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Samenvatting
De excellente leerling, wie is dat? Waarin leert zo’n leerling anders dan de ‘gewone’
leerling? En welk schooltype past nu het beste bij zo’n leerling? Allemaal vragen die
dit onderzoek poogt te beantwoorden. In dit onderzoek wordt de motivatie van
leerlingen in twee excellentieprogramma’s op verschillende scholen met elkaar
vergeleken. De programma’s onderscheiden zich door hun opzet, de ene is meer
docentgestuurd, de ander meer leerlinggestuurd. Zowel bij de kwalitatieve als de
kwantitatieve analyse komt naar voren dat leerlingen van het leerlinggestuurde
onderwijs meer intrinsiek en minder door schuldgevoel gemotiveerd zijn.

1. Inleiding en theoretische achtergrond
In de afgelopen jaren is door verschillende programma’s (onder andere Bèta
Excellent) onderzocht hoe het gesteld is met excellentiebevordering binnen het
voortgezet onderwijs (VO) in Nederland. Daarnaast neemt in de plannen van de
overheid om de kwaliteit van het onderwijs te versterken bijvoorbeeld de
professionalisering van leraren een centrale rol in (Rijksoverheid, 2011). Het
opleidingsniveau moet omhoog, er komt een beroepsregister en er wordt gestart met
peer review. Maar er moet ook meer nadruk komen te liggen op het verder
ontwikkelen van capaciteiten van excellente leerlingen. Hoewel hier steeds meer
over geschreven wordt, is het de vraag hoe het nu werkelijk zit met de houding en
motivatie van leerlingen tegenover de reeds bestaande excellentieprogramma’s.
Presteren ze hier op het niveau dat het programma aanbiedt? Gaat vaak de
aandacht in de klaslokalen echter niet uit naar het motiveren van drie of vier
ongemotiveerde leerlingen, wat weer ten koste gaat van de behoeften van de
leerlingen die het ‘ toch al lang snappen’?

Bovendien blijkt het omgaan met excellente leerlingen in de klas met name voor
beginnende docenten een flinke uitdaging te zijn. Voor het ‘indikken, verbreden,
verdiepen en verrijken’ is in het bijzonder een accuraat beeld van zowel het
schoolcurriculum als de ontwikkeling van adolescenten nodig. Voor de meeste
beginnende docenten liggen de prioriteiten echter voornamelijk op het gebied van
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klassenmanagement en het ontwikkelen en eigen maken van lesplannen.
Desalniettemin komen we vanuit onze ervaring (op verschillende scholen, met
verschillende onderwijsvormen) excellente leerlingen tegen, bij wie de inhoud en
vormgeving van de lessen niet overeen lijkt te komen met hun belevingswereld en
verwachtingen. Hoe kan hier het beste op worden ingespeeld? Op welke manier kan
er in dit proces volledig recht worden gedaan aan hun ontwikkeling en
leervermogen? Recentelijk bleek bijvoorbeeld uit onderzoek van Rutgers Kappe
(2011), dat motivatie en discipline in een leerproces belangrijker zijn dan intelligentie.
De uitkomsten van ons onderzoek zullen dus mogelijkerwijs kunnen helpen bij het
beter

aansluiten

op

de

motivatie

van

excellente

leerlingen.

Hun

onderwijsprogramma’s kunnen op deze wijze worden geoptimaliseerd. Een
voorbeeld hiervan is het Orion Programma voor het basisonderwijs. Het idee
hierachter is dat ieder kind de wereld om zich heen wil ontdekken. Goed onderwijs
dient kinderen daarin maximaal te stimuleren en hun nieuwsgierigheid aan te
wakkeren en hen te belonen. Getalenteerde kinderen, die meer in hun mars hebben
en meer uitgedaagd zouden kunnen worden, krijgen zo de kans uit te groeien tot
excellent presterende leerlingen. Het doel is hierbij om tot een betere afstemming te
komen tussen de vraag naar en het aanbod van wetenschappelijke kennis voor het
basisonderwijs (Orion Programma, 2011).

Hierop aansluitend wordt in dit onderzoek de volgende hoofdvraag beantwoord
specifiek voor het voortgezet onderwijs:
Wat zijn de verschillen in motivatie van leerlingen om aan een excellentieprogramma
deel te nemen?

Om tot de beantwoording te komen zullen er achtereenvolgens twee deelvragen
worden behandeld. Ten eerste: ‘Welke verschillen in motivatie bestaan er tussen de
verschillende leerjaren (2 t/m 5 vwo)?’ Ten tweede: ‘Wat zijn de verschillen in
motivatie van leerlingen uit verschillende ‘schooltypen’, te weten leerling- versus
docent-gestuurd onderwijs?’ Aan de hand van enquêtes (vragenlijsten met vooral
gesloten vragen voor leerlingen) zullen aan leerlingen van de verschillende scholen
en jaarlagen vragen voorgelegd worden over motivatie, om zo een breed beeld te
krijgen over de ontwikkeling van motivatie gedurende jaren en tussen verschillende
schooltypen.
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De eerste te onderzoeken school, waarbij de excellentiestroom vooral vanuit de
docenten

wordt

opgezet,

is

College

de

Heemlanden

in

Houten.

In

de

atheneumplusstroom (A+) op deze school, volgen de leerlingen extra vakken naast
het reguliere curriculum. Ook worden de reguliere vakken extra uitdagend
aangeboden volgens het programma ‘compacten en verrijken’. Bij wiskunde hoeven
bijvoorbeeld niet alle sommen gemaakt te worden, maar alleen de even genummerde
vragen. De docent geeft aan wat wel en niet kan/ mag/ hoeft. Dit staat in contrast met
‘verbreden’, waarbij de leerling zelf bepaalt wat hij wel of niet wil doen en welke
lessen hij bijwoont. Het idee is dat kinderen zo efficiënt leren werken, ze besparen
tijd die ze dan kunnen benutten voor een Verrijkingsproject.
Daarnaast staat een gymnasiumplusstroom (gym+) op het Arentheem College in
Arnhem centraal. De lessen bestaan hier uit aanbod- en vraaggestuurde uren, om
recht te kunnen doen aan de leergierigheid van deze leerlingen, hier wordt dieper op
ingegaan in hoofdstuk 2.1.1. Deze stroming kan worden geplaatst onder leerlinggestuurd onderwijs. De leerling is meer zelf betrokken bij de invulling van zijn/haar
eigen excellentieprogramma. Op beide scholen worden de excellente leerlingen
vanaf het vierde leerjaar tijdens het volgen van de profielvakken bij het reguliere
atheneum geplaatst. Wel houden zij enkele verdiepingsvakken (De Heemlanden) en
vraaggestuurde uren (Het Arentheem).

