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Voorwoord 

In september 2008 ben ik begonnen met de studie Pedagogische Wetenschappen aan de 

Universiteit Utrecht. Door persoonlijke omstandigheden was mijn motivatie aan het begin 

van de studie behoorlijk gedaald. Na een eerste jaar met slechts enkele vakken behaald, 

begon mijn motivatie te groeien. De vakken spraken me erg aan en ik kon me inzetten om 

goede cijfers te halen. Deze succeservaringen zorgden alleen maar voor meer motivatie. 

Vanaf dit moment ging het studeren vanzelf en ben ik uiteindelijk aan de Master 

Orthopedagogiek begonnen.  

 Motivatie is een belangrijk onderdeel geweest van mijn studie en het behalen ervan. 

Onderzoek doen naar motivatie leek me een logisch afsluiten van mijn studie. Ik heb ervaren 

dat juist als de dingen niet vanzelf gaan, motivatie cruciaal is. Dat geldt zeker ook voor het 

maken van deze scriptie. Een mede-student met wie ik deze scriptie zou maken, hield er 

bijvoorbeeld plotseling na een slechts een paar maanden mee op. Door mezelf te motiveren 

kon ik alleen verder gaan. Vervolgens bleek het onderwerp van de scriptie niet haalbaar. 

Opnieuw zocht ik motivatie om te kijken hoe het onderwerp aangepast kon worden. 

Uiteindelijk is dit gelukt en ben ik zeer tevreden met het resultaat. 

 

Als er zoiets als motivatie bestaat, 

Hoe kan ik dat dan vinden? 

Wat moet ik doen om te zorgen, 

Dat ik de leerboeken zal verslinden? (Rianne, 2012) 

 

  



Meten van Competentiemotivatie bij Nederlandse Schoolkinderen 

Masterthesis Florien Lambermont - 3215563 

3 

Samenvatting 

Achtergrond: Competentiemotivatie (de intrinsieke psychologische kracht die het individu 

stimuleert een vaardigheid te beheersen die redelijk uitdagend voor hem is), is van belang bij 

het aanleren van vaardigheden. Internationaal wordt de DMQ gebruikt om 

competentiemotivatie te meten. Echter, een betrouwbaar, bruikbaar en valide instrument om 

de competentiemotivatie van Nederlandse schoolkinderen te meten ontbreekt. Doel: De 

betrouwbaarheid, bruikbaarheid en constructvaliditeit van de DMQ-NL bij normaal 

ontwikkelde Nederlandse kinderen van 6 tot 12 jaar onderzoeken. Methode: De DMQ (45 

vragen, zeven subschalen) is vertaald naar het Nederlands. Drieëndertig ouderparen hebben 

onafhankelijk de DMQ-NL ingevuld over hun normaal ontwikkelende kinderen (6 tot 12 

jaar). De betrouwbaarheid is gemeten met behulp van Kappa en ICC; de bruikbaarheid aan de 

hand van een rapportcijfer; en de constructvaliditeit met een factoranalyse. Resultaten: De 

overeenkomst van scores op de subschalen en het totale gemiddelde was voldoende tot 

uitmuntend (ICC 0.603 - 0.843). Op 13 van de 45 items hadden ouders onvoldoende tot 

matige overeenkomst in scores (ICC0.107 – 0.263). Ouders gaven gemiddeld een 5.8 als 

rapportcijfer voor de bruikbaarheid. Ze gaven aan dat vragen veel op elkaar leken en veel 

dubbele ontkenningen werden gebruikt. In totaal zijn drie hoofdfactoren gevonden. 

Conclusie: De DMQ-NL kan betrouwbaar gebruikt worden onder ouderparen. De 

bruikbaarheid blijkt net voldoende en de constructvaliditeit is onvoldoende. 

Vervolgonderzoek met de aangepaste versie van de DMQ-NL naar competentiemotivatie bij 

kinderen (bij wie het leren van vaardigheden niet vanzelfsprekend is), wordt aangeraden.  

Sleutelwoorden: Dimensions of Mastery Questionnaire, DMQ, DMQ-NL, Kinderen 
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Abstract 

Background: Mastery motivation (an intrinsic psychological force that stimulates an 

individual to attempt to master a skill or task that is challenging for him or her), is of 

importance in learning abilities. The DMQ is being used internationally to measure mastery 

motivation. A reliable, feasible and valid instrument to measure mastery motivation in Dutch 

schoolchildren is missing. Aim: To investigate the reliability, feasibility and construct 

validity among the population of normal developing Dutch children aged 6 to 12. Methods: 

The DMQ (45 question, seven subscales) has been translated into Dutch. Thirty-three parent 

couples with normally developing children aged 6 to 12, completed independently the DMQ-

NL. The reliability is measured with Kappa and ICC; parents rated the feasibility of the 

DMQ-NL; the construct validity is measured with a factor analysis. Results: The inter-rater 

reliability between parents for the scale scores and total mean is considered sufficient to great 

(ICC 0.603 - 0.843). For 13 of a total of 45 questions, the inter-rater reliability is considered 

insufficient to below average (ICC0.107 – 0.263). Parents gave a rating of 5.8 for the 

feasibility of the questionnaire. The questions were deemed too similar and multiple 

negations were often used. Three major factors have been found. Conclusion: The DMQ-NL 

is inter-rater reliable. Parents gave a low average score for the feasibility of the DMQ. Above 

that, construct validity seems insufficient. Future research to mastery motivation in children 

with difficulties in learning abilities with the adapted version of the DMQ-NL, is 

recommended.  

Keywords: Dimensions of Mastery Questionnaire, DMQ, DMQ-NL, Children  
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Het meten van Competentiemotivatie bij Kinderen van Schoolgaande Leeftijd. 

