef. Wanneer de experimentele groep en de 

controlegroep apart werden bekeken werd duidelijk dat de zeer licht scheve verdeling te 

wijten was aan de controlegroep. Doordat de verdeling zeer licht scheef was, stond dit het 

doorgaan met de parametrische toetsen niet in de weg. Wel dient bij de interpretaties van de 

resultaten rekening te worden gehouden met dit gegeven.  

Homogeniteit van varianties. Uit de Levene’s test kwam naar voren dat de assumptie 

van homogeniteit geschonden werd bij alle variabelen in de experimentele en controlegroep. 

Ook bij de BOL en BBL groep werd duidelijk dat de assumptie geschonden was bij bijna alle 

variabelen, behalve op gecontroleerde studiemotivatie. Deze schendingen impliceren geen 
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gelijke spreiding in de groepen. Bij de t-toesten is daarom in alle gevallen waarin de 

assumptie is geschonden, gewerkt met de resultaten van de ongelijke varianties.  

Wanneer de assumptie van homogeniteit wordt geschonden kan de Pearson Correlatie 

Coëfficiënten onderschat worden. Voor dit onderzoek betekent het dat de correlaties dus 

mogelijk hoger zouden kunnen zijn, wanneer er wel homogene varianties tussen de 

verschillende groepen waargenomen zouden zijn.  

Onafhankelijkheid van data. Binnen dit onderzoek waren alle groepen onafhankelijk 

van elkaar. Dit houdt in dat de assumptie van onafhankelijke data niet geschonden is.  

Beschrijvende statistieken         

 Het gemiddelde (M), de standaardafwijking (SD), het minimum (MIN) en het 

maximum (MAX) van de verschillende variabelen in dit onderzoek worden weergegeven in 

Tabel 1. In de Tabel zijn de scores op de studentenvragenlijst weergegeven voor de 

experimentele groep en controlegroep met daarbinnen de groep BOL en BBL studenten. 

Daarnaast hebben de leerkrachten een score gekregen aan de hand van de 

leerkrachtbarometer. De drie leerkrachten binnen de experimentele groep (M = 44.21, SD = 

22.67) scoorden hierbij gemiddeld hoger dan de drie leerkrachten binnen de controlegroep (M 

= 22.67, SD = 7.52). Hierbij was er meer variatie in de score op leerkrachtgedrag in de 

controle groep (MIN = 13.00, MAX = 30.50) dan in de experimentele groep (MIN = 40.50, 

MAX = 46.50).  
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Tabel 1 

Beschrijvende statistieken van de studenten waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de 

experimentele groep en controle groep met daarbinnen de BOL en BBL studenten 

 Experimentele groep Controlegroep 

 BOL 

(N=13) 

BBL 

(N = 35) 

BOL 

(N=13) 

BBL 

(N=28) 

Houding     

   Gemiddelde 5.78 5.59 4.05 5.27 

   Standaardafwijking 0.61 0.61 1.27 0.80 

   Minimum 4.37 4.32 2.37 3.53 

   Maximum 6.63 6.68 5.84 6.58 

Autonome studiemotivatie     

   Gemiddelde 6.10 5.94 4.01 5.85 

   Standaardafwijking 0.72 0.78 1.14 0.93 

   Minimum 4.50 4.30 1.90 3.50 

   Maximum 7.00 7.00 6.10 7.00 

Gecontroleerde studiemotivatie     

   Gemiddelde 3.79 2.86 3.44 2.60 

   standaardafwijking 1.37 1.15 0.92 0.93 

   Minimum 1.89 1.33 1.33 3.50 

   Maximum 6.22 5.33 4.78 7.00 

 

Hieronder zullen de resultaten van de analyses weergegeven worden. De resultaten 

worden per deelvraag afzonderlijk beschreven.  

Samenhang tussen de variabelen 

 De eerste analyses bestonden uit het berekenen van de correlaties tussen de 

verschillende variabelen leerkrachtgedrag, onderzoekende houding en de twee dimensies van 

motivatie. De correlaties tussen deze variabelen worden weergegeven in Tabel 2 waarin de 

correlaties van de hele groep op de variabelen gepresenteerd worden en in Tabel 3 waarin 

onderscheid gemaakt is tussen de experimentele groep en de controlegroep.  
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Tabel 2 

Pearson correlaties tussen leerkrachtgedrag en onderzoekende houding en tussen de twee 

dimensies van motivatie en houding in de gehele groep (N=89) 

 1.  2.  3.  4.  

1. autonome studiemotivatie -    

2. gecontroleerde studiemotivatie -.14 -   

3. onderzoekende houding .86** -.06 -  

4. leerkrachtgedrag 48** .04 .51** - 

* p < .05, ** p < .01. 

 

  De correlatie tussen leerkrachtgedrag en houding in de gehele groep is significant en 

positief, r =.51, p < .01. Dit geeft een zwak verband weer volgens Burns en Bush (2006). 

Tussen leerkrachtgedrag en autonome studiemotivatie werd een zwak verband gevonden wat 

significant en positief was r =.48, p < .01. De correlatie tussen autonome studiemotivatie en 

onderzoekende houding was significant positief en gaf een zeer sterk verband weer r = .86, p 

< .01. De correlatie tussen gecontroleerde studiemotivatie en onderzoekende houding in de 

gehele groep was niet significant, r = -.06, net als de correlatie tussen autonome en 

gecontroleerde studiemotivatie r = -.14 (beide p’s > .05).  

 

Tabel 3 

Pearson correlaties tussen leerkrachtgedrag en onderzoekende houding en tussen de twee 

dimensies van motivatie en houding in de experimentele groep  (N=48)en controlegroep 

(N=41) 

 Controlegroep Experimentelegroep 

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

1. autonome studiemotivatie         

2. gecontroleerde studiemotivatie -.35*    -.03    

3. houding .90** -.24   .72** .11   

4. leerkrachtgedrag .63** -.32* .48**  .30*  .18 -.10  

* p < .05. ** p < .01.  
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Leerkrachtgedrag en onderzoekende houding. In de experimentele groep werd geen 

verband waargenomen tussen leerkrachtgedrag en onderzoekende houding, r = -.10, p > .05. 

In de controlegroep werd wel een significant verband gevonden, r = .48, p < .01. Het verband 

in de controlegroep is als zwak te kwalificeren (Burns & Bush, 2006). 

Om de correlaties beter te kunnen duiden, zijn scatterplots geanalyseerd (Figuur 3). 