In de literatuur worden drie vormen van motivatie onderscheiden op grond van de
leidende Self-Determination theorie (SDT) van Ryan en Deci (Ryan & Deci, 1985;
2000a; 2000b). Zij spreken over extrinsieke motivatie, intrinsieke motivatie en
demotivatie. De vragen

‘Waarom moeten we dit weten?’, ‘Komt dit ook voor in

toets?’ en ‘ Is de toets moeilijk?’ zullen menig docent in deze context bekend in de
oren klinken. Een intrinsiek gemotiveerde leerling blijkt bijvoorbeeld een natuurlijke
neiging te hebben om uitdagingen van persoonlijke interesse te overwinnen.
Extrinsiek gemotiveerde leerlingen daarentegen kunnen alleen aan het werk gezet
worden door de aanwezigheid van externe factoren, meestal in de vorm van straffen
of beloningen. De leerling werkt hier dus specifiek voor het resultaat, een cijfer,
diploma of huiswerkcontrole. Maar welke gedachten gaan hierachter schuil in het
puberende brein? Een leerling tussen de 12 en 17 jaar is immers op zoek naar zijn/
haar eigen identiteit. Ze ontdekken wie ze zelf zijn door zich te onderscheiden ten
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opzichte van of af te zetten tegen anderen. Dit geldt voornamelijk voor de ouders,
want er is sprake van een aanpassing aan leeftijdsgenoten. Ook de rol van de docent
als opvoeder verandert. Er is sprake van een afnemende betekenis van het
begrip leiden en een toenemende betekenis van het begrip begeleiden. Warmte,
acceptatie, begrip en genegenheid vloeien hier uit voort (Leraar 24, 2011). De
omschrijving van

het begrip motivatie in Psychology in Education sluit hier

samenvattend goed op aan, te weten “motivation: an internal state that arouses,
directs and maintains behaviour” (Woolfolk, Hughes & Walkup, 2008).

Zowel het onderzoek van Heleen Wientjes (Wientjes, 2011) als dat van Bèta
Excellent koppelen aan het begrip motivatie, de volgende gedragskenmerken van
excellente leerlingen. Ze nemen initiatief, zijn nieuwsgierig, leergierig, hebben
zelfinzicht en werken doelgericht. Het zijn leerlingen die in een kort tijdsbestek veel
kunnen presteren, ze zijn daarbij prettig eigenwijs. Ten tweede hebben de leerlingen
binnen het reguliere programma tijd over en willen deze (graag) benutten. Ze tonen
interesse en doen veel extra activiteiten bovenop het verplichte curriculum. Ten
derde hebben ze het vermogen om ´out of the box´ te denken en stellen tussendoor
voortgangsvragen om hun creativiteit te kunnen toepassen (Bèta Excellent, 2012).
Verder

bestaan

er

verschillende

behoeften

bij

excellente

leerlingen,

het

excellentiemodel beschrijft vier types excellente leerlingen: De zelfbewuste
generalisten,

de

statusgerichte

toekomstplanners,

de

gemaksgerichte

levensgenieters en de berustende volgers. Zoals de namen als zeggen, denken de
leerlingen anders over hun leven nu en de toekomst, om het maximale uit deze
leerlingen te halen, zijn voor elk type andere methoden nodig (Youngworks et al,
2011).

Wij verwachten dat uit ons onderzoek naar motivatie van leerlingen die op deze twee
scholen deelnemen aan het excellentieprogramma bovengenoemde elementen uit
het onderzoek van Heleen Wientjes (Wientjes, 2011) en van Bèta Excellent naar
voren zullen komen. Ook zal waarschijnlijk het verschil tussen beide schooltypes op
het gebied van excellentie-onderwijs een rol spelen in de motivatie van de leerlingen.
Het drukke programma van vakken op De Heemlanden in combinatie met een verlate
profielkeuze verschilt van de vele vrije tijd en het projectmatige werken op het
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Arentheem College. Deze verschillen in inrichting van het excellentieprogramma
zouden invloed kunnen hebben op de motivatie van de excellente leerlingen.

2. Experimentele methode
In dit onderzoek worden twee variabelen onderzocht te weten: schooltype en
leerjaar. Deze variabelen zijn geselecteerd naar aanleiding van het theoretisch kader
waarbinnen dit onderzoek geplaatst is. Uit de inleiding is reeds naar voren gekomen
dat het gedrag van de leerlingen zich sterk ontwikkeld in de leeftijd van 12 tot 17 jaar.
Ook hun motivatie is hieraan onderhevig. De mogelijkheid bestaat bovendien dat het
schooltype, de manier waarop het excellentieprogramma door de school wordt
aangeboden, hier een duidelijke invloed op heeft.

