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“Van zij die motiveren, valt het meest te leren.” 
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 In dit onderzoek is onderzocht of een verband bestaat tussen het inter-persoonlijk 

leraarsgedrag van docenten uit het hoger onderwijs ervaren door de voltijd 

hogeschoolstudenten van de lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs en de mate van 

motivatie van de betreffende studenten en de invloed van student- en studiekenmerken op de 

genoemde motivatie. Uit dit onderzoek, uitgevoerd onder 1036 hogeschoolstudenten van de 

voltijd lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs van het Instituut Leraar en School van 

de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, blijkt dat het geslacht en leeftijd van de student 

geen invloed hebben op de mate van motivatie van de hogeschoolstudenten. Daarnaast blijkt 

de soort onderwijseenheid, de studiefase waarin de onderwijseenheid wordt aangeboden en 

het cluster waarbinnen de hogeschoolstudent de opleiding volgt niet van invloed op de mate 

van motivatie van betreffende studenten. Het inter-persoonlijk leraarsgedrag 

geoperationaliseerd met dimensie nabijheid en invloed, heeft een voorspellende waarde op de 

mate van motivatie van betreffende studenten.  
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Het onderwijs wil zichzelf continu blijven ontwikkelen om zodoende de kwaliteit te 

verbeteren. Een van de middelen om te werken aan kwaliteitsverbetering in het onderwijs is 

de motivatie van de lerenden te verhogen. Pintrich en de Groot (1990) hebben aangetoond dat 

intrinsieke motivatie niet direct van invloed is op het resultaat van leerlingen, maar dat een 

sterk verband bestaat tussen motivatie en zelf-regulatie enerzijds en tussen motivatie en het 

gebruik van cognitieve strategieën anderzijds. Hoge zelf-regulatie en adequate inzet van 

cognitieve strategieën leiden op hun beurt tot een verbetering van de resultaten van leerlingen. 

Uit onderzoek blijkt dat te verwachten is dat de rol die een docent aanneemt tijdens lessen, 

colleges of werkgroepen invloed heeft op de motivatie van de lerende (Brekelmans, 1989; 

Den Brok, 2001; Van Amelsvoort, 1999). Inter-persoonlijk leraarsgedrag kan hiermee gezien 

worden als een van de middelen om te werken aan kwaliteitsverbetering in het onderwijs 

(Den Brok, Brekelmans, Levy & Wubbels, 2002).  

Om het inter-persoonlijk leraarsgedrag te kunnen verbeteren is het allereerst van 

belang het principe van inter-persoonlijk leraarsgedrag goed te doorgronden. Op mondiaal 

niveau wordt onderzoek verricht naar het inter-persoonlijk leraarsgedrag, met name in het 

voortgezet onderwijs. Dit gebeurt onder andere in Australië, Canada, Israël, Slovenië, Turkije, 

Korea, Taiwan, Singapore, Verenigde Staten en Nederland (Wubbels & Brekelmans, 2005). 

In genoemde landen wordt onderzoek naar het inter-persoonlijk leraarsgedrag verricht door 

middel van de vragenlijst inter-persoonlijk leraarsgedrag (VIL). De VIL wordt nader 

besproken in het theoretisch kader. In het hoger onderwijs is slechts in beperkte mate 

onderzoek verricht naar het inter-persoonlijk leraarsgedrag (Van Rotterdam, 2008). Van 

Rotterdam heeft door middel van de VIL voor het hoger onderwijs (VIL HO) onderzoek 

gedaan naar het inter-persoonlijk leraarsgedrag van de ideale hogeschooldocent. Van 

Rotterdam geeft aan dat vervolgonderzoek dient plaats te vinden waarin de betrouwbaarheid 

en de validiteit van de VIL HO verbeterd dienen te worden. Daarnaast geeft zij aan dat het 

aantal items van de VIL HO ingeperkt dient te worden. Wanneer deze aanbevelingen 

opgevolgd worden, zal de VIL HO beter aansluiten bij hogescholen. Zodoende wordt de 

betrouwbaarheid van het onderzoek in hogescholen verbeterd, waarmee ook de praktische 

toepassingsmogelijkheden van de VIL HO in het hoger onderwijs toenemen.  

Daarnaast is het beleidsmatig gezien interessant voor hogescholen in Nederland om 

onderzoek te verrichten naar het inter-persoonlijk leraarsgedrag van hogeschooldocenten en 
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het effect hiervan op de motivatie van studenten. Door dergelijk onderzoek ontstaat meer 

inzicht in het inter-persoonlijk leraarsgedrag en het effect hiervan op de motivatie van 

hogeschoolstudenten. Hierdoor krijgen hogescholen en hiermee hogeschooldocenten meer 

zicht op de manier van omgang met studenten en de wijze waarop dit inter-persoonlijk 

leraarsgedrag de motivatie beïnvloedt. Op basis van deze kennis kunnen docenten bewuster 

omgaan met het inter-persoonlijk leraarsgedrag en wellicht de motivatie van studenten 

verhogen. 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat, naast het te onderzoeken verband tussen 

inter-persoonlijk leraarsgedrag en motivatie, eveneens interessant is om de invloed van studie- 

en studentkenmerken op motivatie van hogeschool studenten te onderzoeken. Den Brok en 

collega’s (2002) hebben aangetoond dat het geslacht van de respondenten van invloed is op 

het ervaren inter-persoonlijk leraarsgedrag. Gezien deze invloed is het interessant te 

onderzoeken welke invloed andere studie- en studentkenmerken hebben op de mate van 

motivatie. De verschillende studie- en studentkenmerken worden in het theoretisch kader 

nader toegelicht. 

In dit onderzoek is onderzocht in welke mate het inter-persoonlijk leraarsgedrag van 

hogeschooldocenten van invloed is op de mate van motivatie van hogeschoolstudenten. 

Daarnaast is onderzocht in welke mate de student- en studiekenmerken van invloed zijn op de 

mate van motivatie van hogeschoolstudenten. Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder 

voltijd studenten van het Instituut Leraar en School van de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen.  

De opbouw van deze scriptie is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het 

theoretisch kader en het conceptueel model dat aan dit onderzoek ten grondslag ligt. In 

hoofdstuk 3 zijn de vraagstelling en de onderzoeksvragen beschreven. Hoofdstuk 4 beschrijft 

de methode van onderzoek, waarbij in wordt gegaan op de samenstelling van de vragenlijst, 

de wijze van dataverzameling en de methode van analyse. In hoofdstuk 5 worden de 

resultaten besproken. Allereerst wordt ingegaan op de respons, de respondenten, de 

onderzoeksgroep, de betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst, waarna de resultaten 

van het onderzoek per onderzoeksvraag beschreven worden. In hoofdstuk 6 wordt de 

conclusie getrokken en in hoofdstuk 7 is de discussie weergegeven. In hoofdstuk 8 komen de 

aanbevelingen naar aanleiding van dit onderzoek aan bod. Ten slotte zijn respectievelijk de 

literatuurlijst en de bijlagen toegevoegd.  
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In dit hoofdstuk wordt allereerst besproken wat de in de literatuur geldende definities 

van motivatie zijn. Ten tweede wordt ingegaan op inter-persoonlijk leraarsgedrag en de VIL. 

Vervolgens wordt de koppeling gemaakt tussen motivatie en inter-persoonlijk leraarsgedrag. 

Daarna wordt ingegaan op student- en studiekenmerken en de invloed van deze kenmerken op 

motivatie. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een beschrijving van het conceptuele model 

dat aan dit onderzoek ten grondslag ligt.  

������ ���������

In de literatuur worden verschillende definities van motivatie genoemd. Déci en Ryan 

(1985, 2000) beschrijven motivatie als een continuüm met aan de ene zijde intrinsieke 

motivatie en aan de andere zijde demotivatie, waarbij extrinsieke motivatie het middelpunt is. 

Motivatie gaat over energie, richting, doorzettingsvermogen en doelgerichtheid; aspecten van 

activeren en intentie. Murphy en Alexander (2000) sluiten zich hierbij aan door te stellen dat 

motivatie het fysiologische proces is dat zorgt voor richting, kracht en voortduring van 

bepaald gedrag. Uit onderzoek van onder andere den Brok (2001) en Brekelmans (1989) komt 

naar voren dat leerlingen hogere resultaten behalen en meer gemotiveerd zijn wanneer 

docenten inter-persoonlijk leraarsgedrag vertonen dat hoger scoort op dominantie en 

medewerking. Zoals eerder vermeld, wordt onder het inter-persoonlijk leraarsgedrag de rol 

verstaan die de docent aanneemt in de lessen, colleges of werkgroepen. 

