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VOORWOORD 

In vier jaren Orthopedagogiek heeft zich bij mij een bijzondere interesse 
ontwikkeld voor pedagogische vraagstukken rondom de zorg aan mensen 
met een verstandelijke beperking. Jongeren met een lichte verstandelijke 
beperking (lvg-jongeren) zijn daarbinnen een heel speciale subgroep. In het 
praktijkonderwijs wordt gewerkt aan de toekomst van deze jongeren. Voor 
een succesvolle start aan de toekomst lijkt de motivatie van deze jongeren 
van groot belang. Maar wat is motivatie precies, hoe komt motivatie tot 
stand, hoe kan het worden bevorderd en zorgt motivatie daadwerkelijk voor 
een succesvolle start op school en op de werkvloer? Dit zijn vragen die mij 
ertoe hebben bewogen dit onderzoek te wijden aan de motivatie van 
jongeren met een lichte verstandelijke beperking. 

 

Mijn dank wil ik uitspreken aan de docenten, leerlingen en ouders van 
leerlingen van de Praktijkschool Woerden. Zij hebben hun deuren voor mij 
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schaal arbeidsprestatie. Tot slot wil ik mijn thesisbegeleidster, Bianca 
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vrolijke begeleidingsstijl heeft ertoe bijgedragen dat ik, ook wanneer het 
soms tegen zat, mijn motivatie heb kunnen behouden.     
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SAMENVATTING                  
Achtergrond: Motivatie van werknemers blijkt van groot belang voor succesvolle 

arbeidsintegratie. Er zijn echter geen meetinstrumenten beschikbaar die de motivatie 

voor werken en leren van lvg-jongeren in kaart brengen.                       

Doel: De toepasbaarheid van een nieuw meetinstrument voor motivatie bij zich normaal 

ontwikkelende jongeren exploreren in een populatie lvg-jongeren. Daarnaast toetsen of 

er een positieve samenhang bestaat tussen persoonlijke en sociale hulpbronnen, 

motivatie en de arbeidsprestatie van lvg-jongeren.                    

Methode: De motivatie, persoonlijke en sociale hulpbronnen werden gemeten met de 

Motivatie Monitor, een vragenlijst die klassikaal bij 27 lvg-jongeren (14 t/m 17 jaar) is 

afgenomen. Om inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van toepassing van de 

Motivatie Monitor bij lvg-jongeren, is een evaluatieformulier ingevuld. Arbeidsprestatie 

werd gemeten met de schaal Arbeidsprestatie van de INVRA, een vragenlijst ingevuld 

door de mentoren.                                

Resultaten: Toepassing van de Motivatie Monitor bij lvg-jongeren blijkt mogelijk, maar 

vraagt wel om speciale aandacht wanneer deze in originele vorm wordt afgenomen. 

Daarnaast hangen de persoonlijke hulpbronnen en de steun uit de omgeving positief 

samen met de motivatie voor werken en leren en hangt de motivatie voor werken en 

leren positief samen met de arbeidsprestatie, ook bij correctie voor cognitief 

functioneringsniveau.                  

Conclusie: Bijstelling van de Motivatie Monitor voor een doelgroep van lvg-jongeren is 

gewenst. Aandachtspunten zijn: vermindering aantal vragen, eenvoudig taalgebruik, 

vermijden van spreekwoorden, vragen ondersteunen door concrete voorbeelden en 

pictogrammen.                                       

Bevordering van steun uit omgeving en persoonlijke hulpbronnen hangt samen met een 

toename van motivatie voor leren en werk van lvg-jongeren. Een toename van motivatie 

hangt samen met betere arbeidsprestaties van lvg-jongeren.  
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VAN MOTIVATIE NAAR PRESTATIE 
Een onderzoek naar de invloed van motivationele factoren op de 
arbeidsprestatie van jongeren met een lichte verstandelijke beperking 

INTRODUCTIE              
Vanaf 1990 ontwikkelt zich vanuit Scandinavië een nieuwe visie op de zorg voor mensen 

met een verstandelijke beperking. In dit burgerschapsparadigma hebben mensen met 

een verstandelijke beperking rechten en plichten gelijk aan die van andere burgers. 

Nastrevenswaardige doelen hierbij zijn integratie en inclusie. Vanuit deze visie 

ontvangen mensen met een verstandelijke beperking begeleiding in de vorm van 

ondersteuning binnen reguliere voorzieningen in de samenleving (Van Gennep, 2001). 

Door Schuurman (2002) wordt dit ook wel “leven in de samenleving” genoemd.  Hetgeen 

betekent “… leven als burger, in een inclusieve gemeenschap en met individuele 

ondersteuning die door de (lokale) gemeenschap wordt geleverd.” In Nederland wordt dit 

inclusiegedachtegoed inmiddels door talrijke instanties in de gehandicaptenzorg 

onderschreven en vormt het voor velen de grondslag voor hun visie op hulpverlening.  

Één van de belangrijke aspecten van “leven in de samenleving” is “werken in de 

samenleving”. Onder het motto “gewoon waar kan en speciaal waar moet” (Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2006) moet ervoor worden gezorgd dat het 

gewone arbeidsaanbod, zonodig aangepast, toegankelijk is voor álle burgers 

(Schuurman, 2002). Op dit moment valt het Nederlandse arbeidsaanbod voor mensen 

met een lichte verstandelijke beperking in 3 hoofdcategorieën uiteen, namelijk; werken in 

het vrije bedrijf, op een sociale werkplaats of binnen een dagactiviteitencentrum. Om te 

komen tot arbeidsintegratie, “werken in de samenleving”, van mensen met een 

verstandelijke beperking zijn er verschillende methodieken ontwikkeld. In Nederland 

domineren het Eigen Initiatief Model (Timmer, Dekker & Voortman, 2003), Begeleid 

Werken (Coenen-Hanegraaf, Valkenburg, Ploeg & Coenen, 1998; Stevens & Martin, 

1999) en Individuele Traject Begeleiding (Bijl, Beenker & Van Baardewijk, 2005). Een 

gemeenschappelijke deler van deze drie methoden ter bevordering van 

arbeidsintegratie, is dat alle een functionele benadering hanteren. In deze benadering 

wordt vastgesteld welke kennis en vaardigheden iemand in huis heeft. Daarop 

aansluitend wordt gekeken naar het leervermogen enerzijds en naar de omstandigheden 

waaronder iemand met succes leert of het geleerde toepast anderzijds (Geus & Van 
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Gennep, 2004). De essentie van deze benadering, welke ligt in het werken aan 

mogelijkheden in plaats van het vaststellen van beperkingen, is belangrijk voor de 

verstandelijk beperkte doelgroep. 

Om te komen tot het op een succesvolle wijze toepassen van het geleerde, met andere 

woorden te komen tot  “werken in de samenleving”, blijkt motivatie van werknemers in 

deze doelgroep van groots belang. De belangrijkste succesfactoren van 

arbeidsintegratie zijn de motivatie van werknemers met een verstandelijk beperking en 

de inzet en professionaliteit van de medewerkers die betrokken zijn bij de 

arbeidsintegratietrajecten, bijvoorbeeld jobcoaches (Dankers, 2005). Ook voor jongeren 

zonder startkwalificatie, voortijdige schoolverlaters, geldt dat succesvolle plaatsing bij 

werkgevers voornamelijk afhankelijk is van de motivatie van de werkzoekende 

(Hoogtanders & Van der Sluis, 2006).                              