2.1

Respondenten en variabelen

2.1.1 Definitie schooltype en omschrijving deelnemende scholen
Met schooltype wordt onderscheid gemaakt tussen leerling-gestuurd onderwijs (Het
Arentheem College te Arnhem), waarbij de invulling van het excellentieprogramma
wordt bepaald door de vraag van de leerling, en docentgestuurd onderwijs (College
de Heemlanden te Houten), waarbij de docent volledig zorgt voor de invulling van het
excellentieprogramma.
Het Arentheem College is een scholengemeenschap, welke bestaat uit drie scholen,
te weten ‘Titus Brandsma-Middachten’: een school met mavo, onderbouw havoatheneum en de Wereldklas, ‘Leerpark Presikhaaf’: een school met vmbo, mbo en
praktijkonderwijs en tot slot het ‘Thomas a Kempis’ een school met havo, atheneum
en gymnasium+. Gym+-klassen van de laatst genoemde school zullen bij dit
onderzoek worden betrokken. “Op het Arentheem College krijg je de vrijheid om
jezelf te ontwikkelen, beslissingen te nemen en met ideeën te komen. Daar
verwachten we natuurlijk wel een stuk verantwoordelijkheid van jouw kant voor terug.
Natuurlijk helpen wij je daar zoveel mogelijk bij. Zodat je altijd de best mogelijke
resultaten haalt. Maar bovenal zijn het jouw keuzes. Het is jouw tijd. En die moet zo
aangenaam mogelijk zijn”. Uit dit citaat (afkomstig van de schoolwebsite) blijkt
duidelijk de leerling-gestuurde visie van deze school. Zo zijn de gymnasiumleerlingen
over het algemeen zeer gemotiveerd en nieuwsgierig als zij in dit voortgezet
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onderwijs binnen komen. Na het eerste jaar zie je echter vaak dat zij
consumptiegedrag gaan vertonen. De motivatie om te leren is verdwenen, al zijn de
resultaten vaak voldoende omdat het een slimme groep leerlingen betreft. Het
Arentheem College speelt hierop in door leerlingen het gym+ programma aan te
bieden. Anders dan de naam doet vermoeden is dit programma niet gericht op meer,
maar op anders. Leerlingen kunnen instromen als zij een duidelijk vwo-advies
hebben gekregen met een cito-score van 543 of hoger. Indien een leerling bewust
voor gym+ kiest vindt hij/zij het leuk om te leren, zich te ontwikkelen en te
participeren en is daarmee automatisch geschikt bevonden. Strenge selectie is
hierdoor overbodig. Bij het gym+ leveren in de onderbouw vrijwel alle vakken de helft
van hun uren in en die worden als het ware aan de leerlingen teruggegeven. De uren
die overblijven heten aanboduren, de andere zijn vraaguren. Op het gym+ staat het
‘leren’ vanuit de vraag en ook het aanbod centraal. Leerlingen zijn in principe altijd op
school en maken daar ook hun huiswerk. In de aanboduren krijgen leerlingen hun
vakken

zodanig

aangeboden

dat

in-

en

uitstroom

naar

een

andere

gymnasiumopleiding, om wat voor reden dan ook, mogelijk is. In de vraaguren
kunnen leerlingen aan de slag met hun eigen vragen en ontwikkeling o.a. in de vorm
van projecten waar ze gedurende 5 of 6 weken aan werken onder begeleiding van
een docent. De leerling staat hierbij centraal en de docent beheerst het
begeleidingsproces. Met deze constructie van vraag- en aanbodlessen is lesuitval
onmogelijk, leerlingen gaan zelfstandig aan het werk met hun projecten of ander
werk. In de bovenbouw volgen gym+ leerlingen veel vakken samen met het
atheneum. De basisvakken kennen dan nog wel vraaggestuurde uren die leerlingen
vullen met zelfstudie, verbreding en verdieping. Zij maken echter geen aparte
projecten meer zoals in de onderbouw.

College De Heemlanden is een open oecumenische school voor atheneum, havo en
vmbo-theoretische leerweg. De school presenteert zich op hun website als een
school die uitgaat van de talenten van de leerling. ‘We proberen het beste uit iedere
leerling te halen: ieder kind een toptalent’. Het A+-programma dat aan
atheneumleerlingen wordt aangeboden is in het leven geroepen om de excellente
leerlingen, die voorheen uitweken naar de stedelijke gymnasia (vooral Utrecht), toch
te behouden voor het Houtense onderwijs. Daarnaast is het een reactie op de
ontwikkeling van differentiatie in het onderwijs zoals het aanbieden sportklassen en
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kunstklassen door scholen. De Heemlanden wil middels het excellentieprogramma
een leerling afleveren die een rijke ‘bagage’ heeft en die heeft geleerd om door te
zetten en altijd te vertrouwen op zijn/haar kernkwaliteiten. Of het A+-programma de
benodigde middelen krijgt om deze excellentie aan te bieden is de vraag. Vaak wordt
er onderwijs op maat aan de onderkant gegeven (extra aandacht, oefenopgaven
voor

de

zwakkere

leerlingen)

terwijl

de

bovenkant

nauwelijks

tot

geen

vakoverstijgend materiaal krijgt aangeboden, maar meer van hetzelfde is in een
kortere tijd. Ook de middelen zijn momenteel onvoldoende aanwezig. Voorheen
kregen docenten die A+-lessen gaven nog extra uren voor het ontwikkelen van
uitdagend en vakoverstijgend lesmateriaal in de geest van ‘compacten & verrijken’.
Tegenwoordig krijgen de A+-docenten deze extra uren niet meer waardoor deze door
tijdgebrek vaak exact dezelfde stof aan moeten bieden in een kortere tijd; compacten
zonder te verrijken. Er bestaat nog wel een mogelijkheid dat De Heemlanden extra
uren vrij krijgt wanneer zij een predicaat van hoogbegaafdheid krijgt van het
ministerie van OCW. Op dit moment leunt men nog erg op de studievaardigheden en
intrinsieke motivatie van de leerlingen. Zij kan namelijk zeer weinig extrinsieke
motivatie geven voor leerlingen die het A+-programma willen volgen. De excellente
leerlingen kunnen een certificaat krijgen op hun diploma voor de gevolgde extra
vakken

(Spaans),

een

accreditatie

voor

Natuurwetenschappen

en

Sociale

wetenschappen en het Cambridge-certificaat voor Versterkt Engels. Echter, wanneer
de excellente leerlingen klaar zijn met het A+ programma krijgen ze exact hetzelfde
diploma als de ‘gewone’ atheneumleerling met de toevoeging van enkele extra
vakken. De certificaten en accreditaties staan niet op
het diploma vermeld. Er wordt momenteel

Leerjaar

onderzocht of het wellicht haalbaar is dat een
‘gediplomeerd’ A+ leerling een voorsprong kan
krijgen

tot

programme’

toelating
op

de

in

een

universiteit.