Leren is van cruciaal belang voor de ontwikkeling en zelfredzaamheid van kinderen (Capio, 

Sit, & Abernethy, 2011; Capio, Sit, Abernethy, & Masters, 2012). Zoals het spreekwoord 

luidt “elke dag een draadje is een hemdsmouw in een jaar”; dagelijkse oefening is van groot 

belang voor het leren van vaardigheden (Hadders-Algra en Helders (2009). Juist daarom is 

het van groot belang dat een kind gemotiveerd is om dagelijks te oefenen. 

 De gedachte dat een kind gemotiveerd moet zijn om te willen leren en daartoe dus 

dagelijks te willen oefenen komt overeen met de huidige visie op leren binnen het onderwijs 

in Nederland (Baak et al. 2006). Kinderen moet niet verteld worden wat ze moeten leren, het 

moet actief en authentiek gebeuren (Goodnow, 1990; Van der Linden, Erkens, Schmidt, & 

Renshaw, 2000; Volman, 2006). Deze visie binnen het onderwijs omschrijft Volman (2006) 

als zelfstandig, zinvol, geïnspireerd, zelfverantwoordelijk, levensecht en natuurlijk leren. 

Door leerlingen meer actief te betrekken en in te spelen op wat zij willen weten, kunnen 

vaardigheden stapsgewijs opgebouwd worden. Het doel van het te leren ‘onderwerp’ komt 

hiermee centraal te staan: ‘waarom is het nodig dit te leren?’ en de middelen om het te leren 

onderwerp over te brengen mogen variëren. Welke middelen worden gebruikt, is afhankelijk 

van het doorzettingsvermogen, de betrokkenheid en de motivatie van de leerling (Salomon & 

Perkins, 1998). Igoe en collega’s (2011) proberen dit in een begrip te formuleren, namelijk 

‘Mastery Motivation’ (hier vertaald als competentiemotivatie). 

Competentiemotivatie is de intrinsieke psychologische kracht die het individu 

stimuleert een vaardigheid te beheersen die uitdagend voor hem is. Het bestaat uit twee 

componenten; een interne kracht en de wil om vaardigheden te beheersen (instrumenteel 

aspect) en emotionele voldoening halen tijdens het werken aan of afmaken van vaardigheden 

en problemen (expressief aspect) (Bartlett, 1999; Igoe et al., 2011; MacTurk, Morgan, & 

Jennings, 1995). Beide aspecten zijn gekoppeld aan de interne belevingswereld van het kind 

tijdens het leren. Kinderen kunnen daarnaast ook van buitenaf gemotiveerd worden, door 

bijvoorbeeld een knuffel van ouders als het kind zijn best doet. Echter, onderzoek wijst uit 

dat kinderen taken of activiteiten langer volhouden als de motivatie van binnenuit komt, 

omdat het kind hierdoor een competent gevoel krijgt (Vlachopoulos & Karageorghis, 2005). 

Dit wordt ondersteund door de motivationele leertheorie van Maslow (1943), waarin gesteld 

wordt dat hoe meer de te behalen vaardigheid een basisbehoefte van de persoon zelf wordt, 

hoe groter de motivatie is om te leren. Tevens ontstaat op deze manier een positieve spiraal 

van leerervaringen: doordat het kind zich competenter voelt en positieve emotionele reacties 

bij zich zelf ervaart (expressief aspect van competentiemotivatie) wordt hij intrinsiek beloond 
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en zal hij ook meer op dit vlak willen leren. Op deze wijze neemt de wil om te leren toe 

(instrumenteel aspect) waarbij de kans op toekomstige positieve leerervaringen groter wordt 

(Frederickson, 2001). Om een individueel leerprogramma ter versterking van de 

competentiemotivatie van het kind te kunnen ontwikkelen is het van belang deze 

competentiemotivatie te kunnen meten (Majnemer, Shevell, Law, Poulin, & Rosenbaum, 

2010).  

In Nederland is nog weinig onderzoek gedaan naar het meten van de 

competentiemotivatie van kinderen. Een veelbelovend middel dat internationaal gebruikt en 

beschreven wordt om competentiemotivatie te onderzoeken, is de ‘Dimensions of Mastery 

Questionnaire’ (DMQ) (Morgan et al., 1997). Het is veelbelovend omdat dit het enige 

instrument is dat competentiemotivatie meet met behulp van een vragenlijst, waardoor dit 

eenvoudig uitgevoerd kan worden. Daarnaast is de DMQ als goed beoordeeld voor de 

betrouwbaarheid. Echter, de validiteit is matig (Morgan, Busch-Rossnagel, Barret, & Wang, 

2009). Dit instrument meet de competentiemotivatie aan de hand van zeven verschillende 

subschalen. Hiermee wordt getracht de twee aspecten van competentiemotivatie op 

verschillende manieren te bevragen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de 

competentiemotivatie van het kind. Verschillende normen zijn ontwikkeld voor normaal 

ontwikkelende kinderen, kinderen met een stoornis in het Autisme Spectrum en kinderen met 

een Down Syndroom (Morgan et al., 2009). De DMQ heeft verschillende versies voor 

kinderen van 6 maanden tot 19 jaar en kan worden ingevuld door ouders of door kinderen 

zelf (indien ouder dan zes jaar) (Morgan, Busch-Rossnagel, Maslin-Cole, & Harmon, 1992; 

Morgan, Harmon, & Maslin-Cole, 1990).  

Een Nederlandstalige versie van de DMQ met Nederlandse normen is er nog niet. Met 

een betrouwbare, valide en bruikbare vertaling kan dit hiaat worden opgevuld. De 

competentiemotivatie van Nederlandse kinderen kan dan in de toekomst worden onderzocht. 

Uiteindelijk is van belang om naast normen voor normaal ontwikkelende kinderen ook 

normen voor afwijkend ontwikkelende kinderen vast te stellen, zoals voor kinderen met 

beperkingen.   

