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Voorwoord 

 

Studiehuis, Tweede Fase, profielwerkstuk, samenwerken en begeleiding, zijn voor mij en 

voor veel van mijn jaargenoten termen die herinneren aan een schoolperiode in het voortgezet 

onderwijs. We waren de eerste lichting studenten die met deze nieuwe onderwijsvorm te 

maken kregen. Zeer kritisch keken we naar de veranderingen en vooral naar de docenten die 

de nieuwe ideeën naar ons moesten communiceren. Mijn interesse om de meningen en 

wensen van leerlingen over een belangrijk onderdeel van het studiehuis, de begeleiding van 

het samenwerkend leren, in kaart te brengen was groot. Mijn nieuwsgierigheid naar de 

uitkomsten nog meer. Met veel plezier heb ik daardoor aan deze masterthesis kunnen werken. 

Onderzoek doen naar de begeleiding van docenten, laat je nog bewuster naar je eigen 

begeleider kijken. De begeleiding heb ik als zeer prettig ervaren. Begeleiding die aansloot op 

de behoeften en wensen van de student. Met genoegen noem ik hier de naam van mijn 

begeleider Jeroen Janssen. De beleving van de begeleiding en van het onderzoek zelf werd 

ook beïnvloed door andere factoren. Erg belangrijk was de interesse van een groot aantal 

scholen en de tijd die zij vrijmaakten om mee te doen aan dit onderzoek. Dankzij de moeite 

die de leerlingen namen om de grote vragenlijst in te vullen, zijn er veel gegevens 

beschikbaar gekomen. Familie en vrienden waren tijdens het verwerkingsproces van grote 

waarde. Zij vormden een welkome afwisseling met de eenzame uren achter de computer. Hun 

vertrouwen, vragen en opmerkingen waren een stimulans om tot een goed resultaat te komen. 

 

Rieke van den Hout 
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Samenvatting 

 

In dit onderzoek is beschreven wat leerlingen van de begeleiding bij het samenwerkend leren 

vinden. Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van samenwerkend leren op de 

leerresultaten, de geschikte vormen van begeleiden en de ervaringen van docenten. Vrij 

weinig is bekend over de ervaringen en behoeftes van leerlingen. In dit onderzoek staan de 

percepties van leerlingen centraal. Aan de hand van de volgende onderzoeksvraag worden 

deze belicht: Hoe ervaren leerlingen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs de 

begeleiding van docenten bij het samenwerken aan hun profielwerkstuk? 

Op zeven verschillende scholen voor voortgezet onderwijs is onder 397 leerlingen een 

vragenlijst afgenomen. De leerlingen uit havo- en vwo-klassen werkten in groepjes van twee 

of meer leerlingen aan hun profielwerkstuk. Uit analyse van ingevulde vragenlijsten, bleek 

dat de leerlingen graag meer begeleiding zouden krijgen dan nu het geval was. De ervaringen, 

wensen en tevredenheid van leerlingen bleken te worden bepaald door verschillende 

leerlingkenmerken (bijvoorbeeld studiestijl). Het verschilt per leerling welk soort begeleiding 

(bijvoorbeeld begeleiding op een bepaald gebied, de mate van sturing of het soort 

docentgedrag) wordt waargenomen. 
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1. Inleiding 

 

Samenwerkend leren wordt door Johnson en Johnson (2008) een van de succesverhalen van 

zowel de psychologie als het onderwijs genoemd. Deze vorm van leren is verspreid over de 

gehele wereld, terug te vinden in alle soorten onderwijs en wordt verwerkt in allerlei vormen 

van materiaal.  

In wetenschappelijk onderzoek is er veel aandacht voor het samenwerkend leren. De eerste 

onderzoeken halverwege de jaren ‘60 richtten zich voornamelijk op de vele sociale en 

onderwijskundige voordelen die samenwerkend leren biedt. De laatste twee decennia is de 

aandacht verschoven naar de factoren die de samenwerking beïnvloeden. In recent onderzoek 

ligt de nadruk op de rol van die leraar bij de samenwerking speelt (Gillies, Ashman & 

Terwel, 2008). De vraag speelt wat een docent doet of kan doen om het 

samenwerkingsproces te stimuleren. 

Een onderwijsvernieuwing in Nederland waarin het samenwerkend leren een grote plaats 

inneemt is het studiehuis. Deze vernieuwing is in 1998 doorgevoerd, maar door de jaren heen 

gewijzigd en bijgesteld (Veugelers & Zijlstra, 2007). De visie op de rol van de docent is even 

hard mee veranderd. Een docent van het Berlage Lyceum in Amsterdam zegt daarover het 

volgende: “In 1998 werd begeleiden wel gezien als een fascinerende en nieuwe rol voor de 

docent. Tegenwoordig komt de term begeleiden in de media er nogal slecht vanaf.” (Kruijer, 

2007). Dit veranderde beeld is niet vreemd, hoewel de meeste docenten positief tegen de 

vernieuwing aankijken, geven veel van hen aan hun nieuwe rol niet eenvoudig te vinden 

(Bolhuis, 2000; Van der Schaaf, 2000).  

Opvattingen en denkbeelden van docenten over de onderwijspraktijk beïnvloeden het 

daadwerkelijke lesgeven (Bolhuis & Voeten, 2004; Könings, 2007). In dit kader is het 

belangrijk dat hoe de docent zijn begeleidende rol ervaart verder in kaart gebracht wordt. Het 

onderzoek van Van Kampen (2008) is hiervan een voorbeeld. 

Het is te beperkt om naar de docent alleen te kijken. De rol van de student is minstens zo 

belangrijk. Deze wordt vaak alleen als de consument van onderwijsmethoden gezien. Een 

mening over de methoden wordt zelden gevraagd (Könings, 2007). Verwachtingen en 

waarnemingen van en denkbeelden over de leeromgeving hebben grote invloed op hoe 

leerlingen met de leerstof, de leermethode en de docent omgaan (Bolhuis & Voeten, 2004; 

Den Brok, Bergen, Stahl & Brekelmans, 2004; Entwistle, 1991; Könings, 2007; Levy, Den 

Brok, Wubbels & Brekelmans, 2002).  
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Welke mening leerlingen over de begeleiding bij het samenwerkend leren hebben, is niet 

bekend. In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs voor havo en vwo werken leerlingen 

in groepjes aan het profielwerkstuk. De visie van de leerlingen over de begeleiding hiervan 

staat in dit onderzoek centraal. Onderzocht wordt wat de ervaringen en wensen van leerlingen 

zijn ten opzichte van de begeleiding bij het samenwerkend leren. 
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2. Theoretisch kader 

 

2.1 Docentbegeleiding 

De begeleiding van de docent bij het samenwerkend leren is belangrijk voor het goed 

verlopen van het samenwerkingsproces. Van Kampen (2008) draagt vier redenen aan waarom 

de begeleiding van het samenwerkend leren zo belangrijk is. Zij noemt (1) dat optimaal 

coachen en begeleiden in het voordeel is van de leervaardigheden van de leerling, (2) dit de 

interactie tussen de leerlingen bevordert, (3) het leren van de leerlingen motiveert, stuurt en 

faciliteert en (4) leerlingen stimuleert om op constructieve, zelfsturende, contextuele en 

samenwerkende manier te leren.  

Hoewel de rol van de docent in het samenwerkend leren proces niet onderschat mag worden, 

is er vrij weinig onderzoek naar deze rol gedaan (Gillies & Boyle, 2008; Van Kampen, 2008; 

Webb, 2008). Gillies en Boyle (2008) opperen dat deze onderbelichte rol misschien het 

gevolg is van de opvatting dat de docent de “guide on the side” is. De docent wijst leerlingen 

er in deze benadering alleen op dat ze van elkaar moeten leren, in plaats van dat hij iets 

overbrengt vanuit een leermodel. Inhoudelijke begeleiding van de docent, zoals het 

stimuleren van leerlingen om gedachten uit te wisselen en hen te wijzen op het belang van 

doorvragen, heeft een positieve invloed op het leerproces (Webb et al., 2008). Het geven van 

goede begeleiding bij samenwerkend leren is niet vanzelfsprekend. Docenten moeten hier 

vooraf in worden getraind, bijvoorbeeld tijdens een cursus (Gillies & Boyle, 2008). 

 

2.1.1 Gebieden van de begeleiding 

Begeleiden gaat verder dan alleen het uitleggen van de lesstof of communiceren over 

inhoudelijke onderwerpen. De begeleiding kan zich ook richten op het soepel laten verlopen 

van het groepsproces of het leren plannen van de leertaken. Een docent kan op meerdere 

gebieden begeleiden. Het gebied waarop de nadruk gelegd wordt, verschilt per onderwerp en 

per docent. Van Kampen (2008) heeft onderzoek gedaan naar de visie van de docenten op 

hun begeleidende rol. Ze noemt in navolging van De Lièvre, Depover en Dillenbourg (2006) 

vijf gebieden waarop de docent de leerling bij het samenwerken kan begeleiden: cognitief, 

affectief, metacognitief, sociaal en organisatorisch. Ze plaatst het motiverende aspect bij het 

affectieve aspect samen en voegt het sociale aspect toe. De administratieve en technische 

support, die van toepassing zijn op online samenwerking, worden vervangen door het 

organisatorische aspect.  
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Het cognitieve begeleidingsgebied wordt door Vermunt (1996) gezien als één van de drie 

leerfuncties. De leeractiviteit van de leerling en de instructie moeten op elkaar afgestemd zijn 

om tot een goed leerproces te kunnen komen. Op het cognitieve gebied ligt de nadruk op de 

inhoud en bijbehorende denkactiviteiten als: relateren, structureren, analyseren, concretiseren, 

memoriseren, kritisch verwerken en selecteren (ibid). Leerlingen wisselen tijdens het 

samenwerken informatie uit, stellen elkaar vragen en geven suggesties (Jehn & Shah, 1997). 

De docent begeleidt door te ordenen en door het hanteren van de juiste methoden en 

werkwijzen (De Lièvre et al., 2006). In de nieuwe vormen van leren gaat het niet meer in de 

eerste plaats om de inhoud, maar om de totale competenties van kennis, vaardigheden en 

houding (Tillema, Kessels & Meijers, 2000). Toch lijken docenten met het cognitieve 

begeleidingsgebied het best uit de voeten te kunnen. Ze zien als groot voordeel van 

samenwerken het positieve resultaat op het cognitieve aspect; meer diepgang en een hoger 

leerrendement. In zowel de voorbereiding als tijdens het proces is vooral voor dit aspect 

aandacht. Er is bijvoorbeeld veel aandacht voor het opstellen van onderzoeksvragen en het 

doornemen van de inhoud. Vorderingen op het cognitieve gebied zijn voor de docenten het 

meest eenvoudig bij te houden en ook in de toetsing kunnen ze hiermee het best uit de voeten 

(Van Kampen, 2008). 

Het affectieve begeleidingsgebied is de tweede leerfunctie die Vermunt (1996) noemt. Het 

gaat om het omgaan met gevoelens die tijdens het leerproces een rol spelen en die het 

leerresultaat kunnen beïnvloeden. De Lièvre en collega’s (2006) zien het als taak van de 

docent om de leerlingen aan te moedigen en ondersteunen bij bijbehorende activiteiten als 

zelfmotivatie, toeschrijven van leerresultaten aan de juiste oorzaak, mening geven over de 

leertaak en het kunnen omgaan met blokkerende emoties (Vermunt, 1996). Docenten vinden 

het begeleiden van leerlingen op het affectieve gebied niet eenvoudig. Deze begeleiding zien 

zij ook niet als hun eerste prioriteit. Veel docenten noemen als probleem dat leerlingen 

aangeven liever individueel te werken. Wanneer leerlingen wel enthousiast zijn of worden, 

ervaren docenten de begeleiding op dit gebied als motiverend (Van Kampen, 2008). 

Het metacognitieve begeleidingsgebied is de derde leerfunctie die Vermunt (1996) noemt. 

Het reguleren van de cognitieve en affectieve activiteiten, hoort bij dit gebied. Dit kan gedaan 

worden door te oriënteren op de leertaak, het bijhouden van vorderingen op de planning, de 

oorzaak van moeilijkheden opsporen en het leerproces zo nodig bijstellen (ibid). Wanneer 

leerlingen samen het proces coördineren en wanneer er voldoende communicatie is, dan heeft 

dan een positief effect op de kwaliteit van het werk (Erkens, Jaspers, Prangsma & Kanselaar, 

2005). De vaardigheden om metacognitieve activiteiten te volbrengen, moeten docenten de 
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leerlingen helpen te ontwikkelen (De Lièvre, et al., 2006). Uit het onderzoek van Van 

Kampen (2008) blijkt niet in hoeverre docenten dit daadwerkelijk doen.  

Het sociale begeleidingsgebied wordt veel aangehaald in literatuur met een sociaal-

constructivistische basis. Leren kan volgens die visie niet losgezien worden van de context. 

Leerlingen observeren en nemen deel aan elkaars intellectuele activiteiten (Windschitl, 2002). 

Door Van Kampen (2008) wordt het sociale aspect van het leren aan de leerfuncties van 

Vermunt (1996) toegevoegd. Van de docent mag verwacht worden dat hij de leerlingen helpt 

bij het expliciet maken en delen van hun ideeën en het samen construeren van de kennis 

(Windschitl, 2002). Uit het onderzoek van Van Kampen (2008) blijkt dat slechts een derde 

van de docenten bij de voorbereiding aandacht aan het sociale aspect besteedt. De overige 

groep docenten bespreekt niet met de leerlingen wat samenwerkend leren inhoudt of hoe ze 

dit het best vorm kunnen geven. In het verloop van het proces besteedt de helft van de 

docenten aandacht aan de sociale aspecten van het samenwerken. 