���������������������������������������������

Wubbels, Créton en Hooymayers (1985) hebben de VIL ontwikkeld om inzichtelijk te 

maken welke rol de docent aanneemt tijdens de lessen, colleges of werkgroepen. De 

vragenlijst is ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs met als doel om het doceren te 

analyseren vanuit het inter-persoonlijk perspectief. De basis voor de vragenlijst is de 

systeembenadering van communiceren (Watzlawick, Beavin & Jackson, 1967). De 

systeembenadering gaat uit van een geheel met een onderlinge samenhang, waarbij sprake is 

van een wisselwerking met de omgeving. Naast de systeembenadering van communiceren, 

beschreven door Watzlawick en collega´s, is de VIL gebaseerd op het model van Leary 

(1957). Dit model bestaat uit twee dimensies, te weten de dimensie nabijheid en de dimensie 

invloed. De horizontale as geeft de dimensie nabijheid aan met de interactie/relatie kenmerken 

tegen en samen. Op de verticale as wordt de dimensie invloed met de interactie/relatie 

kenmerken boven en onder. Op deze wijze ontstaan vier kwadranten die onderverdeeld zijn in 
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twee sectoren, waardoor elke sector een deel van het gedragsgebied beschrijft in relatie tot de 

betreffende dimensie (Hooymayers, Wubbels, Créton & Holvast, 1982). In Figuur 1 zijn de 

acht sectoren weergegeven met de daarbij horende dimensies en een korte typerende 

beschrijving. 

 

Figuur 1. Model voor inter-persoonlijk leraarsgedrag (Hooymayers et al., 1982) 

 

De VIL bevat 77 items, waarbij gescoord wordt op een vijfpunt Likertschaal (Likert, 

1932). Na het invullen van de vragenlijst door de onderzoeksgroep, worden allereerst de 

sectorscores berekend. Deze worden berekend door het gemiddelde van de betreffende items 

te nemen en eventueel te hercoderen naar een schaal van nul tot en met vier, waarna de 

dimensiescores berekend worden. Om tot een totaalbeeld te komen van het inter-persoonlijk 

leraarsgedrag wordt gebruik gemaakt van inter-persoonlijke profielen, welke verkregen 

worden door een bepaald deel van de sectoren te arceren (Brekelmans, Wubbels & Créton, 

1989). De acht inter-persoonlijke profielen, directief, gezaghebbend, tolerant en 

gezaghebbend, tolerant, onzeker tolerant, onzeker agressief, autoritair en moeizaam 

dominerend, zijn in Figuur 2 weergegeven. 
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Figuur 2. Overzicht van de acht inter-persoonlijk profielen in de vier kwadranten  

(Brekelmans et al., 1989) 

 

De indeling in Figuur 2 is tot stand gekomen door onderzoek in het voortgezet 

onderwijs. In beperkte mate is de VIL toegepast in onderzoek in het hoger onderwijs (Van 

Rotterdam, 2008). Onderzoek van Van Rotterdam heeft de VIL HO toegepast in het hoger 

onderwijs om te onderzoeken hoe het inter-persoonlijk leraarsgedrag van de ideale 

hogeschool docent eruit ziet, waarbij onderscheid is gemaakt tussen studenten, docenten en 

leidinggevenden. Van Rotterdam is tot de conclusie gekomen dat de inter-persoonlijke 

profielen van Brekelmans en collega’s (1989) voor het voortgezet onderwijs niet toepasbaar 

zijn in het hoger onderwijs. Van Rotterdam (2008) komt tot de conclusie dat studenten de 

voorkeur hebben voor een docent die zowel hoog scoort op de dimensie nabijheid als op de 

dimensie invloed, waardoor geen van de door Brekelmans en collega’s (1989) ontwikkelde 

inter-persoonlijke profielen van docenten, weergegeven in Figuur 2, van toepassing zijn. 

Tevens komt Van Rotterdam (2008) tot de conclusie dat het ideaalbeeld van een 

hogeschooldocent volgens studenten in vergelijking met docenten minder streng is, in Figuur 

3 is dit visueel weergegeven. 
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Figuur 3. Gemiddeld ideaalbeeld docenten volgens docenten (links) en studenten (rechts) 

(Van Rotterdam, 2008) 

 

�� ���������������������������������������������

Uit onderzoek in het voortgezet onderwijs van Brekelmans (1989) onder scheikunde 

docenten en hun leerlingen komt naar voren dat een positief effect bestaat tussen de dimensie 

nabijheid van de docent en de motivatie van leerlingen. Wubbels en Brekelmans (2005) 

hebben aangetoond dat een verband bestaat tussen het inter-persoonlijk profiel van de docent 

en het studiesucces van leerlingen bij de betreffende docent. Zij concluderen dat een docent 

die onzeker en agressief inter-persoonlijk leraarsgedrag vertoont, onbedoeld veroorzaakt dat 

leerlingen mindere resultaten behalen, dan een docent die belangstellend en duidelijk is naar 

leerlingen. Het onderzoek van Wubbels en Brekelmans heeft net als het onderzoek van 

Brekelmans (1989) plaatsgevonden binnen het voortgezet onderwijs. In onderzoek van West 

(2002), dat tevens heeft plaatsgevonden binnen het voortgezet onderwijs, wordt 

geconcludeerd dat een directe link bestaat tussen het leefklimaat in de klas en de mate waarin 

leerlingen hulp zoeken en gemotiveerd zijn om te leren. Pintrich en de Groot (1990) stellen 

dat, naast kennis van cognitieve en metacognitieve strategieën, motivatie nodig is om te 

presteren. Geconcludeerd wordt dat het effect van de dimensie nabijheid sterker is dan het 

effect van de dimensie invloed op motivatie. Brekelmans (1989) toont een positief verband 

aan tussen de dimensie nabijheid en de motivatie van leerlingen. Van Amelsvoort (1999) 

toont aan dat een effect bestaat tussen het inter-persoonlijk leraarsgedrag en subject-specifieke 

motivatie van leerlingen. Hij heeft een causaal model onderzocht dat leerlingperceptie koppelt 
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aan het plezier, zelfvertrouwen en inspanning van de leerling. Van Amelsvoort toont twee 

verbanden aan tussen de dimensie nabijheid en het plezier van leerlingen. Het eerste verband 

is een direct verband tussen de dimensie nabijheid en het plezier van leerlingen. Het tweede 

verband dat wordt aangetoond is een indirect verband. De dimensie nabijheid houdt verband 

met de emoties van leerlingen. De emoties van leerlingen beïnvloeden vervolgens de 

inspanning en daarmee wordt het plezier van leerlingen beïnvloed. Conclusie van Van 

Amelsvoort is dat de nabijheid van de docent van invloed is op de instelling van leerlingen en 

indirect van invloed is op de leeractiviteiten van leerlingen. Dit onderzoek heeft eveneens 

plaatsgevonden in het voortgezet onderwijs.  

De aspecten die Van Amelsvoort benoemt in zijn conclusie komen overeen met de 

kenmerken van de definitie van het begrip motivatie van Déci en Ryan (1985, 2000). Van 

Amelsvoort (1999) beschrijft dat de nabijheid van de docent van invloed is op de instelling 

van de leerling, dat geeft de leerlingen richting, waardoor zij doelgericht aan het werk kunnen 

gaan. Daarnaast beschrijft Van Amelsvoort dat de instelling van de leerlingen van invloed is 

op de leeractiviteit van de leerlingen dat overeenkomt met aspecten van activeren en de 

intentie van de leerlingen. Zodoende komt de conclusie van Van Amelsvoort overeen met de 

definitie die Déci en Ryan (1985, 2000) geven van het begrip motivatie. In dit onderzoek 

wordt zodoende de volgende definitie van motivatie gehanteerd. Motivatie is een continuüm 

dat gaat over energie, richting, doorzettingsvermogen en doelgerichtheid; aspecten van 

activeren en intentie.  

��!����
�����������
�������������

Naast de, hierboven beschreven, relevantie om het effect van inter-persoonlijk 

leraarsgedrag op motivatie in het hoger onderwijs te onderzoeken, is het eveneens relevant om 

te onderzoeken in welke mate student- en studiekenmerken van invloed zijn op de motivatie 

van studenten in het hoger onderwijs. Deze relevantie komt voort uit onderzoek van den Brok 

en collega’s (2002). Uit dit onderzoek komt naar voren dat meisjes de docent meer dominant 

èn meer gericht op samenwerking zien dan jongens de docent zien. Hiermee hebben zij 

aangetoond dat het geslacht van de respondenten van invloed is op het ervaren inter-

persoonlijk leraarsgedrag. Tevens komen zij tot de conclusie dat het vak dat verzorgd wordt 

door de docent van invloed is op het ervaren inter-persoonlijk leraarsgedrag. Dit versterkt het 

belang van het betrekken van de studie- en studentkenmerken in het onderzoek.  
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In bovenstaande paragrafen is de relevantie van het onderzoek beschreven.  

In dit onderzoek is onderzocht welk verband er bestaat tussen het inter-persoonlijk 

leraarsgedrag van hogeschoolstudenten en de motivatie van hogeschoolstudenten van de 

voltijd lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast is onderzocht in welke mate 

de student- en studiekenmerken de motivatie van de betreffende studenten beïnvloeden. Om 

inzicht te krijgen in het ervaren inter-persoonlijk leraarsgedrag is, op basis van de 

aanbevelingen van Van Rotterdam (2008), gebruik gemaakt van een aangepaste versie van de 

VIL HO, dat in paragraaf 4.1.3. Deel 3 VIL HO nader toegelicht wordt. 

In Figuur 4 is het conceptueel model weergegeven waarin visueel de scope van het 

onderzoek wordt weergegeven. 