Uit Figuur 3A blijkt dat wanneer de leerkracht hoger scoort op de leerkrachtbarometer, de 

laagste scores op onderzoekende houding minder laag worden.  In de experimentele groep 

leidde dit echter niet tot een significante correlatie, waardoor dit geen verband impliceerde.  

Leerkrachtgedrag en autonome studiemotivatie. In Figuur 3B is de scatterplot 

weergegeven van leerkrachtgedrag en autonome studiemotivatie. Leerkrachtgedrag en 

autonome studiemotivatie hangen zowel in de experimentele groep, r = .30, p < .05, als in de 

controlegroep, r = .63, p < .01, significant positief met elkaar samen. In de experimentele 

groep is dit verband als zeer zwak te verstaan en in de controlegroep als zwak (Burns & Bush, 

2006).  

Leerkrachtgedrag en gecontroleerde studiemotivatie. Leerkrachtgedrag en 

gecontroleerde studiemotivatie correleerden in de controlegroep significant negatief, r = -.32, 

p < .05. In Figuur 3C wordt weergegeven dat bij een hogere score op de leerkrachtbarometer 

in de controlegroep de gecontroleerde studiemotivatie lager is. Dit verband is echter als zeer 

zwak te bestempelen, wat ook blijkt uit figuur 3C (Burns & Bush, 2006). In de experimentele 

groep is de correlatie positief maar niet significant, dit kan dus niet als een verband worden 

gezien, r = .18, p > .05.  
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A. 

 

B. 

 
C. 

 

 

Figuur 3. Scatterplots van de totaalscores op leerkrachtgedrag in de controle groep 

aangegeven met blauw en experimentele groep aangegeven met groen, gecorreleerd met de 

totaalscores onderzoekende houding (A), autonome studiemotivatie (B), gecontroleerde 

studiemotivatie (C). 

 

Onderzoekende houding en autonome studiemotivatie. De correlatie tussen 

onderzoekende houding en autonome studiemotivatie is zowel in de experimentele groep, r = 

.72, als in de controlegroep, r = .90, significant bevonden en sterk te noemen (beide p’s < 

.01). In Figuur 4A wordt deze correlatie visueel weergeven.  

Onderzoekende houding en gecontroleerde studiemotivatie. De correlatie tussen 

onderzoekende houding en gecontroleerde studiemotivatie in de experimentele groep, r = .11, 
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en in de controlegroep, r = -.24, was niet significant (beide p’s > .05). In Figuur 4B is er dan 

ook geen verband te zien.  

 

A. 

 

B. 

 
Figuur 4. Scatterplots van de totaalscores op onderzoekende houding in de controle groep 

aangegeven met blauw en experimentele groep aangegeven met groen, gecorreleerd met de 

totaalscores van autonome studiemotivatie (A), gecontroleerde studiemotivatie (B). 

 

Autonome studiemotivatie en gecontroleerde studiemotivatie. In Figuur 5 is te zien 

dat er weinig tot geen verband is tussen autonome studiemotivatie en gecontroleerde 

studiemotivatie. In de controlegroep bleek de correlatie tussen gecontroleerde en autonome 

studiemotivatie significant negatief en toonde een zwak verband aan, r = -.35, p < .05. In de 

experimentele groep is er geen significant verband tussen gecontroleerde en autonome 

studiemotivatie, r = -.03, p > .05.  
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Figuur 5. Scatterplot van de totaalscores op autonome studiemotivatie in de controle groep 

aangegeven met blauw en experimentele groep aangegeven met groen, gecorreleerd met de 

totaalscores van de gecontroleerde studiemotivatie. 

 

Verschillen tussen experimentele groep en controle groep 

Verschil leerkrachtgedrag. De leerkrachten in de experimentele groep scoorden 

gemiddeld hoger  op de leerkrachtbarometer (M = 44.21, SD = 2.56) dan leerkrachten in de 

controlegroep (M = 22.67, SD = 7.52)  Het verschil was significant, t (48) =  -17.49, p < .01. 

Ook uit de kwalitatieve analyse bleek dat leerkrachten uit de experimentele groep ander 

leerkrachtgedrag realiseerden. Zo gaf leerkracht A tijdens het interview aan dat haar 

leerkrachtgedrag veranderd was: 

 

,,Ik liet ze eigenlijk al wel de meningen vertellen en reageren op elkaar, maar nu laat ik ook wel eens 

een stilte vallen. Dus ik merk aan mezelf dat ik ook vrij relaxed eigenlijk daarbij denk van, oké, ik weet 

in mijn achterhoofd wel wat ik moet doen, maar als bijvoorbeeld blijkt dat ik na twee uur iets anders 

doe dan eigenlijk de bedoeling was, dan raak ik niet in paniek. (...) Ik heb nu het gevoel dat ik daar 

toestemming voor heb.”  
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Verschil onderzoekende houding. De studenten in de experimentele groep scoorden 

gemiddeld hoger op een onderzoekende houding (M = 5.64, SD = 1.12) dan studenten in de 

controlegroep (M = 4.88, SD = 0.61)  Het verschil in houding was significant, t (60) = -3.88, p 

< .01. Door middel van de kwalitatieve analyse werd het verschil in onderzoekende houding 

tussen de experimentele groep en de controlegroep bevestigd. In de interviews gaven 

docenten aan dat de leerlingen uit de experimentele groep een andere houding hebben 

ontwikkeld in vergelijking met de controle groep. Deze houding houdt volgens hen in dat zij 

meer creatief en ondernemend zijn geworden. Of de studenten ook kritischer zijn geworden, 

vinden de leerkrachten nog lastig te beoordelen. Het volgende citaat is typerend voor de 

veranderde houding:  

 

Leerkracht C: ,,Die eerste jaars- leerlingen komen binnen met een houding van nou, vertel het maar, 

want ik kom consumeren. Nu moeten ook meer zelf gaan doen en dat is voor sommigen ook best wel 

heftig; dat ze zelf een protocol moeten opzoeken in plaats van dat er gezegd wordt van zo gaan we het 

doen en nu gaan jullie het nadoen. Die zitten er echt bij vind ik.”  

 

Leerkracht A: ,,En, uhh, het zijn vooral bijvoorbeeld leerlingen die dan eigenlijk weinig overleg hebben 

met andere klasgenoten, op zichzelf zijn en denken van: nou, ik trek mijn eigen plan, ik doe het zelf. 

Maar die worden dus nu gedwongen om in een situatie te overleggen met klasgenoten. Dan komen ze 

dus wel tot inzicht, blijkt; van: dat had ik veel eerder moeten doen.” 