Het organisatorische begeleidingsgebied is het laatste gebied dat aan de leerfuncties kan 

worden toegevoegd (Van Kampen, 2008). Het ordenen van het leerproces, de planning ervan, 

rekening houden met regels en verwachtingen, het maken van afspraken, behoren hiertoe 

(Bolhuis & Voeten, 2001). De begeleiding van de docent ligt in het stapsgewijs 

zelfstandigheid bijbrengen en dit op een geordende wijze doen. Voorbeelden zijn het stellen 

van vragen, bespreken van studiebenaderingen en het leerproces (ibid). De leerlingen worden 

hierin steeds zelfstandiger. Wel blijft het organiseren en overzien van het gehele proces bij de 

docent. Juist met dit begeleidingsgebied hebben docenten moeite (Van Kampen, 2008). De 

organisatie van de begeleiding kost erg veel tijd, het is een onrustige manier van werken en 

individuele leeropbrengsten worden als moeilijk meetbaar gezien. De meerderheid van de 

docenten geeft wel degelijk aan te begeleiden op dit gebied. Zij doen dit door het bespreken 

van regels en het maken van afspraken. 

 

2.1.2 Hoe de docent begeleidt 

Wanneer leerlingen samenwerken aan een opdracht, moeten ze er zorg voor dragen dat ze 

alle belangrijke leeractiviteiten die voor die opdracht van belang zijn, vervullen (Van der 

Schaaf, 2000). Voorbeelden van leeractiviteiten zijn oriënteren, strategie bepalen, beheersen 

van gevoelens tijdens het leren, kennisverwervende vaardigheden, uitvoeren en evalueren. 

Docenten kunnen hier in verschillende mate sturing aan geven. Er kan een onderscheid 

gemaakt worden tussen (1) sterke docent sturing, (2) gedeelde docent sturing en (3) weinig 
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docent sturing (Van der Schaaf, 2000). De mate van sturing kan verschillen. Hoe 

zelfstandiger leerlingen worden, hoe minder sturing van de docent ze nodig hebben.  

Johnson en Johnson (2008) vinden de vorm van de groep waarin de samenwerking 

plaatsvindt van belang voor de manier waarop de docent begeleidt. Bij het werken aan het 

profielwerkstuk werken leerlingen in groepen die Johnson en Johnson als een coöperatieve 

basisgroep omschrijven. De leerlingen werken voor langere periode in een dergelijke groep, 

ze dragen er zelf zorg voor dat iedereen vooruitgang boekt, ze wijzen elkaar op 

verantwoordelijkheden en ze ondersteunen en stimuleren elkaar.  

De begeleidende taak van de docent wordt door Johnson en Johnson (2008) gezien in het 

structureren van het samenwerkingsproces. Ze noemen vijf basiselementen die in orde 

moeten zijn: (1) positieve wederzijdse afhankelijkheid, de leerlingen leren van elkaar (2) 

individuele verantwoordelijkheid, iedere leerling levert een zichtbare bijdrage  (3) directe 

interactie, evenwichtige verhouding van gespreksdeelname (4) samenwerkingsvaardigheden, 

vaardigheden als luisteren en helpen, en (5) evaluatie van het groepsproces, reflectie op de 

vier voorgaande punten en vervolg aanpak. Docenten wijzen de leerlingen vooraf en tijdens 

het samenwerkingsproces op deze punten. 

Webb en collega’s (2008) die het verder uitwerken van de gewenste docentactiviteiten 

bepleiten, stellen de betrokkenheid van de docent voorop. In hun onderzoek naar hoe 

docenten ervoor zorgen dat leerlingen hun ideeën en gedachten met elkaar delen, blijken er 

verschillen te zijn in de aanpak van de docenten. Docenten die de leerlingen steeds opnieuw 

uitnodigen tot uitleggen en dit uitvoerig doen (of het nu goed of fout is) zorgen er voor dat 

uiteindelijk alle leerlingen in staat zijn hun gedachten uit te leggen. Dit in tegenstelling tot de 

leerlingen die weinig aangezet worden tot het geven van verklaringen. 

De verbale interactie tussen leerlingen, wordt als zeer belangrijk voor het goed verlopen van 

de samenwerking gezien (Gillies & Boyle, 2008; Hertz-Lazarowitz, 2008; King, 2008; Webb, 

2008; Webb, Franke, Ing, Chan, De, Freund & Battey, 2008). Het geven van uitleg, het 

ontvangen van uitleg, of het uitwisselen van andere informatie, wordt als essentieel voor het 

samenwerkingsproces ervaren. Zo ziet King (2008) de interactie als middel om het hogere-

orde denken en leren te ontwikkelen. Webb (2008) benadrukt dat het geven en ontvangen van 

uitleg ervoor zorgt dat de groepsleden werkelijk leren. Deze vorm van interactie zorgt ervoor 

dat de leerlingen fouten in hun eigen redenatie kunnen opsporen (Webb et al., 2008).  

Gillies en Boyle (2008) omschrijven in hun onderzoek het gedrag van docenten nadat ze 

getraind zijn in het implementeren van coöperatief leren. Het docentgedrag was gericht op het 

begrijpen van de leerlingen te toetsen en hen uit te dagen tot het dieper nadenken over de 
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onderwerpen en hierop te reflecteren. De docenten stelden hiervoor cognitieve en 

metacognitieve vragen (bijvoorbeeld: wat is de link tussen deze twee paragrafen? En: hoe 

kun je de koppeling tussen de paragrafen duidelijker maken?), koppelden de antwoorden aan 

eerder geleerde stof en reageerden op de gemaakte conclusies. Door op deze manier met de 

leerlingen te communiceren, zagen de docenten het belang van het aanleren van 

interpersoonlijke vaardigheden en vaardigheden om elkaar te helpen. Daarbij ontdekten ze 

het belang van taken die het diepe en kritisch denken bevorderen. 

Gillies (2008) stelt dat er geen discussie over mogelijk is dat de rol van de docent bij het 

samenwerkend leren van groot belang is. Docenten spelen een sleutelrol bij de sociale 

constructie van kennis. Doordat docenten leerlingen aanzet geven tot het gebruikmaken van 

hun vaardigheden, kunnen ze deze ook daadwerkelijk inzetten en gebruiken. 

 

2.1.3 Hoe de docent de begeleiding ervaart 

Gillies en Boyle (2008) geven in acht gebieden de ervaringen van de docenten ten opzichte 

van het samenwerkend leren weer, namelijk: groepswerk, groepssamenstelling, structuur, 

zelfsturing, interpersoonlijke vaardigheden, helpgedrag, leeruitkomsten en denkvaardigheden. 

De docenten zien het samenwerkend leren als nuttig. Ze zijn veel bezig met hoe ze het proces 

zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Een voorbeeld hiervan is de groepssamenstelling: 

moeten leerlingen lukraak bij elkaar gezet worden of moet dit gebeuren op basis van 

vriendschappen, achtergronden of sekse? 

Dat het invoeren en uitwerken van samenwerkend leren door docenten niet altijd als 

eenvoudig wordt ervaren, blijkt uit meerdere onderzoeken. Verschillende problemen worden 

genoemd: (1) het hebben van afwijkende concepten over leren (kennis wordt bijvoorbeeld 

niet als dynamisch maar vaststaand te zien) waardoor het samenwerkend leren moeilijker is 

vorm te geven (Bolhuis & Voeten), (2) niet weten hoe het samenwerkend leren te 

implementeren (Gillies, 2008; Ross, 2008), (3) problemen met negatief leerlinggedrag, in de 

vorm van protesteren, langzaam gaan werken en de les verstoren, waardoor eerder gestopt 

wordt met de vorm van werken (Huber & Huber, 2008) en (4) organisatorische problemen 

ervaren zoals tijdgebrek, het gebrek aan overzicht en ruimte (Van Kampen, 2008). 

Elk van deze problemen hebben hun eigen gevolgen voor de implementatie van het 

samenwerkend leren. Wanneer docenten afwijkende concepten over leren hebben is het van 

belang dat ze zich hier in de eerste plaats bewust van worden (Bolhuis & Voeten, 2004), pas 

dan is het mogelijk hierin te veranderen. Evenals dat docenten concepten hebben over het 

eigen leren, hebben ze dat ook over het leren van leerlingen. Volgens Bolhuis en Voeten 
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(2004) onderschatten ze de leerlingen vaak en gaan ze hierdoor meer sturen. Te veel 

docentsturing wijkt af van het concept van samenwerkend leren, hiervoor wordt bijvoorbeeld 

gedeelde docentcontrole als meer passend gezien (Den Brok et al., 2004). Voor zowel de 

problemen met de implementatie als het negatief leerlinggedrag mag duidelijk zijn dat 

docenten meer handvatten behoeven (Gijbels, Van de Watering, Dochy & Van den Bossche, 

2006). Van Kampen (2008) raadt scholen aan tegemoet te komen in de organisatorische 

problemen van docenten, door het verbeteren van begeleidingsprocessen. 

De ervaring van de docent is een belangrijk aspect in het onderzoek naar samenwerkend 

leren. Hoe de docent hierin staat, beïnvloedt zijn manier van begeleiden (Bolhuis & Voeten, 

2004). De student moet in dit geheel echter niet vergeten worden. Wanneer de ideeën van 

docenten en leerlingen niet overeenkomen is dit van negatieve invloed op het leren van de 

leerling. Ook van Kampen (2008) geeft het belang van onderzoek naar hoe de leerlingen de 

begeleiding van de docent ervaren aan. Zij haalt aan dat het mogelijk is dat de leerlingen de 

begeleiding anders zien dan de docenten dit doen. Dit vermoeden wordt versterkt door 

onderzoek van Könings (2007) waaruit blijkt dat de leeromgeving door docenten en 

leerlingen verschillend ervaren worden. 

 

2.2 De ervaring van de leerling 

Hoe leerlingen de begeleiding van het samenwerkend leren ervaren is nauwelijks onderzocht 

(Mulryan, 1994; Quek, Wong, Divaharan, Liu, Peer & Williams, 2007). De focus lag in 

onderzoek vooral op de positieve invloed van samenwerkend leren op zowel de cognitieve als 

de affectieve ontwikkeling (Gillies, 2003; Shachar & Fisher, 2004). In vergelijking met 

individueel leren zijn er voordelen te noemen op het gebied van leerresultaten, motivatie en 

sociale vaardigheden. Onderzoeken van de afgelopen jaren verlegden de nadruk iets naar de 

rol die de docent tijdens het proces speelt (Gillies, Ashman & Terwel, 2008). Deze rol is 

verschoven van een docent die bepaalt wat en hoe er geleerd wordt, naar een docent die 

uitgaat van kennisconstructie door de leerling zelf en daarbij begeleidt. Het in kaart brengen 

van de rol van de docent krijgt een extra dimensie met het onderzoek van Van Kampen 

(2008) waarin docenten gevraagd wordt hoe zij hun nieuwe rol ervaren. Hierin wordt 

beschreven hoe docenten tegen het samenwerkend leren aankijken, welke uitdagingen ze in 

de begeleiding zien en welke moeilijkheden ze bij deze begeleiding ondervinden.  

Evenals dat er bij een nieuwe leeromgeving sprake is van een nieuwe rol voor docenten, geldt 

dit ook voor leerlingen. Een nieuwe leeromgeving vereist het aanpassen van de huidige 

scripts (Johnassen, Marra & Palmer, 2004). Bestaande patronen en vaste werkwijzen moeten 
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aangepast worden aan de nieuwe situatie. Deze omschakeling gaat niet vanzelf. Volgens 

Jonassen en collega’s (2004) gaat het traditionele onderwijs uit van een waarheid die door de 

docent verkondigd wordt en welke wordt overgenomen door de leerling. Een laag 

epistemologisch niveau is voldoende. In constructivistisch onderwijs, waarin men van 

leerlingen verwacht dat ze op creatieve wijze problemen oplossen en met verschillende visies 

om kunnen gaan, is volgens Jonassen en collega’s (2004) een hoger epistemologisch niveau 

nodig. Hoe leerlingen een dergelijke leeromgeving ervaren is door meer auteurs onderzocht. 

Welke hulp ze hierbij van de docent verwachten daarentegen bijna niet (Den Brok et al., 

2004; Levy et al., 2003). 

 

2.2.1 Het ervaren van de leeromgeving door de leerlingen 

Veel auteurs onderstrepen het belang van aandacht voor de ervaring van de leerlingen (Cook-

Sather, 2006; Den Brok et al., 2004; Entwistle, 1991; Entwistle & Tait, 1990; Gijbels et al., 

2006; Gillies, 2003; Levy et al., 2003; Lonka, Olkinuora & Mäkinen, 2004; Luyten, Lowyck 

& Tuerlinckx, 2001; Mulryan, 1994; Perreault & Isaacson, 1995; Quek et al., 2007; Shachar 

& Fischer, 2004; Trigwell & Prosser, 1991). Cook-Sather (2006) spreekt over de ‘stem van 

de leerling’. Ze noemt de waarde hiervan als het gaat om een verandering in 

machtsverhoudingen tussen docent en leerling en het vergroten van respect voor elkaar. Een 

democratische houding, waarbij docenten werkelijk luisteren, geeft leerlingen het gevoel dat 

ze serieus worden genomen (zie ook Shachar & Fischer, 2004). Deze houding schept ruimte 

om leerlingen bij een veranderproces te betrekken.  

Het luisteren naar de ervaringen van leerlingen kan voor ontwerpers en docenten van grote 

waarde zijn. Meer nog dan de leeromgeving, is de ervaring van leerlingen van invloed op de 

leerresultaten (Entwistle & Tait, 1990). Ontwerpers en docenten kunnen er voor zorgen dat 

de leeromgeving van een goede kwaliteit is, wanneer de ervaring van de leerlingen anders is, 

zal dat een negatieve invloed hebben op hun resultaten. 