Kinderen met een aangeboren hersenletsel (AH) of een niet-aangeboren hersenletsel 

(NAH) behoren bijvoorbeeld tot deze afwijkend ontwikkelende kinderen (Anderson, 

Catroppa, Dudgeon, Morse, Haritou, & Rosenfeld, 2006; Jaffe et al., 1993; Roncadin, Guger, 

Archibald, Barnes, & Dennis, 2004; Schwartz, Taylor, Drotar, Yeates, Wade, & Stancin, 

2003; Yeates et al., 2004). De problematiek van deze kinderen kan kwalitatief of kwantitatief 

zijn. Met kwalitatief wordt bedoeld dat een kind zich anders ontwikkeld dan normaal en met 
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kwantitatief wordt bedoeld dat ontwikkeling trager verloopt. Beide groepen hebben extra 

hulp nodig hebben bij het leren van vaardigheden, bijvoorbeeld in een 

kinderrevalidatiecentrum (Mulders, Meihuizen-De Regt, De Moor, 2009). Door het 

ontwikkelen van normen voor kinderen met AH en NAH kan een wezenlijke bijdrage 

geleverd worden aan het efficiënter aanleren van vaardigheden bij kinderen voor wie dit leren 

niet vanzelf gaat. 

In het huidige onderzoek ligt de focus op normaal ontwikkelende kinderen tussen de 6 

en 12 jaar oud. Met behulp van ouders van kinderen in deze doelgroep wordt beoogd de 

betrouwbaarheid, bruikbaarheid en validiteit van de Nederlandstalig versie van de DMQ te 

toetsen. Drie vragen zullen worden beantwoord. De eerste vraag is: Kan een Nederlandstalige 

versie van de DMQ betrouwbaar worden gebruikt om competentiemotivatie bij kinderen van 

schoolgaande leeftijd (6-12 jaar) te meten? Zowel vaders als moeders kunnen de vragenlijst 

invullen, maar komen zij tot dezelfde scores? Een tweede vraag is: Is de Nederlandstalige 

versie van de DMQ een bruikbaar instrument om competentiemotivatie bij kinderen van 

schoolgaande leeftijd (6-12 jaar) te meten? Vinden de ouders de vragenlijst duidelijk om in 

te vullen? De laatste vraag die beantwoord wordt, is: Is de Nederlandstalige versie van de 

DMQ een constructvalide instrument? Zijn de vragen inderdaad in te delen in zeven 

subschalen? Of moeten nieuwe schalen gevormd worden om competentiemotivatie te meten? 

 

Methode 

 Dit onderzoek is een deel van een groter onderzoek (waar o.a. de Universiteit Utrecht, 

het Wilhelmina Kinderziekenhuis en De Hoogstraat Revalidatie bij betrokken zijn) naar 

verschillen in competentiemotivatie tussen normaal ontwikkelende kinderen en kinderen met 

AH en NAH. In het huidige onderzoek wordt gekeken naar de betrouwbaarheid, 

bruikbaarheid en validiteit van de Nederlandstalige DMQ bij normaal ontwikkelende 

kinderen.  Er is sprake van één meetmoment. 

 

Participanten 

 Voor dit onderzoek zijn twee reguliere basisscholen in de regio Utrecht benaderd in de 

periode van 18 februari tot en met 26 april. De scholen hebben toestemming gegeven om 

vragenlijsten uit te laten delen in de klassen. Op deze basisscholen is aan 323 kinderen van de 

groepen 3 tot en met 8 (leeftijd 6 tot en met 12 jaar) een informatiebrief met de twee 

vragenlijsten meegegeven. In de informatiebrief stond uitgelegd wat het doel van het 

onderzoek is. Ook werd hierin gevraagd of ouders de vragenlijsten ingevuld met hun kind 
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mee terug naar school wilden geven als zij besloten mee te werken aan het onderzoek. De 

doelgroep diende aan verschillende criteria te voldoen om meegenomen te kunnen worden in 

het onderzoek. Ten eerste hebben de ouders normaal ontwikkelende kinderen in de leeftijd 

van 6 tot en met 12 jaar. Er dient geen sprake te zijn van een diagnose van een stoornis bij de 

kinderen en spreken de ouders Nederlands. Ten laatste dienen  beide ouders de vragenlijst in 

te vullen. Kinderen werden uitgesloten wanneer zij niet tot de beoogde leeftijdsgroep 

behoorden, een diagnose van een stoornis hadden, wanneer zij ouders hadden met een 

beperkte kennis van de Nederlandse taal of niet beiden de vragenlijsten hadden ingevuld. Om 

te achterhalen of de participanten tot de doelgroep behoorden, zijn vragen over de 

verschillende criteria gesteld. Uiteindelijk hebben 33 ouderparen(N = 33) de beide 

vragenlijsten ingevuld en aan school teruggegeven, waar ze zijn opgehaald door de 

onderzoeker. 