Aantal uren dat leerlingen
besteden aan ‘plustijd’

1

90 of 170

‘honours-

2

170

Dit

3

185

zou

4

150

mogelijkerwijs ook van invloed kunnen zijn op

5

150

de motivatie. Tabel 1 laat bijvoorbeeld de

6

75

studielasturen zien die de A+-leerling besteedt

Tabel 1: SLU A+ leerling per leerjaar. Het

aan het volgen van het A+-programma op De

aantal uur is afhankelijk van het te kiezen

Heemlanden. Hoe de leerling deze uren invult

scenario.

hangt volledig af van de extra vakken die hij kiest en of hij zich inschrijft bij andere
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excellentieprogramma’s, aangeboden door instanties buiten de school, zoals Junior
College van de Universiteit Utrecht. De Heemlanden streeft er naar om dit steeds
meer op maat aan te bieden (differentiatie binnen A+). De excellentie binnen het A+
programma van College de Heemlanden wordt concluderend in grote mate
aangeboden door de docenten en slechts ‘verwerkt’ door de leerlingen. Of de docent
iets vakoverstijgends wil aanbieden, hangt van de docent af; hij krijgt er geen
uren/compensatie voor, is er meer tijd aan kwijt en krijgt weinig feedback op zijn
onderwijsvormen (aangezien er geen toetsingsmethode voor bestaat, tenzij hij deze
zelf ontwikkelt). De excellentie wordt op homogeen niveau aangeboden. Er wordt
nauwelijks gedifferentieerd binnen A+ zelf en het compacten & verrijken wordt op een
gelijk niveau aangeboden. Het is de visie van het A+ team om in de toekomst wél te
differentiëren.

2.1.2 Definitie van de variabele leerjaar
Voor deze beide schooltypen zal de motivatie van leerlingen uit leerjaren 2 t/m 5
worden onderzocht door middel van gesloten enquêtes. Per school, per leerjaar
beschikken we over ongeveer 20 leerlingen. De populatie van het onderzoek bestaat
daarmee uit een totaal aantal van 160 leerlingen (80 per school). We maken hierbij
geen onderscheid tussen leerlingen met verschillende profielkeuzes. Ook het verschil
tussen jongens en meisjes of andere persoonsgebonden motivatie wordt niet
meegenomen in dit onderzoek. Vanuit deze sterk ingeperkte verkenning kan dan
vervolgens vervolgonderzoek (naar andere mogelijke variabelen) worden opgezet.

2.2

Onderzoeksinstrumenten en opzet onderzoek

De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld door enquêtes af te nemen bij
leerlingen van zowel het Arentheem als De Heemlanden.

Voor de leerlingen is een vragenlijst (15 gesloten vragen) gemaakt met aan het einde
twee open vragen waarin zij nog eventuele extra opmerkingen kwijt kunnen die naar
hun idee niet worden gedekt met de vragen. De vragenlijst is te vinden in bijlage I.
Voor het opstellen van de vragenlijst is gebruik gemaakt van de motivatievragenlijst
van Douche et al. (2010). De opgestelde vragenlijst is als pilot afgenomen bij een

9

aantal leerlingen uit de tweede en vierde klas van het college De Heemlanden. Op
basis hiervan zijn de volgende kleine aanpassingen gemaakt:
-

De namen van de verschillende excellentieprogramma’s zijn expliciet genoemd
op de betreffende enquête (A+ of gym+);

-

Veder is de vragenlijst aangevuld met een duidelijkere uitleg over hoe de
leerlingen de 1-5 score moeten toekennen aan de vragen;

-

Daarnaast zijn nog een paar taalkundige aanpassingen gemaakt.

Er waren een aantal leerlingen dit opmerkten dat er verschillende vragen twee keer
werden gesteld. Hier is niets aan veranderd. Dit is bewust gedaan om te
onderzoeken of leerlingen consistent zijn in het beantwoorden van de vragen.

De analyse van gesloten vragen van de enquêtes waarbij gekozen kon worden
tussen 5 waarden (helemaal mee oneens tot helemaal mee eens) zie bijlage I, is
uitgevoerd met behulp van SPSS.

Om de scores van de gesloten vragen te kunnen vergelijken met SPSS moeten
enkele items (vragen) worden omgepoold zodat bij iedere vraag 1 ‘negatief’ en 5
‘positief’ is. De vragen 3, 6 en 9 zijn uit de analyse gevallen, omdat ze niet direct iets
over de programma’s op de verschillende scholen zeggen. Het zijn vragen afkomstig
uit de retrospectieve versie van de LEMO-vragenlijst. Omdat de ondervraagde
leerlingen nog volop in het programma zitten zijn deze vragen voor ons minder
interessant om te onderzoeken.

De data kunnen worden gereduceerd met behulp van factoranalyse. Er wordt een
correlatiematrix van alle items (vragen van de enquête) opgesteld, waarna de
eigenvectoren

van

deze

matrix

worden

bepaald.

De

eigenvectoren

met

eigenwaarden groter dan 1 vormen factoren. In de data worden drie factoren
onderscheiden die onderling niet orthogonaal zijn. De factoren samen verklaren 63%
van de variantie wat als goed mag worden gekwalificeerd.

Om een goede factor te onderscheiden moeten de items correleren met de factor en
moet de interne consistentie van items binnen een factor hoog zijn. De absolute
factor lading van de items geeft een maat voor de correlatie van het item met de
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factor waar het bij in is gedeeld. In deze analyse varieert de factor lading van 0,6 tot
0,9. De interne consistentie van de items behorende bij een factor wordt bepaald met
cronbach’s alpha. Met ANOVA toetsen worden de schooltypes met elkaar
vergeleken. Hiervoor worden de scores van een factor van alle jaarlagen binnen een
schooltype eerst gemiddeld.