 

Figuur 4: Conceptueel model 

 

Uit het conceptueel model is af te lezen dat in dit onderzoek het verband onderzocht is 

tussen het inter-persoonlijk leraarsgedrag van hogeschooldocenten en de motivatie van 

hogeschoolstudenten. Tevens is af te leiden uit het conceptueel model dat onderzocht is of 

student- en studiekenmerken van invloed zijn op de mate van motivatie van de 

hogeschoolstudenten. In paragraaf 4.1.1. Deel 1 Studentkenmerken en studiekenmerken wordt 

Studiekenmerken: 

-4) Soort 
onderwijseenheid  

-5) Studiefase waarin 
onderwijseenheid  
wordt aangeboden 

-6)Cluster van opleiding 

Studentkenmerken: 

-2) Geslacht  

-3) Leeftijd  
 
 

1) Inter-persoonlijk leraarsgedrag 

Motivatie van studenten 
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beschreven hetgeen in dit onderzoek onder de betreffende kenmerken wordt verstaan. De 

getallen weergegeven in Figuur 4 komen overeen met het nummer van de onderzoeksvraag 

beschreven in hoofdstuk 3. Vraagstelling en onderzoeksvragen. 

 ����������������������$����������

Naar aanleiding van de bevindingen uit de literatuur, uiteengezet in het theoretisch 

kader, wordt in dit onderzoek onderzocht of een verband bestaat tussen het inter-persoonlijk 

leraarsgedrag van docenten uit het hoger onderwijs ervaren door de voltijd 

hogeschoolstudenten van de lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs en de mate van 

motivatie van de betreffende studenten en de invloed van student- en studiekenmerken op de 

genoemde motivatie. Om de exploratieve vraagstelling te kunnen beantwoorden zijn de 

volgende onderzoeksvragen opgesteld:  

Onderzoeksvraag 1  

Is de score op de dimensies nabijheid en invloed ervaren door hogeschoolstudenten 

van de voltijd lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs van invloed op de mate 

van motivatie van betreffende studenten voor de opleiding die zij volgen? 

Onderzoeksvraag 2 

Is het geslacht van hogeschoolstudenten van de voltijd lerarenopleiding voor het 

voortgezet onderwijs van invloed op de mate van motivatie van betreffende studenten 

voor de opleiding die zij volgen? 

Onderzoeksvraag 3 

Is de leeftijd van hogeschoolstudenten van de voltijd lerarenopleiding voor het 

voortgezet onderwijs van invloed op de mate van motivatie van betreffende studenten 

voor de opleiding die zij volgen? 

Onderzoeksvraag 4 

Is de soort onderwijseenheid die hogeschoolstudenten van de voltijd lerarenopleiding 

voor het voortgezet onderwijs volgen van invloed op de mate van motivatie van 

betreffende studenten voor de opleiding die zij volgen? 
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Onderzoeksvraag 5 

Is de studiefase waarin de onderwijseenheid wordt aangeboden aan 

hogeschoolstudenten van de voltijd lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs 

van invloed op de mate van motivatie van betreffende studenten voor de opleiding die 

zij volgen? 

Onderzoeksvraag 6 

Is het cluster van de opleiding van hogeschoolstudenten van de voltijd 

lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs van invloed op de mate van motivatie 

van betreffende studenten voor de opleiding die zij volgen? 

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de methode van onderzoek. In dit 

hoofdstuk wordt besproken op welke wijze de vragenlijst is samengesteld, de dataverzameling 

heeft plaatsgevonden en de wijze waarop de analyse van de gegevens heeft plaatsgevonden.  

!��� ��	�������������$����

Allereerst zal worden besproken hoe het theoretisch kader is vertaald in de vragenlijst. 

Vervolgens wordt ingegaan op de gehanteerde wijze van dataverzameling. De laatste 

paragraaf van dit hoofdstuk beschrijft de manier waarop de verzamelde data geanalyseerd 

zijn.  

!�����������������������������

In deze paragraaf is de samenstelling per deel van de vragenlijst beschreven. De 

vragenlijst die ontwikkeld is voor dit onderzoek, opgenomen in bijlage 1, bestaat uit 79 items 

die onderverdeeld zijn in drie delen, te weten student- en studiekenmerken, motivatie en de 

VIL HO. 

!������%��������
�������������������
�������������

Het eerste deel bestaat uit zeven items en behelst de student- en studiekenmerken. 

Onder studentkenmerken vallen het geslacht van de student en de leeftijd in jaren. Onder de 

studiekenmerken wordt allereerst het soort onderwijseenheid verstaan. De studenten hebben 

bij het invullen van de vragenlijst een keuze gemaakt tussen een onderwijseenheid van de 

beroepscomponent of een vakinhoudelijke onderwijseenheid. Indien de student gekozen heeft 
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om de vragenlijst in te vullen voor een vakinhoudelijke onderwijseenheid wordt hier een 

onderwijseenheid bedoeld, specifiek voor de opleiding die de student volgt. De 

onderwijseenheid van de beroepscomponent is opleidingoverstijgend en dit zijn de 

onderwijseenheden drama, logopedie of onderwijskunde. Het tweede studiekenmerk behelst 

de studiefase waarin de onderwijseenheid wordt aangeboden, hierbij is onderscheid gemaakt 

tussen de propedeusefase, hoofdfase en eindfase. Het derde en laatste studiekenmerk is het 

cluster waar de opleiding onder valt. Het Instituut Leraar en School (ILS) de lerarenopleiding 

voor het voortgezet onderwijs van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft drie 

verschillende clusters: mens en maatschappij (aardrijkskunde, economie en geschiedenis), 

exact (biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde) en moderne talen (Duits, Engels, 

Frans en Nederlands).  

!������%������� ���������

Het tweede deel bestaat uit zes items waarmee de mate van motivatie van de 

hogeschoolstudenten wordt gemeten. Om motivatie te meten zijn meerdere vragenlijsten 

ontwikkeld die veelal bestaan uit meer dan twintig items. Een van de vragenlijsten is 

ontwikkeld door van der Hoeven (2005) en heeft tachtig items, waarvan een gedeelte de 

motivatie van studenten meet. Echter, uit het boek van van der Hoeven is niet af te leiden 

welke items dit zijn, waardoor de betreffende vragenlijst niet toepasbaar is voor dit 

onderzoek. De vragenlijst die ontwikkeld is door den Brok (2001) bestaat uit 32 items en meet 

de motivatie van leerlingen uit het voortgezet onderwijs voor het vak Engels. De vragenlijst 

van den Brok is gebaseerd op de Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). 

Pintrich en de Groot (1990) hebben de MSLQ ontwikkeld om door middel van 56 items 

inzicht te krijgen in de motivatie en de leerstrategieën van de student. De items die de 

leerstrategieën inzichtelijk maken, zijn verwijderd uit de vragenlijst, aangezien de 

leerstrategieën buiten de scope vallen van dit onderzoek. De schaal motivatie wordt met zes 

items gemeten. Door het beperkt aantal items, de betrouwbaarheid van de MSLQ en het feit 

dat de vragenlijst aansluit bij de definitie van het begrip motivatie in dit onderzoek is een 

aangepaste versie gemaakt voor dit onderzoek. De zes items uit de MSLQ die de mate van 

motivatie meten, zijn aangepast aan het jargon van het ILS. Het woord vak is vervangen in 

onderwijseenheid. Tevens is het eerste item Ik denk dat ik de inhoud van de onderwijseenheid 

goed kan gebruiken bij andere onderwijseenheden uitgebreid tot het item Ik denk … andere 

onderwijseenheden en het werkplekleren. Met het begrip werkplekleren worden de stages 
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bedoeld die de voltijd studenten van het ILS volgen in de verschillende studiefasen van de 

opleiding.  

!��� ��%���� �����&'�

Om inzicht te krijgen in het inter-persoonlijk leraarsgedrag wordt gebruik gemaakt van 

de VIL HO. Op de Universiteit Utrecht is een aangepaste versie van de VIL gemaakt voor het 

hoger onderwijs. De VIL (Wubbels et al., 1985) is aanvankelijk ontwikkeld voor het 

voortgezet onderwijs. De VIL is qua taalgebruik aangepast aan het niveau van 

hogeschoolstudenten. De woorden leerkracht en leerling(en) zijn vervangen door 

respectievelijk docent en student(en). Daarnaast zijn items geherformuleerd waardoor de 

stellingen meer aansluiten bij het niveau van hogeschoolstudenten. Een voorbeeld hiervan is 

het item uit de oorspronkelijke VIL De leerkracht denkt dat er gespiekt wordt vervangen in 

De docent denkt dat je oneerlijk aan je resultaten bent gekomen. Een ander voorbeeld om aan 

te tonen op welke wijze het taalgebruik, dat toepasselijk is in het voortgezet onderwijs, 

aangepast is aan het taalgebruik van het onderwijs aan een hogeschool is het item De 

leerlingen zijn bij deze leerkracht bang om het huiswerk niet af te hebben, dat in de VIL HO 

vervangen is door het item Studenten zijn bang om bij de docent(e) onvoorbereid naar de les, 

college of werkgroep te komen.  