De ervaring van leerlingen, of hoe een leerling iets waarneemt, kan omschreven worden als 

leerlingperceptie. Percepties van leerlingen komen voort uit concepten die ze al eerder 

gevormd hebben, welke de kaders zijn van waaruit ze denken en handelen. Concepten zelf 

worden gevormd door opgedane ervaringen en daarop gestoelde verwachtingen (Gijbels et 

al., 2006; Könings, 2007). De ervaringen en verwachtingen beïnvloeden uiteindelijk de 

perceptie (Blöte, 1995). 
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2.2.2 Leerlingpercepties over een nieuwe leeromgeving 

Binnen het constructivistische gedachtegoed is veel aandacht voor de leerling zelf. De 

perceptie van de leerling is in deze benadering doorslaggevend. Leerlingen construeren hun 

eigen kennis en hebben hun persoonlijke kijk op de werkelijkheid. In plaats van het bepalen 

wat leerlingen leren, speelt de docent in op wat de leerlingen willen leren, op de behoefte die 

zij hebben (Den Brok, et al., 2004). Om dit werkelijk te kunnen doen, moet de leeromgeving 

aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Pellegrino (2004) noemt een leeromgeving krachtig als deze gericht is op kennis, het 

begrijpen moet centraal staan en de focus ligt op het behalen van competentie. Daarbij is de 

leeromgeving gericht op de lerende, de docent speelt in op wat de leerling al wel of nog niet 

weet en vergroot de sterke kanten van de leerling. Door middel van assessment wordt het 

denken van de leerling inzichtelijk gemaakt. Het leren vindt niet alleen in de school, maar 

ook erbuiten plaats. Verschillende soorten gemeenschappen spelen een rol, bijvoorbeeld: het 

gezin, het agrarische leven, geloofsgemeenschappen, culturele omgeving, plaatselijke handel, 

et cetera. 

Het willen realiseren van deze krachtige leeromgeving heeft implicaties voor de instructie. 

Deze moet (1) georganiseerd zijn rondom betekenisvolle problemen en duidelijke doelen 

hebben, (2) gericht zijn op het ondersteunen van het leerproces met aanwijzingen voor het 

oplossen van problemen en het komen tot inzicht, (3) in de instructie gelegenheid geven tot 

oefenen met feedback, revisie en reflectie en (4) de samenwerking, met bijbehorend het delen 

van ervaring en kennis, en de zelfstandigheid bevorderen (ibid). Gijbels en collega’s (2006) 

geven aan dat het in praktijk brengen van de nieuwe omgeving niet altijd eenvoudig is en dat 

docenten meer handvatten verlangen. Zij zien in leerlingpercepties een middel om te meten in 

hoeverre leerlingen de omgeving werkelijk als krachtig ervaren. Ook Könings (2007) ziet in 

leerlingpercepties een manier om zowel docenten als ontwerpers inzichtelijk te maken hoe 

leerlingen de omgeving ervaren en waar eventuele bijstelling nodig is. Zij versterkt haar 

pleidooi voor aandacht voor leerlingpercepties door aan te voeren dat wanneer geen 

raakvlakken zijn tussen de percepties van leerlingen en de bedoelingen van onderwijzers, dat 

de leeromgeving zijn doel niet zal behalen.  

 

2.2.3 Invloeden op de perceptie van de leerling 

Hoe de leerling de leeromgeving ervaart, welke context en inhoud volgens hem een rol spelen 

(Entwistle, 1991), beïnvloedt welke studiebenadering hij kiest. De leeromgeving kan gericht 

zijn op een diepe studiebenadering, maar als de leerling dit anders ervaart, kan hij door een 
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oppervlakkige studiebenadering te kiezen het leerresultaat negatief beïnvloeden (Trigwell & 

Prosser, 1991). Studiebenaderingen van leerlingen kunnen per keer wisselen. Het is dus zeker 

mogelijk dat de leerling wel een passende studiebenadering kiest. 

De leerling heeft wel een voorkeur voor een bepaalde studiebenadering. Deze voorkeur wordt 

ook wel de studieoriëntatie of –stijl van de leerling genoemd (Lonka et al., 2004). De 

studieoriëntatie of –stijl beïnvloedt op haar beurt weer hoe de leerling de leeromgeving 

ervaart, wat de leerlingperceptie over de leeromgeving is. Als gevolg hiervan zal de leerling 

alleen die elementen uit de leeromgeving selecteren die passen bij zijn gewoonlijke manier 

van leren (Könings, 2007) en op basis hiervan een studiebenadering kiezen. 

Afgezien van de leerlingperceptie op de leeromgeving is het mogelijk om de keuze van de 

studiebenadering van de leerling op directe wijze te beïnvloeden, bijvoorbeeld door het soort 

assessment (Entwistle & Tait, 1990). Er zijn echter ook meer indirecte invloeden vanuit de 

leeromgeving op de studiebenadering te onderscheiden wanneer men de kenmerkende 

eigenschappen van de leerling meeneemt (Entwistle, 1991). Zo kiezen leerlingen met een 

voorkeur voor voorgekauwde informatie die direct ‘geleerd’ kan worden, sneller voor een 

oppervlakkige benadering, en leerlingen met een voorkeur voor uitdagende en stimulerende 

lessen sneller voor een diepe benadering (Entwistle & Tait, 1990). Het resultaat van de 

interactie tussen de (interne) leerlinggerelateerde kenmerken en de (externe) 

omgevinggerelateerde kenmerken is de leerlingperceptie op de leeromgeving (Luyten et al., 

2001). 

In het onderzoek van Könings (2007) neemt de invloed van leerlingkenmerken op de 

leeromgeving een centrale plaats in. Ze noemt vijf groepen leerlingkenmerken (1) cognitieve 

processtrategieën, de activiteiten die de leerling onderneemt bij het verwerken van de 

informatie, (2) regulatiestrategieën, het reguleren en sturen van het leerproces, (3) 

motivationele oriëntaties, persoonlijke doelen en motieven voor het leren en schoolgaan, (4) 

concepten over leren, ideeën over kennis en leren, en (5) affectieve processtrategieën, 

emotionele aspecten van het leren. Deze groepen komen overeen met de leerstijlen van 

Vermunt en Vermetten (2004). Uit het onderzoek van Könings (2007) blijkt dat verschillende 

leerlingkenmerken de leerlingperceptie op de leeromgeving beïnvloeden. Wanneer leerlingen 

geïnteresseerd zijn in de inhoud (ze hebben een motivationele oriëntatie), bepaalde concepten 

over leren hebben, zoals over de constructie en het gebruik van kennis, en gebruik maken van 

externe regulatiestrategieën dan zien zij de leeromgeving als krachtig. Wanneer leerlingen 

een gebrek hebben aan regulatiestrategieën, zien zij de omgeving juist als minder krachtig. 

Hoewel niet alle kenmerken zijn gekoppeld aan leerlingpercepties, bepalen de kenmerken wel 
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de mening van de leerlingen. De wensen van leerlingen ten opzichte van de leeromgeving 

worden hoger door het gebruik van diepe cognitieve processtrategieën, een hoge 

motivationele oriëntatie, bepaalde concepten over leren (kennisconstructie en –gebruik, 

samenwerkend leren en stimulerende educatie) en een realistische blik op de eigen 

capaciteiten, zelfverzekerdheid en stabiele motivatie en concentratie, behorend bij affectieve 

processtrategieën. Wanneer leerlingen als concepten over leren hebben dat de informatie 

aangedragen moet worden en dat je deze moet reproduceren, dan worden hun wensen ten 

opzichte van de leeromgeving lager. Hetzelfde geldt voor een gebrek aan regulatiestrategieën. 

De ontevredenheid van leerlingen ten opzichte van de leeromgeving stijgt bij een gebrek aan 

affectieve processtrategieën, zoals motivatie en concentratie, en een gebrek aan 

regulatiestrategieën. Leerlingen met een hoge motivationele oriëntatie zoals persoonlijke 

interesse zijn minder ontevreden met de leeromgeving. 

Naast perceptie worden de wensen en (on)tevredenheid genoemd. De wensen van de leerling 

ten opzichte van de leeromgeving zijn belangrijk omdat leerlingen het liefst leren op een 

manier die past bij hun voorkeuren. “Leerlingen gebruiken alleen die elementen uit de 

leeromgeving die bruikbaar voor ze zijn en passen bij hun gebruikelijke manier van leren” 

(Könings, 2007, p.81). Wanneer de ervaring van de leeromgeving niet overeenkomt met de 

wensen van de leerling heeft dat negatieve effecten op de betrokkenheid, motivatie en 

resultaten van de leerling. Ter voorkoming van een discrepantie tussen wensen en perceptie, 

een te grote ontevredenheid, moet er aandacht zijn voor de behoeften en ervaring van de 

leerlingen (ibid.).  

 

2.2.4 Leerlingpercepties over samenwerkend leren 

Leerlingen ervaren het samenwerkend leren niet altijd onverdeeld positief. Mulryan (1994) 

onderstreept de waarde van leerlingpercepties en dringt aan op meer onderzoek naar de 

leerlingpercepties over samenwerkend leren. Uit haar onderzoek blijkt dat zowel leerlingen 

als docenten grotendeels dezelfde factoren als kenmerkend voor samenwerkend leren 

ervaren. Het samenwerken aan een opdracht, het geven en ontvangen van hulp, ideeën, 

opinies en informatie die kan bijdragen aan het volbrengen van de taak en het aanzetten tot 

higher order thinking en probleemoplossen, worden genoemd. Zwakkere leerlingen zien het 

samenwerkend leren echter als minder complex en hebben minder inzicht in de aard van het 

samenwerkend leren. Passiviteit en lage betrokkenheid komen bij hen meer voor. Shachar en 

Fischer (2004) spreken ook over negatieve effecten in de leerlingperceptie ten opzichte van 

samenwerkend leren. Hun studie vond plaats in Israël waar het samenwerkend leren nog niet 
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veel in de praktijk wordt toegepast. De dalende motivatie tijdens het onderzoek wijten zij 

grotendeels aan de grote verandering in de leeromgeving, de leerlingen waren de manier van 

werken niet gewend. In dit licht kan het belang van Gillies (2003) onderzoek worden gezien. 

Uit deze studie blijkt dat wanneer docenten en leerlingen vooraf goed geïnstrueerd worden, 

dit positieve effecten heeft voor de leerlingpercepties. Leerlingen uit de geïnstrueerde 

groepen ervaarden het samenwerkend leren als leuker en prettiger. Gillies trekt hieruit de 

conclusie dat wanneer scholen het samenwerkend leren niet voldoende stimuleren, de 

percepties en resultaten van leerlingen lager zullen worden.  

 

2.2.5 Leerlingpercepties over docentgedrag 

Naar de relatie tussen de leerlingpercepties en de leeromgeving is veel onderzoek gedaan. 

Hoe de leerling de rol van de docent ervaart is echter beperkt onderzocht (Den Brok et al., 

2004; Perreault & Isaacson, 1995). Vaak wordt de rol van de docent in de 

leeromgevingonderzoeken meegenomen als aspect van deze omgeving (zie Gijbels et al., 

2006; Könings, 2007; Pellegrino, 2004). Welk docentgedrag de leerlingen wensen en hoe ze 

zijn rol ervaren kan slechts in algemene zin beschreven worden. Den Brok en collega’s 

(2004) zeggen hierover: “Wanneer constructivistische ideeën (zoals de constructie van kennis 

en perceptie van de leeromgeving door de leerling zelf) serieus genomen moeten worden, dan 

moet er veel meer aandacht komen voor hoe leerlingen het docentgedrag ervaren binnen de 

context van onderwijsactiviteiten en de verwachtingen van leerlingen” (p.426). De docent is 

degene die een sleutelrol speelt in het proces van kennisconstructie van de leerling (Quek et 

al, 2007). Juist wanneer de rol van de docent in belangrijke mate verandert voor zowel docent 

als leerling, is het goed om te kijken hoe de leerlingen de nieuwe rol als facilitator en gids 

ervaren (Perreault & Issaacson, 1995). Den Brok en collega’s (2004) voeren een aantal 

redenen aan om meer aandacht te besteden aan de leerlingpercepties: de ervaring van 

leerlingen is gebaseerd op een grote hoeveelheid lessen, terwijl de ervaring van een 

observator gebaseerd is op een beperkt aantal, de leerlingperceptie wordt gemeten op basis 

van een groot aantal leerlingen, terwijl de observatie slechts een beperkt aantal ervaringen 

meeneemt en leerlingen hebben al een grote hoeveelheid ervaring in het beoordelen doordat 

zij veel verschillende situaties hebben meegemaakt, in tegenstelling tot de observator. 

Binnen een klas kunnen de percepties van leerlingen verschillen. Levy en collega’s (2003) 

noemen hier een aantal redenen voor. Ten eerste kan het docentgedrag per leerling 

verschillen afhankelijk van de culturele achtergrond of sekse van de docent. Ten tweede 

kunnen leerlingen verschillende verwachtingen en behoeften ten opzichte van de docent 
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hebben. Ten derde variëren leerlingen in de normen en waarden op basis waarvan ze hun 

docenten beoordelen. Als laatst kunnen de kenmerkende eigenschappen van leerlingen, 

docenten of klassen de variaties in leerlingpercepties bepalen. De variaties kunnen 

afhankelijk zijn van de sekse van de leerling en docent, hun etnische achtergrond, het niveau 

van de leerling, docent ervaring, het onderwerp en rapportcijfers.  

Leerlingpercepties zijn van invloed op hoe de omgeving wordt waargenomen en daarmee op 

het leerresultaat. Een bepalend onderdeel van de leeromgeving is houding van de docent. 

Verwacht kan worden dat het docentgedrag van invloed is op het leerresultaat (Quek et al., 

2007).  Leerlingen zelf maken onderscheid in de mate van controle die de docent over het 

werkproces heeft (Den Brok et al., 2004). Zij zien verschil tussen een docent die sterk 

controleert, een docent die de controle met de leerling deelt en een docent die de controle aan 

de leerling overlaat. Dit komt overeen met de in onderdeel 2.1.2 genoemde vormen van 

docentsturing van Van der Schaaf (2000). Gedeelde controle wordt gezien als passend voor 

samenwerkend leren (Den Brok et al., 2004). Een andere nadruk kan gelegd worden door 

verschillende soorten docentgedrag te onderscheiden. Deze gedragingen zijn: (1) leiderschap, 

(2) helpend/vriendelijk, (3) begrijpend, (4) leerlingverantwoordelijkheid/vrijheid, (5) 

onzeker, (6) ontevreden, (7) vermanend en (8) streng (Levy et al., 2003; Quek et al., 2004). 