3. Resultaten
Hieronder wordt een overzicht gegeven van zowel de kwalitatieve als kwantitatieve
analyse.

3.1

Kwantitatieve analyse

De interne consistentie van de items behorende bij een factor wordt bepaald met
cronbach’s alpha (zoals ook genoemd in de experimentele methode). In tabel 2 zijn
de resultaten van de analyse en de bijbehorende cronbach alpha’s te zien. Vraag 8 is
uit de analyse gevallen vanwege lage interne consistentie. De waarden van
cronbach’s alpha suggereren hoge interne consistentie.
Items

Cronbach’s alpha

Factor 1

2, 5, 11, 13, 15

0.805

Factor 2

1, 7, 12

0.775

Factor 3

4, 10, 14

0.733

Tabel 2: Resultaten na factor- en betrouwbaarheidsanalyse.

Aan de hand van de vragen uit de enquête die horen bij de verschillende items
binnen een factor, kan een interpretatie van de factor worden gevonden. Zie hiervoor
tabel 3.
Items

Interpretatie

Factor 1

2, 5, 11, 13, 15

Intrinsieke motivatie

Factor 2

1, 7, 12

Dwang (Extrinsieke motivatie)

Factor 3

4, 10, 14

Schuldgevoel (Extrinsieke motivatie)

Tabel 3: Interpretatie van de factoren

3.1.1 Verschillen in motivatie bij gym+ ten opzichte van A+
In tabel 4 zijn de gemiddelde factorenscores te zien, gesplitst in schooltype en
jaarlaag. In de tabel is de lage waarde van factor 3 in de 3 e klas A+ opvallend. Deze
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waarde verschilt significant van de andere jaarlagen in A+ (ANOVA, F(3)=5,480,
p=0,002). Er zijn verder geen significante verschillen tussen de leerjaren binnen een
programma.

A+

Gym+

Leerjaar

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Factor 1

Factor 2

Factor 3

2

Mean

3.2667

4.6420

4.3951

3.7344

4.3438

3.6667

N

27

27

27

32

32

32

Std. Deviation .70384

.50574

.58498

.68984

.98186

.88799

Mean

3.2000

4.2424

3.5758

3.8839

4.3871

3.7634

N

22

22

22

31

31

31

Std. Deviation .50521

.41381

.94383

.50206

.74085

.89936

Mean

2.9824

4.1373

4.2745

3.6111

4.5278

3.6481

N

17

17

17

36

36

36

Std. Deviation .77961

1.00041

.59202

.68942

.61399

1.04181

Mean

2.9143

4.2381

4.3333

3.6733

4.4111

3.7889

N

14

14

14

30

30

30

.70926

.92450

.39474

.56517

.91175

3

4

5

Std. Deviation .75126

abel 4: SPSS output gemiddelde waarden factor 1,2 en 3 uitgesplitst in schooltype en jaarlagen.

In het derde jaar van het A+ zien we een dip in het schuldgevoel als motivatie om
deel te nemen aan het programma. Een mogelijke verklaring is dat leerlingen in de
derde klas overwegend in de leeftijd zitten waarin de pubertijd het hardst toeslaat.
Een mogelijke verklaring voor het wegblijven van deze dip bij het gym+ kan zijn dat
de leerlingen meer gestimuleerd worden om uit eigen beweging te leren
(zelfverantwoordelijke leren). Er wordt meer aandacht besteed aan het geven van
prikkels in plaats van regels. Hierdoor krijgt een puber een volwassen rol in zijn eigen
leerproces en zal hij minder het gevoel hebben te moeten rebelleren.

3.1.2 Verschillen in motivatie tussen leerjaren binnen de verschillende
scholen
Uit tabel 4 blijkt dat de motivatie bij zowel A+ en gym+ ongeveer gelijk blijven
gedurende de jaren 2-5. Opvallend is dat het lijkt alsof de interne motivatie
gedurende leerjaar 2 tot en met 5 afneemt in A+, in figuur 1 is af te lezen dat de
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dalende regressielijn van de interne motivatie niet significant is. De verklaarde
variantie is slechts 4,2% (R2=0.042).

Figuur 1: De gemiddelde waarde van factor 1 van het A+ uitgezet tegen de jaarlagen.

Binnen de schooltypen is er ook gekeken naar de correlatie van de verschillende
factoren. Bij het A+ is er een significante correlatie tussen factor 2 en factor 3
(p<0.001). Deze correlatie is ook te vinden op het gym+ (p=0,002). Factor 1 is
gemiddeld significant groter bij gym+ dan bij A+ (p<0,001). Factor 3 is juist significant
kleiner op het gym+ (p<0,001). Dit lijkt een logische correlatie, beide factoren worden
overkoepeld door het centrale thema ‘extrinsieke motivatie’.

3.1.3 Verschillen in soort motivatie binnen een schooltype
Er kan geen analyse gedaan worden over de scores van de verschillende soorten
motivatie ten opzichte van elkaar omdat het arbitraire scores zijn. Het zou een
vertekend beeld geven als deze scores met elkaar vergeleken worden. De resultaten
geven wel duidelijk weer dat de leerlingen op het gym+ dwang ervaren om te kiezen
voor en te blijven op een excellentieprogramma. Op het A+ is te zien dat dwang en
schuldgevoel een hoge score krijgen.

3.2

Kwalitatieve analyse

Aan het eind van de leerling-enquête zijn twee open vragen opgenomen waarin de
leerlingen werd gevraagd om welke redenen ze wel of niet opnieuw voor hun
specifieke excellentieprogramma zouden kiezen. De antwoorden van de leerlingen
zijn gereduceerd tot steekwoorden die vervolgens in ‘wordclouds’ zijn gezet zoals
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hieronder te zien is. Deze wordclouds zijn enkel een indicatie van de antwoorden van
leerlingen en niet het volledige antwoord. Het geeft enkel aan in hoeverre bepaalde
steekwoorden vaker voorkomen in het antwoord van een leerling. Hoe groter het
woord, des te vaker komt het voor.