 

Verschil autonome studiemotivatie. De studenten in de experimentele groep 

scoorden gemiddeld hoger op autonome studiemotivatie (M = 5.98, SD = 0.76) dan studenten 

in de controlegroep (M = 5.27, SD = 1.32).  Het verschil was significant, t (62) = -3.06, p < 

.01. De kwalitatieve analyse bevestigde het verschil in autonome studiemotivatie tussen 

studenten uit de experimentele groep en de controlegroep. De leerkrachten gaven aan dat de 
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studenten uit de experimentele groep een hogere autonome studiemotivatie hebben dan de 

studenten uit de controle groep. Het volgende citaat bevestigt dit: 

 

Leerkracht B ,,(..). Kennis en die houding hebben we nu dus vorige week afgetoetst met, uhh, hier in 

een oefenlab met simulatie zorgvraag opgaven, dus die benaderen nog meer de werkelijkheid, die 

hadden ook allemaal een opdracht van een bepaald houdingsaspect, waar de leerling mee kwam; daar 

heb ik moeite mee, en, uhh, dat waren negen leerlingen uit die experimentele groep en die hebben dat 

vorige week gedaan,en die waren allemaal razend enthousiast. En die motivatie, nou, die zaten echt zo  

van: yes, dit is het. (...)”  

 

Leerkracht C:‘Merk je dat de motivatie bij studenten is verbeterd?’ het volgende: ,,Dat heb ik wel 

gezien bij de inzet van de simulatiezorgvraag. Daar was ik echt positief over verrast. (...)” 

 

Verschil gecontroleerde studiemotivatie. De studenten in de experimentele groep 

scoorden gemiddeld hoger op gecontroleerde studiemotivatie (M = 3.11, SD = 1.27) dan 

studenten in de controlegroep (M = 2.86, SD = 1.00). Het verschil was niet significant t (86) = 

-1.03, p >.05.  

Verschil BBL studenten en BOL studenten 

Verschil onderzoekende houding. De BBL studenten scoorden gemiddeld hoger op 

een onderzoekende houding (M = 5.45, SD = 0.71) dan BOL studenten (M = 4.91, SD = 1.32). 

Het verschil bleek niet significant, t (31) = -1.96, p >.05.  

Verschil autonome studiemotivatie. De BBL studenten scoorden gemiddeld hoger 

op autonome studiemotivatie (M = 5.90, SD = 0.84) dan BOL studenten (M = 5.06, SD = 

1.42). Dit bleek een significant verschil te zijn, t (33) = -2.84, p < .01.  

 Verschil gecontroleerde studiemotivatie. De BBL studenten scoorden gemiddeld 

lager op gecontroleerde studiemotivatie (M = 2.74, SD = 1.06) dan BOL studenten (M = 3.61, 

SD = 1.15). Het verschil bleek significant te zijn, t (43) = 3.31, p < .01. 
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  De gegevens uit de kwalitatieve analyses sloten aan op deze bevindingen. Volgens de 

leerkrachten is er een verschil in houding en studiemotivatie tussen BOL studenten en BBL 

studenten. Het volgende citaat ondersteunt dit: 

 

Leerkracht B ,,De houding is denk ik een klein beetje verandert. Bij de BBl’ers veel meer dan bij de 

BOL’ers. Maar hij is wel meer aanwezig. Dat zag je ook aan dat ik aangesproken werd over de manier 

waarop ik iets uitsprak. Door een leerling, dan denk ik woh, dat is alleen maar goed!” 

 

Leerkracht C ,,Ja, en dan vind ik deze groep dus echt minimaal, hoor, want ik merk wel heel duidelijk 

verschil in hoe, uhh, leerlingen, onze BOL  leerlingen, het oppakken, die vinden dat dus eigenlijk nog 

best wel veel moeilijker, dan de BBL leerlingen, zeg maar, om die vragen aan elkaar te stellen.” 

 

Discussie 

Samenvatting van de resultaten 

Om te beginnen werd onderzocht of er positieve samenhang zou zijn tussen 

leerkrachtgedrag binnen de CAM, onderzoekende houding van studenten en studiemotivatie 

van studenten. Wanneer de gehele groep werd geanalyseerd bleek het leerkrachtgedrag 

positief samen te hangen met de houding en de autonome studiemotivatie van studenten en de 

onderzoekende houding bleek positief samen te hangen met autonome studiemotivatie. De 

enige variabele die geen verband had met andere variabelen in de gehele groep was 

gecontroleerde studiemotivatie.  

 Naast de positieve correlatie werden er ook significant positieve verschillen gevonden 

tussen de experimentele groep en de controlegroep. Deze verschillen werden zowel gevonden 

bij leerkrachtgedrag, onderzoekende houding als autonome studiemotivatie. Hieruit zou 

geconcludeerd kunnen worden dat het werken volgens de CAM een verbetering oplevert met 

betrekking tot de onderzoekende houding en de autonome studiemotivatie van studenten.  
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Opvallende resultaten. Bij het scheiden van de groepen bleken echter opvallende 

verschillen tussen de correlaties in de experimentele groep en de correlaties in de 

controlegroep. De controlegroep liet in vergelijking met de gehele groep een aantal 

opmerkelijke verschillen zien.  

Ten eerste bleek bij de controlegroep een negatieve verband tussen leerkrachtgedrag 

en gecontroleerde studiemotivatie, terwijl bij de experimentele groep geen verband werd 

gevonden. De negatieve correlatie geeft aan dat een hogere score op de leerkrachtbarometer 

een lagere gecontroleerde studiemotivatie zou teweegbrengen. Gecontroleerde studiemotivatie 

is volgens Vansteenkiste, Sierens, Soenens en Lens (2007) dan ook exact het soort motivatie 

dat leerkrachtgedrag niet moet stimuleren, omdat juist de autonome studiemotivatie van de 

studenten gestimuleerd moet worden. Het verband in de controlegroep is dus zoals verwacht. 

Het belang van motivatie is namelijk dat studenten zelf de wil ontwikkelen om te leren. 