 

Meetinstrumenten 

 In het huidige onderzoek is een door de onderzoeker vanuit het Engels naar het 

Nederlands vertaalde vragenlijst gebruikt (DMQ-NL). De DMQ-NL is een 

gestandaardiseerde vragenlijst bestaande uit 45 vragen. De vragen richten zich op 

gedragingen van het kind in verschillende situaties. Elke vraag kan beantwoord worden met 

een Likert schaal van 1-5, van veel minder tot veel meer kenmerkend voor het kind ten 

opzichte van andere normaal ontwikkelende leeftijdsgenoten. Ouders wordt dus gevraagd hun 

eigen kind te vergelijken met het beeld wat zij hebben van andere normaal ontwikkelende 

leeftijdsgenoten. De vragen zijn verdeeld over zeven subschalen: objectgeoriënteerde 

cognitieve vasthoudendheid (negen vragen), vasthoudendheid bij grove motoriek (acht 

vragen), sociale vasthoudendheid ten aanzien van volwassenen(zes vragen) en sociale 

vasthoudendheid ten aanzien van kinderen (zes vragen), plezier in het eigen maken van 

vaardigheden (zes vragen) en negatieve reacties op falen (vijf vragen). Naast deze zes 

subschalen is er ook een algemene subschaal voor competentiemotivatie opgenomen; 

algemene vasthoudendheid(vijf vragen) (Morgan et al, 2009). Uiteindelijk kan ook een totaal 

gemiddelde berekend worden door de scores van alle 45 vragen bij elkaar op te tellen en te 

delen door het aantal vragen. De Engelse versie van de DMQ heeft een goede 

betrouwbaarheid en gemiddelde validiteit (Morgan et al. 2009).  

Na persoonlijke communicatie met de maker van de Engelstalige DMQ is besloten de 

originele schaalverdeling aan te passen. Dit na onduidelijkheid over de interpretatie van de 

scores. Bij de Engelstalige DMQ is het lastig om de schaalverdeling van helemaal niet 
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kenmerkend voor het kind tot heel kenmerkend voor het kind te vergelijken met een 

vergelijkingsgroep. Als iets heel kenmerkend is voor een kind zegt dit niet veel over de 

vergelijking met andere kinderen, terwijl het vergelijken volgens de omschrijving van de 

scores in de handleiding van de DMQ wel de bedoeling is (Morgan et al. 2009). 

 Naast de vragen van de DMQ zijn nog enkele vragen toegevoegd. Als eerste werd 

gevraagd of ouders een cijfer van 1 tot 10 aan de bruikbaarheid van de DMQ wilden geven. 

Eventueel konden ouders het cijfer toelichten, maar dit werd niet expliciet gevraagd. 

Daarnaast is gevraagd naar de leeftijd en het geslacht van het kind, het geslacht van de ouder 

en of het kind zich normaal of afwijkend ontwikkelt.   

 

Procedure 

 Op de scholen kregen alle kinderen uit groep 3 tot en met 8 een brief van de leerkracht 

met de vragenlijst eraan vast. Hierin stond informatie over het onderzoek en werd ouders 

gevraagd naar vrijwillige medewerking. Ouders konden op de vragenlijst aangeven of zij 

toestemming gaven voor het gebruik van de geanonimiseerde gegevens. Na het invullen van 

de vragenlijsten door zowel vader als moeder, is de vragenlijst terug naar school gebracht. 

Hier heeft de onderzoeker de vragenlijsten opgehaald. Indien de ouders hebben aangegeven 

een algemeen verslag van de  DMQ te willen ontvangen, hebben zij deze toegestuurd 

gekregen. Dit algemene verslag bestond uit een korte samenvatting van het huidige 

onderzoek, waarbij niet is geschreven over de individuele scores van de kinderen.  

 

Data analyse 

 De gegevens die verkregen zijn door het invullen van de vragenlijsten zijn ingevoerd 

in SPSS, 18.0. Voor het bepalen van significantie is bij alle testen gebruik gemaakt van een α 

van 0.05.    

 Voordat de onderzoeksvragen zijn onderzocht is eerst getest op eventuele storende 

variabelen. Met behulp van een onafhankelijke t-test is gecontroleerd op leeftijdsverschillen 

en sekseverschillen van de kinderen. 

 Om de subschaalscores te berekenen zijn de gemiddelden berekend van de bij de 

subschaal behorende vragen. Met behulp van Cohen’s Kappa (ongewogen) werd de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de DMQ op het vraagniveau gemeten. Hierbij werd 

gekeken in hoeverre de ingevulde vragenlijst door vader overeenkomt met de ingevulde 

vragenlijst door moeder. De interpretatie van de waarden van Kappa staan in Tabel 1 

(Landisch & Koch, 1997). 
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Tabel 1:  

Interpretatie van de waarden van Kappa 

Kappa Waarde: Sterkte van overeenstemming 
<0.00 Slecht 
0.00-0.20 Onvoldoende 
0.21-0.40 Matig 
0.41-0.60 Voldoende 
0.61-0.80 Goed 
0.81-1.00 Uitmuntend 
 

 Om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid op het niveau van de subschalenen op het 

niveau van het totale gemiddelde te onderzoeken, werd gebruik gemaakt van de Intraclass 

Correlatie Coëfficiënt (ICC - consistency, two way mixed). Omdat er geen sprake is van een 

vast aantal beoordelaars die random een groot aantal kinderen beoordeeld, wordt de score op 

single measures gebruikt als ICC-score. Volgens Fleiss (1981) kan de ICC-score op de zelfde 

manier worden geïnterpreteerd als Cohens’ Kappa. Bij het gebruiken van de ICC voor het 

onderzoeken van de overeenstemming tussen de ouders op de subschalen en het totale 

gemiddelde, is gekozen voor Consistency en niet voor Agreement. Hier is bewust voor 

gekozen omdat het voor het interpreteren van de DMQ-scores niet van belang is dat ouders 

exact hetzelfde getal kiezen. Het is belangrijker dat zij beiden hoog of laag scoren op 

dezelfde schalen.  

De bruikbaarheid van de DMQ wordt berekend door het gemiddelde rapportcijfer dat 

ouders aan de vragenlijst geven. Zij kunnen een cijfer tussen de 1 (heel slecht) en 10 (heel 

goed) geven aan de vragenlijst. Een gemiddelde van 5,5 werd nodig geacht om de vragenlijst 

als voldoende te kunnen scoren op bruikbaarheid. 