Het onderzoek van Quek en collega’s (2007) laat zien dat de gedragingen van docenten die 

goed leiding geven en overtuigd zijn van wat ze uitdragen de houding van leerlingen ten 

opzichte van hun groepswerk positief beïnvloeden. Welk gedrag leerlingen ervaren komt niet 

altijd overeen met de intentie van de docent. Het onderzoek van Könings (2007) naar het 

ervaren van de leeromgeving door zowel leerlingen als docenten laat zien dat hoe leerlingen 

het aspect van de docentbegeleiding ervaren veel meer afwijkt van hun wensen dan bij de 

docenten het geval is. De wensen van de docenten ten opzichte van het docentgedrag zijn 

hoger dan de wensen van de leerlingen, maar zij zijn ook positiever over het ervaren van het 

eigen gedrag. Het gevolg van deze verschillen in percepties is dat de leerstrategieën van de 

leerlingen en de instructiestrategieën van de docenten niet met elkaar overeenkomen. 

Wanneer de verschillen te groot worden kan dit gevolgen hebben voor de motivatie en 

betrokkenheid van de leerling. Könings (2007) zegt hierover: “Docenten zouden 

leerlingpercepties moeten herkennen om mogelijke negatieve effecten in hun gedrag te 

voorkomen, leerlingen zelf hebben weinig of geen mogelijkheden om hun ontevredenheid te 

verminderen door de leeromgeving aan hun wensen aan te passen” (p.144). 
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3. Probleemstelling en onderzoeksvragen 

 

Uit het voorgaande blijkt het belang van onderzoek naar de leerlingperceptie. Hoe de leerling 

de begeleidende rol van de docent ervaart en wat zijn wensen zijn is weinig onderzocht (Den 

Brok et al., 2004; Perreault & Isaacson,1995). In dit onderzoek staat de perceptie van de 

leerling centraal. Wat de leerling vindt van de begeleiding bij het samenwerkend leren, zal 

aan de hand van de volgende vraag worden onderzocht.  

 

Hoe ervaren leerlingen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs de begeleiding van 

docenten bij het samenwerken aan hun profielwerkstuk? 

 

De begeleiding van de docent is op verschillende manieren te omschrijven. Er kan 

onderscheid gemaakt worden op welk gebied de docent hoofdzakelijk begeleid, in welke 

mate hij de leerlingen aanstuurt en hoe hij zich tijdens de begeleiding gedraagt. Welke 

begeleiding een leerling ervaart, heeft gevolgen voor zijn wensen en tevredenheid (Könings, 

2007). Hoe meer de wens afwijkt van hij ervaart, hoe negatiever deze ervaring gezien kan 

worden. Hieruit volgt de eerste deelvraag: 

 

In hoeverre komen de ervaringen en wensen van de leerlingen over de begeleiding van het 

samenwerken overeen? 

 

Niet alle leerlingen ervaren hetzelfde en wensen hetzelfde. Hun perceptie wordt beïnvloed 

door factoren als geslacht, het niveau, het onderwerp of rapportcijfers (Levy, et al., 2003). 

Specifiek voor het samenwerken geldt dat wanneer leerlingen vooraf goed geïnstrueerd zijn, 

dit vaak een positieve invloed op hun perceptie heeft (Gillies, 2003). Meer algemeen is de 

studiestijl van invloed op de leerlingperceptie (Könings, 2007). Hieruit volgt de tweede 

deelvraag: 

 

Welke invloed hebben studiestijl, achtergronden van de samenwerking, en algemene 

achtergrondkenmerken op de door leerlingen ervaren en gewenste begeleiding tijdens het 

samenwerken? 
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4. Methoden 

 

4.1 Onderzoeksgroep 

Aan dit onderzoek werd door 397 leerlingen van zeven verschillende middelbare scholen in 

midden en Zuid-West Nederland deelgenomen. De leerlingen zaten in de vijfde klas van de 

havo (58.9%) en de zesde klas van het vwo (41.1%). Twee scholen waren gymnasia, vijf 

waren scholengemeenschappen voor meerdere niveaus. Van de deelnemende scholen hadden 

er drie een openbare, twee een protestants-christelijke, één een reformatorische en één een 

rooms-katholieke achtergrond. 

De leerlingen werkten op het moment van het onderzoek aan hun profielwerkstuk, een 

werkstuk dat iedere leerling voor deelname aan het centraal examen met voldoende resultaat 

moet hebben afgerond. De uitwerking van het profielwerkstuk gebeurde in groepjes. Een 

enkele leerling werkte individueel, deze leerlingen hebben niet aan het onderzoek 

deelgenomen. Er namen iets meer meisjes (54.8%) dan jongens (45.2%) deel aan het 

onderzoek. Zij werkten in homogene jongens groepen (JJ), homogene meisjes groepen (MM) 

en heterogene groepen (JM), welke bestonden uit 2, 3 of 4 of meer leerlingen.  

Zowel jongens als meisjes werkten het meest in homogene groepen (zie tabel 1). Jongens 

kozen eerder voor een heterogene groep als de meisjes. Zij zaten ook vaker in een groep van 

4 of meer personen. Homogene duo groepen met alleen meisjes waren het grootst (zie tabel 

2). Bij zowel de homogene als de heterogene groepen werkten de meeste leerlingen in duo’s. 

Geen van de meisjesgroepen bestond uit meer dan 3 leerlingen. Groepen die uit 4 of meer 

leerlingen bestonden hadden het vaakst een heterogene samenstelling.  

 

 

Tabel 1: Verdeling jongens en meisjes (in procenten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jongens Meisjes 

Verdeling over conditie 

JJ 

MM 

JM 

 

81.7 

    n.v.t. 

18.3 

 

     n.v.t. 

87.6 

12.4 

Groepsgrootte 

2 

3 

4 of meer 

 

71.7 

25.6 

2.8 

 

79.3 

20.3 

.5 
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Tabel 2: Samenstelling groepen (in procenten) 

 JJ  MM JM 

Groepsgrootte 

2 

3 

4 of meer 

 

28.2 

8.6 

.3 

 

39.3 

8.6 

.0 

 

8.3 

5.5 

1.3 

 

4.2 Onderzoeksopzet 

Een dwarsdoorsnede studie (cross-sectional study) is als basis voor dit onderzoek gebruikt. In 

deze opzet gaat het om de vergelijking tussen groepen leerlingen. Centraal staat daarbij in dit 

onderzoek de vergelijking van wat de leerlingen ervaren en van wat ze wensen. Aan de hand 

van een survey is dit uitgewerkt. Er is gekozen voor kwantitatieve gegevens, welke zijn 

verzameld aan de hand van een vragenlijst 

 

4.3 Meetinstrument 

De vragenlijst bestond uit twee delen (zie bijlage 1). Een hoofddeel met vragen over de 

begeleiding door de docent en een kleiner deel met vragen over de leerling zelf. In totaal 

waren dit 80 items: 70 voor het docentdeel en 10 over de leerling zelf. Leerlingen gaven in 

het docentdeel hun antwoord aan op een zespunts likertschaal. Deze zes punten gaven een 

verdeling aan van helemaal mee oneens (1 punt), naar volledig mee eens (6 punten). Per item 

vulden de leerlingen twee keer een antwoord in. Eenmaal om aan te geven hoe ze de 

begeleiding op dit moment ervoeren en eenmaal om aan te geven welke begeleiding ze het 

liefst zouden willen. Het docentdeel en het deel over de leerling worden verder toegelicht in 

onderdeel 4.3.1 en 4.3.2. 

 

4.3.1 De docent 

Het deel van de vragenlijst over de begeleiding door de docent bestond uit drie onderdelen: 

de begeleidingsgebieden, de mate van sturing en het gedrag van de docent. Elk onderdeel 

bestond uit een aantal items, welke samen schalen vormden. In tabel 3 zijn voor deze schalen 

het aantal items, de betrouwbaarheid (Cronbach’s alpha) en een voorbeelditem aangeven. 

Het profielwerkstuk is een middel om de kennis en vaardigheden in combinatie met inzicht, 

van leerlingen te toetsen (Ministerie van OCW, 2008). De beste manier om de ontwikkeling 

van dit werkstuk te kunnen begeleiden en toetsen wordt door docenten niet altijd als een 

eenvoudige opgave gezien (Van Kampen, 2008). De begeleidingsgebieden waar Van 
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Kampen (2008) de docenten in haar onderzoek op bevraagt, zijn in de vragenlijst gebruikt om 

de perceptie van de leerling te meten. Deze gebieden zijn: cognitieve begeleiding (gericht op 

het inhoudelijke), affectieve begeleiding (gericht op gevoelens tijdens het proces), 

metacognitieve begeleiding (gericht op de regulatie van de leeractiviteit), sociale begeleiding 

(gericht op het groepsproces) en organisatorische begeleiding (gericht op de organisatie van 

de opdracht: de planning, de communicatie, de eisen waaraan het geheel moet voldoen) 

De mate waarin de docent de ontwikkeling van het profielwerkstuk volgens de leerlingen 

stuurt, wordt gemeten op basis van drie schalen: docentsturing, gedeelde sturing en 

leerlingsturing (Den Brok et al., 2004; Van der Schaaf, 2000). De eerste schaal geeft de 

meeste sturing door de docent weer, de laatste de minste sturing. De mening van de 

leerlingen over sturing van de docent, beïnvloed het leerresultaat (Quek et al., 2008).  

Hetzelfde geldt voor het docentgedrag, ongeacht de bedoelingen van de docent, heeft de 

leerling haar eigen interpretatie. Er kunnen acht docentgedragingen worden onderscheiden 

(Levy et al., 2003; Quek et al., 2004). De items voor dit onderdeel zijn gebaseerd op de QTI 

(Questionaire on Teacher Interaction) (Wubbels & Levy, 1991). In dit onderzoek is op basis 

van een factoranalyse onderscheid in twee hoofdcategorieën gemaakt, welke overeenkomen 

met twee van de vier hoofdcategorieën van de QTI, namelijk: samenwerkend en tegengesteld 

docentgedrag.  

Naast de percepties van de leerlingen worden ook hun behoefte en tevredenheid gemeten. 

Door te vragen hoe een leerling iets ervaart en wat zijn eigenlijke wens is, ontstaat een beeld 

over de tevredenheid van de leerling. De mate van tevredenheid geeft aan hoe de ervaring van 

de leerling geïnterpreteerd kan worden. 

Bijvoorbeeld: 

De leraar maakt ons enthousiast voor ons profielwerkstuk. 

- Dat gebeurt 

- Het liefst wil ik het 

Per bovengenoemde schaal is in de vragenlijst gevraagd naar de ervaring en de wens van de 

leerling. Het verschil tussen deze twee maten is de tevredenheid. 

 

4.3.2 De leerling 

Hoe de leerling waarneemt en waar hij behoefte aan heeft, wordt bepaald door 

leerlingkenmerken. Hoe de leerling het liefst met informatie omgaat (een grondige uitwerking 

of een juist oppervlakkige benadering) heeft invloed op zijn studiestijl (Entwistle & Tait, 

1990). Deze studiestijlen beïnvloeden de perceptie, wensen en tevredenheid (Könings, 2007). 
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De studiestijlen van Vermunt en Vermetten (2004) die volgens het onderzoek van Könings 

(2007) duidelijk invloed hebben op de perceptie, wens en tevredenheid zijn in de vragenlijst 

opgenomen. De geselecteerde schalen zijn: externe regulatiestrategie (regulering door iets of 

iemand anders dan de leerling zelf), persoonlijke interesse (interesse in de leerinhouden en 

om zichzelf te ontwikkelen), constructie en gebruik van kennis (construeren van kennis en 

deze kunnen concretiseren en toepassen) en problemen met motivatie en concentratie (niet 

geconcentreerd blijven, makkelijk afgeleid en teleurgesteld). De items voor dit onderdeel zijn 

gebaseerd op de ILS-SE (Inventory of Learning Styles for Secondary Education) van 

Vermunt, Bouhuijs en Picarelli (2003). De schalen, het aantal items per schaal, de 

betrouwbaarheid en een voorbeeld item zijn in tabel 4 weergegeven. 

Andere leerlingkenmerken die invloed hebben op de perceptie en mogelijk op de behoeften 

en tevredenheid, worden bepaald door hun demografische achtergronden, de groep waarvan 

ze deel uitmaken of eerder opgedane ervaringen op school (Levy et al., 2003). In de 

vragenlijst wordt daarom gevraagd naar geslacht, niveau, profielkeus, docent, aantal 

leerlingen per groep, groepssamenstelling (op basis van geslacht), bedenker van het 

onderwerp, mening over het onderwerp, ervaring met samenwerken en mening over 

samenwerken.  

 

4.3.3 Betrouwbaarheid vragenlijst 

Door de grote hoeveelheid schalen, moest het aantal items per schaal beperkt worden. Bij 

zowel de begeleidingsgebieden als de mate van sturing is voor vijf items per schaal gekozen. 

De schaal over leerlingsturing bestaat bij uitzondering uit zes items. De schalen met 

betrekking tot docentgedragingen bestonden in eerste instantie uit twee items per schaal.  

Voor de begeleidingsgebieden ligt Cronbachs alpha voor elf schalen tussen .70 en  .90 (zie 

tabel 3). Voor vier schalen ligt ze tussen .60 en .70. Bij de schalen van sturing liggen zes 

schalen tussen de .70 en .90 en zes schalen tussen .60 en .70. De betrouwbaarheid van deze 

schalen is dus voldoende tot ruim voldoende. 

Van de vierentwintig schalen docentgedrag (8 schalen over de ervaring, 8 schalen over de 

wens en 8 schalen over de tevredenheid van de leerling), lag de betrouwbaarheid van vijftien 

schalen onder .60. Er is daarom een factoranalyse uitgevoerd. De 16 verschillende items over 

het ervaren docentgedrag zijn opgenomen in een principale componenten analyse (PCA). 