Vandaar dat de CAM ook gericht is op het stimuleren van de autonome studiemotivatie 

(Delnooz, 2008). Beide groepen waren echter ongeveer gelijk gecontroleerd gemotiveerd, er 

werd geen verschil gevonden. Daardoor lijkt het verschil in correlaties tussen de twee groepen 

te duiden op een verschil in leerkrachtgedrag. Bij het analyseren van de negatieve correlatie in 

de controlegroep bleek echter dat niet het leerkrachtgedrag de oorzaak was van de negatieve 

correlatie, maar het opleidingstraject dat de studenten volgden (BOL of BBL). De leerkracht 

in de controle groep met de laagste score op de leerkrachtbarometer gaf les aan BOL 

studenten. De leerkrachten in de controlegroep met een hogere score gaven les aan BBL 

studenten (zie Figuur 3C). De gecontroleerde motivatie lag in de groep met BOL studenten 

hoger dan in de groep met BBL studenten, zo bleek uit het resultaat van de t-toetsen. Dit lijkt 

erop te duiden dat het negatieve verband te wijten is aan het opleidingstraject en niet direct 

aan het leerkrachtgedrag.  
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Ten tweede bleek er in de controle groep ook een negatief verband te zijn tussen de 

autonome en gecontroleerde studiemotivatie. Ook in eerder onderzoek bij studenten werd dit 

negatieve verband gevonden (Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Lens  & Andriessen, 

2009).  

Het beeld van de experimentele groep kwam redelijk overeen met dat van de gehele 

groep. Binnen de experimentele groep waren echter ook een aantal opvallende resultaten.  

 Opvallend was onder andere dat er geen verband werd gevonden tussen leerkrachtgedrag en 

een onderzoekende houding. Dit was in tegenstelling tot het significante positieve verschil in 

houding en leerkrachtgedrag dat gevonden werd tussen de experimentele groep en de 

controlegroep. Er zijn verschillende verklaringen voor dit resultaat mogelijk.  

De eerste reden hiervoor zou kunnen zijn dat de schaal van de vragenlijst te smal was 

(van 1 tot 6). Studenten hadden nu al een zeer hoge gemiddelde score (M = 5.64). De 

leerkrachten daar en tegen, waren nog niet aan de top van de mogelijke score op de 

leerkrachtbarometer (M = 44.21, MAX = 46.50). Deze twee gegevens kunnen samengevoegd 

worden tot de conclusie dat houding binnen deze schaal niet voldoende gemeten kon worden 

en het leerkrachtgedrag wel.  

  De tweede verklaring zou het grote verschil in leerkrachtgedrag tussen de 

experimentele groep en de controlegroep kunnen zijn. In de controlegroep (SD = 7.52) is de 

spreiding van de scores op de leerkrachtbarometer groter dan in de experimentele groep (SD = 

2.56). Dit verschil in spreiding kan ervoor zorgen dat er in de controlegroep eerder een 

verband te zien is dan in de experimentele groep. Het verschil in leerkrachtgedrag was 

significant en werd waarschijnlijk veroorzaakt door de cursus die de leerkrachten hadden 

gevolgd. Het verschil in leerkrachtgedrag was ook significant en werd waarschijnlijk 

veroorzaakt door de cursus die de leerkrachten hadden gevolgd. Uit de interviews kwam naar 

voren dat de meeste leerkrachten de cursus als positief ervaren hadden voor het lesgeven.  
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Als laatst werd onderzocht of er verschil in houding en studiemotivatie tussen 

studenten binnen de beroeps opleidende leerweg en beroepsbegeleidende leerweg zou 

bestaan. Uit de gesprekken met de leerkrachten kwam naar voren dat een verschil ervaren 

werd tussen BOL en BBL studenten. BOL studenten zouden meer structuur nodig hebben en 

vinden het lastiger om kritische vragen aan elkaar te stellen. De resultaten op houding waren 

echter niet significant. Uit de kwalitatieve gegevens bleek echter dat leerkrachten wel een 

verschil in houding waarnamen tussen BOL studenten en BBL studenten.  Leerkrachten geven 

daarnaast aan dat BOL studenten meer sturing nodig hebben. Uit de literatuur blijkt dat BOL 

studenten veel waarde hechten aan een coachende en begeleidende rol van de docent. Ook 

blijkt dat BOL studenten meer open staan voor een onderzoekende houding dan BBL 

studenten. BBL studenten hechten veel waarde aan instructie van de leerkracht (Groeneveld & 

Van Steensel, 2009). Dat BBL studenten waarde hechten aan instructie van leerkrachten bleek 

ook uit de kwalitatieve analyses. Hierdoor kan het zijn dat een onderzoekende houding in 

vergelijkbare mate ontwikkeld wordt door zowel BOL als BBL studenten.  

Binnen de twee dimensies van motivatie bleek er wel een significant verschil te zijn 

tussen beide groepen, dit was in lijn met de verwachting. De autonome motivatie lag bij BOL 

studenten lager dan bij de BLL studenten en de gecontroleerde motivatie lag hoger dan bij de 

BBL studenten. Dit verschil tussen BOL en BBL studenten wordt in de literatuur verklaard 

door hun leeftijd en het minder (BOL) of meer (BBL) leren vanuit praktijksituaties (Snijders 

& Blok, 2007; Griffiths & Guile, 2003; Tynjälä, Välimaa, & Boulton-Lewis, 2006).  

Beperkingen 

Aan de getoonde onderzoeksresultaten zijn enkele beperkingen verbonden. De eerste 

beperking is de schending van de assumptie van normaliteit. Hierdoor kunnen de Pearson 

Correlaties onderschat zijn. Voor dit onderzoek betekent het dat bij een normaal verdeelde 

groep mogelijk sterkere of meerdere verbanden gevonden zouden worden. Daarnaast betekent 
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deze schending dat de resultaten van de t-toetsen op voorzichtige wijze geïnterpreteerd 

moeten worden. De schending was echter minimaal waardoor toch door kon worden gegaan 

met de parametrische toetsen.  

De tweede beperking is het kleine aantal leerkrachten dat betrokken is geweest bij dit 

onderzoek. Volgens Van der Zee (2004) is de grootte van de steekproef belangrijk indien 

verschillen aangetoond moeten worden. Vandaar dat de steekproef niet te groot maar ook niet 

te klein mag zijn om resultaten te kunnen generaliseren. Het is dus mogelijk dat binnen dit 

onderzoek andere resultaten behaald zouden zijn wanneer meer leerkrachten hadden 

deelgenomen. Uiteraard geldt dit ook (in mindere mate) voor het aantal studenten dat deel 

heeft genomen aan dit onderzoek. Indien meer studenten aan het onderzoek hadden 

deelgenomen, was het onderzoek ook beter generaliseerbaar geweest. Dit was echter niet 

haalbaar vanwege gebrek aan tijd. Om de resultaten volledig te kunnen generaliseren moet er 

onderzoek gedaan worden naar een grotere groep studenten vanuit meerdere mbo-

opleidingen.  