 De constructvaliditeit van de DMQ wordt berekend door met een factoranalyse te 

kijken welke vragen bij elkaar horen. De factoren met een Eigenwaarde ≥ 1, zijn het aantal 

factoren die de vragen kunnen onderverdelen (Field, 2009). Alleen de vragen met een 

correlatiecoëfficiënt van > .45 worden opgenomen in de factoren. Indien de factoranalyse 

uitwijst dat de schalen zoals gevormd in de DMQ-handleiding (Morgan, Busch-Rossnagel, 

Barret, & Wang, 2009) overeenkomen met de  factoren, is de Nederlandse versie van de 

DMQ construct valide.  

 

Resultaten 

 Aan dit onderzoek hebben 33 van de 323 benaderde ouderparen van kinderen op twee 

basisscholen meegewerkt. Vierentwintig kinderen waren afkomstig van de ene basisschool en 
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negen kinderen waren afkomstig van een andere basisschool. In het kader van de 

betrouwbaarheidsanalyse zijn de ouders paarsgewijs verdeeld in twee groepen: ‘Ouder 1’ en 

‘Ouder 2’. Tot de groep Ouder 1 behoorden 33 moeders. Tot de groep Ouder 2 behoorden 32 

vaders en een moeder. Alle vragen zijn ingevuld door de ouders, er waren geen missing data. 

Onder de kinderen waren 17 jongens en 16 meisjes met een gemiddelde leeftijd van 9 jaar. 

Alle kinderen ontwikkelen zich volgens ouders normaal. 

 De scores op de verschillende subschalen van de vragenlijst zijn te zien in Tabel 2. De 

scores op de schalen kunnen variëren tussen de een en de vijf. Te zien is dat de 

subschaalscores niet veel afwijken van het totale gemiddelde op de DMQ. 

 

Tabel 2:  

Beschrijvende statistieken DMQ 

Schalen Ouder 1 Ouder 2 
 M SD M SD 
1.Vasthoudendheid op cognitieve taken 3.19 0.49 3.38 0.49 
2.Grove motorische vasthoudendheid 3.30 0.55 3.25 0.64 
3.Sociale vasthoudendheid met volwassenen 3.45 0.46 3.37 0.49 
4.Sociale vasthoudendheid met kinderen 3.22 0.46 3.21 0.50 
5.Plezier na beheersing 3.41 0.43 3.44 0.45 
6.Negatieve reactie op falen 2.96 0.42 2.79 0.52 
7.Algemene competentie 3.54 0.50 3.61 0.60 
Totale gemiddelde op DMQ 3.30 0.26 3.28 0.26 

 

Nagegaan is of er een significant verschil is in de scores op de verschillende schalen 

tussen jongens en meisjes. Dit bleek voor zowel de scores gegeven door Ouder 1 als Ouder 2, 

niet zo te zijn (zie Tabel 3). Daarnaast is gekeken of er een significant verschil is in de scores 

op de verschillende schalen tussen twee verschillende leeftijdsgroepen (groep 1: leeftijd 6 t/m 

8 jaar; groep 2: 9 t/m 12 jaar). Ook dit bleek niet zo te zijn (zie Tabel 3).  

 

Tabel 3:  

Beschrijvende statistieken en t-waardes per geslacht en leeftijdsgroep 

Subschaal (Ouder) Geslacht Leeftijdsgroep 
 Jongen  

M (SD) 
Meisje 
M (SD) 

t p 1  
M (SD) 

2          
M (SD) 

t p 

1.Vasthoudendheid op 
cognitieve taken (1) 

3.24  
(0.56) 

3.14 
(0.36) 

0.602 .55 3.07 
(0.36) 

3.26 
(0.54) 

-1.055 .30 

(2) 3.32  
(0.57) 

3.24 
(0.41) 

0.488 .63 3.21 
(0.37) 

3.32 
(0.55) 

-0.584 .56 

2.Grove motorische 
vasthoudendheid (1) 

3.18 
(0.65) 

3.41 
(0.41) 

-1.208 .24 3.18 
(0.48) 

3.36 
(0.59) 

-0.931 .56 
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 (2) 3.18 
(0.78) 

3.31 
(0.47) 

-0.569 .57 3.16 
(0.53) 

3.30 
(0.71) 

-0.602 .55 

3.Sociale 
vasthoudendheid met 
volwassenen (1) 

3.45  
(0.54) 

3.46 
(0.38) 

-0.045 .96 3.47 
(0.43) 

3.44 
(0.49) 

0.164 .87 

 (2) 3.40 
(0.63) 

3.34 
(0.29) 

0.337 .74 3.32 
(0.49) 

3.14 
(0.50) 

-0.599 .55 

4.Sociale 
vasthoudendheid met 
kinderen (1) 

3.15 
(0.47) 

3.29 
(0.44) 

-0.909 .37 3.39 
(0.46) 

3.12 
(0.44) 

1.683 .10 

 (2) 3.19 
(0.49) 

3.23 
(0.52) 

-0.245 .81 3.31 
(0.47) 

3.41 
(0.51) 

0.986 .33 

5.Plezier na 
beheersing (1) 

3.30 
(0.42) 

3.52 
(0.43) 

-1.463 .15 3.40 
(0.48) 

3.41 
(0.41) 

-0.062 .95 

 (2) 3.36 
(0.42) 

3.52 
(0.47) 

-1.017 .32 3.32 
(0.55) 

3.14 
(0.39) 

0.719 .48 

6.Negatieve reactie op 
falen (1) 

2.91 
(0.41) 

3.01 
(0.44) 

-0.717 .48 3.05 
(0.33) 

2.90 
(0.47) 

0.946 .35 

 (2) 2.64 
(0.52) 

2.95 
(0.48) 

-1.790 .08 2.70 
(0.40) 

2.84 
(0.58) 

-0.726 .47 

7.Algemene 
competentie (1) 

3.56 
(0.53) 