In de onderzoeksliteratuur is er veel aandacht voor theorieën over motivatie in relatie tot 

het gedrag dat mensen (Eccles & Wigfield, 2002). Deze motivatietheorieën zijn onder te 

verdelen in vier hoofdcategorieën, namelijk; theorieën die zich richten op verwachtingen 

van slaag- en faalkansen van taken, theorieën die zich richten op de beweegredenen 

voor engagement, theorieën die verwachtingen over slaag- en faalkansen van taken en 

de waarde die aan taken wordt gehecht integreren en theorieën die motivatie en cognitie 

integreren (Eccles & Wigfield, 2002). Theorieën van motivatie die zich richten op 

verwachtingen gaan er vanuit dat individuen zich de vraag stellen of ze een bepaalde 

taak kunnen volbrengen. Hierbij spelen inschattingen van het individuele slagen dan wel 

falen een centrale rol in de motivatie voor een activiteit. Voorbeelden van theorieën in 

deze categorie zijn de self-efficacy theorie (Bandura, 1997) en de controletheorie (o.a. 

Crandall, Katkovsky & Crandall,1965; Rotter, 1966). In theorieën die zich richten op de 

redenen voor engagement gaat het erom waarom iemand zich gemotiveerd voelt 

bepaald gedrag te vertonen. Voorbeelden zijn theorieën over intrinsieke motivatie (o.a. 

Amabile, Hill, Hennessey & Tighe, 1994; Csikszentmihali, 1988; DeCharms, 1968; 

Gottfried, 1990), theorieën over individuele en situationele interesse (o.a. Schiefele, 

1999) en theorieën over doelgerichtheid (o.a. Ames, 1992; Pintrich, 2000a). Theorieën 

van motivatie die verwachtingen en waarden integreren gaan er vanuit dat motivatie 

wordt bepaald door de vermoedens van het slagen dan wel falen van de activiteit 

enerzijds en de belangen die aan de activiteit worden gehecht anderzijds. Hieronder 

vallen de attributietheorie (Weiner, 1985), de moderne expectancy-value theorie (o.a. 
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Eccles, 1993; Feather, 1988; Feather, 1992; Heckhausen, 1991) en de self-worth theorie 

(Covington, 1992). Tot slot gaan theorieën die motivatie en cognitie integreren er vanuit 

dat motivatie kan leiden tot leerprocessen. Voorbeelden zijn sociaalcognitieve theorieën 

van zelfregulatie en motivatie (Zimmerman, 1989), theorieën die motivatie en cognitie 

direct met elkaar verbinden (Pintrich, 2000a,b; Borkowski, Carr, Relliger & Pressley, 

1990), theorieën over motivatie en wilskracht (Corno, 1993) en theorieën die 

zelfregulatie, waarden en verwachtingen integreren (Wigfield & Eccles, 2001). 

Vanuit dit historisch wetenschappelijk overzicht van theorieën over motivatie in relatie tot 

het gedrag dat mensen, raden Eccles en Wigfield (2002) aan om in toekomstig 

onderzoek naar motivatie aandacht te hebben voor de interactie tussen context en 

individu. Linnenbrink en Pintrich (2002) delen deze visie en beschouwen motivatie dan 

ook als het product van de interactie tussen de context en datgene wat een leerling 

meebrengt naar deze context. Dit onderzoek deelt de visie van Eccles en Wigfield 

(2002) en Linnenbrink en Pintrich (2002). Motivatie is niet op zichzelf staand, maar wordt 

beïnvloed door de omgeving. Binnen deze visie past het niet om personen als 

gemotiveerd dan wel ongemotiveerd te benoemen. Immers, motivatie is geen stabiele 

karaktertrek, maar een construct dat door verschillende factoren wordt beïnvloed en een 

positieve dan wel negatieve ontwikkeling kan doormaken. Onderzoek van Klomp, 

Kloosterman en Kuijvenhoven (2002) en Switzky (2004, 2006) naar motivatie bij 

respectievelijk jongeren zonder verstandelijke beperking en volwassenen met een 

verstandelijke beperking toont aan dat motivatie beïnvloed kan worden op zowel het 

niveau van persoonlijke hulpbronnen als hulpbronnen in de omgeving. In het Job 

Demands-Resources model van Bakker en Demerouti (2007) wordt beschreven dat de 

motivatie vervolgens van invloed is op het presteren op arbeid. Het Job Demands-

Resources model gaat er vanuit dat het welbevinden van werknemers afhankelijk is van 

een gezonde balans tussen de inspanningen van een baan (job demands) en de 

psychologische en contextuele hulpbronnen (job resources). Wanneer de 

psychologische en contextuele hulpbronnen de overhand hebben ten opzichte van de 

eisen van de baan, dan heeft dit volgens Bakker en Demerouti (2007) een positieve 

weerklank op de interne motivatie, het welbevinden en de arbeidsprestatie van de 

werknemer. Vanuit deze wetenschap, wordt in het huidige onderzoek het advies van 

Hensel, Stenfert-Kroese en Rose (2007) opgevolgd, dat luidt; het is raadzaam in 
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trajecten van begeleid werken te overwegen om een instrument te gebruiken waarmee 

motivatie vastgesteld kan worden. 

De Motivatie Monitor is, als onderdeel van een integraal arbeidstoeleidend programma 

voor jongeren met een justitiële straf of maatregel (Van der Veen & Dekkers, 2005), in 

december 2007 op de markt gebracht (EQUAL-project MATCH, 2007). De Motivatie 

Monitor is een instrument gericht op het meten van de motivatie die jongeren aan de dag 

leggen voor werken en leren. Het instrument ziet motivatie als een concept dat wordt 

beïnvloed door psychologische en contextuele factoren en het presteren op werken en 

leren van jongeren kan verklaren. In een pilot bij 100 jongeren uit justitiële 

jeugdinrichtingen blijkt de Motivatie Monitor betrouwbaar om de motivatie en 

persoonlijke en omgevingshulpbronnen vast te leggen, met uitzondering van het 

onderdeel Preventie Focus en vragen met daarin een ontkenning (EQUAL-project 

MATCH, 2007). 

In het huidige onderzoek wordt motivatie vastgesteld bij een doelgroep van lvg-jongeren 

die onderwijs volgen op een Praktijkschool en in het kader van hun scholing een stage 

volgen. Daarbij wordt rekening gehouden met psychologische en contextuele 

hulpbronnen die de motivatie van deze jongeren kunnen beïnvloeden. De Motivatie 

Monitor is een meetinstrument in de vorm van een vragenlijst die de motivatie, 

persoonlijke hulpbronnen en omgevingshulpbronnen kan vaststellen. Het instrument is 

geschikt voor jongeren in justitiële jeugdinrichtingen. Het instrument wordt nog niet 

ingezet in een doelgroep van lvg-jongeren. In dit onderzoek zullen de mogelijkheden en 

onmogelijkheden van gebruik van de Motivatie Monitor bij deze doelgroep worden 

beschreven. Daarnaast zal het theoretisch model van Bakker en Demerouti (2007) 

worden getoetst (figuur 1). Op basis van de theorie van Bakker en Demerouti (2007) 

wordt verwacht dat er: A) een positieve samenhang bestaat tussen de mate van 

persoonlijke en sociale hulpbronnen en de mate van motivatie van lvg-jongeren; B) een 

positieve samenhang bestaat tussen de motivatie voor werken en leren en de 

arbeidsprestatie van lvg-jongeren. Het niveau van cognitief functioneren is hierin 

mogelijk een storende variabele en wordt derhalve als controlevariabele opgenomen. 