Uit onderzoek van Van Rotterdam (2008) blijkt dat de betrouwbaarheid van alle 

sectoren niet hoog genoeg is. Dit is met name het geval bij OS-Ruimte gevend/latend en BT-

Streng. De validiteit van de VIL HO is redelijk, echter de twee dimensies nabijheid en invloed 

komen niet voldoende gedifferentieerd uit de factoranalyse bij Van Rotterdam. Met de data 

verkregen uit het onderzoek van Van Rotterdam is de VIL HO door middel van een 

factoranalyse geanalyseerd. Daarnaast is door middel van betrouwbaarheidsanalyses bekeken 

welke items verwijderd konden worden waarbij een � van minimaal .70 gehanteerd is. 

Zodoende zijn de items in aantal van 87 naar 65 teruggebracht. De items die uit de VIL HO 

zijn verwijderd zijn in bijlage 2 opgenomen. Daarnaast is het item Als studenten iets willen, 

probeert de docent(e) mee te werken, verplaatst van SO-Begrijpend naar OS-Ruimte 

gevend/latend. Uit onderzoek van Van Rotterdam blijkt dat de inter-persoonlijke profielen 

van Brekelmans en collega’s (1989) in het hoger onderwijs niet van toepassing zijn, waardoor 

deze in dit onderzoek buiten beschouwing worden gelaten. Als laatste item van de vragenlijst 

is de vraag toegevoegd om het e-mailadres in te vullen.  
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De vragenlijst is afgenomen op het ILS. Het ILS leidt studenten op tot docenten voor 

een tweedegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs. Het ILS biedt de vakken in drie 

clusters aan, zowel in een voltijdvariant als in een deeltijdvariant. Dit onderzoek heeft zich 

beperkt tot de voltijd variant van de opleidingen. In totaal zijn op het moment van afname van 

de vragenlijst 1036 voltijd studenten ingeschreven bij het ILS. De studenten hebben door 

middel van een e-mail de uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek. In de 

uitnodiging stond de link naar de website waar de studenten de vragenlijst konden invullen. In 

de uitnodiging is aangegeven dat onder de studenten die de vragenlijst geheel ingevuld 

hebben een mp3-speler werd verloot. Twee weken later is een herinneringse-mail gestuurd 

naar de studenten met het verzoek alsnog de vragenlijst in te vullen. In de herinneringse-mail 

is aangegeven dat in plaats van één mp3-speler in totaal drie mp3-spelers verloot worden. Op 

deze wijze is beoogd een hogere respons te realiseren onder de voltijd studenten. De 

vragenlijst stond op het intranet van het ILS en alleen de voltijd studenten werden gemachtigd 

om de vragenlijst in te vullen. In de verkregen data zijn een paar aanpassingen gemaakt om de 

analyses te kunnen uitvoeren. Van de zes aangepaste items van de MSLQ is het gemiddelde 

berekend en als nieuwe variabele toegevoegd. Tevens is per sector een nieuwe variabele 

toegevoegd. De hiermee verzamelde data is gebruikt voor het uitvoeren van de analyses. 

!� ��� ��	������������(���

 In deze paragraaf worden allereerst de analyses besproken die uitgevoerd zijn om 

uitspraken te kunnen doen over de respondenten en de onderzoeksgroep en de 

betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst. Vervolgens wordt ingegaan op de wijze 

waarop de analyses van de verzamelde data hebben plaatsgevonden om de onderzoeksvragen 

en de vraagstelling te kunnen beantwoorden.  

 Door middel van Chi-kwadraattoets is geanalyseerd of de respondenten een 

afspiegeling zijn van de onderzoeksgroep, waarbij onderscheid is aangebracht tussen geslacht, 

leeftijd en verdeling van de respondenten over de drie verschillende clusters waarbinnen het 

ILS de opleidingen aanbiedt. Tevens is door middel van beschrijvende statistiek een overzicht 

gegeven van de leeftijd en het geslacht van de respondenten, de verdeling tussen de twee 

soorten onderwijseenheden waarvoor studenten de vragenlijst hebben ingevuld en de 

studiefase waarin de betreffende onderwijseenheid wordt aangeboden.  
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 Een betrouwbaarheidsanalyse is uitgevoerd voor de items die de mate van motivatie 

meten van hogeschoolstudenten van de voltijd lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs. 

Deze analyse is tevens uitgevoerd voor de acht sectoren die een beeld verschaffen van het 

inter-persoonlijk leraarsgedrag. Met een factoranalyse, waarbij uitgegaan is van twee factoren, 

is de validiteit van de items van de VIL HO geanalyseerd. Vervolgens zijn de twee dimensies 

nabijheid en invloed berekend met de formule ontwikkeld door Wubbels en Brekelmans 

(2005). Naast de factoranalyse is gekeken naar de correlatie tussen de acht sectoren van de 

VIL HO.  

 De eerste onderzoeksvraag betreft de vraag of de scores op de dimensies nabijheid en 

invloed ervaren door hogeschoolstudenten van de voltijd lerarenopleiding voor het voortgezet 

onderwijs van invloed zijn op de mate van motivatie van betreffende studenten voor de 

opleiding die zij volgen. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden zijn allereerst 

spreidingsdiagrammen gemaakt om vervolgens een enkelvoudige regressieanalyse uit te 

voeren.  

 Onderzoeksvraag twee betreft of het geslacht van hogeschoolstudenten van de voltijd 

lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs van invloed is op de mate van motivatie van 

betreffende studenten voor de opleiding die zij volgen. Om de tweede onderzoeksvraag te 

beantwoorden is een onafhankelijke t-toets uitgevoerd. 

 De derde onderzoeksvraag onderzoekt of de leeftijd van hogeschoolstudenten van de 

voltijd lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs van invloed is op de motivatie voor de 

opleiding die zij volgen. Door middel van een enkelvoudige variantieanalyse is geanalyseerd 

of een verschil bestaat tussen de leeftijd van de hogeschoolstudenten en de mate van motivatie 

van betreffende studenten van de voltijd lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs.  

 Onderzoeksvraag vier luidt als volgt: “Is de soort onderwijseenheid die 

hogeschoolstudenten van de voltijd lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs volgen 

van invloed op de mate van motivatie van betreffende studenten?” De data is door middel van 

een onafhankelijke t-toets geanalyseerd, waarmee onderzoeksvraag vier beantwoord wordt. 

 In onderzoeksvraag vijf wordt onderzocht of de studiefase waarin de onderwijseenheid 

wordt aangeboden van invloed is op de mate van motivatie van hogeschoolstudenten voor de 

opleiding die zij volgen. Is het cluster van de opleiding van hogeschoolstudenten van de 

voltijd lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs van invloed op de motivatie van 
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betreffende studenten voor de opleiding die zij volgen, is onderzoeksvraag zes. De 

onderzoeksvragen vijf en zes zijn met enkelvoudige variantieanalyses geanalyseerd. 

 De vraagstelling van dit onderzoek betreft in welke mate een verband bestaat tussen 

het inter-persoonlijk leraarsgedrag van docenten uit het hoger onderwijs ervaren door de 

voltijd hogeschoolstudenten van de lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs en de 

motivatie van betreffende studenten en de invloed van student- en studiekenmerken op de 

genoemde motivatie. Aangezien onderzocht wordt of het inter-persoonlijk leraarsgedrag van 

invloed is op de mate van motivatie en de invloed van student- en studiekenmerken is een 

multipele regressieanalyse uitgevoerd. Met deze analyse wordt duidelijk in welke mate de 

onafhankelijke variabelen van invloed zijn op de afhankelijke variabele. 

"��)��
�������

 In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de respondenten en de onderzoekgroep, 

waarna de betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst wordt beschreven en vervolgens 

worden per paragraaf de resultaten van de verschillende onderzoeksvragen weergegeven.  

"����)�������

In deze paragraaf wordt allereerst beschreven in hoeverre de respondenten een 

afspiegeling zijn van de onderzoeksgroep, om vervolgens in de volgende paragraaf de 

kenmerken van de respondenten te beschrijven. 

"������'����$�������������������������

 In totaal heeft 18.3 % van de onderzoeksgroep de vragenlijst ingevuld. Dit zijn 190 

van de 1036 voltijd hogeschoolstudenten van het ILS. De lage respons kan tot gevolg hebben 

dat de steekproef geen afspiegeling is van de onderzoeksgroep, analyse hiervan toont aan dat 

de verdeling van het geslacht over de respondenten niet significant afwijkt van de verdeling 

binnen de onderzoeksgroep (Chi-kwadraat 4.47 en p < .029). De verdeling over de drie 

clusters binnen het ILS wijkt significant af van de verdeling binnen de onderzoeksgroep (Chi-

kwadraat 144.44 en p < .001). Tabel 1 geeft de verdeling van de onderzoeksgroep en de 

respondenten weer over de drie clusters.  
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Tabel 1. 
 

Verdeling onderzoeksgroep en respondenten over clusters 

 

Cluster Percentage 
onderzoeksgroep 

Percentage 
respondenten 

Mens en maatschappij 

Exact 

Moderne talen 

40.2 

17.2 

17.2 

26.8 

50.0 

23.2 

 
 

Over de verdeling van de leeftijd onder de respondenten en de onderzoeksgroep kan 

geen uitspraak worden gedaan, aangezien de leeftijden van de onderzoeksgroep niet bekend 

zijn.  