3.51 
(0.49) 

0.295 .77 3.58 
(0.31) 

3.51 
(0.59) 

0.376 .71 

 (2) 3.62 
(0.66) 

3.59 
(0.54) 

0.171 .87 3.67 
(0.42) 

3.57 
(0.68) 

0.435 .67 

*Significantieniveau α <.05 
*Per subschaal staan de verschillende scores weergegeven van Ouder 1  en Ouder 2.  
*Leeftijdsgroep 1: alle kinderen in de leeftijd van 6 t/m 8 jaar 
*Leeftijdsgroep 2: alle kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar 
 

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de DMQ  

De gegeven scores op 32 vragen vertoonden significante overeenstemming met 

elkaar. De waarden van overeenstemming varieerden tussen Matig (κ = 0.243) en Goed (κ = 

0.654) Gemiddeld is de overeenstemming op de vragen te interpreteren als Matig (κ = 0.400). 

Op 13 vragen was geen significante overeenstemming in de gegeven scores. De Cohens’ 

Kappa’s bij die vragen varieerden van 0.107 tot 0.263 en geven daarmee aan dat de 

overeenstemming op die vragen tussen Ouder 1 en Ouder 2 Onvoldoende tot Matig zijn. In 

Tabel 4 is weergegeven welke vragen dit zijn en tot welke subschaal ze behoren. Tot de 

subschaal Vasthoudendheid op cognitieve taken behoren alleen vragen met significante 

overeenstemming en is daarom niet genoemd in Tabel 4. 
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Tabel 4:  
Vragen zonder significante samenhang met bijbehorende schalen 
Vraag Subschaal  κ 95% 

betrouwbaarheids
interval 

Doet erg zijn/haar best op het gooien 
van ballen 

Grove motorische 
vasthoudendheid 

 0.184 -0.096 – 0.464 

Geeft op wanneer hij/zij lichamelijke 
vaardigheden niet goed kan 

0.197 -0.037 – 0.431 

Geniet ervan om onderwerpen te 
bespreken met volwassenen 

Sociale 
vasthoudendheid 
met volwassenen 

 0.107 -0.189 – 0.403 

Vindt het leuk om te praten met 
andere kinderen en doet dit vaak 
 

Sociale 
vasthoudendheid 
met kinderen 

 0.128 -0.142 – 0.398 

Probeert spelletjes lang gaande te 
houden als hij/zij met andere 
kinderen speelt 

  0.110 -0.128 – 0.348 

Gaat erg op in het ‘doen alsof spel’ 
met vrienden 

  0.237 -0.041 – 0.515 

Lacht niet nadat hij/zij iets voor 
elkaar krijgt 
 

Plezier na 
beheersing 

 0.224 -0.028 – 0.476 

    
Raakt opgewonden wanneer hij/zij 
iets oplost 

  0.254 -0.018 – 0.526 
    

Is tevreden wanneer hij/zij een 
moeilijk probleem oplost 

  0.256 -0.040 – 0.552 

Raakt opgewonden wanneer hij/zij 
succesvol is  

  0.244 -0.062 – 0.550 

Laat schouders hangen wanneer 
hij/zij iets niet goed kan 

Negatieve reactie 
op falen 

 0.114 -0.128 – 0.356 

Lost problemen snel op Algemene 
competentie 

 0.167 -0.093 – 0.427 

Doet dingen die moeilijk zijn voor 
kinderen van zijn/haar leeftijd 

  0.263 -0.041 – 0.567 

*Significantieniveau α <.05 
*κ  0.00 - 0.20 = Onvoldoende; 0.21 – 0.40 = Matig 
 

Vervolgens is de ICC berekend van de zeven verschillende subschalen en op het 

totale gemiddelde. De gegevens van deze schalen en het totale gemiddelde staan in Tabel 5. 

Alle subschaalscores vertoonden een significante overeenstemming (p<.01). 
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Tabel 5:  
Samenhang tussen Ouder 1 en Ouder 2 op schalen en totaalscore 
Subschaal ICC 95% 

Betrouwbaarheidsinterval 
Vasthoudendheid op cognitieve taken 0.603 0.332 – 0.782 
Grove motorische vasthoudendheid 0.843 0.706 – 0.919 
Sociale vasthoudendheid met 
volwassenen 

0.719 0.503 – 0.851 

Sociale vasthoudendheid met kinderen 0.797 0.627 – 0.894 
Plezier na beheersing 0.612 0.345 – 0.788 
Negatieve reactie op falen 0.617 0.352 – 0.791 
Algemene competentie 0.726 0.513 – 0.854 
Totale gemiddelde 0.740 0.535 – 0.862 
*Significantieniveau α <.05 
*ICC:0.41 – 0.60 = Voldoende; 0.61 - 0.80 = Goed; 0.81 – 1.00 = Uitmuntend 

 

 Voor de schalen ‘Vasthoudendheid op cognitieve taken’, ‘Plezier na beheersing’ en 

‘Negatieve reactie op falen’ is een Voldoendeovereenstemming gemeten. Voor de schalen 

‘Sociale vasthoudendheid met volwassenen’, ‘Sociale vasthoudendheid met kinderen’ en 

‘Algemene competentie’ kan de overeenstemming geïnterpreteerd worden als Goed. ‘Grove 

motorische vasthoudendheid’ kan geïnterpreteerd worden als Uitmuntend. Het totale 

gemiddelde van Ouder 1 en Ouder 2 kan geïnterpreteerd worden als een Goede 

overeenstemming. In Figuur 1 is de overeenstemming tussen ouders voor het totale 

gemiddelde weergegeven. In Bijlage 1 zijn de figuren van de overeenstemming op de 

verschillende subschalen opgenomen. 
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Figuur 1: Overeenstemming tussen ouders op het totale gemiddelde van de DMQ 