 

Hulpbronnen in 
omgeving 

Motivatie Prestaties 

Persoonlijke 
hulpbronnen 

Figuur 1.Samenhang tussen hulpbronnen, motivatie en prestatie, zoals beschreven in de 
theorie van Bakker en Demerouti (2007). 
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METHODE VAN ONDERZOEK 

ONDERZOEKSONTWERP 

In de eerste plaats betreft het huidige onderzoek een praktijkgericht onderzoek, waarin 

de toepasbaarheid van de Motivatie Monitor bij lvg-jongeren wordt geëxploreerd. In de 

tweede plaats is er sprake van fundamenteel onderzoek. Hierbij zal de theorie van 

Bakker en Demerouti (2007), waarin wordt verondersteld dat er een samenhang bestaat 

tussen persoonlijke en contextuele hulpbronnen, de motivatie van een persoon en 

zijn/haar presteren op arbeid, worden getoetst bij een doelgroep van lvg-jongeren. De 

onderzoekshypotheses luiden: A) er bestaat een positieve samenhang tussen de mate 

van persoonlijke en sociale hulpbronnen en de mate van motivatie van lvg-jongeren; B) 

er bestaat een positieve samenhang tussen de motivatie voor werken en leren en de 

arbeidsprestatie van lvg-jongeren wanneer gecontroleerd voor cognitief 

functioneringsniveau.  

SETTING EN PARTICIPANTEN 

Data wordt verzameld op een praktijkschool in de provincie Utrecht. De praktijkschool 

bereidt moeilijk lerende jongeren voor op een plaats op de arbeidsmarkt. Op de 

praktijkschool zitten jongeren van 12 tot 20 jaar met een intelligentiequotiënt tussen de 

55 en 75/85 in combinatie met een leerachterstand van 3 jaar of meer op 2 of meer van 

de domeinen inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen of spellen. 

Ouders/verzorgers is om schriftelijke toestemming gevraagd voor deelname van hun 

zoon/dochter aan het onderzoek. Inclusiecriteria zijn: A) jongeren zijn in de leeftijd van 

13 t/m 20 jaar; B) jongeren nemen, in de vorm van een stage, deel aan een 

arbeidsproces; C) er is in het dossier een indicatie van het niveau van cognitief 

functioneren aanwezig in de vorm van een intelligentiequotiënt (IQ) bepaald op basis 

van de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO). In totaal zijn 82 

leerlingen benaderd, waarbij 32.9% respons is behaald. De onderzoekspopulatie omvat 

27 leerlingen (18 jongens,  9 meisjes, gemiddelde leeftijd 15.7 jaar, SD 1.0 jaar; 

gemiddelde IQ 67, SD 8.0).  
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INSTRUMENTEN  

De toepasbaarheid Motivatie Monitor bij lvg-jongeren                              

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en eventuele problemen bij de toepassing van 

de Motivatie Monitor bij een doelgroep van lvg-jongeren, is een evaluatieformulier aan 

de vragenlijst toegevoegd. Jongeren kunnen op dit evaluatieformulier hun mening geven 

over de Motivatie Monitor en rapporteren over problemen die zij tijdens het invullen van 

de vragenlijst hebben geconstateerd. Het evaluatieformulier bestaat uit zowel open als 

gesloten vragen. De vragen betreffen het taalgebruik, de moeilijkheidsgraad, de 

hoeveelheid vragen, de antwoordcategorieën en de sterke en zwakke kanten van de 

Motivatie Monitor. 

Het meten van motivatie                     

In het huidige onderzoek wordt onder motivatie verstaan de bereidheid tot het presteren 

op arbeid. De motivatie wordt gemeten met de Motivatie Monitor, een vragenlijst die als 

onderdeel van een integraal arbeidstoeleidend programma voor jongeren met een 

justitiële straf of maatregel in december 2007 op de markt is gebracht. De Motivatie 

Monitor is een instrument gericht op het meten van de motivatie die jongeren aan de dag 

leggen voor werken en leren. Het instrument ziet motivatie als een concept dat aan de 

ene kant wordt beïnvloed door psychologische en contextuele factoren en aan de 

andere kant het presteren op werken en leren van jongeren kan verklaren. Er is een pilot 

uitgevoerd bij 100 jongeren met een normale begaafdheid en ernstige 

gedragsproblemen in de leeftijd van 10 t/m 23 jaar die in een orthopsychiatrische 

instelling zitten of een residentieel of ambulant interventieprogramma volgen. Uit deze 

pilot blijkt dat de Motivatie Monitor betrouwbaar is voor het meten van hulpbronnen en 

motivatie met uitzondering van het onderdeel Preventie Focus en vragen met daarin een 

ontkenning (EQUAL-project MATCH, 2007). Op basis van dit pilotonderzoek is de 

Motivatie Monitor aangepast. In dit onderzoek wordt de herziene versie van de Motivatie 

Monitor gebruikt (Motivatie Monitor jongerenversie, 1 februari 2008). De Motivatie 

Monitor bestaat uit 92  items verdeeld over 3 schalen en 15 subschalen. De items 

beschikken over antwoordcategorieën op zowel een 4-, 5- als 7-puntsschaal. Op de 4- 

en 5-puntschaal lopen de scores op van 1 tot respectievelijk 4 of 5. Op de 7-puntsschaal 

lopen de scores op van 0 tot 6. Een lage score duidt op een lage mate van motivatie, 

persoonlijke hulpbronnen of steun uit de omgeving. Een hoge score duidt op een hoge 

mate van motivatie, persoonlijke hulpbronnen of steun uit de omgeving. De schalen zijn 
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opgebouwd op basis van sommering van de bijbehorende items. De betekenis van de 

schaalscores staat weergegeven in tabel 1.  

De schaal motivatie bestaat uit de subschalen enthousiasme (3 items), plezier (3 items), 

schoolprestatie (4 items) en vitaliteit (3 items). Deze 13 items van de schaal motivatie 

worden gescoord op een 7-puntsschaal. De schaal persoonlijke hulpbronnen bestaat uit 

de subschalen kijk op je leven (8 items), vertrouwen in eigen kunnen (10 items), omgang 

met verandering en onverwachte gebeurtenissen (14 items), eigenwaarde (10 items), 

houding ten opzichte van je omgeving (11 items) en streven naar vooruitgang (6 items). 