   Een derde beperking is dat de leerkrachten uit de experimentele groep zichzelf 

aangemeld hebben om hun onderwijs volgens de CAM vorm te geven. Hierbij kan het zijn dat 

niet de cursus CAM, maar de eigen onderwijsvisie doorslaggevend is voor het hoger scoren 

op de leerkrachtbarometer. Doordat de leerkrachten uit de experimentele groep een visie 

hebben ontwikkeld over hun professionele identiteit zijn zij meer bereid om energie te 

investeren in bepaald onderwijs (Shulman & Shulman, 2004). Wanneer leerkrachten 

toegewezen werden om de CAM te volgen, zouden de resultaten mogelijk anders zijn 

geweest.  

Daarnaast hebben de studenten zichzelf beoordeeld met betrekking tot hun 

onderzoekende houding en motivatie. In de meta-analyse van Boud en Falchikov (1989) 

kwam naar voren dat het beeld dat de leerkracht heeft van de student niet altijd overeenkomt 
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met het beeld dat de student van zichzelf heeft. Goede studenten lijken zichzelf vaak te 

onderschatten, terwijl minder sterke studenten zichzelf overschatten. Hierdoor kan de 

beoordeling van de student een vertekend beeld geven van de scores op de 

studentenvragenlijst. Om dit te ondervangen zijn er ook interviews met de docenten 

gehouden, zodat er datatriangulatie ontstond.  

Als laatste was er in dit onderzoek een ongelijk aantal BOL studenten en BBL 

studenten. Bij beide onderzoeksgroepen was er maar één klas met BOL studenten betrokken. 

Dit zorgde voor een licht scheef beeld. In vervolgonderzoek zou er meer rekening gehouden 

kunnen worden met de verdeling BOL studenten en BBL studenten in de groepen. Daarnaast 

is het belangrijk dat voor het resultaat er ook meer BOL studenten worden betrokken binnen 

dit onderzoek.  

Implicaties voor de praktijk  

Uit onderzoek op verschillende hbo-opleidingen kwam naar voren dat studenten door 

het volgen van de CAM een onderzoekende houding ontwikkelen en meer autonoom 

gemotiveerd zijn voor hun studie. Dit onderzoek binnen het mbo bevestigt dit en versterkt het 

beeld dat de CAM wel degelijk effect heeft op het leerkrachtgedrag, de onderzoekende 

houding en de autonome studiemotivatie.  

Een onderzoekende houding en autonome studiemotivatie zijn zeer gewenst in de 

hedendaagse maatschappij. Studenten moeten snel kunnen inspelen op praktijkproblemen en 

hier goed op kunnen reflecteren (European Communities, 2009). Om de transfer tussen de 

praktijk en school beter te laten verlopen kan de CAM gebruikt worden. Dit vraagt echter wel 

wat van de capaciteiten van de leerkracht. Een leerkracht moet aan bepaalde voorwaardelijke 

kenmerken voldoen die worden gemeten aan de hand van de leerkrachtbarometer (empathisch 

vermogen, leerdoelen kunnen stellen en evalueren, over vakkennis beschikken en kennis 

hebben van de individuele student). Via een vragende en discussiërende benadering leren 
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studenten een redenatie op te bouwen en op basis daarvan een standpunt in te nemen. 

Leerkrachten moeten hierbij leren loslaten en schakelen.   

Dit onderzoek suggereert dat studenten binnen de CAM regie  krijgen op het eigen 

leerproces en dit levert gemotiveerde, onderzoekende beroepskrachten op.   

Implicaties voor vervolgonderzoek 

Binnen dit onderzoek is gekozen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Er is gestreefd 

naar datatriangulatie, dat het onderzoek ondersteunt, en er is gebruik gemaakt van (uit eerder 

onderzoek en in dit onderzoek gebleken) valide meetinstrumenten. Door in dit onderzoek de 

betrouwbaarheid en validiteit te waarborgen, is het mogelijk dit onderzoek in een 

vervolgstudie bij meer docenten en studenten uit te voeren. Met de onderzoeksresultaten zijn 

verscheidende vervolgonderzoeken mogelijk.  

  Hierbij is het vooral de uitdaging om in beeld te brengen of het lesgeven volgens de 

CAM aangeleerd kan worden. De drie leerkrachten uit de experimentele groep hebben 

zichzelf aangemeld om 3 maanden lang een scholingstraject te volgen. Bij een 

vervolgonderzoek zou het een uitdaging kunnen zijn, random docenten toe te wijzen aan dit 

scholingstraject en de ontwikkeling van de docenten in kaart te brengen.  

Daarnaast zou het interessant kunnen zijn om in een vervolgonderzoek de 

daadwerkelijke houding in de praktijk te onderzoeken. Hiermee kan in kaart worden gebracht 

in hoeverre de transfer daadwerkelijk gemaakt wordt.  

Conclusie 

Met dit onderzoek werd de centrale vraag beantwoord of onderwijs dat vorm is 

gegeven volgens de CAM de onderzoekende houding en studiemotivatie van mbo-studenten 

stimuleert. Enerzijds bevestigen de resultaten het beeld dat de CAM de studiemotivatie en de 

onderzoekende houding van mbo-studenten stimuleert. Binnen de gehele groep is tussen alle 
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variabelen een positieve samenhang geconstateerd. Bovendien zijn er tussen alle variabelen 

positief significante verschillen gevonden tussen de experimentele groep en controle groep.  

Anderzijds laten de resultaten van de gesplitste groepen een ander beeld zien. Zo is er 

in de experimentele groep geen verband waargenomen tussen leerkrachtgedrag en 

onderzoekende houding. Daarom kan niet direct geconcludeerd worden dat leerkrachtgedrag 

ook een onderzoekende houding stimuleert.  

Wel stimuleert het leerkrachtgedrag de autonome studiemotivatie. De resultaten 

binnen dit onderzoek bevestigen de samenhang tussen leerkrachtgedrag, onderzoekende 

houding en autonome studiemotivatie. Verder onderzoek kan voortbouwen op deze 

bevindingen en verder uitwijzen in hoeverre dit in de toekomst in het onderwijs kan worden 

geïmplementeerd. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 – Leerkrachtbarometer 

Overzicht 1: CAM-instrument om de kwaliteit van een leerkracht vast te kunnen stellen en deze te 
kunnen verbeteren 

 

 

A. Sommige leerkrachten weten per student zeer nauwkeurig de sterke en zwakke punten op cognitief 
gebied (bv rekenen, taal). Deze leerkracht weet dit: 
 
Nauwkeurig   1 2 3 4 5 6  Minder nauwkeurig 
 

 

B. Sommige leerkrachten stellen per student doelen, die telkens worden geëvalueerd. Deze leerkracht 
doet dit: 
 
Vaak   1 2 3 4 5 6  Zelden 
 

 