Vier factoren hadden een Eigenwaarde boven 1, welke respectievelijk 32.9%, 12.9%, 8.6% 

en 6.6% van de variantie verklaarden. Het screeplot toonde een knik na de tweede factor. Op 

basis hiervan is gekozen voor een twee factoroplossing. 
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Dezelfde procedure is gevolgd voor de items over het gewenste docentgedrag en de 

tevredenheid hierover. Vier factoren kregen voor het gewenste gedrag een Eigenwaarde 

boven 1, deze verklaarden respectievelijk 24.4%, 12.7%, 8.6% en 6.4% van de variantie. Het 

screeplot toonde een knik na de tweede factor. Voor de tevredenheid over het docentgedrag 

kregen vier factoren een Eigenwaarde boven 1, waarmee respectievelijk 23.7%, 16.2%, 9.8% 

en 6.4% van de variantie verklaard werd. Het screeplot toonde een knik na de derde factor.  

De gegevens van zowel de ervaring, als de behoefte en de tevredenheid uit het eerste deel van  

 

Tabel 3: Cronbachs Alpha coëfficiënt ervaring, wens, tevredenheid over begeleiding docent. 

Cronbachs alpha Voorbeeldvragen  

Variabelen 

A
a
n
ta
l 
it
em

s 

E
rv
a
ri
n
g
 

W
en
s 

T
ev
re
d
en

h
ei
d
 

 

Gebieden 

Cognitief 

 

Affectief 

Metacognitief 

 

Sociaal 

 

Organisatorisch 

 

5 

 

5 

5 

 

5 

 

5 

 

.80 

 

.87 

.73 

 

.80 

 

.69 

 

.65 

 

.76 

.69 

 

.80 

 

.61 

 

.79 

 

.84 

.74 

 

.82 

 

.76 

 

De leraar bespreekt de inhoud van het werkstuk 

met ons. 

De leraar neemt tijd voor ons. 

De leraar vraagt ons wat de volgende stap is en 

hoe we deze aan willen pakken. 

De leraar benadrukt dat we allemaal een aandeel 

hebben in het maken van een goed werkstuk. 

De leraar vertelt ons wanneer hij bereikbaar is. 

 

Sturing 

Docentsturing 

 

Gedeelde sturing 

 

Leerlingsturing 

 

5 

 

5 

 

6 

 

.69 

 

.82 

 

.65 

 

.69 

 

.66 

 

.64 

 

.70 

 

.74 

 

.60 

 

De leraar bepaalt hoe we ons profielwerkstuk 

aanpakken. 

De leraar wil graag dat we onze eigen mening 

geven. 

De leraar helpt alleen als we daar om vragen. 

 

Docentgedrag 

Samenwerkend 

Tegengesteld 

 

6 

6 

 

.85 

.77 

 

.72 

.66 

 

.77 

.71 

 

De leraar is vriendelijk naar ons. 

De leraar stelt hoge eisen. 
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de analyse toonde voor de gebruikte Oblimin rotatie een overeenkomstig patroon voor de 

factorlading boven .40. Dit patroon kwam ook overeen met het tweede deel van de analyse, 

uitgevoerd voor het ervaren docentgedrag. 

De eerste factor bevat de zes items uit de oude schalen helpend/vriendelijk, begrijpend en 

studentverantwoordelijkheid/vrijheid. Het model van de QTI bestaat uit een cirkel met acht 

punten. De genoemde items komen overeen met de punten aan de rechterzijde van het model. 

Deze zijde wordt ook wel samenwerkend docentgedrag genoemd. De tweede factor bevat de 

zes items uit de oude schalen ontevreden, vermanend en streng. Deze items zijn aan de 

linkerzijde van het model te plaatsen, welke tegengesteld docentgedrag genoemd wordt. Van 

de nieuwe schalen samenwerkend en tegengesteld docentgedrag hebben vijf schalenvoor 

ervaring, wens en tevredenheid een Cronbachs alpha tussen .70 en .90, voor één schaal ligt ze 

tussen de .60 en .70. Hiermee is de betrouwbaarheid van deze nieuwe schalen voldoende tot 

goed te noemen. 

De vragenlijst bevatte vier schalen die trachten de studiestijl van de leerlingen te meten, deze 

schalen bevatten slechts drie items (zie tabel 4). Slechts één schaal heeft een 

betrouwbaarheidscoëfficiënt boven de .70. De schaal constructie en gebruik van kennis bleek 

 

Tabel 4: Cronbachs Alpha studiestijlen. 

Variabelen 

A
a
n
ta
l 
it
em

s 

C
ro
n
b
a
ch
s 

a
lp
h
a
  

Voorbeeldvragen 

Studiestijlen 

Externe regulatiestrategie 

 

Persoonlijk geïnteresseerd 

 

Constructie en gebruik van 

kennis 

 

Problemen met 

concentratie en motivatie 

 

3 

 

3 

 

2
a 

 

 

3 

 

.57 

 

.69 

 

.50
a
 

 

 

.77 

 

Ik wil graag dat er vooraf precies wordt 

aangegeven aan welke eisen je moet voldoen. 

Ik werk niet alleen aan het profielwerkstuk voor 

een goed cijfer, ik vind het ook echt interessant. 

Ik probeer de nieuwe dingen die ik bij het werken 

aan mijn profielwerkstuk leer, ook op andere 

momenten te gebruiken. 

Ik vind het maken van het werkstuk niet zo 

boeiend. 

a
 Na verwijdering van item 17. 
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een zeer lage Cronbachs alpha van .39 te hebben. Door het verwijderen van het 17
e
 

vragenlijstitem steeg de waarde naar .50. De schaal is ter volledigheid in het onderzoek 

opgenomen, met als aanmerking dat de ervan betrouwbaarheid laag is. 

 

4.4 Procedure 

De vragenlijsten werden in de klas afgenomen. Vooraf werd de vragenlijst kort 

geïntroduceerd, waarbij werd aangegeven hoe lang het invullen in beslag nam, waarbij 

gewezen werd op de dubbele kolom waarin de antwoorden aangegeven moesten worden, de 

plaats van inleveren en het belang van volledige en individuele invulling. Op drie scholen 

heeft de onderzoeker de vragenlijsten geïntroduceerd, op vier scholen is dit, in overleg met de 

school, door de eigen docent gedaan. De leerlingen vulden de vragenlijst in tijdens de 

schooluren, ze kregen hiervoor een half uur de tijd. 

 

4.5 Analysemethode 

Op basis van het aantal ingevulde items werden vragenlijsten geselecteerd. Wanneer 50% van 

de vragen was ingevuld, werd de vragenlijst meegenomen in het onderzoek. Slechts 1% van 

de vragenlijsten werd niet meegenomen omdat er te weinig antwoorden ingevuld waren. Per 

vragenlijst werden alleen schaalscores berekend als maximaal één item niet was ingevuld.  

Voor vergelijking van de ervaringen en de wensen van de leerlingen is gebruik gemaakt van 

gepaarde t-toetsen. Deze toetsen werden voor de schalen van de begeleidingsgebieden, de 

sturing en het docentgedrag herhaald. De kans op een Type I fout wordt vergroot door de 

herhaling, er is daarom gebruik gemaakt van een significantieniveau van 1% in plaats van 

5%. 

Om te onderzoeken welke variabelen van invloed zijn op de ervaren en gewenste 

docentbegeleiding en de tevredenheid hierover, is er gebruik gemaakt van een meervoudige 

hiërarchische regressieanalyse. Verschillende sets predictoren werden in stappen aan de 

onafhankelijke variabelen in het regressiemodel toegevoegd (zie tabel 5). In stap 1 werden de 

variabelen behorend bij studiestijl toegevoegd. In stap 2 werden de variabelen met betrekking 

tot de achtergronden van het samenwerken toegevoegd. Stap 3 tot en met 6 bevatte ten slotte 

alle belangrijk geachte achtergrondvariabelen (profielkeuze, aantal leerlingen per groep, 

samenstelling van de groep, niveau en geslacht). Deze laatste stappen bevatten categorische 

variabelen. Om toch gebruik te kunnen maken van deze variabelen, is er gebruik gemaakt van 

dummycoderingen. De keuze-opties werden de nieuwe variabelen. Telkens werd de meest  

 



  

27 

Tabel 5: Predictoren van de meervoudige hiërarchische regressie 

Predictoren 

Stap 1 Studiestijl 

Externe regulatie strategie 

Persoonlijk geïnteresseerd 

Constructie en gebruik van kennis 

Problemen met concentratie en motivatie 

 

Stap 2 Achtergronden van het samenwerken 

Bedenker onderwerp 

Mening onderwerp 

Ervaring samenwerken 

Mening samenwerken 

Cijfer begeleider 

 

Stap 3 Profielkeuze 

Profiel Cultuur&Maatschappij - Profiel Economie&Maatschappij 

Profiel Natuur&Gezondheid - Profiel Economie&Maatschappij 

Profiel Natuur&Techniek - Profiel Economie&Maatschappij 

 

Stap 4 Aantal leerlingen per groep 

Aantal 3 - Aantal 2 

Aantal 4+ - Aantal 2 

 

Stap 5 Samenstelling groep 

Alleen jongens - Alleen meisjes 

Gemengd - Alleen meisjes 

 

Stap 6 Niveau en geslacht 

Geslacht jongen - Geslacht meisje  

Klas v6 – Klas h5 
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gekozen optie tegenover een van de andere opties gezet, hierdoor ontstonden nieuwe 

dichotome variabelen (zie Tabel 6). 

Profielkeuze bestond uit vier verschillende mogelijkheden: cultuur en maatschappij (C&M), 

economie en maatschappij (E&M), natuur en gezondheid (N&G) en natuur en techniek 

(N&T). De meeste leerlingen kozen het profiel E&M, deze optie werd telkens tegenover een 

andere optie gezet. Op deze manier ontstonden er drie dichotome variabelen: profiel C&M 

vs. profiel E&M, profiel N&G vs. profiel E&M en profiel N&T vs. profiel E&M. 

Drie opties waren mogelijk bij het aantal leerlingen per groep. De meeste leerlingen gaven 

aan in duo’s te werken. De duo variabele kreeg in vergelijking met de andere variabelen 

(code 1) telkens de code 0. Er ontstonden twee nieuwe dichotome variabelen: drie leerlingen 

vs. twee leerlingen en vier of meer leerlingen vs. twee leerlingen. 

Groepssamenstelling bestond uit de opties: homogene groep jongens, homogene groep 

meisjes of heterogene groep. De meeste leerlingen maakten deel uit van de groep met alleen 

meisjes. Deze optie werd de kreeg de code 0 en de vergelijking met de andere opties (code 1)  

 

Tabel 6: Dummy codering voor profielkeuze, leerlingen per groep en groepssamenstelling. 

Predictoren Dummy 

variabele 1 

Dummy 

variabele 2 

Dummy 

variabele 3 

Profielkeuze 

Profiel E&M  

Profiel C&M 

Profiel N&G 

Profiel N&T 

 

 

0 

1 

0 

0 

 

0 

0 

1 

0 

 

0 

0 

0 

1 

Aantal leerlingen per groep 

Aantal 2 

Aantal 3 

Aantal 4+ 

 

 

0 

1 

0 

 

0 

0 

1 

 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

Samenstelling groep 

Alleen meisjes  

Alleen jongens 

Gemengd 

 

0 

1 

0 

 

0 

0 

1 

 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 
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maakte twee nieuwe dichotome variabelen: alleen jongens vs. alleen meisjes en gemengd vs. 

alleen meisjes.  

Na elke nieuwe toegevoegde stap in het regressiemodel werd de ‘fit’ van het model getoetst 

middels een F-toets. Tevens werd getoetst of het nieuwe model een betere fit had dan het 

voorgaande, middels het toetsen van het verschil in verklaarde variantie. Wanneer het 

toevoegen van predictoren in volgende stappen geen significant verschil in verklaarde 

variantie opleverde, werd het laatste model waar dit nog wel het geval was als beste model 

beschouwd. Dit model wordt in de resultaten telkens gerapporteerd. 
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5. Resultaten 

 

5.1 Verschillen in ervaringen en wensen  

Leerlingen gaven in de vragenlijst telkens aan hoe ze begeleiding ervoeren en aan welke 

begeleiding ze behoefte hadden. De verschillen tussen deze ervaringen en wensen zijn 

middels t-toetsen voor de verschillende gebieden van begeleiding, de mate van sturing en het 

gedrag van de docent getoetst. Per onderdeel van de begeleiding zijn de resultaten beschreven 

en in tabel 7 weergegeven. 

 

5.1.1 Begeleidingsgebieden 

Er is een verschil tussen wat leerlingen ervaren en wat zij wensen. Voor alle 

begeleidingsgebieden (cognitief, affectief, metacognitief, sociaal en organisatorisch) liggen 

de wensen significant hoger dan de werkelijke ervaring. De effect groottes, berekent met het 

Effect Size Determination Program van Wilson (2001), laten zien dat het hier gaat om 

middelgrote tot grote verschillen.  

 

5.1.2 Sturing 

Alleen voor docentsturing en gedeelde sturing is er een significant verschil gemeten in 

ervaring en wens. De leerlingen hebben meer behoefte aan sturing door de docent en meer 

behoefte aan een gedeelde vorm van sturing dan ze in werkelijkheid ervaren. Er is hierbij 

sprake van een middelgroot en een groot effect. Leerlingen hebben niet meer of minder 

behoefte aan sturing door henzelf dan ze in werkelijkheid ervaren. 

 

5.1.3 Docentgedrag 

Leerlingen hebben meer behoefte aan samenwerkend docentgedrag dan er ervaren wordt. Het 

effect is middelgroot. In tabel 7 is te zien dat er meer tegengesteld docentgedrag ervaren 

wordt, dan men zou willen. Dit verschil is echter niet significant. 

 

5.2 Beïnvloedende factoren  

De perceptie van een leerling en de daarbij behorende wensen en tevredenheid kunnen 

worden beïnvloed door verschillende factoren (Könings, 2007). De resultaten van 

meervoudige hiërarchische regressie-analyses laten zien welke factoren de perceptie van de 

leerling bepalen. De resultaten zijn beschreven voor ervaring, wens en tevredenheid. 