De schaal persoonlijke hulpbronnen bestaat in totaal uit 59 items en is opgebouwd uit 34 

antwoorden op een 4-puntsschaal, 16 antwoorden op een 5-puntsschaal en 9 

antwoorden op een 7-puntsschaal. De schaal steun uit omgeving bestaat tenslotte uit de 

subschalen samenwerking (3 items), mogelijkheden op school (3 items), ondersteuning 

en begeleiding van docenten (5 items), steun van familie (5 items) en steun van 

vrienden (4 items). Deze 20 items van de schaal steun uit omgeving worden gescoord 

op een 5-puntsschaal. 

Tabel 1. Betekenis scores op de schalen Motivatie, Persoonlijke hulpbronnen en Steun 
uit omgeving    

 laag gemiddeld hoog 

Motivatie 

   Enthousiasme                               

   Plezier 

   Schoolprestatie 

   Vitaliteit 

Persoonlijke hulpbronnen 

   Kijk op je leven 

   Vertrouwen in eigen kunnen 

   Omgang met verandering 

   Eigenwaarde 

   Houding t.o.v. omgeving 

   Streven naar vooruitgang 

0-26 

0-6 

0-6 

0-8 

0-6 

50-123.34 

8-18.67 

10-20 

14-28 

10-20 

2-22.67 

6-14 

26-52 

6-12 

6-12 

8-16 

6-12 

123.34-196.66 

18.67-29.33 

20-30 

28-42 

20-30 

22.67-43.33 

14-22 

52-78 

12-18 

12-18 

16-24 

12-18 

196.66-270 

29.33-40 

30-40 

42-56 

30-40 

43.33-64 

22-30 
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Steun uit omgeving 

   Samenwerking 

   Mogelijkheden op school 

   Ondersteuning docenten 

   Steun familie 

   Steun vrienden 

20-46.67 

3-7 

3-7 

5-11.67 

5-11.67 

4-9.33 

46.67-73.33 

7-11 

7-11 

11.67-18.33 

11.67-18.33 

9.33-14.67 

73.33-100 

11-15 

11-15 

18.33-25 

18.33-25 

14.67-20 

 

Het meten van arbeidsprestatie            

Het presteren op arbeid wordt gemeten met de schaal Arbeidsprestaties van de 

INventarisatie Van Redzaamheids Aspecten-Arbeid. De INVRA-Arbeid is een instrument 

waarmee vaardigheden van moeilijk lerende jongeren in de arbeidssituatie in kaart 

kunnen worden gebracht. De INVRA-Arbeid bestaat uit drie schalen, namelijk 

Arbeidsprestaties, Motorische Vaardigheden en Arbeidshouding. Het meetinstrument is 

in onderzoek betrouwbaar en intern consistent gebleken voor de doelgroep  (Bisschop 

Bekkers Instituut, 2000). De schaal Arbeidsprestatie meet de vaardigheden die direct 

van invloed zijn op het product dat gemaakt wordt of de dienst die geleverd wordt. De 

schaal Arbeidsprestaties bestaat uit 12 items die een vaardigheid beschrijven waarbij 

gescoord kan worden op 3-puntsschaal. Een score 1 duidt op een laag 

vaardigheidsniveau, een score 2 op een gemiddeld vaardigheidsniveau en een score 3 

duidt op een hoog vaardigheidsniveau. De totale schaalscore wordt bepaald door het 

vaardigheidsniveau met de hoogste kwantiteit. Wanneer een jongere op de meeste 

items op het eerste vaardigheidsniveau scoort, dan is er sprake van presteren op het 

niveau van “protected employment”. Dit houdt in dat de werknemer het beste 

functioneert en tot zijn recht komt in een beschermde werkomgeving, bijvoorbeeld in de 

dagbesteding. Wanneer een jongere op de meeste items op het tweede 

vaardigheidsniveau scoort, dan is er sprake van presteren op het niveau van “sheltered 

employment”. Dit betekent dat de werknemer het beste functioneert en tot zijn recht 

komt in een gesubsidieerde baan met begeleiding, bijvoorbeeld op een sociale 

werkplaats. Wanneer een jongere op de meeste items op het derde vaardigheidsniveau 

scoort, dan is er sprake van presteren op het niveau van “supported employment”. Dit 

houdt in dat de werknemer het beste functioneert en tot zijn recht komt in een baan in 

het vrije bedrijf met ondersteuning. 
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Het meten van het cognitief functioneren            

Het cognitief functioneren van jongeren wordt nagegaan via dossieronderzoek naar het 

intelligentiequotiënt bepaald op basis van de Nederlandse Intelligentietest voor 

Onderwijsniveau (NIO). De normen van de NIO zijn gebaseerd op ruim 22000 leerlingen 

van alle onderwijsniveaus. De betrouwbaarheid van de intelligentie-index is alpha 0.95. 

De test-hertest correlatie na een periode van ruim 2,5 jaar is alpha 0.88 en de 

samenhang met het onderwijsniveau in de derde klas van het voortgezet onderwijs is 

alpha 0.80 (Tellegen & Van Dijk, 2004). 

PROCEDURE VAN DATAVERZAMELING 

Een praktijkschool in de regio Utrecht is benaderd om te participeren aan het onderzoek. 

Ouders/verzorgers hebben een schriftelijke toestemmingsverklaring getekend voor 

deelname van de jongeren aan het onderzoek. Tijdens mentoruren zijn klassikaal de 

Motivatie Monitor-vragenlijsten bij de jongeren afgenomen om de motivatie, persoonlijke 

hulpbronnen en hulpbronnen in de omgeving van de jongeren te kunnen bepalen. De 

mentoren van de jongeren hebben met behulp van een schriftelijke instructie de INVRA-

vragenlijsten ingevuld om het presteren op arbeid van de jongeren te kunnen bepalen. 

Tot slot is het intelligentiequotiënt van individuele leerlingen bepaald door middel van 

dossieranalyse van de NIO-gegevens.  

ANALYSE 

Om de eerste onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, zal een beschrijvende analyse 

plaatsvinden om de mogelijkheden en problemen ten aanzien van de toepassing van de 

Motivatie Monitor bij een doelgroep van lvg-jongeren te exploreren. De antwoorden op 

de vragen 1, 2, 3 en 4 op het evaluatieformulier zullen aan de hand van beschrijvende 

statistieken worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. De antwoorden op de open 

vragen zullen worden gecodeerd voordat zij verder geanalyseerd worden. 

Om de tweede onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zal eerst de constructvaliditeit 

worden berekend middels een analyse van de interne consistentie (Cronbach’s alpha) 

van de schalen en subschalen. De schaal motivatie bestaat uit 13 items verdeeld over 

de subschalen enthousiasme, plezier, schoolprestatie en vitaliteit. De schaal persoonlijke 

hulpbronnen bestaat uit 59 items verdeeld over de subschalen kijk op je leven, 

vertrouwen in eigen kunnen, omgang met verandering, eigenwaarde, houding ten 

opzichte van de omgeving en streven naar vooruitgang. De schaal steun uit de 
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omgeving bestaat uit 20 items verdeeld over de subschalen samenwerking, 

mogelijkheden op school, ondersteuning docenten, steun familie en steun vrienden. Er 

zal worden vastgehouden aan de originele constructen van de Motivatie Monitor, er 

zullen geen items worden verwijderd. Items die in aanmerking zouden komen voor 

verwijdering zijn die items die na eliminatie uit de schaal de alpha doen stijgen. De 

schalen worden als voldoende intern consistent beschouwd als de alphawaarde ligt 

boven de 0.60 (Cortina, 1993). Het berekenen van de interne consistentie heeft als doel 

te bepalen of de resultaten van het correlationeel onderzoek daadwerkelijk één 

consistent construct meten. Dit is nodig omdat nog geen betrouwbaarheidsonderzoek is 

uitgevoerd bij de Motivatie Monitor voor deze doelgroep.   