C. Sommige leerkrachten kunnen zich goed in de studenten verplaatsen. Deze leerkracht kan zich: 
 
Goed inleven  1 2 3 4 5 6         Minder goed inleven 
 

 

D. Sommige leerkrachten werken buiten de methode om en maken gebruik van andere hulpmiddelen 
om de studenten stof uit te leggen. Deze leerkracht werkt:  
 
Binnen de methode 1 2 3 4 5 6  Buiten de methode 
 

 
E. Sommige leerkrachten hebben veel inhoudelijke vakkennis (bv. van rekenen, taal, wiskunde). Deze 

leerkracht heeft: 
 
Veel kennis  1 2 3 4 5 6  Weinig kennis 
 

 

F. Sommige leerkrachten bedenken zelf  manieren om de studenten stof uit te leggen. Deze 
leerkracht bedenkt:  
 
Vaak  hulpmiddelen 1 2 3 4 5 6        Zelden hulpmiddelen 
 

 

G. Sommige leerkrachten veroordelen uitspraken van studenten. Deze leerkracht doet dit: 
 
Vaak   1 2 3 4 5 6  Zelden 
 

 

H. Sommige leerkrachten werken sterk interactief. Ze stellen veel vragen aan de kinderen. Deze 
leerkracht werkt:  
 
Weinig vragend  1 2 3 4 5 6  Veel vragend 
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I. Sommige leerkrachten proberen om de kinderen zo veel mogelijk zélf oplossingen te laten 

bedenken. Deze leerkracht laat de kinderen: 
 
Weinig bedenken 1 2 3 4 5 6  Veel bedenken 
 

 

J. Sommige leerkrachten proberen om de discussie in de klas aan te wakkeren. Deze leerkracht 
probeert dit:  
 
Weinig   1 2 3 4 5 6        Veel 
 

 

K. Sommige leerkrachten proberen de studenten op meerdere manieren naar een vraagstuk te laten 
kijken. Deze leerkracht probeert dit: 
 
Weinig   1 2 3 4 5 6  Veel 
 

 
L. Sommige leerkrachten bedenken ter plekke opdrachten om de studenten de stof uit te leggen. 

Deze leerkracht doet dit: 
  
Weinig   1 2 3 4 5 6  Veel 
 

 
 

M. Sommige leerkrachten prijzen kritische opmerkingen en creatief denken. Deze leerkracht doet dit: 
 
Weinig   1 2 3 4 5 6         Veel 
 

 

N. Sommige leerkrachten stellen het minder op prijs als de studenten in de klas zelfstandig besluiten 
om allerlei zaken te gaan ondernemen. Deze leerkracht stelt dat :  
 
Minder op prijs  1 2 3 4 5 6  Meer op prijs 
 

 
O. Sommige leerkrachten laten het officiële lesprogramma vallen als blijkt dat er andere zaken leven 

bij de studenten. Deze leerkracht doet dat: 
 
Weinig    1 2 3 4 5 6  Veel  
 

 

P. Sommige leerkrachten zijn erg goed op de hoogte van de doelstellingen die tijdens het jaar 
behaald moeten worden. Deze leerkracht is:  
 
Minder op de hoogte 1 2 3 4 5 6        Meer op de hoogte 
 

 

Q. Sommige leerkrachten bedenken zelf opdrachten die aansluiten bij de dagelijkse leefwereld van de 
studenten en dus de interesse wekken. Deze leerkracht doet dit: 
 
Weinig    1 2 3 4 5 6  Veel  
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Voorwaardelijk  

- De beste 10 procent van de leerkrachten heeft een score van 24 punten (het maximum) 

- De beste 25 procent van de leerkrachten heeft een score van 21 punten of hoger 

- De beste 50 procent van de leerkrachten heeft een score van 18 punten of hoger  

- De beste 75 procent heeft een score van 15 punten of hoger 

- De beste 90 procent heeft een score van 13 punten of hoger 

 

Uitvoering 

- De beste 10 procent van de leerkrachten heeft een score van 70 punten (het maximum) 

- De beste 25 procent van de leerkrachten heeft een score van 64 punten of hoger 

- De beste 50 procent van de leerkrachten heeft een score van 54 punten of hoger  

- De beste 75 procent heeft een score van 46 punten of hoger 

- De beste 90 procent heeft een score van 38 punten of hoger 
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Bijlage 2 – Topiclist interview leerkrachten 

 

Protocol interviews: 

In de interviews is een vaste procedure opgenomen, maar tijdens het interview wordt 

bewust ruimte gecreëerd voor inbreng van de leerkrachten. Voorafgaand aan het interview 

zijn de drie leerkrachten uit de experimentele groep al op de hoogte gesteld van de tijd, de 

datum en het doel van het interview. De leerkrachten geven ook toestemming om het 

interview met een filmcamera op te nemen. In deze interviews wordt besproken hoe zij de 

CAM in de praktijk hebben gebracht en welk effect zij hiervan ervaren. Het interview vindt 

plaats in een afgesloten omgeving met één leerkracht. De inleiding is voor alle interviews 

hetzelfde.  

 

Inleiding 

U heeft van september tot december een cursus gevolgd. Daarna bent u zelf in de praktijk 

gaan werken met de visie van de CAM.  

 

Veranderingen door de cursus CAM 

1.   Wat heeft u geleerd uit de cursus CAM? 

1. Hoe is uw leerkrachtgedrag hierdoor veranderd? 

2. Hoe is uw lesaanbod hierdoor veranderd? 

3. Hoe komt het dat dit veranderd is? 

 

Ervaringen door de cursus CAM 

1. Hoe probeert u de creativiteit van de studenten te stimuleren? 

2. Hoe probeert u de kritische houding van studenten te stimuleren? 

3. Hoe probeert u de ondernemende houding van studenten te stimuleren? 

4. Hoe is de motivatie van de studenten? 

5. Hoe ervaart u de veranderingen in de praktijk? 

6. Hoe komt dit? 

7. Welke dingen had u nu anders gedaan? 

8. Welke veranderingen ziet u bij de studenten? 
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9. Hoe komt dit denkt u? 

 

De praktijk 

1. Hoe reageert de praktijk op de nieuwe manier van lesgeven? 

2. Hoe komt dit? 

3. Is er een verschil te zien in BOL en BBL studenten? 

 

In de toekomst 

1. Welke interventies willen jullie gaan doorvoeren? 

2. Hoe willen jullie dit gaan doen? 
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Bijlage 3 - Vragenlijst motivatie en houding 

Enquête 

 

 

Leeftijd 

Gender 

 

………………jaar 

 Man 

 Vrouw 

 

Vak 

Opleiding          

…………………… 

 BOL 

 BBL 

Klas …………………… 

 

Deze vragenlijst heeft betrekking op de beoordeling van de lessen die gegeven worden door 

de leerkracht die nu voor de groep staat. De vragenlijst is dus niet gericht op de gehele 

opleiding. Vul de vragenlijst zo eerlijk mogelijk in. De waarden van de getallen 1 t/m 7, die u 

voor het invullen van de vragenlijst nodig heeft, worden in het voorbeeld toegelicht.   