"������*����������������������

De respondenten bestaan voor 56 % van het vrouwelijk geslacht en 44 % is van het 

mannelijk geslacht. Tabel 2 laat de verdeling zien van de verschillende leeftijden, waarbij de 

studenten ouder dan 24 jaar samen zijn gevoegd, aangezien het enkele studenten betreft 

variërend in de leeftijd van 24 jaar tot en met 32 jaar.  

  
Tabel 2. 

 
Leeftijd respondenten 

 

Leeftijd in jaren N Percentage 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 en ouder 

8 

24 

33 

31 

23 

24 

28 

19 

4.2 

12.6 

17.4 

16.3 

12.1 

12.6 

14.7 

10.0 
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Van de respondenten heeft 31 % de vragenlijst ingevuld over een onderwijseenheid 

van de beroepscomponent, waarbij het gaat over drama, logopedie of onderwijskunde. 

Zodoende heeft 69 % van de respondenten de vragenlijst over een vakinhoudelijke 

onderwijseenheid ingevuld. Een vakinhoudelijk onderwijseenheid is een onderwijseenheid 

specifiek voor de opleiding die de respondent volgt. De onderwijseenheden die de 

respondenten gekozen hebben om de vragenlijst over in te vullen, worden voor 42 % 

aangeboden in de propedeusefase van de opleiding, voor 48 % aangeboden in de hoofdfase, 

studiejaar twee en drie, en voor 10 % in de eindfase.  

"����+����
�,���	������������������������������

De vragenlijst bestaat uit drie delen, te weten het algemene deel, het deel dat de mate 

van motivatie van de voltijd hogeschoolstudenten meet en het deel waarmee inzicht wordt 

verkregen in het inter-persoonlijk leraarsgedrag van de hogeschooldocenten. Uit de 

itemanalyse van de vragen die de mate van motivatie van studenten meet, komt een 

Cronbach’s � van .94.  

Om uitspraken te kunnen doen over het ervaren inter-persoonlijk leraarsgedrag is door 

middel van een itemanalyse de betrouwbaarheid van de acht sectoren berekend, welke zijn 

weergegeven in Tabel 3.  

Tabel 3.  

Betrouwbaarheid acht sectoren inter-persoonlijk leraarsgedrag 

Sector �  

BS-Leidend .92 

SB-Vriendelijk/helpend .91 

SO-Begrijpend .90 

OS-Ruimte gevend/latend .86 

OT-Onzeker .90 

TO-Ontevreden .92 

TB-Corrigerend .84 

BT-Streng .69 
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Bekeken is of de betrouwbaarheid toeneemt, indien items worden verwijderd, dit is 

echter niet het geval.  

Uit onderzoek van Van Rotterdam (2008) is gebleken dat de dimensie nabijheid 

redelijk goed wordt verklaard. Van Rotterdam komt tot de conclusie dat de dimensie invloed 

in beperkte mate wordt verklaard. De verklaarde variantie in dit onderzoek over twee factoren 

is 71.1 %. Tabel 4 geeft de rotatie over twee factoren weer. 

Tabel 4.  

Geroteerde componenten matrix over 2 factoren 

Sector Factor 
1 

Factor 
2 

BS-Leidend .57  

SB-Vriendelijk/helpend .85  

SO-Begrijpend .88  

OS-Ruimte gevend/latend .91  

OT-Onzeker  .81 

TO-Ontevreden  .81 

TB-Corrigerend  .81 

BT-Streng  .47 

 

 De VIL HO is, zoals eerder beschreven gebaseerd op het model van Leary (1957) 

waarin twee factoren worden toegepast, te weten samen en tegen. Uit de bovenstaande tabel 

zijn twee factoren af te lezen. Uit onderzoek van Wubbels en Brekelmans (2005) blijkt dat de 

twee factoren niet voldoende worden verklaard. Doordat de twee factoren samen en tegen 

verklaard zijn in dit onderzoek én de VIL HO gebaseerd is op het model van Leary (1957) 

worden tevens gedeeltelijk de factoren boven en samen verklaard. Hierdoor is in dit 

onderzoek verder gebruik gemaakt van de twee dimensies nabijheid en invloed.  

De dimensies nabijheid en invloed zijn berekend volgens de formule van Wubbels en 

Brekelmans (2005). De dimensie nabijheid is als volgt berekend: 

(0.38*BS_TOT)+(0.92*SB_TOT)+(0.92*SO_TOT)+(0.38*OS_TOT)-

(0.38*OT_TOT)-(0.92*TO_TOT)-(0.92*TB_TOT)-(0.38*BT_TOT).  
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De dimensie invloed is als volgt berekend: 

(0.92*BS_TOT)+(0.38*SB_TOT)-(0.38*SO_TOT)-(0.92*OS_TOT)-

(0.92*OT_TOT)-(0.38*TO_TOT)+(0.38*TB_TOT)+(0.92*BT_TOT).  

Beide dimensies zijn toegevoegd als variabele waarbij de score loopt van -2.6 tot 2.6. 

Naast de factoranalyse is gekeken naar de correlatie tussen de sectoren. De sectoren 

dienen het hoogst te correleren met de naastliggende sectoren, zoals weergegeven in Figuur 1. 

Tevens dient de sector het meest negatief te correleren met de tegenoverliggende sector. Tabel 

5 geeft de correlatie weer tussen de sectoren die het meest correleren en het meest negatief 

correleren.  

 Tabel 5. 

Correlatiematrix tussen sectoren: meest positieve en meest negatieve correlatie 

Sector BS SB SO OS OT TO TB BT 

BS-Leidend  .77   -.56    

SB-Vriendelijk/helpend   .88   -.63   

SO-Begrijpend  .88    -.66   

OS-Ruimte gevend/latend   .70   -.37   

OT-Onzeker -.56     .52   

TO-Ontevreden   -.66    .79  

TB-Corrigerend   -.48   .79   

BT-Streng    -.34   .61  

 

Uit de correlatiematrix valt af te lezen dat BS-Leidend het hoogst correleert met SB-

Vriendelijk/helpend (r = .77, p < .01) en het meest negatief correleert met OT-Onzeker, de 

tegenoverliggende sector (r = -.56, p <.01). Waarmee het uitgangspunt van het model van 

Leary bevestigd wordt. Hoewel elke sector het hoogst correleert met een van beide 

naastliggende sectoren, toont de analyse aan dat niet elke sector het meest negatief correleert 

met de tegenoverliggende sector, desalniettemin komen uit de correlatiematrix de twee 

dimensies samen en tegen naar voren.  



Universiteit Utrecht, Onderwijskundig ontwerp en advisering, 2009 

 

Thesis| Bjorn Vos 3038491 
 

26 

"� �����,�����������������������������������������������

Om antwoord te kunnen geven op de eerste onderzoeksvraag zijn allereerst 

spreidingsdiagrammen gemaakt voor de dimensie nabijheid en de dimensie invloed op de 

mate van motivatie, welke zijn weergegeven in Figuur 5.  

  
Figuur 5. Spreidingsdiagrammen dimensie nabijheid, dimensie invloed en mate van motivatie 

Uit de spreidingsdiagrammen valt af te leiden dat aan de voorwaarde van lineariteit 

voor het uitvoeren van de enkelvoudige regressieanalyse is voldaan. De sterkte van het 

verband tussen de dimensie nabijheid en de mate van motivatie uitgedrukt in een 

correlatiecoëfficiënt is 0.40 (p < .01). De sterkte van het verband tussen de dimensie invloed 

en de mate van motivatie uitgedrukt in een correlatiecoëfficiënt is 0.34 (p < .01). In Tabel 6 

zijn de resultaten van beide enkelvoudige regressieanalyses weergegeven.  

Tabel 6. 

Enkelvoudige regressieanalyse dimensie nabijheid en invloed en motivatie 

 Ongestandaardiseerde 

Coëfficiënten 

Gestandaardiseerde 

Coëfficiënten 

T p-waarde 

 Beta Standaardfout Beta   

Constant 4.51 .16  28.44 .00 

Dimensie nabijheid .84 .14 .40 5.93 .00 

Constant 4.88 .12  40.08 .00 

Dimensie invloed 1.38 .28 .34 4.97 .00 
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De resultaten van de onafhankelijke t-toets zijn weergegeven in Tabel 7, waarmee 

geanalyseerd is of een significant verschil bestaat tussen de twee geslachten op de mate van 

motivatie.  

Tabel 7. 

Onafhankelijke t-toets geslacht op motivatie 

 

 

 

 

  Uit Tabel 7 is af te lezen dat de mate van motivatie van hogeschoolstudenten van de 

lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs van het vrouwelijk geslacht gemiddeld 5.38 is 

en van het mannelijk geslacht 5.25 gemiddeld is, waarbij de mate van motivatie gescoord kan 

worden van nul tot zeven, respectievelijk niet gemotiveerd tot volledig gemotiveerd (t = .72; 

df = 188; p = .47 bij tweezijdige toetsing). 

"�"�����,�������-������������������

De resultaten van de enkelvoudige variantieanalyse om te analyseren of een verschil 

bestaat tussen de verschillende leeftijden van studenten op de mate van motivatie zijn 

weergegeven in Tabel 8.  

Geslacht N Gemiddelde Standaard 
afwijking 

Standaardfout 

Vrouwelijk 107 5.38 1.22 .12 

Mannelijk 83 5.25 1.19 .13 
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Tabel 8. 