3.2.1 College de Heemlanden
Hieronder de wordclouds van de verschillende leerjaren van college de Heemlanden.

Figuur 2: Leerjaar 2 & 3, waarom wel A+

Figuur 3: Leerjaar 2 & 3, waarom niet A+

Leerlingen van leerjaar 2 & 3 (figuur 2 en 3) van College de Heemlanden zijn vooral
geïnteresseerd in het A+ programma vanwege het toekomstperspectief (toekomst en
vervolgopleiding) en ongeveer 19% van de leerlingen had aangegeven dat ze de
uitdaging van het volgen van een excellentieprogramma als erg plezierig ervoeren.
Daar staat echter tegenover dat leerlingen het als zeer onprettig ervoeren dat ze veel
werk kregen opgescheept en dat er een strengere norm werd gehanteerd ten
opzichte van A+ leerlingen. 22% van alle leerlingen gaf aan dat ze de extra vakken
(Natuurwetenschappen, Sociale Wetenschappen, Spaans en Versterkt Engels niet
leuk genoeg vinden om nog een keer voor het A+ programma te kiezen.

Figuur 3: Leerjaar 4 & 5 waarom wel A+

Figuur 4: Leerjaar 4 & 5 waarom niet A+
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3.2.2 Arentheem college
Het relatief leerling-gestuurde onderwijs van het Arentheem heeft andere resultaten
opgeleverd over het wel of niet kiezen van het excellentieprogramma in vergelijking
met college de Heemlanden.

Figuur 5: Leerjaar 2 & 3 waarom wel Gym+

Figuur 6: Leerjaar 2 & 3 waarom niet Gym+

Wat leerlingen – om precies te zijn 15% van de 2e en 3e klassers – als onprettig
ervaren is het drukke programma dat het Gym+ van het Arentheem hen biedt, ze
zitten vaak tot relatief laat op school en er wordt veel van hen gevraagd. Er is weinig
verschil tussen onderbouw en bovenbouw bij het wel of niet kiezen voor het Gym+
programma op het Arentheem. Maar liefst 59% van alle leerlingen gaf aan wel weer
voor het Gym+ programma te kiezen vanwege de vrijheid, verantwoordelijkheid en
zelfstandigheid van het leerlinggestuurde onderwijs.

Redenen waarom leerlingen

niet voor het Gym+ zouden kiezen, hadden vooral te maken met Grieks en Latijn, wat
niet specifiek een onderzochte variabele is. Wel is het zo dat 8% van de leerlingen
heeft aangegeven

Figuur 7: Leerjaar 4 & 5 waarom wel Gym+

Figuur 8: Leerjaar 4 & 5 waarom niet Gym+
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4. Discussie
In het begin van dit onderzoek is gesteld dat het Arentheem leerlinggestuurd
onderwijs aanbiedt in het excellentieprogramma en College de Heemlanden
docentgestuurd onderwijs. Het is op zijn plaats om te zeggen dat dit zwart/ wit
gesteld is, zodat er iets gezegd kon worden over de resultaten van de enquêtes. In
de werkelijkheid is er een grijs gebied, zo zullen er ook scholen zijn waar een mix van
docent en leerlinggestuurd onderwijs wordt gegeven. Of misschien is het Arentheem
wel een dergelijke school, maar in dit onderzoek was het Arentheem méér
leerlinggestuurd dan De Heemlanden en is er dus genoemd dat relatief gezien het
Arentheem leerlinggestuurd was en De Heemlanden docentgestuurd. Voor
vervolgonderzoek is het interessant om de dataset van scholen te vergroten zodat er
meer scholen aanwezig zijn en er ook onderzoek gedaan kan worden naar het grijze
gebied: vinden leerlingen misschien een gemixte vorm van onderwijs (leerling- en
docentgestuurd) het interessantst? Hierbij kan gedacht worden om er een school
tegenover te zetten die alleen maar leerlinggestuurd onderwijs kent in alle vakken die
het geeft.

4.1

Discussie kwantitatieve analyse

Uit deze resultaten valt te concluderen dat leerlingen in het gym+ programma minder
gedreven zijn door schuldgevoel dan leerlingen in het A+ programma. Tevens zijn
leerlingen op het gym+ programma
meer intrinsiek zijn gemotiveerd. Deze
verschillen zijn significant. Dit zou te
verklaren kunnen zijn met het type
onderwijs; excellente leerlingen raken
meer

intrinsiek

gemotiveerd

door

leerlinggestuurd onderwijs en ervaren
minder schuldgevoel ten opzichte van
derden.

Echter,

volgens

het

excellentiemodel (Youngworks et al,
2011) hangt het type onderwijs dat goed

Figuur 9: Roos van interactie (VO, 2011)

is voor excellente leerlingen af van het
type leerling. Verder noemen theorieën over leren voor niet excellente leerlingen
(Roos van interactie, figuur 9) (VO, 2011) dat leerlinggestuurd onderwijs alleen maar
16

goed is voor leerlingen als er ook klassikale docentgestuurde momenten zijn. H.
Bonset, D. Ebbens en H. Wientjes (2003) geven in hun onderzoek aan dat dat
anders is bij excellente leerlingen. Volgens hen zijn er drie verschillende soorten
werkvormen belangrijk bij excellente leerlingen. Dat zijn zelfstandig werken (docent,
en methoden gestuurd), Zelfstandig leren (gedeelde sturing) en zelfverantwoordelijk
leren (leerlinggestuurd). Alle drie de manieren zouden gebruikt moeten worden, al
zullen excellente leerlingen volgens het onderzoek het liefst kiezen voor zelfstandig
leren en zelfverantwoordelijk leren, waarbij de docent als coach fungeert. Hierdoor
dragen leerlingen eigen verantwoordelijkheid voor hun leerproces en dat past goed
bij de behoefte van een excellente leerling.