Na constructie en een analyse van de interne consistentie van de schalen zal een 

statistische analyse in de vorm van correlationeel onderzoek plaatsvinden om te bepalen 

of er een samenhang bestaat tussen de motivatie van lvg-jongeren en hun presteren op 

arbeid. Verwacht wordt dat de afhankelijke en onafhankelijke variabelen positief 

correleren. Dat wil zeggen dat wanneer de motivatie hoger is, de prestatie ook hoger zal 

zijn. Verondersteld wordt dat er: A) een positieve samenhang bestaat tussen de mate 

van persoonlijke en sociale hulpbronnen en de mate van motivatie van lvg-jongeren; B) 

een positieve samenhang bestaat tussen de motivatie voor werken en leren en de 

arbeidsprestatie van lvg-jongeren. De statistische samenhang A zal worden getoetst met 

Spearman rs, een non-parametrische toets. Hiervoor is gekozen omdat er een 

uitschietende score buiten de puntenwolk ligt. De statistische samenhang B zal worden 

getoetst middels een parametrische toets, Pearson r. Om parametrische toetsing 

mogelijk te maken, is de uitschieter buiten de puntenwolk verwijderd.  

 Om de sterkte van het verband te interpreteren worden de grenswaarden, zoals 

gedefinieerd door Cohen (1988) toegepast. De waarden rs worden als volgt 

geïnterpreteerd: tot 0.3 is een zwakke correlatie, tot 0.5 is een zwakke tot matige 

correlatie, tot 0.8 is een matige tot sterke correlatie en boven 0.8 is een sterke correlatie 

(Cohen, 1988). Wanneer er een significante samenhang wordt aangetoond tussen de 

motivatie en prestatie van lvg-jongeren, dan zal controle plaatsvinden op het niveau van 

cognitief functioneren. De toetsen worden uitgevoerd met een p<0.05. 
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RESULTATEN 

BESCHRIJVENDE ANALYSE TOEPASSING MOTIVATIE MONITOR BIJ LVG-JONGEREN 

De meeste lvg-jongeren (59.3%) beoordelen de Motivatie Monitor als niet moeilijk. Ook 

vonden de meeste lvg-jongeren (61.1%) het woordgebruik in de vragenlijst makkelijk. De 

lengte van de Motivatie Monitor wordt de meeste jongeren (57.7%) als “prima” 

beoordeeld. Volgens de meeste jongeren (63.0%) is het aantal antwoordcategorieën 

“goed zo” (tabel 2). 

Tabel 2. Resultaten gesloten evaluatievragen van de Motivatie Monitor  

 Antwoordcategorieën  N Percentage 

Beoordeling lvg-jongeren van 
moeilijkheidsgraad gehele Motivatie 
Monitor 

 

Niet moeilijk 

Niet heel moeilijk/niet heel 
makkelijk 

Moeilijk 

16 

7 

4 

59.3% 

25.9% 

14.8% 

Beoordeling lvg-jongeren 
moeilijkheidsgraad woordgebruik in de 
Motivatie Monitor 

Makkelijk 

Moeilijk 

11 

7 

61.1% 

38.9% 

Beoordeling lvg-jongeren lengte van de 
Motivatie Monitor 

Kort  

Prima 

Lang 

0 

15 

11 

0.0% 

57.7% 

42.3% 

Beoordeling lvg-jongeren aantal 
antwoordcategorieën van de Motivatie 
Monitor 

 

Te weinig keuzemogelijkheden 

Goed zo 

Teveel keuzemogelijkheden 

2 

17 

2 

7.4% 

63.0% 

7.4% 

  
Ook is op het evaluatieformulier bij de Motivatie Monitor aan de jongeren een aantal 

open vragen voorgelegd.  

Veel jongeren geven geen specifiek antwoord op de vraag “Wat vond je goed aan de 

vragenlijst?” (n=22) en een aantal jongeren vindt de vragen goed (n=4). 

Veel jongeren geven geen specifieke kritiek op de Motivatie Monitor (n=22), zo blijkt uit 

analyse van de antwoorden op de vraag “Wat vond je slecht aan de vragenlijst?”. Op 

deze vraag wordt verder door een aantal jongeren geantwoord dat ze de vragenlijst te 

lang vinden (n=4).  
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Bij de vraag “Wat vind jij dat beter zou kunnen aan de vragenlijst?” kan het grootste 

gedeelte van de jongeren geen verbeteringen bedenken (n=20). Een aantal jongeren 

vindt dat de Motivatie Monitor verbeterd kan worden door de vragenlijst in te korten 

(n=3). Één jongere geeft aan dat de moeilijkheidsgraad van de woorden in de vragenlijst 

vereenvoudigd kan worden. Twee jongeren geven aan dat de vragen ondersteund 

kunnen worden door middel van plaatjes en meer kleur. Één andere jongere draagt aan 

dat de Motivatie Monitor verbeterd kan worden door hokjes te plaatsen voor de 

antwoorden, zodat het juiste antwoord aangevinkt kan worden.  

Veel jongeren ondervinden geen problemen als het gaat om de klassikale afname van 

de vragenlijst (n=17). Een aantal jongeren vindt klassikale afname “best moeilijk” (n=3), 

waarvan er één aangeeft dat hij last heeft gehad van een paar jongens die erg druk 

waren in de klas.  

De meeste jongeren hebben geen overige opmerkingen bij de lijst (n=26). Een enkele 

jongere geeft aan dat hij de lijst saai vindt. 

Uit observaties tijdens afname van de Motivatie Monitor bij lvg-jongeren komen 

verschillende aandachtspunten naar voren. Ten eerste blijkt de vragenlijst voor veel 

jongeren te lang. Ze bladeren door de lijst om te kijken hoeveel pagina’s ze nog moeten 

maken en ze vragen hoe lang het nog duurt. De vragenlijst lijkt een groot beroep te doen 

op het concentratievermogen van de jongeren. Ten tweede blijkt de moeilijkheidsgraad 

van veel woorden te hoog te liggen. Jongeren vragen veel uitleg bij de gehanteerde 

woorden in de vragenlijst. Verder hebben jongeren in het bijzonder moeite met vragen 

waarin een spreekwoord zit. Veel jongeren zijn gebaat bij een uitleg van de vraag waarin 

deze wordt toegepast op een concrete situatie. Ten derde stellen jongeren meer vragen 

als de vragenlijst in kleinere groepen van 5 tot maximaal 7 jongeren wordt afgenomen. 