Enkelvoudige variantieanalyse leeftijd op motivatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit Tabel 8 zijn de volgende resultaten af te leiden (F(7,182) = 0.57; p = .78), 

waarmee aangetoond is dat geen significant verschil bestaat tussen de leeftijdsgroepen op de 

mate van motivatie. 

"�.�����,����������������	�����������������

De resultaten van de onafhankelijke t-toets om aan te tonen of een verschil bestaat 

tussen de twee verschillende onderwijseenheden op de mate van motivatie zijn weergegeven 

in Tabel 9.  

Tabel 9. 

Onafhankelijke t-toets onderwijseenheid op motivatie 

 

 

    

 

Uit Tabel 9 is af te lezen dat de mate van motivatie van hogeschoolstudenten bij een 

onderwijseenheid van de beroepscomponent (drama, logopedie of onderwijskunde) gemiddeld 

Leeftijd in jaren N Gemiddelde Standaard 
afwijking 

Standaardfout 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 en ouder 

8 

24 

33 

31 

23 

24 

28 

19 

5.60 

5.54 

5.46 

5.18 

5.17 

5.47 

5.08 

5.26 

1.57 

1.09 

1.13 

1.45 

1.10 

0.99 

1.28 

1.24 

.56 

.22 

.20 

.26 

.23 

.20 

.24 

.28 

Onderwijseenheid N Gemiddelde Standaard 
afwijking 

Standaardfout 

Beroepscomponent 59 5.41 1.23 .16 

Vakinhoudelijk 131 5.28 1.20 .10 
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5.41 is en de mate van motivatie bij een vakinhoudelijke onderwijseenheid gemiddeld 5.28 is 

(t = .70; df = 188; p = .49 bij tweezijdige toetsing). 

"�/�����,������
���-�����������������

De resultaten van de enkelvoudige variantieanalyse waarmee geanalyseerd wordt of 

een verschil bestaat tussen de studiefasen waarin de onderwijseenheid wordt aangeboden op 

de mate van motivatie van hogeschoolstudenten van de voltijd lerarenopleiding voor het 

voortgezet onderwijs, zijn weergegeven in Tabel 10.  

Tabel 10. 

Enkelvoudige variantieanalyse studiefase op motivatie 

 

 

 

 

 

Uit Tabel 10 is af te lezen dat de gemiddelde motivatie van hogeschoolstudenten van 

de voltijd lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs voor onderwijseenheden binnen de 

propedeusefase het hoogst is en afneemt naar mate de studenten in een latere fase van de 

opleiding komen. Geen significant verschil is aangetoond tussen de verschillende studiefasen 

op de mate van motivatie (F(2,187) = 0.95; p = .39).  

"�0�����,������
������������������

De resultaten van de enkelvoudige variantieanalyse waarmee geanalyseerd is of een 

significant verschil bestaat tussen de clusters van de opleiding op de mate van motivatie van 

de betreffende studenten, zijn weergegeven in Tabel 11.  

Studiefase N Gemiddelde Standaard 
afwijking 

Standaardfout 

Propedeusefase 79 5.43 1.18 .13 

Hoofdfase 91 5.29 1.22 .13 

Eindfase 20 5.03 1.23 .28 
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Tabel 11. 

Enkelvoudige variantieanalyse clusters op motivatie 

 

 

 

 

 

Uit Tabel 11 is het gemiddelde van de verschillende clusters af te lezen, waaruit blijkt 

dat de mate van motivatie van voltijd studenten het hoogst is bij cluster moderne talen, 

gevolgd door cluster exact waarna cluster mens en maatschappij komt (F(2,187) = 1.21; p = 

.30), waarmee geen significant verschil tussen de verschillende clusters is aangetoond op de 

mate van motivatie. 

"�1�����,����������������������2������������	
���2���
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 De vraagstelling van dit onderzoek betreft in welke mate een verband bestaat tussen 

het inter-persoonlijk leraarsgedrag van docenten uit het hoger onderwijs ervaren door de 

voltijd hogeschoolstudenten van de lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs en de 

motivatie van betreffende studenten en de invloed van student- en studiekenmerken op de 

genoemde motivatie. In Tabel 12 zijn de resultaten van de multipele regressieanalyse 

weergegeven. 

Cluster N Gemiddelde Standaard 
afwijking 

Standaardfout 

Mens & maatschappij 51 5.14 1.28 .18 

Exact 95 5.33 1.14 .12 

Moderne Talen 44 5.53 1.26 .19 
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Tabel 12. 

Multipele regressieanalyse dimensie nabijheid en dimensie invloed en motivatie 

Model  Ongestandaardiseerde 

Coëfficiënten 

Gestandaardiseerde 

Coëfficiënten 

T Sig. 

  Beta Standaardfout Beta   

1 Constant 4.51 .16  28.44 .000 

 Dimensie nabijheid .84 .14 .40 5.93 .000 

2 Constant 4.28 .16  26.30 .000 

 Dimensie nabijheid .72 .14 .34 5.15 .000 

 Dimensie invloed 1.09 .27 .27 4.06 .000 

   

Uit Tabel 12 blijkt in model één een voorspellende waarde aanwezig van .40 (p < .01) 

tussen de dimensie nabijheid en de mate van motivatie van hogeschoolstudenten. Echter, in 

model twee is dimensie invloed toegevoegd en dat levert een multiple correlatie op van .48 (p 

< .01). De student- en studiekenmerken zorgen niet voor een verhoging van de voorspellende 

waarde. Uit Tabel 12 is de volgende regressievergelijking af te leiden, waarmee op basis van 

de score op dimensie nabijheid en de dimensie invloed voorspeld kan worden met een 

zekerheid van .48.  

Motivatie = 4.28 + .72 * dimensie nabijheid + 1.09 * dimensie invloed  

Nu de resultaten weergegeven zijn, wordt in het volgende hoofdstuk de conclusie 

getrokken. 

.��#����
����

 In dit hoofdstuk worden allereerst, op basis van de beschreven resultaten in hoofdstuk 

5, de conclusies op de verschillende onderzoeksvragen beschreven. Daarna volgt de conclusie 

op de vraagstelling. 

 De respondenten zijn geen afspiegeling van de onderzoeksgroep, hoewel de 

respondenten qua geslacht wel een afspiegeling zijn, echter de verdeling van de respondenten 

over de verschillende clusters komt niet overeen met de verdeling van de onderzoeksgroep 
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over de verschillende clusters. Of de respondenten qua leeftijd een afspiegeling zijn is geen 

uitsluitsel te geven, aangezien de leeftijd van de onderzoeksgroep niet bekend is..  

De betrouwbaarheid van de items die de mate van motivatie meet is voldoende net als 

de betrouwbaarheid van zeven van de acht sectoren van de VIL HO. De sector BT-Streng 

voldoet niet aan de gestelde gangbare betrouwbaarheidseis binnen de sociale wetenschap van 

een Cronbach’s � van .70. Echter, gezien de Cronbach’s � van .69 van sector BT-Streng en op 

basis van de uitkomsten van de overige betrouwbaarheidsanalyses, van de overige zeven 

sectoren en de motivatie, de factoranalyse en de correlatiematrix is de conclusie dat de 

betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst voldoende is.  

Een significant verband tussen dimensie nabijheid en de mate van motivatie van 

hogeschoolstudenten van de lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs is aangetoond. 

Evenals een significant verband tussen dimensie invloed en de mate van motivatie van 

hogeschoolstudenten van de lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs. De scores op de 

dimensies nabijheid en invloed ervaren door hogeschoolstudenten van de voltijd 

lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs zijn van invloed op de motivatie van 

betreffende studenten voor de opleiding die zij volgen. Een positieve correlatie tussen de 

dimensies nabijheid en invloed op de mate van motivatie van betreffende studenten is 

aangetoond.  

 Tussen de beide geslachten van de hogeschoolstudenten van de voltijd 

lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs is geen significant verschil aangetoond op de 

mate van motivatie van betreffende studenten. 

 Geen significant verschil is aangetoond tussen de verschillende leeftijden van 

studenten van de voltijd lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs op de mate van 

motivatie van betreffende studenten. 

 Tevens is geen significant verschil aangetoond tussen de onderwijseenheid van de 

beroepscomponent (drama, logopedie of onderwijskunde) en de vakinhoudelijke 

onderwijseenheid die hogeschoolstudenten van de voltijd lerarenopleiding voor het voortgezet 

onderwijs volgen op de mate van motivatie van betreffende studenten.  

 Het verschil tussen de propedeusefase, hoofdfase en eindfase waarin de onderwijsheid 

wordt aangeboden op de mate van motivatie van hogeschoolstudenten voor de 

lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs is niet significant. 
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 Tevens is geen significant verschil aangetoond tussen de verschillende clusters van de 

opleiding van hogeschoolstudenten van de voltijd lerarenopleiding voor het voortgezet 

onderwijs op de mate van motivatie van betreffende studenten.  