Daarbinnen is onderscheid tussen de verschillende begeleidingsgebieden (zie in bijlage 2 
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tabel 8 tot en met 10), de mate van sturing en de verschillende vormen van docentgedrag 

gemaakt (zie in bijlage 2 tabel 11 tot en met 13).  

 

5.2.1 Ervaring begeleidingsgebieden 

Hoe de leerlingen de begeleiding op de verschillende gebieden ervaren, kan telkens door 

verschillende factoren verklaard worden (zie tabel 8). Voor alle begeleidingsgebieden geldt 

dat het cijfer dat de leerlingen aan de docent geven, invloed heeft op hoe zij de begeleiding 

op een bepaald gebied ervaren. 

Voor ervaren cognitieve begeleiding geldt dat de variantie voor 45% verklaard wordt door 

stappen 1 en 2, waarvan het grootste deel wordt verklaard door de tweede stap, achtergronden 

van de samenwerking. Alleen het cijfer voor de begeleider is een significante predictor voor 

de ervaren cognitieve begeleiding. Een leerling ervaart meer cognitieve begeleiding als hij de 

 

Tabel 7: Verschillen in wens en ervaring voor de verschillende vormen van 

docentbegeleiding. 

Ervaren begeleiding Gewenste begeleiding Schaal 

M SD M SD 

t ES 

Cognitieve begeleiding 3.38 1.20 4.41 .83 18.22
*
 0.96

Affectieve begeleiding 3.56 1.30 4.60 .86 17.17
*
 0.92

Metacognitieve 

begeleiding 

3.05 1.03 4.16 .87 20.40
*
 1.15

Sociale begeleiding 2.55 1.12 3.32 1.16 14.26
*
 0.68

Organisatorische 

begeleiding 

 

3.19 1.15 4.31 .88 19.29
*
 1.08

Docent sturing 3.10 1.01 3.73 1.00 12.99
*
 0.63

Gedeelde sturing 3.85 1.14 4.67 .71 16.77
*
 0.80

Leerlingsturing 

 

3.90 .91 3.78 .88 -2.39 -0.13

Samenwerkend gedrag 4.25 1.04 4.83 .70 12.66
*
 0.62

Tegengesteld gedrag 2.20 .92 2.12 .76 -2.09 -0.10

*
  p < .001 
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volledige begeleiding hoger waardeert. De overige predictoren hebben geen significante 

invloed op de ervaren cognitieve begeleiding. 

Voor ervaren affectieve begeleiding geldt dat de variantie voor 60% verklaard wordt door 

alle zes stappen tezamen. De eerste stap, studiestijlen, verklaarde voor 11% van de variantie. 

De tweede toegevoegde stap, de achtergronden van de samenwerking, verklaarde 47% van de 

variantie. De zesde toegevoegde stap, niveau en geslacht, verklaarde 1% van de variantie. De 

overige stappen verklaarden geen significant deel van de variantie. In het laatste model zijn 

drie predictoren significant, waarvan het cijfer aan de begeleider de hoogste waarde heeft, 

gevolgd door de studiestijl problemen met concentratie en motivatie en niveau. Hoe hoger het 

cijfer aan de begeleider, hoe minder problemen met concentratie en motivatie en hoe lager 

het niveau (in dit geval havo 5), hoe meer begeleiding leerlingen ervaren op het affectieve 

gebied.  

Voor ervaren metacognitieve begeleiding geldt dat de variantie voor 39% verklaard wordt 

door alle zes stappen. De eerste stap, studiestijlen, verklaarde voor 3% de variantie. De 

tweede toegevoegde stap, achtergronden van de samenwerking, verklaarde voor 32% de 

variantie. De vierde toegevoegde stap, groepssamenstelling, verklaarde voor 1% de variantie,. 

De zesde toegevoegde stap, niveau en geslacht, verklaarde voor 2% de variantie. In het 

laatste model zijn vier predictoren significant, waarvan het cijfer aan de begeleider de 

hoogste waarde heeft, gevolgd door niveau, studiestijl externe regulatiestrategie en profiel 

C&M-E&M. Een hoger cijfer voor de begeleider, een lager niveau (havo) en meer gebruik 

van externe regulatiestrategieën, doen leerlingen meer affectieve begeleiding ervaren. 

Leerlingen met het profiel C&M ervaren minder affectieve begeleiding. 

Voor ervaren sociale begeleiding geldt dat de variantie voor 30% verklaard wordt door alle 

zes stappen. De tweede toegevoegde stap, achtergronden van samenwerking, verklaarde 16% 

van de variantie. De derde toegevoegde stap, aantal leerlingen per groep, verklaarde 5% van 

de variantie. De vierde toegevoegde stap, groepssamenstelling, verklaarde 2% van de 

variantie. De zesde toegevoegde stap, niveau en geslacht, verklaarde 29% van de variantie. In 

het laatste model zijn acht predictoren significant, waarvan het cijfer aan de begeleider de 

hoogste waarde heeft, gevolgd door groepssamenstelling jongens-meisjes, klas, 

groepssamenstelling gemengd-meisjes, aantal leerlingen per groep 3-2, profiel N&G-E&M, 

mening over het onderwerp en aantal leerlingen per groep 4 of meer-2. Wanneer leerlingen 

een hoger cijfer aan de docent toekennen, ervaren ze meer sociale begeleiding. 

Jongensgroepen ervaren meer sociale begeleiding dan meisjesgroepen en dan gemengde 

groepen. Groepen van drie of vier of meer leerlingen ervaren meer sociale begeleiding dan 
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groepen van twee leerlingen. Leerlingen uit de havo en leerlingen van het profiel N&G 

ervaren minder sociale begeleiding dan leerlingen uit het vwo of het profiel E&M. Hoe 

leuker de leerling het onderwerp vindt, hoe meer sociale begeleiding hij ervaart. 

Voor ervaren organisatorische begeleiding geldt dat de variantie voor 36% verklaard wordt 

door stappen 1 tot en met 4. De eerste stap, studiestijlen, verklaarde 3% van de variantie. De 

tweede toegevoegde stap, achtergronden van samenwerking, verklaarde 30% van de 

variantie. De vierde toegevoegde stap, groepssamenstelling, verklaarde 1% van de variantie. 

In het laatste model zijn twee predictoren significant, waarvan het cijfer aan de begeleider de 

hoogste waarde heeft, gevolgd door klas. Leerlingen die hun docent een hoger cijfer geven en 

leerlingen uit de havo ervaren meer organisatorische begeleiding, 

 

5.2.2 Ervaren sturing 

Hoe de leerlingen de mate van sturing door de docent, de gedeelde sturing of volledige 

sturing door henzelf ervaren, kan door verschillende factoren verklaard worden (zie tabel 11). 

Voor alle drie de vormen van sturing geldt dat het cijfer aan de docent de belangrijkste 

beïnvloedende factor is. 

Voor ervaren docentsturing geldt dat de variantie voor 32% verklaard wordt door alle zes  

stappen. De eerste stap, studiestijlen, verklaarde 3% van de variantie. De tweede toegevoegde 

stap, achtergronden van samenwerking, verklaarde 26% van de variantie. De zesde 

toegevoegde stap, niveau en geslacht, verklaarde 2% van de variantie. In dit model zijn vier 

predictoren significant, waarvan het cijfer aan de begeleider de hoogste waarde heeft, 

gevolgd door studiestijl externe regulatiestrategie, klas, profiel N&G-E&M. Een hoger cijfer 

aan de begeleider en het gebruik maken van externe regulatiestrategie doet leerlingen meer 

docentsturing ervaren. Leerlingen uit het vwo en leerlingen met het profiel N&G ervaren 

minder docentsturing, dan leerlingen uit de havo en leerlingen met het profiel E&M. 

Voor ervaren gedeelde sturing geldt dat de variantie voor 52% verklaard wordt door stappen 

1 en 2. De eerste stap, studiestijlen, verklaarde 7% van de variantie. De tweede toegevoegde 

stap, achtergronden van samenwerking, verklaarde 45% van de variantie. In dit model zijn 

twee predictoren significant, waarvan het cijfer aan de begeleider de hoogste waarde heeft 

gevolgd door studiestijl externe regulatiestrategie. Hoe hoger het cijfer aan de begeleider en 

het meer gebruik maken van externe regulatiestrategieën, doet leerlingen meer gedeelde 

sturing ervaren. 

Ervaren leerlingsturing wordt niet bepaald door een van de opgenomen factoren in dit 

onderzoek. 
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5.2.3 Ervaren docentgedrag 

Verschillende factoren verklaren hoe leerlingen het gedrag van hun docenten ervaren (zie 

tabel 11). Een onderscheid is gemaakt tussen samenwerkend gedrag en tegengesteld gedrag. 

Het cijfer aan de docent heeft in beide schalen de grootste invloed. 

Voor ervaren samenwerkend docentgedrag geldt dat de variantie voor 47% verklaard wordt 

door stappen 1 en 2. De eerste stap, studiestijlen, verklaarde 10% van de variantie. De tweede 

toegevoegde stap, achtergronden samenwerking, verklaarde 36% van de variantie. In dit 

model zijn twee predictoren significant, waarvan het cijfer aan de begeleider de hoogste 

waarde heeft, gevolgd door studiestijl problemen met concentratie en motivatie. Hoe hoger 

het cijfer aan de docent is en hoe minder problemen met concentratie en motivatie ze hebben, 

hoe meer samenwerkend docentgedrag ze ervaren.  

Voor ervaren tegengesteld docentgedrag geldt dat de variantie voor 26% verklaard wordt 

door stappen 1 tot en met 5. De eerste stap, studiestijlen, verklaarde 9% van de variantie. De 

tweede toegevoegde stap, achtergronden samenwerking, verklaarde 8% van de variantie. De 

vierde toegevoegde stap, samenstelling van de groep, verklaarde 4% van de variantie. De 

vijfde toegevoegde stap, profielkeuze, verklaarde 5% van de variantie. In dit model zijn zes 

predictoren significant, waarvan het cijfer aan de begeleider de hoogste waarde heeft, 

gevolgd door profiel N&T-E&M, groepssamenstelling jongens-meisjes, studiestijl problemen 

met concentratie en motivatie, profiel C&M-E&M en groepssamenstelling gemengd-meisjes. 

Leerlingen ervaren meer tegengesteld docentgedrag als ze een lager cijfer aan de docent 

geven en als ze meer problemen met concentratie en motivatie hebben. Leerlingen met het 

profiel N&T en C&M ervaren minder tegengesteld docentgedrag dan leerlingen uit het 

profiel E&M. Groepen bestaande uit jongens of gemengde groepen ervaren meer 

tegengesteld docentgedrag dan meisjesgroepen. 

 

5.2.4 Wensen over de begeleidingsgebieden 

De wensen van de leerlingen over de begeleiding op de vijf verschillende gebieden worden in 

alle gevallen in belangrijke mate bepaald door de mate waarin de leerling gebruik maakt van 

externe regulatiestrategieën. Daarnaast zijn nog diverse andere factoren van invloed (zie tabel 

9). 

Voor gewenste cognitieve begeleiding geldt dat de variantie voor 19% verklaard wordt door 

alle zes stappen. De eerste stap, studiestijlen, verklaarde 14% van de variantie. De zesde 

toegevoegde stap, niveau en geslacht, verklaarde 2% van de variantie. In dit model zijn vijf 

predictoren significant, waarvan de studiestijl externe regulatiestrategie de hoogste waarde 



  

35 

heeft, gevolgd door geslacht, groepssamenstelling jongens-meisjes, groepssamenstelling 

gemengd-meisjes en het cijfer aan de begeleider. Leerlingen die meer gebruik maken van 

externe regulatiestrategieën wensen meer cognitieve begeleiding van de docent. Hetzelfde 

geldt voor meisjes, groepen die bestaan uit jongens of gemengde groepen en voor leerlingen 

die hun begeleider een hoger cijfer geven. 

Voor gewenste affectieve begeleiding geldt dat de variantie voor 26% verklaard wordt door 

alle zes stappen. De eerste stap, studiestijlen, verklaarde 18% van de variantie. De tweede 

toegevoegde stap, achtergronden van samenwerking, verklaarde 4% van de variantie. De 

zesde toegevoegde stap, niveau en geslacht, verklaarde 2% van de variantie. In dit model zijn 

vier predictoren significant, waarvan de studiestijl externe regulatiestrategie de hoogste 

waarde heeft, gevolgd door het cijfer aan de begeleider, niveau en ervaring samenwerken. 

Leerlingen die meer gebruik maken van externe regulatiestrategieën, hun begeleider een 

hoger cijfer geven willen meer affectieve begeleiding. Hetzelfde geldt voor havo-leerlingen 

en leerlingen die weinig ervaring hebben met samenwerken. 

Voor gewenste metacognitieve begeleiding geldt dat de variantie voor 26% verklaard wordt 

door alle zes stappen. De eerste stap, studiestijlen, verklaarde 25% van de variantie. De 

tweede toegevoegde stap, achtergronden van samenwerking, verklaarde 3% van de variantie. 

De zesde toegevoegde stap, niveau en geslacht, verklaarde 2% van de variantie. In dit model 

zijn drie predictoren significant, waarvan de studiestijl externe regulatiestrategie de hoogste 

waarde heeft, gevolgd door geslacht en niveau. Hoe meer leerlingen gebruik maken van 

externe regulatiestrategieën, hoe meer metacognitieve begeleiding ze wensen. Hetzelfde geldt 

voor meisjes en havo-leerlingen. 