 

Bruikbaarheid van de DMQ 

Alle participanten hebben een score gegeven voor de bruikbaarheid van de DMQ. De 

gemiddelde score van alle participanten was een 5.8. Dit was hoger dan een 5.5 en wordt 

geïnterpreteerd als voldoende. De gegeven scores door de vaders en moeders verschilden niet 

significant van elkaar (t(31) = 3.482, p = .07). Moeders gaven scores tussen de 1.0 en 8.0 met 

een gemiddelde score van een 5.7. Vaders gaven scores tussen de 2.0 en 8.0 met een 

gemiddelde score van een 5.8. Verschillende ouders hebben opmerkingen geplaatst bij het 

gegeven cijfer. Ouders schreven dat ze het lastig vonden hun eigen kind met andere kinderen 

te vergelijken of dat de vragen allemaal erg op elkaar leken. Ook gaven ouders aan dat ze 

vragen met dubbele ontkenningen erg lastig vonden om te beantwoorden. 

 

Constructvaliditeit van de DMQ 

De factoranalyse toont aan dat de vragen te onderscheiden zijn in 13 factoren 

(eigenwaarde hoger dan 1). De verdeling van de factoren is af te lezen in Figuur 2. Er zijn 

drie factoren die opvallen aan de linkerkant van de Figuur. Vervolgens liggen de factoren 

meer op een lijn. Hieruit is af te lezen dat de eerste drie factoren de grootste zijn. 
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Figuur 2: Verdeling vragen in factoren 

De eerste drie factoren verklaarden 48.41% van de variantie. Tot de eerste factor 

behoorden 12 vragen. De tweede factor bestaat uit negen vragen en de derde factor bestaat uit 

tien vragen. De overige factoren bestaan uit 14 overgebleven vragen en vragen die een hogere 

correlatie vertonen met een van de eerste drie factoren. In Tabel 6 zijn de factoren 

weergegeven met daaronder hoeveel vragen van een bepaalde subschaal tot deze factor 

horen. 

 

Tabel 6:  
Factoren met de verdeling van de hoeveelheid subschaalvragen 
Subschaal (aantal vragen totaal) Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 t/m 13 
Vasthoudendheid op cognitieve 
taken (9) 

1 1 4 3 

Grove motorische vasthoudendheid 
(8) 

- 8 - - 

Sociale vasthoudendheid met 
volwassenen (6) 

4 - - 2 

Sociale vasthoudendheid met 
kinderen (6) 

5 - 1 - 

Plezier na beheersing (6) 2 - - 4 
Negatieve reactie op falen (5) - - 2 3 
Algemene competentie (5) - - 3 2 
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Discussie 

 Het doel van dit onderzoek was om de betrouwbaarheid, bruikbaarheid en construct 

validiteit van de DMQ-NL te meten bij Nederlandse kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud. 

Competentiemotivatie wordt in de huidige visie op leren gezien als een essentieel component 

om vaardigheden aan te leren (Volman, 2006). Om een individueel leerprogramma ter 

versterking van de competentiemotivatie van het kind te kunnen ontwikkelen is het van 

belang deze competentiemotivatie te kunnen meten (Majnemer, Shevell, Law, Poulin, & 

Rosenbaum, 2010). Om de competentiemotivatie van Nederlandse kinderen te meten is 

gebruik gemaakt van een door de onderzoeker vertaalde versie van de DMQ. De resultaten 

van het huidige onderzoek tonen aan dat het instrument betrouwbaar te gebruiken is, net 

voldoende scoort op de bruikbaarheid, maar momenteel nog wel een zwakke construct 

validiteit heeft.  

 De betrouwbaarheid en validiteit voor de Engelstalige DMQ is eerder onderzocht door 

Morgan en collega’s (2009). Zij concludeerden dat de DMQ betrouwbaar te gebruiken is en 

een gemiddelde validiteit heeft. De resultaten van het huidige onderzoek sluiten daar dus 

deels bij aan, de betrouwbaarheid is goed, terwijl de constructvaliditeit nog zwak is.  

 Om storende variabelen uit te sluiten is gecontroleerd op sekse- en leeftijdsverschillen 

van de kinderen. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er geen significante verschillen 

zijn tussen jongens en meisjes of tussen de twee leeftijdsgroepen (groep 1: 6 t/m 8 jaar; groep 

2: 9 t/m 12 jaar). Voor deze leeftijdsgroepen is bewust gekozen om het aantal kinderen tussen 

de groepen vergelijkbaar te houden. 

 De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor de gemiddelde score van alle vragen van 

de DMQ is Goed. Deze score valt binnen de hoogst mogelijke range genoemd door Landisch 

& Koch (1997) om de overeenstemming te omschrijven. De scores gegeven door de 

oudergroepen op de verschillende schalen vertonen eveneens grote overeenstemming, van 

Goed tot Uitmuntend. Dit betekent dat het voor de uitslag van de vragenlijst niet uitmaakt of 

de vragenlijst door een vader of een moeder wordt ingevuld. Deze conclusie word getrokken 

doordat er geen significante verschillen waren tussen Ouder 1 en Ouder 2, waarbij Ouder 1 

uit alleen moeders bestond en Ouder 2 uit 32 vaders en een moeder. Echter, op het 

vraagniveau is bij 13 vragen geen significante overeenstemming gevonden tussen de 

oudergroepen. Het aanpassen of verwijderen van deze Onvoldoende en Matig 

samenhangende vragen, kan de betrouwbaarheid wellicht ten goede komen. Gebruik is 

gemaakt van de ongewogen Kappa voor het onderzoeken van de overeenstemming op 

vraagniveau. De gewogen Kappa is strenger doordat deze er niet alleen op let of er een 
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overeenstemming is tussen de scores, maar ook kijkt naar de grote van het verschil als er 

geen overeenstemming is. Dit betekent dat bij het gebruik van een gewogen Kappa de vragen 

als nog zwakker zouden zijn beoordeeld.  