 
SCHAALCONSTRUCTIE EN INTERNE CONSISTENTIE VAN DE SCHALEN 

De lvg-jongeren hebben een gemiddelde mate van motivatie voor hun school en stage, 

een hoge mate van persoonlijke hulpbronnen en ervaren een hoge mate van steun uit 

hun omgeving. 

Van zowel de sub- als hoofdschalen van de Motivatie Monitor is de interne consistentie 

vastgesteld met de Cronbach’s alpha (tabel 3).  

De hoofdschaal motivatie bleek intern consistent (α = 0.88). Van de hoofdschaal 

motivatie varieerde de interne consistentie van de verschillende subschalen (α = 0.52 tot 
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α = 0.74). Één van de motivatie-subschalen, namelijk de subschaal vitaliteit, bleek niet 

voldoende intern consistent (α = 0.52). Verwijdering van item 83 “Als ik leer bruis ik van 

de energie” doet de Crobach’s alpha stijgen naar 0.59, maar is hiermee nog niet 

voldoende intern consistent. Na verwijdering van item 83 komen geen andere items in 

aanmerking voor verwijdering. 

De hoofdschaal persoonlijke hulpbronnen bleek niet voldoende intern consistent (α = 

0.17). Verwijdering van de subschaal kijk op je leven doet de Cronbach’s alpha van de 

hoofdschaal persoonlijke hulpbronnen stijgen, maar is hiermee nog niet voldoende intern 

consistent (α = 0.51). De subschaal kijk op je leven meet bij respondenten de mate van 

optimisme ten opzichte van de toekomst en de verwachting van negatieve en positieve 

dingen in je leven zullen gebeuren. Na verwijdering van deze subschaal komen geen 

andere subschalen in aanmerking voor verwijdering. De hoofdschaal persoonlijke 

hulpbronnen is niet intern consistent gebleken. 

De verschillende subschalen van de hoofdschaal persoonlijke hulpbronnen variëren in 

interne consistentie (α = 0.43 tot α = 0.86). Één van de subschalen van de hoofdschaal 

persoonlijke hulpbronnen, namelijk de subschaal eigenwaarde, bleek niet voldoende 

intern consistent (α = 0.43). Er komen geen items in aanmerking voor verwijdering. De 

overige subschalen van de hoofdschaal persoonlijke hulpbronnen zijn wel voldoende 

intern consistent gebleken. 

De hoofdschaal steun uit omgeving bleek intern consistent (α = 0.66). Van de 

hoofdschaal steun uit omgeving varieerde de interne consistentie van de verschillende 

subschalen (α= 0.52 tot α = 0.87). Twee van de subschalen van de hoofdschaal steun 

uit omgeving, namelijk de subschalen samenwerking en ondersteuning van docenten, 

bleken niet voldoende intern consistent (respectievelijk α = 0.59 en α = 0.52). Op de 

subschaal samenwerking doet verwijdering van item 3 “Voel jij je in de klas gewaardeerd 

door klasgenoten?” de Cronbach’s alpha stijgen naar 0.82. Op de subschaal 

ondersteuning van docenten doet verwijdering van item 14 “Docenten gebruiken hun 

invloed om mij te helpen problemen op school op te lossen” de Cronbach’s alpha stijgen 

(α = 0.61). 
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Tabel 3. Beschrijvende statistieken hoofdschalen en subschalen 

 Gem. Sd. α N Aantal 
items 

Range 

Motivatie 

   Enthousiasme                                    

   Plezier 

   Schoolprestatie 

   Vitaliteit 

49.48 

11.52 

10.19 

18.78 

9.00 

16.24

4.65 

4.69 

5.14 

4.41 

0.88 

0.67 

0.67 

0.74 

0.52* 

27 

27 

27 

27 

27 

13 

3 

3 

4 

3 

8-78 

0-18 

0-18 

5-24 

1-18 

Persoonlijke hulpbronnen 

   Kijk op je leven 

   Vertrouwen in eigen kunnen 

   Omgang met verandering 

   Eigenwaarde 

   Houding t.o.v. omgeving 

   Streven naar vooruitgang 

198.15

28.00 

27.96 

37.92 

30.74 

42.65 

30.93 

17.24

3.32 

6.25 

6.64 

4.41 

10.48 

5.83 

0.17* 

0.63 

0.86 

0.77 

0.43* 

0.80 

0.83 

26 

27 

26 

26 

27 

27 

27 

59 

8 

10 

14 

10 

11 

6 

169-236 

22-37 

15-40 

25-65 

23-39 

12-62 

20-44 

Steun uit omgeving 

   Samenwerking 

   Mogelijkheden op school 

   Ondersteuning docenten 

   Steun familie 

   Steun vrienden 

93.48 

9.96 

11.37 

19.59 

22.30 

15.33 

12.85

3.04 

2.63 

2.53 

4.10 

3.95 

0.66 

0.59* 

0.76 

0.52* 

0.85 

0.87 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

20 

3 

3 

5 

5 

4 

68-115 

5-15 

5-15 

15-25 

8-25 

6-20 

*Niet voldoende betrouwbaar bij een betrouwbaarheidscriterium van Cronbach’s alpha > 0.60 
(Cortina, 1993) 

 

CORRELATIONEEL ONDERZOEK 

Samenhang tussen persoonlijke en sociale hulpbronnen en de mate van motivatie           

Er bestaat een significant zwak tot matig positieve samenhang tussen de persoonlijke 

hulpbronnen en de motivatie voor werken en leren van lvg-jongeren. Er bestaat een 

significant matig tot sterk positieve samenhang tussen de ervaren steun uit de omgeving 

en de motivatie voor werken en leren van lvg-jongeren (tabel 4). 
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Op de hoofdschaal persoonlijke hulpbronnen zijn twee subschalen, eigenwaarde en kijk 

op je leven, die niet significant correleren met de motivatie voor werken en leren van lvg-

jongeren. De subschalen vertrouwen in eigen kunnen, omgang met verandering en 

onverwachte gebeurtenissen en streven naar vooruitgang hebben een zwakke tot 

matige positieve samenhang met de motivatie voor werken en leren van lvg-jongeren. 

De subschaal houding ten opzichte van omgeving heeft een zwakke tot matige 

negatieve samenhang met de motivatie voor werken en leren van lvg-jongeren (tabel 4). 

Op de hoofdschaal steun uit omgeving is er één subschaal, samenwerking, die niet 

significant correleert met de motivatie voor werken en leren van lvg-jongeren. De 

subschalen ondersteuning docenten, steun familie en steun vrienden hebben een 

zwakke tot matige positieve samenhang met de motivatie voor werken en leren van lvg-

jongeren. De subschaal mogelijkheden op school heeft een matige tot sterke positieve 

samenhang met de motivatie voor werken en leren van lvg-jongeren (tabel 4). 