 

Een voorbeeld: 

Je bent in deze cursus nooit gemotiveerd. Dan vul je het onderstaande item zo in. De range 

loopt van nooit tot altijd: 

  

N
o
o
it

 

B
ij

n
a 

n
o
o
it

 

M
ee

r 
n
ie

t 
d
an

 w
el

 

N
eu

tr
aa

l 

M
ee

r 
w

el
 d

an
 n

ie
t 

B
ij

n
a 

al
ti

jd
 

A
lt

ij
d

 

 

  1 2 3 4 5 6 7  

4. Ik ben gemotiveerd tijdens deze cursus 

omdat ik het erg leuk vind om aan deze 

cursus mee te doen 

Nooit        Altijd 

 

Beoordeling motivatie 

  1 2 3 4 5 6 7  

1. Ik ben gemotiveerd tijdens deze cursus 

omdat ik het erg leuk vind om aan 

deze cursus mee te doen 

Nooit        Altijd 

2. Ik ben gemotiveerd tijdens deze cursus 

omdat ik nieuwe dingen leer die goed 

zijn voor mijn ontwikkeling  

Nooit        Altijd 

3. Ik ben gemotiveerd binnen deze 

cursus, omdat ik wil dat anderen 

denken dat ik een goede student ben 

Nooit        Altijd 

4. Ik vind deze cursus erg saai Nooit        Altijd 
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Beoordeling houding 

  1 2 3 4 5 6 7  

1. Ik heb het gevoel dat ik bij deze cursus 

kritisch mag zijn op de dingen die 

worden besproken 

Nooit        Altijd 

2. In deze cursus heb ik nieuwe ideeën 

opgedaan/gevormd 

Nooit        Altijd 

3. Ik heb het gevoel dat er binnen deze 

cursus een beroep wordt gedaan op 

mijn voorstellingsvermogen om 

oplossingen te verzinnen 

Nooit        Altijd 

5. Ik ben gemotiveerd binnen de cursus, 

omdat ik me anders schuldig zou 

voelen 

Nooit        Altijd 

 

6. Bij deze cursus kan ik mijn aandacht 

goed houden 

Nooit        Altijd 

 

7. Ik ben gemotiveerd tijdens deze cursus 

omdat ik keuzes kan maken die voor 

mij belangrijk zijn. 

Nooit        Altijd 

 

8. Ik ben gemotiveerd tijdens deze cursus 

omdat ik belangrijke dingen leer die ik 

kan toepassen in de praktijk. 

Nooit        Altijd 

9. Ik ben gemotiveerd binnen deze 

cursus, omdat ik me slecht voel als ik 

het niet doe 

Nooit        Altijd 

10. Deze cursus sluit aan bij de dingen die 

ik graag wil leren 

Nooit        Altijd 

11. Ik ben gemotiveerd om te leren omdat 

ik verondersteld word dit te doen 

Nooit        Altijd 

 

12. Ik ben gemotiveerd binnen deze cursus 

omdat ik wil dat anderen mij een 

goede student vinden.  

Nooit        Altijd 

 

13. Ik ben gemotiveerd binnen deze cursus 

omdat anderen vinden dat ik mijn 

diploma moet halen 

Nooit        Altijd 

 

14. Ik leer binnen de cursus, omdat ik van 

anderen anders commentaar krijg 

Nooit        Altijd 

 

15. Ik zou deze cursus als zeer boeiend 

beschrijven 

Nooit        Altijd 

16. Ik vind deze cursus persoonlijk zeer 

waardevol 

Nooit        Altijd 

17. Ik ben gemotiveerd binnen deze cursus 

omdat ik wil dat anderen denken dat ik 

mijn werk goed kan uitvoeren. 

Nooit        Altijd 

 

18. Ik ben gemotiveerd tijdens deze cursus 

omdat ik de lessen interessant vind 

Nooit        Altijd 

19. Ik ben gemotiveerd binnen deze cursus 

omdat ik bang ben te falen.  

Nooit        Altijd 
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4. Ik draag zelf graag 

verantwoordelijkheid voor de 

opdrachten behorend bij de cursus 

Nooit        Altijd 

5. In deze cursus heb ik het gevoel dat ik 

word uitgedaagd nieuwe ideeën uit te 

wisselen 

Nooit        Altijd 

6. Ik stel veel vragen omdat ik graag veel 

weet van de cursus 

Nooit        Altijd 

7. Ik kan voor een groot deel zelf bepalen 

wat ik doe in deze cursus 

Nooit        Altijd 

8. Binnen deze cursus krijg ik de 

mogelijkheid om vernieuwende 

oplossingen en ideeën te bedenken 

Nooit        Altijd 

9. Ik heb het gevoel dat ik tijdens deze 

cursus uitgedaagd word om zelf keuzes 

te maken 

Nooit        Altijd 

10. Binnen deze cursus kijk ik op 

meerdere manieren naar een probleem 

Nooit        Altijd 

11. Binnen deze cursus gebruik ik 

verschillende informatiebronnen om 

informatie te verzamelen 

Nooit        Altijd 

12. In deze cursus wordt het mij mogelijk 

gemaakt creatieve oplossingen te 

verzinnen 

Nooit        Altijd 

13. In deze cursus heb ik nieuwe 

mogelijkheden ontdekt 

Nooit        Altijd 

14. In deze cursus word ik gestimuleerd 

nieuwe ideeën binnen het werkveld te 

onderzoeken 

Nooit        Altijd 

15. Ik heb een ondernemende houding 

tijdens deze cursus 

Nooit        Altijd 

16. Ik heb het gevoel dat ik tijdens deze 

cursus moet wachten tot de leerkracht 

zegt wat ik moet doen 

Nooit        Altijd 

17. In deze cursus ga ik actief aan de gang 

om mijn opdrachten uit te voeren 

Nooit        Altijd 

18. In deze cursus kan ik mijn eigen 

leerdoelen bepalen 

Nooit        Altijd 

 

Intrinsieke motivatie: item 1, 4, 6, 15, 18 

Geïdentificeerde motivatie: item 2, 7, 8, 10, 16 

Externe motivatie: 3, 11, 13, 14, 16 

Geïntrojecteerde motivatie: 5, 9, 12, 17, 19 
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Bijlage 4 - Cursus CAM 

Eind september – januari 2012 

(theoretische fase) 

Wekelijkse bijeenkomsten op maandagavond van 

19.00 – 21.30 uur op Avans Hogeschool, 

Hogeschoollaan 1, Breda.  