 De conclusie van dit onderzoek is dat het inter-persoonlijk leraarsgedrag, 

geoperationaliseerd met dimensie nabijheid en invloed, een voorspellende waarde heeft op de 

mate van motivatie van hogeschoolstudenten voor de voltijd lerarenopleiding voor het 

voortgezet onderwijs. Tevens is aangetoond dat het geslacht en de leeftijd van de 

hogeschoolstudenten geen voorspellende waarde hebben op de mate van motivatie voor de 

opleiding die de betreffende studenten volgen. Daarnaast is aangetoond dat de 

studiekenmerken, waaronder de soort onderwijseenheid, de studiefase waarin de 

onderwijseenheid wordt aangeboden en het cluster van de opleiding vallen, geen 

voorspellende waarde hebben op de mate van motivatie van hogeschoolstudenten voor de 

voltijd lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs.  

/��%���
�����

De gevonden resultaten en de getrokken conclusie worden in dit hoofdstuk kritisch 

bediscussieerd. 

Een verklaring voor het feit dat in dit onderzoek twee factoren worden verklaard en dit 

in vorig onderzoek niet mogelijk was, kan liggen in het de verbetering van de VIL HO. De 

betrouwbaarheid is verhoogd net als de validiteit 

Uit dit onderzoek blijkt de voorspellende waarde van de dimensies nabijheid en 

invloed op de mate van motivatie van hogeschoolstudenten van de voltijd lerarenopleiding 

voor het voortgezet onderwijs. Dit geeft aan dat hogeschooldocenten zorg moeten dragen voor 

een hoge mate van nabijheid en een hoge mate van invloed. Zij moeten zich zowel leidend als 

vriendelijk/helpend opstellen naar studenten om zodoende een hoge score op de mate van 

motivatie te verkrijgen bij de hogeschoolstudenten. De vraag is of de hogeschooldocenten 

hiervan op de hoogte zijn.  

De conclusie van dit onderzoek is echter niet breed generaliseerbaar, dit komt door de 

volgende punten. 

Allereerst is gebleken dat de respondenten geen afspiegeling zijn van de 

onderzoeksgroep. Dit is te verklaren door de lage respons. Hierdoor is het niet mogelijk de 
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gevonden resultaten te generaliseren naar de gehele onderzoeksgroep. De lage respons is 

mede te wijten aan het tijdsspanne waarbinnen dit onderzoek afgerond diende te worden. Om 

deze reden is gekozen voor het digitaal verzamelen van de onderzoeksgegevens. Wellicht had 

de respons vergroot kunnen worden door de vragenlijst schriftelijk af te nemen, echter gezien 

het tijdsspanne is hier niet voor gekozen. 

Een tweede opmerking met betrekking tot de onderzoeksgroep betreft het feit dat de 

vragenlijsten alleen zijn afgenomen bij het ILS en niet bij de andere opleidingen binnen de 

HAN, zo ook niet bij overige voltijd lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs in 

Nederland. De gevonden resultaten zijn hierdoor niet generaliseerbaar naar andere HBO 

opleidingen van de HAN of overige hogescholen in Nederland.  

Naast de lage mate van generaliseerbaarheid van het onderzoek zijn ook de volgende 

aspecten, met betrekking tot de afbakening van het onderzoek het bediscussiëren waard.  

Allereerst is het opmerkelijk te noemen dat geen van de student- en of 

studiekenmerken een voorspellende waarde heeft op mate de motivatie van studenten. Terwijl 

deze onderzoeksvragen op basis van onderzoek plausibel werden geacht (den Brok et al., 

2002). Een reden hiervoor kan liggen in het feit dat het onderzoek heeft plaatsgevonden 

binnen een beroepsopleiding, waar studenten bewust voor hebben gekozen.  

Daarnaast is specifiek gekozen voor het onderzoeken van het verband tussen inter-

persoonlijk leraarsgedrag en de motivatie van studenten. Inter-persoonlijk leraarsgedrag is 

slechts één van de aspecten die de motivatie van studenten beïnvloed. Gedegen onderzoek 

naar de overige aspecten die de motivatie van studenten in het hoger onderwijs beïnvloeden, 

verdient dan ook de aandacht. Binnen de scope en tijdsspanne van dit onderzoek is dat echter 

niet mogelijk gebleken.  

Tenslotte nog een opmerking met betrekking tot de betrouwbaarheid van het 

onderzoek. In dit onderzoek was de betrouwbaarheid van sector BT-Streng .69. Dit is een 

betrouwbaarheid die niet voldoet aan de binnen de sociale wetenschap gangbare 

betrouwbaarheidseis van .70. Uitspraken op basis van deze betrouwbaarheid dienen daartoe 

kritisch in ogenschouw genomen te worden.  
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 Naar aanleiding van de conclusie en daarop aansluitende discussie kunnen de volgende 

aanbevelingen geformuleerd worden. 

Allereerst is het aan te bevelen te onderzoeken in hoeverre hogeschooldocenten weten 

welk inter-persoonlijk leraarsgedrag zij vertonen en daarnaast welk effect dit heeft op de 

motivatie van studenten. Vervolgens is het interessant om hen op de hoogte te stellen van 

effectief inter-persoonlijk leraarsgedrag om zodoende de mate van motivatie van 

hogeschoolstudenten te verhogen. Dit zou wellicht kunnen door middel van een cursus voor 

hogeschooldocenten. 

In vervolgonderzoek dient gestreefd te worden naar een hogere respons. Voor de 

gegevensverzameling dient voldoende tijd beschikbaar te zijn en dient bovendien kritisch 

gezocht te worden naar een wijze van dataverzameling die een zo hoog mogelijke respons 

genereert.  

Zoals gezegd is dit onderzoek uitgevoerd op één van de hogescholen in Nederland, 

binnen één specifieke opleiding. Indien het onderzoek tevens uitgevoerd wordt op meerdere 

hogescholen en met betrekking tot verschillende HBO opleidingen kan een meer betrouwbaar 

en valide conclusie gegeven worden, waardoor de mate van generaliseerbaarheid van het 

onderzoek verhoogd wordt. 

De vierde aanbeveling heeft betrekking op slechts het kleine gedeelte van motivatie 

dat verband houdt met inter-persoonlijk leraarsgedrag. Om een goed beeld te krijgen van de 

aspecten die motivatie beïnvloeden dient, naast onderzoek over de invloed van inter-

persoonlijk leraarsgedrag, tevens onderzoek naar deze overige aspecten uitvoerig de aandacht 

te krijgen  

Ten slotte kan door vervolgonderzoek de betrouwbaarheid van sector BT-Streng 

verhoogd worden, waardoor de uitspraken meer betrouwbaar en valide worden.  



Universiteit Utrecht, Onderwijskundig ontwerp en advisering, 2009 

 

Thesis| Bjorn Vos 3038491 
 

36 

�������

�������

Amelsvoort, J. van (1999). Perspective on instruction, motivation and self-regulation. [In 

 Dutch] Unpublished Doctoral Dissertation. Nijmegen: Katholieke Universiteit 

 Nijmegen.  

Brekelmans, M. (1989). Interpersonal teacher behaviour in the classroom. Utrecht: W.C.C. (in 

 het Nederlands). 

Brekelmans, M., Wubbels, Th. & Créton H.A. (1989). Een typologie van leerlingpercepties

 van leraarsgedrag. Pedagogische Studiën. 66. 315-326. 

Déci, E.L. & Ryan, R.M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human 

  behavior, Plenum Press, New York. 

Den Brok, P. (2001). Teaching and student outcomes: A study on teachers’thoughts and 

 actions from an interpersonal and a learning activities perspective. Utrecht: WCC. 

Den Brok, P., Brekelmans, M., Levy, J., & Wubbels, Th. (2002). Diagnosing and improving 

 the quality of teachers’ interpersonal behavior. The international journal of Education 

 Management. 16(4). 176-184. 

Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2005). Effectief leren. Houten: Noordhoff Uitgevers B.V. 

Hoeven, J. van der (2005). Leercoaching in het beroepsonderwijs. Begeleider. Een kapstok 

 voor competentiegericht leren en ontwikkelen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 

Hooymayers, H.P., Wubbels, Th., Créton, H.A., & Holvast, A.J.C.D. (1982). Een model voor 

 interactioneel leraarsgedrag in het bijzonder gericht op de sfeer in de klas. 

 Pedagogisch Tijdschrift Forum voor Opvoedkunde, 7, 108 – 121. 

Leary, T. (1957). An interpersonal diagnosis of personality. New York: Ronald Press 

 Company. 

Likert, R. (1932), "A Technique for the Measurement of Attitudes", Archives of 

 Psychology 140: p 1-55 

Murphy, P.K., Alexander, P.A. (2000). A Motivated Exploration of Motivation Terminology. 

 Contemporary Educational Psychology 25, pp. 3-53.  



Universiteit Utrecht, Onderwijskundig ontwerp en advisering, 2009 

 

Thesis| Bjorn Vos 3038491 
 

37 

Pintrich, R. R., & Groot, E. V. de. (1990). Motivational and self-regulated learning  

 components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 

 82, 33-40. 

Rotterdam, M. van. (2008). De ideale docent in het hoger onderwijs. Ongepubliceerde

 scriptie, Universiteit van Utrecht, Utrecht. 

Ryan, R.M. & Déci, E.L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and 

 New Directions. Contemporary educational psychology, 25, 1, pp: 54-67 

Watzlawick, P., Beavin, J. H., & Jackson, D. (1967). The pragmatics of human 

 communication. New York: Norton. 