Een hypothese tijdens het onderzoek was dat de intrinsieke motivatie van de
leerlingen (vooral op A+) zou afnemen gedurende hun schoolcarrière. Echter, de
regressie van de intrinsieke motivatie bleek niet significant. De bevinding is wel in lijn
met de praktijkervaring op het A+. Deze praktijkervaring op het A+ heeft
waarschijnlijk met het volgende te maken (aldus de kwalitatieve analyse): De
leerlingen zijn vanaf de bovenbouw minder intrinsiek gemotiveerd vanwege het feit
dat ze vanaf de 4e worden gemengd met de reguliere atheneum stroom. De
leerlingen hebben het idee dat ze leerjaar 1 tot en met 3 voor niets een apart
excellentie programma hebben gedaan en vervelen zich in de bovenbouw, ook de
extra (docentgestuurde) vakken zien ze niet altijd meer als een uitdaging.

Dit resultaat kan verder worden onderzocht. Voor vervolgonderzoek is het dan ook
aan te raden een grote(re) dataset te nemen en zo te onderzoeken of het verschil in
motivatie tussen de verschillende jaarlagen dan nog steeds insignificant is.
Verder bleek uit de analyse dat de derde klas in het A+ lager scoorde dan verwacht
op de factor ‘schuldgevoel’. Dit kan door de pubertijd komen, maar het kan ook
liggen aan deze specifieke klas. Daarom zou het aan te raden zijn om dit onderzoek
een aantal jaren uit te voeren bij verschillende klassen, zodat onderzocht kan worden
of het een trend is dat 3 A+ lager scoort, of dat het een eenmalig geval was.

4.2

Discussie kwalitatieve analyse

Het relatief docentgestuurde onderwijs van de Heemlanden heeft – na bestudering
van de kwalitatieve analyse – een relatief grote impact gehad op de opinies van de
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leerling ten opzichte van het leerling-gestuurde onderwijs van het Arentheem college.
Opvallend is ook het verschil tussen onderbouw en bovenbouw in de opinie van de
leerling over het excellentieprogramma.

Ook is een zeer interessant feit dat leerlingen van de Heemlanden hebben
aangegeven dat de mindset van leraren voor hun demotiverend werkt. Leraren bij
College de Heemlanden geven de ‘plussers’ vaak extra werk, in plaats van anders
werk en doen vaak wel aan verrijken, maar niet aan compacten. Hoewel er in
behoorlijke mate overlap is met leerjaar 2 & 3, zijn er in leerjaar 4 & 5 toch op enkele
cruciale vlakken grote verschillen met betrekking tot het wel of niet kiezen van het A+
programma. Opvallend is dat de leerlingen in leerjaar 2 & 3 nog relatief intrinsiek zijn
gemotiveerd voor het A+ programma (wat blijkt uit steekwoorden als uitdaging, extra,
veel leren), maar deze intrinsieke motivatie lijkt plaats te maken voor extrinsieke
motivatie in de bovenbouw. 56% van alle leerlingen in leerjaar 4 & 5 zien het vak
Versterkt Engels en daarmee het behalen van het Cambridge diploma als een reden
voor het (opnieuw) kiezen voor het A+ programma.

Wat verder blijkt uit de resultaten is dat de leerlingen van leerjaar 4 & 5 vooral het
gebrek aan betekenisvolle lessen (nutteloos, tijdverspilling) en het overschot aan
overbodige lessen als grootste struikelblok zijn in A+. Leerlingen vinden dat er weinig
wordt ‘gecompact’ en dat de verrijkingsstof bovenop hun eigen lesstof wordt
aangeboden.

Het Gym+ programma van het Arentheem college is er niet op gericht om meer te
geven, maar vooral anders met een grote nadruk op eigen verantwoordelijkheid en
zelfstandigheid. Dit komt dan ook voor een groot deel ter sprake in de leerlingenquêtes waarbij de leerlingen van leerjaar 2 & 3 aangeven dat ze het erg vinden om
veel vrijheid en zelfstandigheid te hebben als het om hun eigen leren gaat. De
projecten en Gym+ uren zijn ook lesuren die voornamelijk door de leerlingen zelf
kunnen worden ingevuld die ze als erg waardevol beschouwen. Wel is het zo dat 8%
van de leerlingen heeft aangegeven wellicht wat te veel vrijheid te krijgen met het
Gym+ programma, maar het positieve effect van vrijheid is daarentegen weer
behoorlijk overweldigend. Wat erg opviel met het analyseren van de kwalitatieve
gegevens was de hoeveelheid positieve steekwoorden van het Gym+ programma ten
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opzichte van de negatieve steekwoorden van Gym+ met een ratio van 0,5 (109
positieve reacties om 54 negatieve reacties). Het A+ programma blijft daar achter
met een ratio van 0,61 (137 positieve reacties om 84 negatieve reacties).

5. Conclusie
In dit onderzoek zijn twee excellentieprogramma’s met elkaar vergeleken op het
gebied van motivatie van leerlingen om aan het programma deel te nemen. De
programma’s betreffen het atheneum+ van De Heemlanden in Houten en het
gymnasium+ van het Arentheem College in Arnhem. De twee programma’s
verschillen voornamelijk in het feit dat het A+ meer docentgestuurd en het gym+
meer leerlinggestuurd onderwijs aanbieden.

Data voor het motivatie onderzoek is afkomstig uit enquêtes die zijn afgenomen
onder leerlingen van beide scholen in de leerjaren 2 t/m 5. In de analyse is naar
voren gekomen dat uit de data drie redenen kunnen worden onderscheiden waarom
leerlingen kiezen voor een excellentiestroom op een school. Deze factoren zijn:
Intrinsieke motivatie, dwang (extrinsieke motivatie) en schuldgevoel (extrinsieke
motivatie).
De deelvragen waren: ‘Welke verschillen in motivatie bestaan er tussen de
veschillende leerjaren (2 t/m 5 vwo)?’ En ‘Wat zijn de verschillen in motivatie van
leerlingen uit verschillende ‘schooltypen’, te weten leerling- versus docent-gestuurd
onderwijs?’.