 

1e periode van eind september – oktober 2012  

Ongeveer vier bijeenkomsten waarin zowel de 

lector als reeds afgestudeerde studenten die gewerkt 

hebben met de CAM, hun onderzoek en 

achterliggende theorie presenteren.  

2e periode van oktober – december 2012:  

U vertaalt deze kennis op eigen wijze naar een 

project dat wordt uitgevoerd op de eigen 

basisschool.  

 

Januari  - april 2013 In deze periode wordt het project uitgevoerd. 

Daarbij krijgt u ondersteuning vanuit het lectoraat.  

 

In deze periode vindt ook het onderzoek plaats. Er 

wordt gestreefd naar een voor- en nameting, 

inclusief een controlegroep. Het onderzoek wordt 

uitgevoerd door het lectoraat, maar in 

samenwerking met de deelnemers aan het project. 

 

  Inhoud cursus. Binnen de opleiding CAM wordt er aandacht geschonken aan de 

wetenschapsfilosofie en hoe hier binnen de klas mee kan worden omgegaan. Volgens deze 

theorie krijgen studenten door een vragende en discussiërende manier van praten en het 

maken van afspraken waarin de reflectie centraal staat meer studiemotivatie. Het gaat er 

hierbij om een niet sturende werkwijze waarbij een student keuzevrijheid krijgt. Studenten 

hebben altijd geleerd dat een docent ze vertelt ‘hoe het werkelijk in elkaar zit’. De gedachte 

dat er geen waarheden zijn is iets waar weinig over wordt gesproken in de klas. Een middel 

dat wordt ingezet om deze weerstand te doorbreken is de wetenschapsfilosofie.  

  Daarnaast maken de leerkrachten kennis met de onderzoeksprojecten van studenten 

die hebben gewerkt volgens de visie van de CAM. Hierdoor krijgen ze inzicht over hoe zij 

met de CAM in de praktijk kunnen werken.  
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  In het tweede deel van de theoretische fase gaan de docenten een innovatie oplossing 

bedenken voor praktische problemen uit de praktijk. De leerkrachten moeten hierbij leren 

creatief te zijn om de betekenis van waarnemingen in een ander daglicht te plaatsen. Hoe 

komt het dat studenten minder gemotiveerd zijn? Wat zegt de theorie hierover?  

De leerkrachten leren hierbij een praktisch probleem op te lossen door middel vaan natuurlijk 

experiment. Verschuren (1998; 2002) en Aken (2003) pleiten in dit geval voor prescriptieve 

kennis.  
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Bijlage 5 – Experiment Kellebeek College 

Het Kellebeek College is 10 september begonnen met de cursus CAM. Met deze 

cursus doen vier medewerkers mee. Het Kellebeek College wil door middel van deze cursus 

dat werknemers, studenten stimuleren kritische, ondernemende en creatieve zorgverleners te 

worden. Zij verwachten dat door deze manier van werken de studiemotivatie van de studenten 

zal stijgen.  

Tijdens de bijeenkomsten op Avans is het Kellebeek College gaan brainstormen hoe 

zij het beste de CAM kunnen integreren in het onderwijs. Hieruit kwam naar voren dat zij 

tegen verschillende praktijkproblemen aanliepen zoals het loslaten van de structuur, de 

verschillende beginsituaties van studenten en dat zij het lastig vinden om het vraaggericht 

onderwijs vorm te geven. 

Door in te gaan op de CAM is er sprake van talentontwikkeling, wordt er ingespeeld 

op de behoefte van de student, leren leerkrachten kritisch te zijn en te luisteren, door te vragen 

en krijgen studenten eigen verantwoordelijkheid.  

  In de lessen die gegeven worden op het Kellebeek College zijn de leerkrachten tijdens 

de cursus van september tot en met december deze visie al gaan toepassen in de praktijk. 

Hierbij was het onderwijssysteem nog niet aangepast, maar probeerde zij al wel de discussie 

in de klas aan te wakkeren en in te spelen op de leervraag van de studenten.  

  In januari is het Kellebeek College vervolgens gestart met het lesprogramma van de 

CAM. Studenten mochten hierbij praktijkproblemen aandragen waarover werd gesproken in 

de les. Hierbij werd er van de studenten verwacht dat zij hierin zelf een actie bijdrage leveren. 

Zij moesten zelf bronnen verzamelen en ideeën bedenken.  

   In een pop (persoonlijk ontwikkelingsplan) en een pap (persoonlijk activiteitenplan), 

stellen zij de leervragen op waar zij de komende periode aan wilden werken. Uit een bak met 

kaarten mogen ze een houdingaspect uitkiezen (bijvoorbeeld omgaan met opstandig gedrag 
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bijvoorbeeld) en een vaardigheid (bijvoorbeeld insuline inspuiten). Waar dit voorheen voor 

hen bepaald werd, hebben zij nu zelf inspraak. Hierbij wordt er echter wel gelet op de 

leerlijnen. Dit vraagt dan ook vakinhoudelijk en didactische kennis van de leerkrachten.  

  Voorheen werd de theorie aangedragen. Nu gaan studenten zelf opzoek naar theorie.  

Wanneer zij denken de vaardigheden te beheersen worden ze getoetst. Wanneer dit voldoende 

is mogen de studenten deze vaardigheid ook in de praktijk uitvoeren.  

Aan het eind van de maand mogen ze één vaardigheid en één houding aspect uitkiezen waarin 

zij zich hebben verdiept. Deze gaan zij oefenen in een simulatie. In een simulatie zijn er 

acteurs die een patiënt spelen. Deze patiënt speelt in op de zorgvraag van de student. Hierbij 

worden opnames gebruikt om daarop te reflecteren.  

  Daarnaast ontwerpen de voltijd (BBL) groepen een ‘ideale leeromgeving’ voor de 

patiënt. Ze moeten hierbij rekening houden met de wetgeving (brandwerend etc.) maar ook 

naar de zorgvraag van de patiënt. Uiteindelijk kiezen ze uit dat werkstuk één aspect uit wat ze 

in de praktijk gaan brengen. Hierin komt de ontwerpvaardigheid terug waarin studenten hun 

creatieve, kritische en ondernemende houding wordt gestimuleerd.  