 
Tabel 4. Correlatie tussen persoonlijke en sociale hulpbronnen en de mate van motivatie 
voor werken en leren van lvg-jongeren 

 N rs p 

Persoonlijke hulpbronnen 

   Kijk op je leven 

   Vertrouwen in eigen kunnen 

   Omgang met verandering 

   Eigenwaarde 

   Houding t.o.v. omgeving 

   Streven naar vooruitgang 

Steun uit omgeving         

   Samenwerking 

   Mogelijkheden op school 

   Ondersteuning docenten 

   Steun familie 

   Steun vrienden                                

26 

27 

26 

26 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

0.366 

0.215 

0.427 

0.467 

0.219 

-0.324 

0.367 

0.588 

0.239 

0.506 

0.492 

0.428 

0.439 

0.033* 

0.141 

0.015* 

0.008* 

0.137 

0.050* 

0.030* 

0.001* 

0.115 

0.004* 

0.005* 

0.013* 

0.011* 

*p < .05, eenzijdig 
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Samenhang tussen de motivatie voor werken en leren en de arbeidsprestatie                    

Er bestaat een significant zwak tot matig positieve samenhang tussen de motivatie voor 

werken en leren en het presteren op de stage van lvg-jongeren. De subschalen 

enthousiasme en plezier hebben een zwak tot matig positieve samenhang met het 

presteren op de stage van lvg-jongeren. De subschalen energie en schoolprestatie 

hangen niet significant samen met het presteren op de stage van lvg-jongeren (tabel 5). 

Wanneer gecorrigeerd voor cognitief functioneren is er een sterkere positieve 

significante samenhang tussen motivatie voor werken en leren en het presteren op de 

stage van lvg-jongeren. Echter, de samenhang moet nog steeds als zwak tot matig 

worden geclassificeerd. Er zijn geen significante correlaties tussen de motivatie-

subschalen en het presteren op de stage van lvg-jongeren (tabel 6). De lvg-jongeren 

scoren slechts op het eerste en tweede arbeidsprestatieniveau. Er zijn geen jongeren 

die functioneren op het derde niveau van arbeidsprestatie.  

Tabel 5. Correlatie tussen motivatie en prestatie van lvg-jongeren 

 N r p 

Motivatie 

Enthousiasme 

Plezier 

Energie 

Schoolprestatie                                     

26 

26 

26 

26 

26 

0.369 

0.336 

0.344 

0.277 

0.263 

0.032* 

0.047* 

0.043* 

0.086 

0.097 

*p < .05, eenzijdig 

Tabel 6. Correlatie tussen motivatie en prestatie van lvg-jongeren, gecorrigeerd voor het 
niveau van cognitief functioneren 

 N r p 

Motivatie 

Enthousiasme 

Plezier 

Energie 

Schoolprestatie                                     

23 

23 

23 

23 

23 

0.388 

0.332 

0.342 

0.299 

0.357 

0.037* 

0.072 

0.059 

0.088 

0.052 

*p < .05, eenzijdig 
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CONCLUSIE EN DISCUSSIE 

In dit onderzoek werd bestudeerd of de Motivatie Monitor toepasbaar is bij lvg-jongeren. 

Daarnaast werd onderzocht of er een samenhang bestaat tussen de persoonlijke en 

sociale hulpbronnen en motivatie van lvg-jongeren en de motivatie van lvg-jongeren en 

hun presteren op arbeid. 

Uit evaluatie van de Motivatie Monitor is gebleken dat de lvg-jongeren de vragenlijst als 

niet moeilijk beoordelen, het woordgebruik makkelijk vinden, de lengte van de vragenlijst 

prima vinden en geen moeite hebben met het aantal antwoordcategorieën. Mogelijk 

gaven de jongeren hier sociaal wenselijke antwoorden. Immers, uit de observaties bij 

afname van de vragenlijst is gebleken dat jongeren de vragenlijst te lang vinden en 

sommige woorden moeilijk. Jongeren hebben in het bijzonder moeite met vragen waarin 

een spreekwoord zit. Ze vragen veel uitleg bij de gehanteerde woorden in de vragenlijst. 

Toepassing van de Motivatie Monitor bij een doelgroep van lvg-jongeren lijkt mogelijk, 

maar vraagt wel om speciale aandacht wanneer deze in zijn originele vorm wordt 

afgenomen. Ten eerste dient er rekening te worden gehouden met de 

moeilijkheidsgraad van het taalgebruik in de vragenlijst. Moeilijke woorden en 

spreekwoorden moeten worden toegelicht. Bij voorkeur worden lastige vragen uitgelegd 

door deze toe te passen op een concrete situatie. Ten tweede is het raadzaam tijdens 

afname een richtlijn van 5 tot maximaal 7 jongeren per groep aan te houden. Bij een 

kleinere groepsomvang stellen jongeren meer vragen. Aanpassing van de Motivatie 

Monitor voor een doelgroep van lvg-jongeren is wenselijk. Aandachtspunten bij 

herziening van de originele Motivatie Monitor naar een Motivatie Monitor voor lvg-

jongeren zijn vermindering van het aantal vragen, eenvoudig taalgebruik, vermijden van 

spreekwoorden in vragen, vragen ondersteunen door concrete voorbeelden en 

eventueel gebruik van tekstondersteunende pictogrammen. Bij aanpassing van de 

huidige Motivatie Monitor naar een Motivatie Monitor voor lvg-jongeren is het raadzaam 

de constructvaliditeit te onderzoeken. De interne consistentie van de hoofdschaal 

persoonlijke hulpbronnen is in dit onderzoek onvoldoende gebleken. De verschillende 

items van de schaal hangen niet in voldoende mate samen. Mogelijk worden meerdere 

constructen gemeten of is het construct persoonlijke hulpbronnen een te breed begrip. 

Ook zijn verbeteringen van de interne consistentie noodzakelijk op een aantal 

subschalen. Hiervoor komen de subschalen vitaliteit, eigenwaarde, ondersteuning 

docenten en samenwerking in aanmerking. Doel van een vervolgonderzoek naar de 
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constructvaliditeit is nagaan of de Motivatie Monitor daadwerkelijk meet wat het tracht te 

meten. 

In het huidige onderzoek beschikken de lvg-jongeren over een gemiddelde mate van 

motivatie voor hun school en stage, een hoge mate van persoonlijke hulpbronnen en 

ervaren een hoge mate van steun uit hun omgeving. Vanwege de lage interne 

consistentie van de schaal persoonlijke hulpbronnen moet voorzichtigheid worden 

geboden bij de interpretatie deze schaalscore. Analyse van de resultaten van het 

correlationele onderzoek bevestigt de theorie van Bakker en Demerouti (2007). Ten 

eerste bestaat er een significant zwak tot matig positieve samenhang tussen de 

persoonlijke hulpbronnen en de motivatie voor werken en leren van lvg-jongeren. Lvg-

jongeren die vertrouwen hebben in hun eigen kunnen, een positieve houding hebben ten 

opzichte van hun omgeving, streven naar vooruitgang en goed kunnen omgaan met 

veranderingen en onverwachte gebeurtenissen hebben ook een hogere mate van 

motivatie voor werken en leren. Ten tweede bestaat er een significant matig tot sterk 

positieve samenhang tussen de ervaren steun uit de omgeving en de motivatie voor 

werken en leren van lvg-jongeren. Lvg-jongeren die veel ontwikkelingsmogelijkheden op 

school ervaren, veel ondersteuning en begeleiding van docenten ontvangen en zich 

gesteund voelen door familie en vrienden hebben ook een hogere mate van motivatie 

voor werken en leren. Dit betekent dat er kan worden gewerkt aan de motivatie van lvg-

jongeren voor leren en werk door bevordering van steun uit de omgeving en versteviging 

van persoonlijke hulpbronnen. Ten derde bestaat er een significant zwakke tot matige 

positieve samenhang tussen de persoonlijke hulpbronnen en de motivatie voor werken 

en leren van lvg-jongeren, wanneer gecontroleerd op cognitief functioneringsniveau. 