Voor gewenste sociale begeleiding geldt dat de variantie voor 23% verklaard wordt door alle 

zes stappen. De eerste stap, studiestijlen, verklaarde 7% van de variantie. De derde 

toegevoegde stap, aantal leerlingen per groep, verklaarde 4% van de variantie. De vijfde 

toegevoegde stap, profielkeuze, verklaarde 3% van de variantie. De zesde toegevoegde stap, 

niveau en geslacht, verklaarde 7% van de variantie. In dit model zijn zeven predictoren 

significant, waarvan niveau de hoogste waarde heeft, gevolgd door samenstelling jongens-

meisjes, studiestijl externe regulatiestrategie, profiel N&G-E&M, studiestijl problemen met 

concentratie en motivatie, aantal leerlingen per groep 4 of meer-2 en aantal leerlingen per 

groep 3-2. Havo-leerlingen wensen meer sociale begeleiding. Groepen bestaande uit jongens 

hebben hier ook meer behoefte aan dan meisjes. Zowel leerlingen met de studiestijl externe 

regulatiestrategieën als met de studiestijl problemen met concentratie en motivatie willen 

meer sociale begeleiding. Leerlingen met het profiel N&G vragen minder om sociale 



  

36 

begeleiding dan leerlingen met het profiel E&M. Groepen bestaande uit drie of meer 

leerlingen hebben meer behoefte aan begeleiding op dit gebied dan groepjes van twee 

leerlingen. 

Voor gewenste organisatorische begeleiding geldt dat de variantie voor 18% verklaard wordt 

door alle zes stappen. De eerste stap, studiestijlen, verklaarde 12% van de variantie. De zesde 

toegevoegde stap, niveau en geslacht, verklaarde 2% van de variantie. In dit model zijn drie 

predictoren significant, waarvan de studiestijl externe regulatiestrategie de hoogste waarde 

heeft, gevolgd door bedenker onderwerp en niveau. Hoe meer leerlingen gebruik maken van 

externe regulatiestrategieën en hoe meer aandeel ze hebben gehad in het bedenken van het 

onderwerp, hoe meer organisatorische begeleiding ze wensen. Ditzelfde geldt voor havo 

leerlingen. 

 

5.2.5 Wensen over de mate van sturing 

De wensen over de mate van sturing worden door verschillende factoren beïnvloed (zie tabel 

12). 

Voor gewenste docentsturing geldt dat de variantie voor 20% verklaard wordt door stap 1. De 

eerste stap, studiestijlen, verklaarde 19% van de variantie. In dit model zijn twee predictoren 

significant, waarvan de studiestijl externe regulatiestrategie de hoogste waarde heeft, gevolgd 

door studiestijl problemen met concentratie en motivatie. Leerlingen die gebruik maken van 

de studiestijl externe regulatiestrategie en leerlingen met problemen met concentratie en 

motivatie wensen meer sturing door de docent. 

Voor gewenste gedeelde sturing geldt dat de variantie voor 30% verklaard wordt door 

stappen 1 en 2. De eerste stap, studiestijlen, verklaarde 22% van de variantie. De tweede 

toegevoegde stap, achtergronden van de samenwerking, verklaarde 6% van de variantie. In 

dit model zijn twee predictoren significant, waarvan de studiestijl externe regulatiestrategie 

de hoogste waarde heeft, gevolgd door cijfer aan de begeleider. Leerlingen willen meer 

gedeelde sturing als ze gebruik maken van de studiestijl externe regulatie strategieën en als ze 

de begeleider in totaal een hoger cijfer geven. 

Voor gewenste leerlingsturing geldt dat de variantie voor 6% verklaard wordt door stappen 1 

en 2. De eerste stap, studiestijlen, verklaarde 3% van de variantie. De tweede toegevoegde 

stap, achtergronden van de samenwerking, verklaarde 4% van de variantie. In dit model zijn 

twee predictoren significant, waarvan bedenker van het onderwerp de hoogste waarde heeft, 

gevolgd door de studiestijl constructie en gebruik van kennis. Leerlingen die zelf een groot 
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aandeel hebben gehad in het bedenken van het onderwerp en die meer gebruik maken van de 

studiestijl constructie en gebruik van kennis, willen graag meer zelf sturen. 

 

5.2.6 Wensen over het docentgedrag 

Het gedrag dat leerlingen het liefst bij hun docenten zien wordt door verschillende factoren 

bepaald (zie tabel 12). Voor beide schalen geldt dat het cijfer aan de begeleider, 

groepssamensstelling en de studiestijl problemen met concentratie en motivatie 

beïnvloedende factoren zijn. 

Voor gewenst samenwerkend docentgedrag geldt dat de variantie voor 23% verklaard wordt 

door stappen 1 tot en met 4. De eerste stap, studiestijlen, verklaarde 13% van de variantie. De 

tweede toegevoegde stap, achtergronden van de samenwerking, verklaarde 7% van de 

variantie. De vierde toegevoegde stap, groepssamenstelling, verklaarde 1% van de variantie. 

In dit model zijn vier predictoren significant, waarvan het cijfer aan de begeleider de hoogste 

waarde heeft, gevolgd door studiestijl externe regulatiestrategie, groepssamenstelling 

gemengd-meisjes en studiestijl problemen met concentratie en motivatie. Leerlingen die hun 

begeleider een hoger cijfer geven en die meer gebruik maken van externe regulatiestrategieën 

wensen meer samenwerkend docentgedrag. Groepen die volledig uit meisjes bestaan willen 

graag meer samenwerkend docentgedrag, in vergelijking met gemengde groepen. Leerlingen 

die problemen met concentratie en motivatie hebben wensen juist minder samenwerkend 

docentgedrag. 

Voor gewenst tegengesteld docentgedrag geldt dat de variantie voor 19% verklaard wordt 

door stappen 1 tot en met 5. De eerste stap, studiestijlen, verklaarde 5% van de variantie. De 

tweede toegevoegde stap, achtergronden van de samenwerking, verklaarde 8% van de 

variantie. De vierde toegevoegde stap, groepssamenstelling, verklaarde 4% van de variantie. 

De vijfde toegevoegde stap, profielkeuze, verklaarde 2% van de variantie. In dit model zijn 

vijf predictoren significant, waarvan het cijfer aan de begeleider de hoogste waarde heeft, 

gevolgd door profielkeuze C&M-E&M, groepssamenstelling jongens-meisjes, studiestijl 

problemen met concentratie en motivatie en groepssamenstelling gemengd-meisjes. Hoe 

lager het cijfer aan de begeleider, hoe meer leerlingen tegengesteld docentgedrag wensen. 

Leerlingen uit het profiel C&M wensen minder tegengesteld docentgedrag dan leerlingen uit 

het profiel E&M. Groepen bestaande uit jongens en gemengde groepen hebben meer behoefte 

aan tegengesteld docentgedrag dan groepen bestaande uit meisjes. Leerlingen met problemen 

met concentratie en motivatie wensen meer tegengesteld docentgedrag. 
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5.2.7 Tevredenheid over de begeleidingsgebieden 

De mate van tevredenheid over de begeleiding op de vijf verschillende gebieden wordt door 

verschillende factoren bepaald (zie tabel 10). Het cijfer dat de leerlingen aan hun begeleider 

geven en de mate waarin ze gebruik maken van externe regulatiestrategieën, is voor elk 

begeleidingsgebied van invloed. 

Voor tevredenheid met de cognitieve begeleiding geldt dat de variantie voor 52% verklaard 

wordt door stappen 1 en 2. De eerste stap, studiestijlen, verklaarde 8% van de variantie. De 

tweede toegevoegde stap, achtergronden samenwerking, verklaarde 44% van de variantie. In 

dit model zijn drie predictoren significant, waarvan het cijfer aan de begeleider de hoogste 

waarde heeft, gevolgd door externe regulatiestrategie en studiestijl problemen met 

concentratie en motivatie. Hoe hoger het cijfer is dat leerlingen aan hun begeleider geven, 

hoe meer tevreden ze zijn met de cognitieve begeleiding. Het tegenovergestelde geldt voor de 

mate waarin ze gebruik maken van externe regulatiestrategieën en de mate waarin ze 

problemen hebben met de concentratie en motivatie. 

Voor tevredenheid met de affectieve begeleiding geldt dat de variantie voor 58% verklaard 

wordt door stappen 1 tot en met 6. De eerste stap, studiestijlen, verklaarde 15% van de 

variantie. De tweede toegevoegde stap, achtergronden van de samenwerking, verklaarde 40% 

van de variantie. De vierde toegevoegde stap, groepssamenstelling, verklaarde 2% van de 

variantie. De zesde toegevoegde stap, niveau en geslacht, verklaarde 1% van de variantie. In 

dit model zijn vijf predictoren significant, waarvan het cijfer aan de begeleider de hoogste 

waarde heeft, gevolgd door studiestijl externe regulatiestrategie, geslacht, ervaring met 

samenwerken en studiestijl problemen met concentratie en motivatie. Hoe hoger het cijfer 

aan de begeleider, hoe meer leerlingen tevreden zijn met de affectieve begeleiding. Hoe meer 

leerlingen gebruik maken van externe regulatiestrategieën en hoe meer problemen ze hebben 

met de concentratie en motivatie, hoe minder tevreden ze zijn met de affectieve begeleiding. 

Jongens zijn juist meer tevreden dan meisjes en leerlingen die meer ervaring hebben met 

samenwerken zijn meer tevreden met de affectieve begeleiding dan leerlingen met minder 

ervaring. 

Voor tevredenheid met de metacognitieve begeleiding geldt dat de variantie voor 53% 

verklaard wordt door stappen 1 en 2. De eerste stap, studiestijl, verklaarde 11% van de 

variantie. De tweede toegevoegde stap, achtergronden van de samenwerking, verklaarde 42% 

van de variantie. In dit model zijn vijf predictoren significant, waarvan het cijfer aan de 

docent de hoogste waarde heeft, gevolgd door studiestijl externe regulatiestrategie, ervaring 

met samenwerken, mening onderwerp en studiestijl problemen concentratie en motivatie. 
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Leerlingen die hogere cijfers geven aan hun begeleider, die meer ervaring hebben met 

samenwerken en die een positievere mening hebben over het onderwerp van hun werkstuk, 

zijn meer tevreden met de metacognitieve begeleiding. Leerlingen die meer gebruik maken 

van externe regulatiestrategieën en die meer problemen met de concentratie en motivatie 

hebben, zijn ontevredener over de metacognitieve begeleiding. 

Voor tevredenheid met de sociale begeleiding geldt dat de variantie voor 41% verklaard 

wordt door stappen 1 en 2. De eerste stap, studiestijlen, verklaarde 9% van de variantie. De 

tweede toegevoegde stap, achtergronden van de samenwerking, verklaarde 33% van de 

variantie. In dit model zijn drie predictoren significant, waarvan het cijfer aan de begeleider 

de hoogste waarde heeft, gevolgd door studiestijl externe regulatiestrategie en studiestijl 

problemen met concentratie en motivatie. Leerlingen die hun begeleider een hoger cijfer 

geven zijn meer tevreden met de sociale begeleiding. Het tegengestelde geldt voor leerlingen 

die veel gebruik maken van externe regulatiestrategieën en die problemen met de concentratie 

en motivatie hebben, zij zijn minder tevreden met de sociale begeleiding. 

Voor tevredenheid met de organisatorische begeleiding geldt dat de variantie voor 46% 

verklaard wordt door stappen 1 en 2. De eerste stap, studiestijlen, verklaarde 13% van de 

variantie. De tweede toegevoegde stap, achtergronden van de samenwerking, verklaarde 33% 

van de variantie. In dit model zijn drie predictoren significant, waarvan het cijfer aan de 

begeleider de hoogste waarde heeft, gevolgd door studiestijl externe regulatie strategie en 

ervaring met samenwerken. Hoe hoger het cijfer aan de begeleider en hoe vaker een leerling 

heeft samengewerkt, hoe meer tevreden de leerling is met de organisatorische begeleiding. 

Hoe meer de leerling gebruik maakt van externe regulatiestrategieën, hoe minder tevreden hij 

is met de organisatorische begeleiding. 

 

5.2.8 Tevredenheid over de mate van sturing 

De tevredenheid over de vorm van sturing wordt door verschillende factoren bepaald (zie 

tabel 13). 

Voor tevredenheid met de docentsturing geldt dat de variantie voor 45% verklaard wordt 

door stappen 1 en 2. De eerste stap, studiestijlen, verklaarde 9% de variantie. De tweede 

toegevoegde stap, achtergronden van de samenwerking, verklaarde 35% van de variantie. In 

dit model zijn drie predictoren significant, waarvan het cijfer aan de begeleider de hoogste 

waarde heeft, gevolgd door studiestijl externe regulatiestrategie en mening samenwerking. 

Een hoger cijfer aan de begeleider en een positiever oordeel over de samenwerking geven dat 
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leerlingen meer tevreden zijn over de docentsturing. Bij het meer gebruik maken van externe 

regulatiestrategieën zijn leerlingen minder tevreden met de mate van docentsturing. 

Voor tevredenheid met de gedeelde sturing geldt dat de variantie voor 49% verklaard wordt 

door stappen 1 en 2. De eerste stap, studiestijlen, verklaarde 7% van de variantie. De tweede 

toegevoegde stap, achtergronden van de samenwerking, verklaarde 42% van de variantie. In 

dit model zijn drie predictoren significant, waarvan het cijfer aan de begeleider de hoogste 

waarde heeft, gevolgd door studiestijl externe regulatiestrategie en mening samenwerking. 

Hoe hoger het cijfer is dat leerlingen geven aan hun docent hoe meer tevreden ze zijn met de 

gedeelde sturing. Hoe meer leerlingen gebruik maken van externe regulatiestrategieën, hoe 

negatiever hun oordeel over de samenwerking is. 

Voor tevredenheid met de leerlingsturing geldt dat de variantie voor 9% verklaard wordt door 

alle zes stappen. De zesde stap, niveau en geslacht, verklaarde 2% van de variantie. In dit 

model zijn twee predictoren significant, waarvan aantal leerlingen 4 of meer- aantal 2 de 

hoogste waarde heeft, gevolgd door het cijfer aan de begeleider. Leerlingen die met vier of 

meer leerlingen in een groepje zitten zijn minder tevreden met de mate van sturing door 

henzelf dan leerlingen die in duo’s werken. Leerlingen die hun begeleider een lager cijfer 

geven zijn minder tevreden met de mate van sturing door henzelf. 

 

5.2.9 Tevredenheid over docentgedrag 

Verschillende factoren zijn van invloed op de tevredenheid van de leerlingen over het 

docentgedrag (zie tabel 13). 