Over het algemeen is er geen significant verschil tussen de motivatie in de
verschillende leerjaren binnen een bepaald type onderwijs, oftewel de motivatie van
leerlingen verandert niet gedurende hun onderwijs carrière. Echter, uit de kwalitatieve
analyse blijkt wel dat leerlingen in de bovenbouw meer extrinsieke redenen noemen
om weer voor A+ te kiezen, terwijl ze in de onderbouw meer intrinsiek gemotiveerde
redenen noemen. Bij gym+ is dat niet het geval, leerlinggestuurd onderwijs lijkt dus
intrinsieke motivatie te stimuleren.
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In de analyse is te zien dat er in het derde jaar van het A+ een dip is in het
schuldgevoel als motivatie om deel te nemen aan het programma. Een mogelijke
verklaring is dat leerlingen in de derde klas overwegend in de leeftijd zitten waarin de
pubertijd toeslaat. Een mogelijke verklaring voor het wegblijven van deze dip bij het
gym+ kan zijn dat de leerlingen meer gestimuleerd worden om uit eigen beweging te
leren.

Uit de analyse valt te concluderen dat leerlingen in het gym+ programma minder
gedreven zijn door schuldgevoel dan leerlingen in het A+ programma. Tevens zijn
leerlingen op het gym+ programma meer intrinsiek zijn gemotiveerd. De reden
hiervoor

kan

zijn

dat

leerlingen

meer

intrinsiek

gemotiveerd

raken

van

leerlinggestuurd onderwijs, dan docentgestuurd onderwijs, omdat ze meer hun eigen
keuzes kunnen maken.
De hoofdvraag van dit onderzoek was: ‘Wat zijn de verschillen in motivatie van
leerlingen om aan een excellentieprogramma deel te nemen?’ Voor leerlingen zijn er
drie redenen om aan een excellentieprogramma deel te nemen. Ze zijn ofwel
intrinsiek gemotiveerd, voelen zich schuldig als ze niet kiezen voor een excellentie
traject (extrinsieke motivatie), of ze ervaren drang van derden om te kiezen voor een
excellentieprogramma (extrinsieke motivatie). Uit de kwalitatieve analyse blijkt dat de
leerlingen kiezen voor een excellentieprogramma vanwege de uitdaging, de extra
vakken en projecten, de toekomstige opleiding, omdat het leuk is, vanwege de
vrijheid en de verantwoordelijkheid die ze krijgen.

Auteursinformatie
Jorrit Blaas, Bert Buurman, Coby Hoogland, Merel Kos en Marjolein Stam zijn
docent-in-opleiding, respectievelijk voor het schoolvak economie, natuurkunde,
natuurkunde, Nederlands en scheikunde aan het Centrum voor Onderwijs en Leren
van de Universiteit Utrecht. In het kader van hun opleiding tot eerste-graadsdocent
verrichtten zij een onderzoek naar motivatie onder excellente leerlingen in het
voortgezet onderwijs. De resultaten van dit Praktijkgericht Onderzoek (pgo) en de
aanbevelingen die zij naar aanleiding hiervan doen, vormen de basis van
bovenstaand artikel.
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Bijlage I: Vragenlijst leerlingen
April 2012
Beste leerling,

Je gaat zo een enquête invullen. Het is de bedoeling dat je bij elke zin een antwoord kiest
dat het beste bij jou past.
Je kunt kiezen uit de volgende antwoorden:

1. helemaal mee oneens
2. oneens
3. niet mee oneens en niet mee eens
4. mee eens
5. helemaal mee eens

Omcirkel het antwoord dat het beste bij jou past. Heb je een fout antwoord omcirkeld? Zet
een kruis door het antwoord en omcirkel het voor jou goede antwoord.

De laatste twee vragen zijn open vragen. Daar kun je jouw mening over het programma
opschrijven.

Alvast bedankt voor het invullen!

Enquête

Ik zit in leerjaar:

2, 3, 4 of 5

(omcirkel het juiste antwoord)

Ik neem deel aan het:

Atheneum plus (A+) / Gymnasium plus (Gym+)

(omcirkel het juiste antwoord)
Ik neem aan het programma deel:
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omdat ik verondersteld word dit te doen

1–2–3–4–5

omdat ik nieuwe dingen bij wil leren

1–2–3–4–5

eerlijk gezegd weet ik het niet, ik heb het gevoel

1–2–3–4–5

dat ik mijn tijd verdoe op school

omdat ik me schuldig zou voelen als ik het niet doe

1–2–3–4–5

omdat het programma me erg interesseert

1–2–3–4–5

vroeger had ik hiervoor nog goede redenen, maar nu vraag

1–2–3–4–5

ik me af waarom ik het nog doe

omdat anderen (ouders, vrienden, leerkrachten....) me

1–2–3–4–5

hiertoe verplichten

omdat ik het een belangrijk levensdoel vind

1–2–3–4–5

ik zie niet in waarom ik eigenlijk deelneem aan het programma

1–2–3–4–5

en daar maak ik me geen zorgen om

Ik neem aan het programma deel (vervolg):

omdat ik me slecht zou voelen over mezelf als ik het niet zou doen

1–2–3–4–5

omdat ik het plezierig vind

1–2–3–4–5

omdat anderen (ouders, vrienden, leerkrachten....) me dwingen het

1–2–3–4–5
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te doen

omdat ik het persoonlijk zeer waardevol vind

1–2–3–4–5

omdat ik teleurgesteld zou zijn in mezelf als ik het niet zou doen

1–2–3–4–5

omdat het programma leuk is

1–2–3–4–5

Ik zou een volgende keer wel weer voor dit programma kiezen, omdat........

Ik zou een volgende keer niet meer voor dit programma kiezen, omdat........

Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst!
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