Lvg-jongeren met een hogere mate van motivatie voor werken en leren hebben ook een 

hogere mate van presteren op werken en leren ongeacht hun cognitief 

functioneringsniveau. In onderstaand model (figuur 2) staan de significant gebleken 

positieve samenhangen weergegeven. 

Hulpbronnen in 
omgeving 

Motivatie 

 

Figuur 2. Aangepast conceptueel model, op basis van onderzoeksbevindingen. 

Prestatie 

Persoonlijke 
hulpbronnen 
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De onderzoeksresultaten lijken het theoretisch model van Bakker en Demerouti (2007) 

te ondersteunen. Echter, er is ook een andere interpretatie van de onderzoeksresultaten 

mogelijk. Een alternatieve verklaringen voor de gevonden samenhang is dat het ervaren 

van succes op school en op de stage (een hogere mate van arbeidsprestatie) een 

positieve invloed heeft op de motivatie en prestatiedrang van jongeren (Busato, Prins, 

Elshout & Hamaker, 2000). 

De kracht van dit onderzoek is dat het bijdraagt aan de ontwikkeling van een 

meetinstrument voor motivatie bij lvg-jongeren. Hoewel hier in de praktijk behoefte aan 

is, zijn er op dit moment geen instrumenten beschikbaar die de motivatie voor leren en 

arbeid van lvg-jongeren meten. De Motivatie Monitor biedt aangrijpingspunten voor 

verbetering van de motivatie van jongeren. Dit is van belang, omdat motivatie als een 

succesfactor wordt gezien voor zowel het slagen op school als op het werk. Hiermee 

zou de Motivatie Monitor bij kunnen dragen aan de maatschappelijke integratie van lvg-

jongeren. Echter, de Motivatie Monitor is nog niet toegespitst op de doelgroep lvg-

jongeren. Verdere ontwikkeling van de Motivatie Monitor voor de doelgroep lvg-jongeren 

is wenselijk. Tevens is vervolgonderzoek noodzakelijk om de relatie tussen motivatie en 

arbeidsprestatie in kaart te brengen bij een groter aantal respondenten binnen de 

doelgroep lvg-jongeren. Hierbij dient een ander meetinstrument voor het in kaart 

brengen van arbeidsprestatie te worden ingezet. De INVRA-Arbeid, schaal 

Arbeidsprestatie, kent 3 arbeidsprestatieniveaus; presteren op het niveau van 

dagbesteding, sociale werkplaats en in het vrije bedrijf met ondersteuning. De lvg-

jongeren in de huidige onderzoekspopulatie scoorden allen slechts op het eerste en 

tweede arbeidsprestatieniveau. In toekomstig onderzoek naar de relatie tussen motivatie 

en prestatie zal dan ook een meetinstrument moeten worden ingezet die meer 

differentiatie kent ten aanzien van verschillende arbeidsprestatieniveaus. Mogelijk zal er 

dan ook een grotere samenhang worden gevonden tussen motivatie voor werken en 

leren en arbeidsprestatie van lvg-jongeren.  

Vervolgonderzoek naar motivatie van lvg-jongeren voor leren en werk is relevant om 

verschillende redenen. Ten eerste is de motivatie van jongeren voor werk voor veel 

werkgevers een allesbepalende factor. Door motivatie in kaart te brengen en, indien 

nodig,  hier vervolgens samen met de jongere aan te werken, kunnen de kansen voor 

arbeidsintegratie van lvg-jongeren worden vergroot. Ten tweede kan een instrument als 

de Motivatie Monitor handvatten bieden voor de begeleiding van deze jongeren. Dit 
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meetinstrument kan een hulpmiddel zijn voor jobcoaches, docenten en werkbegeleiders 

in het ondersteunen van jongeren in hun traject naar arbeid. Kennis over motivationele, 

contextuele en psychische factoren kan aangrijpingspunten bieden voor verbetering van 

de motivatie van de jongere. Ten derde is er een maatschappelijk belang om te werken 

aan de arbeidsintegratie van lvg-jongeren. Arbeidsintegratie draagt bij aan inclusie van 

deze lvg-jongeren in de maatschappij. Mogelijk levert motivatie een bijdrage aan een 

positieve arbeidsprestatie van lvg-jongeren. Kennis over motivatie en achterliggende 

beïnvloedende factoren kan behulpzaam zijn bij het proces richting “werken in de 

samenleving” van lvg-jongeren. Dit is belangrijk, want hoewel er sprake lijkt van een 

groeiend aantal mensen met een verstandelijke beperking die op basis van een 

begeleidwerken-methodiek een betaalde baan heeft (McConkey & Mezza, 2001), is dit 

aantal nog steeds minder dan 10% (Hensel, Stenfert-Kroese & Rose, 2007). Bij mensen 

met een verstandelijke beperking zijn de voornaamste obstakels bij het verwerven van 

een betaalde baan; concentratie, communicatieve vaardigheden en motivatie 

(McConkey & Mezza, 2001). 
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SUMMARY 

THE MOTIVATION OF ACHIEVEMENT. 

A study at the influence of motivational factors on the work achievement of 
adolescents with mild intellectual disabilities. 

Objective: According to inclusion of people with disabilities in the society, it is important 

for adolescents with mild intellectual disabilities (MID) to participate in regular jobs. For 

employers the motivation of their (future) employees is of the utmost importance. At this 

moment there are no questionnaires available to determine the motivation for work and 

study of adolescents with MID.                

Aim: Firstly, to explore the utility of the “Motivatie Monitor”, a Dutch questionnaire for 

measuring motivation, in a population of MID adolescents. Secondly, to examine 

whether personal and social resources are related to motivation and to test whether 

motivation is related to work achievement.                      

Methods: Data was collected on a secondary school for vocational training for 

adolescents with MID. Motivation was measured with the “Motivatie Monitor”. To 

determine the utility of  the “Motivatie Monitor” in a population of MID adolescents, an 

evaluation form was attached to the questionnaire. To measure the level of work 

achievement, a Dutch questionnaire (the “INVRA-Arbeid, schaal Arbeidsprestatie”) was 

filled in by the mentor of the students.       

Results: The “Motivatie Monitor” can be applied in a population of MID adolescents, but 

ideally adjustments are to be made. A positive correlation was found between personal 

resources and motivation, social resources and motivation and motivation and work 

achievement, also when corrected for level of intellectual disability.             

Conclusion: Firstly, it is recommended to adapt the “Motivatie Monitor” when applied in 

a population of MID adolescents by reducing the amount of questions, a simplification of 

the written language, avoiding proverbs, supporting the questions with specific examples 

and supporting questions with pictures. Secondly, the work achievement and motivation 

for work and study of adolescents with MID could be promoted by improving personal 

and social resources. 

 