West, J. (2002). Motivation and access to help: The influence of status on one child’s 

 motivation for literacy learning. Reading & Writing Quarterly, 18, 205–229. 

Wubbels, Th. & Brekelmans, M. (2005). Two decades of research on teacher-student 

 relationships in class. International journal of educational research, 43, 6-24.  

Wubbels, Th., Créton, H. A. & Hooymayers, H. P. (1985). Discipline problems of beginning 

 teachers, interactional teacher behavior mapped out. Abstracted in Resources in 

 Education, 20, 12, p. 153, ERIC document 260040. 



Universiteit Utrecht, Onderwijskundig ontwerp en advisering, 2009 

 

Thesis| Bjorn Vos 3038491 
 

38 

 

+�������

+�������������������

1. Wat is je geslacht?  

 Vrouwelijk 

 Mannelijk 

2. Wat is je leeftijd? (in jaren) 

       

3. Welke lerarenopleiding volg je? 

Kies je opleiding 

4. In welk jaar ben je begonnen met de opleiding? 

       

5. Maak een keuze of je de rest van de vragenlijst gaat invullen over  

 een vakinhoudelijke onderwijseenheid  

 OF  

 een beroepscomponent onderwijseenheid (drama, logopedie of onderwijskunde) 

  Vakinhoudelijke onderwijseenheid 

  Beroepscomponent onderwijseenheid (drma logopedie of onderwijskunde) 

6. Naam van de onderwijseenheid is: 

       

7. Het studiejaar waarin de onderwijseenheid wordt aangeboden is: 

 Kies studiejaar 
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MOTIVATIE  

Geef aan in welke mate de onderstaande stellingen op jou van toepassing zijn,  

waarbij -- niet van toepassing is en ++ zeer van toepassing is 

 - -      +/-   ++ 

8. Ik denk dat ik de inhoud van de onderwijseenheid goed 

kan gebruiken bij andere onderwijseenheden en het 

werkplekleren 

       

9. Ik vind het belangrijk om te leren werken met de inhoud 

van de onderwijseenheid 

       

10. Ik ben zeer geïnteresseerd in het leren werken met de 

inhoud van de onderwijseenheid 

       

11. Ik vind het nuttig om te leren werken met de inhoud van 

de onderwijseenheid 

       

12. Ik vind het leuk om te leren werken met de inhoud van 

de onderwijseenheid 

       

13. Ik vind het belangrijk om te begrijpen hoe je met de 

inhoud van de onderwijseenheid moet werken 

       

 

INTERPERSOONLIJK LERAARSGEDRAG  

Geef aan in welke mate de onderstaande stellingen van toepassing zijn op de docent van de 

onderwijseenheid.  

Het gaat hier om de onderwijseenheid die jij voor deze vragenlijst hebt uitgekozen. 

 N
ooit 

 

Som
s 

 

A
ltijd 

14. De docent(e) toont belangstelling voor studenten.      

15. Bij de docent(e) krijg je de ruimte.      

16. Als je moeite hebt met de stof, heeft de docent(e) daar 

begrip voor. 

     

17. Bij de docent(e) hebben studenten een eigen inbreng.      

18. De docent(e) is vriendelijk tegen studenten.      

19. De docent(e) helpt je bij je studie.      
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20. De docent(e) geeft studenten hun zin.      

21. De docent(e) doet of studenten niets weten.      

22. De docent(e) laat zich door studenten beïnvloeden.      

23. Als studenten iets willen, probeert de docent(e) mee te 

werken. 

     

24. Er valt met de docent(e) te praten.      

25. In zijn/haar lessen, werkgroepen, colleges kunnen 

studenten zelf veel beslissen. 

     

26. De docent(e) maakt een ontevreden indruk.      

27. De docent(e) wil niet in de rede worden gevallen.      

28. De docent(e) kan kwaad worden.      

29. Als je het met de docent(e) oneens bent dan kan je dat 

met hem/haar bespreken. 

     

30. De docent(e) staat open voor suggesties van studenten.      

31. De docent(e) stelt zich coöperatief op.      

32. De docent(e) wordt onverwacht kwaad.      

33. De docent(e) vindt snel iets fout.      

34. De docent(e) gaat uit van de goede bedoelingen van 

studenten. 

     

35. Bij de docent(e) moet het rustig zijn in zijn/haar lessen, 

werkgroepen, colleges. 

     

36. De docent(e) vertrouwt studenten.      

37. De docent(e) houdt de aandacht vast.      

38. De docent(e) stelt hoge eisen aan studenten.      

39. De docent(e) zegt dat studenten weinig presteren.      

40. De docent(e) denkt dat je oneerlijk aan je resultaten bent 

gekomen. 

     

41. De docent(e) maakt een indruk niet te weten wat te doen.      

42. De docent(e) denkt dat studenten de kantjes ervan af 

lopen. 

     

43. De docent(e) maakt een sombere indruk.      

44. De docent(e) maakt een onzekere indruk.      
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 N
ooit 

 

Som
s 

 

A
ltijd 

45. De docent(e) is bereid iets opnieuw uit te leggen.      

46. Bij de docent(e) kan je je gang gaan.      

47. De docent(e) kan onberekenbaar uitvallen.      

48. De docent(e) maakt opmerkingen die ten koste gaan van 

studenten. 

     

49. De docent(e) gelooft je niet op je woord.      

50. Je leert veel bij de docent(e).      

51. De docent(e) stelt veel regels.      

52. De docent(e) is soepel voor studenten.      

53. Als je een fout maakt, wordt de docent(e) ongeduldig.      

54. De docent(e) legt duidelijk uit.      

55. De docent(e) is iemand waarop je kan rekenen.      

56. De docent(e) kan tegen een grapje.      

57. De docent(e) is deskundig op zijn/haar vakgebied.      

58. De docent(e) reageert agressief.      

59. De docent(e) hanteert strenge normen.      

60. De docent(e) is achterdochtig.      

61. De docent(e) vertelt enthousiast over zijn/haar 

vakgebied. 

     

62. De docent(e) is gemakkelijk op een dwaalspoor te 

brengen. 

     

63. Als de docent(e) kwaad is, dan merk je dat.      

64. De docent(e) laat zich door studenten inpakken.      

65. De docent(e) heeft weinig in te brengen.      

66. De docent(e) heeft een prettige sfeer in zijn/haar lessen, 

werkgroepen, colleges. 

     

67. De docent(e) is sarcastisch.      

68. De docent(e) kan boeiend onderwijs geven.      

69. Met de docent(e) kan je makkelijk onenigheid krijgen.      

70. De docent(e) vindt veel goed.      

71. De docent(e) kan goed leiding geven.      
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72. De docent(e) is kritisch.      

73. Studenten zijn bang om bij de docent(e) onvoorbereid 

naar de lessen, werkgroepen, colleges te komen. 

     

74. De docent(e) geeft snel toe.      

75. De docent(e) treedt aarzelend op.      

76. De docent(e) is geduldig.      

77. Bij de docent(e) is het moeilijk om het goed te doen.      

78. De docent(e) treedt zelfverzekerd op.      

79. De docent(e) treedt slap op.      

Vul hieronder je emailadres in om kans te maken op 1 van de 3 mp3-spelers! 

      

De uitkomsten van het onderzoek worden in alle vertrouwelijkheid behandeld en de resultaten van het 

onderzoek zullen niet naar individuele studenten herleiden worden! 

Heel erg bedankt voor het invullen van de vragenlijst! 

Groeten Bjorn Vos 

 

+��������������������������
�������&'�

 Verwijderde vragen uit de VIL HO onderverdeeld per sector. 

Sector Boven Samen 

- De docent(e) heeft overwicht 
- De docent(e) ziet wat er in zijn/haar les, werkgroepen, colleges gebeurt 
- Je weet precies wat je van de docent(e) kan verwachten 
- De docent(e) bepaalt wat er zijn/haar les, werkgroepen, colleges gebeurt 

Sector Samen Boven 

- De docent(e) heeft gevoel voor humor 
- De docent(e) vindt het belangrijk dat studenten de stof begrijpen 

Sector Samen Onder 

- De docent(e) vindt het vervelend om conflicten met studenten te hebben 

Sector Onder Samen 

- Je hebt bij de docent(e) een eigen verantwoordelijkheid 
- Of je de les, werkgroepen, colleges voorbereidt, kan je zelf bepalen 
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- De docent(e) gaat in zijn/haar les, werkgroepen, colleges voorbij aan rumoer van 
studenten 

Sector Onder Tegen 

- De docent(e) verontschuldigt zich snel 
- De docent(e) is afwachtend 
- De docent(e) is voor een goed verloop van zijn/haar les, werkgroepen, colleges 

afhankelijk van de medewerking van studenten 

Sector Tegen Onder 

- De docent(e) probeert je voor schut te zetten 
- De docent(e) is humeurig 
- De docent(e) dreigt met sancties 
- De docent(e) maakt een wantrouwende indruk 

Sector Tegen Boven 

- De docent(e) laat goed merken als je een fout hebt gemaakt 

Sector Boven Tegen 

- De docent(e) bepaalt wanneer studenten wat mogen inbrengen 
- De docent(e) is iemand waar studenten ontzag voor hebben 
- De docent(e) behandelt je schools 

 