 Ouders waren niet allemaal even tevreden over de bruikbaarheid van de vragenlijst. 

Zij gaven gemiddeld een 5.8. Dit is net voldoende, maar geeft aan dat er nog veel te 

verbeteren valt. Sommige ouders gaven schriftelijk tips voor verbeteringen, zo werden de 

dubbele ontkenningen door meerdere ouders als verwarrend genoemd. Tevens gaven de 

ouders aan dat de vragen veel op elkaar leken.  

 Met behulp van de factoranalyse werd deze laatste tip extra bekrachtigd. In plaats van 

de zeven subschalen zoals omschreven in de handleiding (Morgan et al. 2009) werden drie 

hoofdfactoren gevonden. De eerste factor bestond uit 12 vragen afkomstig uit vier DMQ-

subschalen. De tweede factor bestaat uit alle vragen van de subschaal Grove motorische 

vasthoudendheid en een vraag van de subschaal Vasthoudendheid op cognitieve taken. Dit is 

de enige subschaal die voldoende construct valide lijkt. De derde factor bestaat uit tien 

vragen afkomstig uit vier DMQ-schalen. De drie factoren samen bevatten 31 vragen. De 

overige 14 vragen hebben weinig samenhang met de eerste drie factoren of met elkaar. Op 

basis van deze gegevens lijkt de eerste gevonden factor te bestaan uit een Sociaal construct, 

de tweede factor uit een Motorisch construct en de derde factor uit een Cognitief construct. 

 Het onderzoek kent verschillende sterke punten. Alle ouders die hebben meegewerkt 

aan het onderzoek hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Hierdoor kon een goede 

vergelijking plaatsvinden tussen de antwoorden van de beide oudergroepen. Het onderzoek is 

uitgevoerd onder ouders van twee reguliere basisscholen. Op deze manier is getracht een 

representatieve populatie van Nederlandse ouders te krijgen.  

 Echter, het onderzoek kent ook zwakke punten. Ten eerste is de gebruikte steekproef 

niet voldoende om te kunnen generaliseren naar de populatie van Nederlandse ouders. Uit 

statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (2013), blijkt dat de totale 

populatie van kinderen tussen de zes en twaalf jaar bestaat uit 1.138.107 personen. Op basis 

van dit aantal is te berekenen dat er minimaal 385 ouderparen (betrouwbaarheidsinterval 

95%; foutmarge 5%) moeten deelnemen aan het onderzoek om de resultaten te kunnen 

generaliseren. De scores dienen daarom met zorg geïnterpreteerd te worden. Daarnaast is er 

geen informatie over de kenmerken van de ouders. Dit kan mogelijk betekenen dat er geen 

sprake was van een representatieve ouderpopulatie. Ten slotte is de omschrijving van de 

scoring van de Likert-schaal aangepast. Dit is in samenwerking met de maker van de DMQ 

gebeurd. De mogelijke antwoorden lijken nu beter aan te sluiten op de vragen, toch kan dit de 



Meten van Competentiemotivatie bij Nederlandse Schoolkinderen 

Masterthesis Florien Lambermont - 3215563 

19 

scoring van de resultaten beïnvloeden waardoor een eventuele vergelijking met de originele 

DMQ moeilijk is. Ondanks deze (methodologische) beperkingen, is het onderzoek van 

voldoende kwaliteit geweest om de conclusie te mogen trekken dat de huidige versie van de 

DMQ-NL niet zonder fouten en dus voor verbetering vatbaar is.  

 Het is van belang om de vragen van de DMQ-NL goed te bekijken. Vragen waarbij 

geen significante samenhang is gevonden op de scores gegeven door de oudergroepen, dienen 

te worden verwijderd of aangepast. Daarnaast moet gekeken worden of met de vragen nieuwe 

schalen gevormd kunnen worden. Te veel vragen voor eenzelfde subschaal zijn niet nodig, 

tevens kan met slechts één of twee vragen geen subschaal worden gevormd. In Bijlage 2 is 

een aangepaste versie van de vragenlijst opgenomen als voorzet voor vervolgonderzoek.  

 Het huidige onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek naar de verschillen in 

competentiemotivatie tussen kinderen met en zonder, al dan niet aangeboren hersenletsel. 

Geadviseerd wordt om met de in dit onderzoek aangepaste DMQ-NL onderzoek te doen naar 

de competentiemotivatie van kinderen met AH of NAH en normen voor hen te ontwikkelen. 

Dit is van belang om kinderen uiteindelijk efficiënter vaardigheden aan te leren, zodat zij 

zelfstandiger en zelfredzamer kunnen worden (Capio, Sit, & Abernethy, 2011; Capio, Sit, 

Abernethy, & Masters, 2012).  
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Bijlage 1: 

Scatterplots van de overeenstemming tussen ouders op de verschillende subschalen van de 

DMQ 

 

 
Figuur 3: Overeenstemming tussen ouders op de subschaal Vasthoudendheid op cognitieve 

taken 

 
Figuur 4: Overeenstemming tussen ouders op de subschaal Grove motorische 

vasthoudendheid 
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Figuur 5: Overeenstemming tussen ouders op de subschaal Sociale vasthoudendheid met 

volwassenen 

 

 
Figuur 6: Overeenstemming tussen ouders op de subschaal Sociale vasthoudendheid met 

kinderen 
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Figuur 7: Overeenstemming tussen ouders op de subschaal Plezier na beheersing 

 

 
Figuur 8: Overeenstemming tussen ouders op de subschaal Negatieve reactie op falen 
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Figuur 9: Overeenstemming tussen ouders op de subschaal Algemene competentie 

 