Voor tevredenheid met samenwerkend docentgedrag geldt dat de variantie voor 34% 

verklaard wordt door stappen 1 tot en met 4. De tweede stap, achtergronden van de 

samenwerking, verklaarde 29% van de variantie. De vierde toegevoegde stap, 

groepssamenstelling, verklaarde 1% van de variantie. In dit model zijn twee predictoren 

significant, waarvan het cijfer aan de begeleider de hoogste waarde heeft, gevolgd door 

mening over de samenwerking. Hoe hoger het cijfer is dat de leerlingen aan hun begeleider 

geven, hoe meer tevreden ze zijn over het samenwerkend docentgedrag. Leerlingen die een 

negatievere mening hebben over de samenwerking, zijn ook minder tevreden over het 

samenwerkend gedrag van de docent. 

Voor tevredenheid met tegengesteld docentgedrag geldt dat de variantie voor 12% verklaard 

wordt door stappen 1 tot en met 5. De tweede stap, achtergronden van de samenwerking, 

verklaarde 3% van de variantie. De derde toegevoegde stap, aantal leerlingen per groep, 

verklaarde 3% van de variantie. De vijfde toegevoegde stap, verklaarde 3% van de variantie. 
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In dit model zijn drie predictoren significant, waarvan profiel N&T-E&M de hoogste waarde 

heeft, gevolgd door aantal leerlingen 4 of meer-2 en groepsamenstelling jongens-meisjes. 

Leerlingen met het profiel N&T zijn minder tevreden over het tegengesteld docentgedrag dan 

leerlingen met het profiel E&M. Leerlingen uit groepjes van vier of meer leerlingen en 

groepjes bestaande uit alleen jongens zijn meer tevreden met het tegengesteld docentgedrag 

dan leerlingen die in duo’s werken of meisjesgroepen.  
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6. Conclusie en discussie 

 

6.1 Onderzoeksvraag 

In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal:  

Hoe ervaren leerlingen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs de begeleiding van 

docenten bij het samenwerken aan hun profielwerkstuk? 

Met de onderzoeksgegevens kan de leerlingperceptie over de begeleiding van de docent voor 

een deel in kaart gebracht worden. Belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn dat er een 

discrepantie is tussen de begeleiding die leerlingen waarnemen en de begeleiding die zij als 

ideaal zien. Wat leerlingen ervaren en wensen en in welke mate ze tevreden zijn, verschilt per 

leerling. Leerlingkenmerken bepalen voor een groot deel wat de leerlingperceptie is voor de 

begeleiding op de verschillende begeleidingsgebieden, voor de mate van sturing en voor het 

docentgedrag.  

 

6.2 Deelvraag 1 

De eerste deelvraag betreft een vergelijking tussen de perceptie van de begeleiding en de 

begeleiding die de leerlingen als ideaal zien: 

In hoeverre komen de ervaringen en wensen van de leerlingen over de begeleiding van het 

samenwerken overeen? 

De mate waarin leerlingen ervaren dat ze zelf hun werk kunnen sturen en het tegengesteld 

docent gedrag dat ze ervaren, komt overeen met de behoefte die ze hebben. Voor alle andere 

gebieden, vormen van sturing en soorten gedrag geldt dat er een verschil is. De cognitieve, 

affectieve, metacognitieve, sociale en organisatorische begeleiding die leerlingen ervaren, is 

minder dan ze zouden willen. Meer behoefte is er ook aan sturing door de docent of de vorm 

van gedeelde sturing. Het docentgedrag waarvoor de wensen hoger liggen dan de ervaringen 

is het samenwerkend gedrag. 

Leerlingen gaven gemiddeld voor vrijwel alle vormen van ervaren begeleiding meer dan de 

helft van het aantal punten, uitgezonderd de ervaren sociale begeleiding (zie tabel 7). Hoewel 

hieruit geconcludeerd kan worden dat ze begeleiding die ze krijgen niet als slecht ervaren, 

zijn ze er niet tevreden over. De begeleiding van het samenwerken aan het profielwerkstuk 

schiet in de ogen van leerlingen op het merendeel van de punten te kort. 

Een mogelijke veronderstelling dat leerlingen automatisch hogere waarden aan de gewenste 

begeleiding toekenden, gaat niet op. In dat geval had ook de wens voor meer sturing door de 
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leerling zelf en voor het tegengesteld docentgedrag hoger moeten uitvallen. Deze waarden 

laten echter een kleine negatieve, niet significante, uitkomst zien (zie tabel 7). 

Behoefte aan meer begeleiding op de verschillende begeleidingsgebieden lijkt zich door te 

vertalen naar behoefte aan meer docentsturing en meer gedeelde sturing. Dat er meer externe 

sturing verlangd wordt, kan er op wijzen dat de leerlingen nog niet voldoende zijn toegerust 

op het samen met medeleerlingen aan een opdracht werken zonder directe hulp van de 

docent. Naarmate leerlingen zelfstandiger kunnen werken, neemt de behoefte aan 

docentsturing namelijk af (Van der Schaaf, 2000). 

Eerder onderzoek laat zien dat docenten zelf over het algemeen genomen tevreden zijn met 

de begeleiding die zij geven (Van Kampen, 2008). De leerlingen zelf ervaren minder 

begeleiding dan ze wensen. Mogelijk zijn leerlingen kritischer dan docenten. In het 

onderzoek van Könings (2007) was dat het geval. Zij vergeleek ervaringen, wensen en 

tevredenheid over de leeromgeving van zowel leerlingen als docenten. De ervaring van de 

docenten was positiever dan die van de leerlingen en het verschil tussen ervaring en wens, de 

ontevredenheid, was kleiner dan bij de leerlingen. Volgens Könings (2008) zijn er drie 

mogelijke verklaringen: de deelnemer-observeerder fout (overschatting van de eigen 

gecreëerde situatie, de begeleiding die de docent geeft en onderschatting van de situatie 

waarin men terecht komt, de begeleiding die leerling ontvangt), de mate van controle 

(docenten hebben meer controle over de leeromgeving, over de begeleiding en kunnen deze 

aanpassen aan hun wensen, leerlingen hebben minder controle en zullen daarom eerder 

ontevreden zijn), en de reflectie op verschillende onderdelen (reflectie door docenten op hun 

gewenste manier van lesgeven en weinig op de realiteit en de effecten van hun handelen, in 

tegenstelling tot de leerlingen). Afzonderlijk gezien, geven de percepties van docenten en 

leerlingen geen volledig beeld van de werkelijkheid (Den Brok et al, 2004). Ze hebben hun 

eigen concepten en verwachtingen en daarop gebaseerde percepties. Om de verschillen te 

overbruggen, is het belangrijk dat docenten zich interesseren in de percepties en wensen van 

de leerlingen. Wanneer de leerling de omgeving anders waarneemt dan de docent bedoelt, 

heeft dit een negatief effect op het leerresultaat (Könings, 2007). 

 

6.3 Deelvraag 2 

De tweede deelvraag onderzoekt in hoeverre de perceptie, verlangens en tevredenheid van 

leerlingen beïnvloed worden door de leerlingkenmerken: 
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Welke invloed hebben studiestijl, achtergronden van de samenwerking, en algemene 

achtergrondkenmerken op de door leerlingen ervaren en gewenste begeleiding tijdens het 

samenwerken? 

 

6.3.1 Cognitieve begeleiding 

De leerlingperceptie over de cognitieve begeleiding wordt door meerdere factoren bepaald. 

Studiestijl, achtergronden van de samenwerking, groepssamenstelling en demografische 

kenmerken zijn van invloed op zowel ervaring, wens als tevredenheid (zie figuur 1).  

Meer cognitieve begeleiding wordt ervaren wanneer totale de begeleiding van de docent 

hoger beoordeeld wordt. Het oordeel dat leerlingen over de volledige begeleiding geven, 

blijkt een goede maat voor wat leerlingen ervaren. Voor zowel de cognitieve begeleiding als 

de andere begeleidingsgebieden (zie ook 6.3.2-6.3.5) geldt dat er bij een positiever oordeel 

meer begeleiding ervaren wordt op het betreffende gebied. 

De behoefte aan meer cognitieve begeleiding wordt vergroot wanneer er meer gebruik 

gemaakt wordt van externe regulatiestrategieën, wanneer er een hoger cijfer aan de 

begeleider gegeven wordt en wanneer er sprake is van een jongensgroep of een gemengde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*C = cognitief, A= affectief, M= metacognitief, S=sociaal, O= organisatorisch 

Figuur 1: Invloed van leerlingkenmerken op de ervaring, wens en tevredenheid over de 

begeleidingsgebieden 
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groep, in plaats van een meisjesgroep. Opvallend is dat meisjes in het algemeen meer 

behoefte aan cognitieve begeleiding hebben dan jongens. Deze uitkomst kan bepaald zijn 

door de groepssamenstelling. Dit zou betekenen dat meisjes in een gemengde groep heel veel 

behoefte hebben aan begeleiding en de jongens vrijwel niet. In homogene groepen hebben 

meisjes dan bijna geen behoefte aan begeleiding en jongens uit homogene groepen wel.  

De tevredenheid over de begeleiding op het cognitieve gebied neemt toe, naarmate het cijfer 

aan de begeleider hoger wordt. De toenemende behoefte aan meer cognitieve begeleiding bij 

een hoger cijfer, heeft geen negatieve invloed op de tevredenheid. De positieve ervaring met 

dit begeleidingsgebied is van groter gewicht. De tevredenheid neemt af wanneer meer 

gebruik gemaakt wordt van de studiestijlen externe regulatiestrategieën en problemen met 

concentratie en motivatie.  

 

6.3.2 Affectieve begeleiding 

De leerlingperceptie over de affectieve begeleiding wordt bepaald door studiestijl, 

achtergronden van de samenwerking en groepssamenstelling (zie figuur 1). Meer affectieve 

begeleiding wordt ervaren als de totale begeleiding van de docent hoger beoordeeld wordt. 

Minder begeleiding op dit gebied wordt ervaren wanneer er een toename van concentratie en 

motivatie problemen is. Vwo-leerlingen ervaren minder affectieve begeleiding dan havo-

leerlingen. Dit geldt ook voor de begeleiding op de metacognitieve, sociale en 

organisatorische gebieden. Mogelijk vinden docenten de begeleiding minder noodzakelijk 

voor vwo-leerlingen. Leerlingen van dit niveau hebben hieraan ook minder behoefte dan 

havo-leerlingen en geven niet aan ontevreden te zijn over de begeleiding. 

De behoefte aan affectieve begeleiding neemt toe wanneer er meer gebruik gemaakt wordt 

van externe regulatiestrategieën en wanneer het cijfer over de totale begeleiding toeneemt. 

Het laten reguleren van het leerproces door een ander leidt altijd tot behoefte aan meer 

begeleiding op de verschillende begeleidingsgebieden (zie ook 6.3.1, 6.3.3, 6.3.4 en 6.3.5). 

Een zelf-regulerende leerstijl is in het hedendaagse onderwijs, waartoe ook de Tweede Fase 

gerekend kan worden, meer passend (Vermunt & Vermetten, 2004). De externe 

regulatiestrategie past beter bij het traditionele onderwijs waar de docent vaak een 

controlerende rol had. Leerlingen gebruiken in de nieuwe leeromgeving niet direct de juiste 

strategie. Bij de overgang van een oude naar een nieuwe omgeving moeten ze hun scripts 

bijstellen, een proces dat volgens Jonassen en collega’s (2004) tijd kost. Wanneer het de 

leerling niet lukt zelf het proces te reguleren, dan moet de docent volgens Vermunt en 

Verloop (1999) de leerfunctie van de leerling over moet nemen. De docent moet vervolgens 
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de leerlingen steeds meer prikkelen (bijvoorbeeld door naar de mening over een casus te 

vragen terwijl ze dat niet gewend zijn) zodat ze een zelfregulerende leerstijl leren toe te 

passen.  

De tevredenheid over het affectieve begeleidingsgebied neemt af naarmate er meer gebruik 

gemaakt wordt van externe regulatiestrategieën en er meer problemen met concentratie en 

motivatie zijn. Een hoger cijfer voor de algemene begeleiding door de docent, doet de 

tevredenheid toenemen. Jongens zijn meer tevreden over de hoeveelheid begeleiding op dit 

gebied dan meisjes.  

 

6.3.3 Metacognitieve begeleiding 

Studiestijl, achtergronden van de samenwerking, profielkeuze en demografische kenmerken 

zijn van invloed op de leerlingperceptie van de metacognitieve begeleiding (zie figuur 1). 

Metacognitieve begeleiding wordt meer ervaren wanneer het gebruik van externe 

regulatiestrategieën toeneemt en wanneer het cijfer voor de begeleiding door de docent hoger 

wordt. Leerlingen van het vwo ervaren minder metacognitieve begeleiding dan leerlingen van 

de havo. Hetzelfde geldt voor leerlingen met het profiel cultuur en maatschappij, zij ervaren 

minder begeleiding op dit gebied dan leerlingen met het profiel economie en maatschappij. 

Ook bij het sociale begeleidingsgebied ervaren leerlingen met het economie en maatschappij 

profiel meer begeleiding dan de andere profielen. Waardoor leerlingen met dit profiel meer 

begeleiding ervaren dan andere leerlingen is niet onderzocht. Wellicht krijgen deze leerlingen 

werkelijk meer begeleiding. Bij de sociale begeleiding blijkt dat ze ook meer behoefte hebben 

aan begeleiding. 

Hoe meer er gebruik gemaakt wordt van externe regulatiestrategieën hoe meer behoefte er is 

aan metacognitieve begeleiding. Vwo-leerlingen wensen minder metacognitieve begeleiding 

dan havo-leerlingen. 

De tevredenheid over de metacognitieve begeleiding wordt alleen positief beïnvloedt door 

hogere cijfers voor de totale begeleiding van de docent. De studiestijlen externe regulatie 

strategieën en problemen met concentratie en motivatie beïnvloeden de tevredenheid 

negatief.  Er is een verband tussen metacognitieve leerfuncties (Vermunt, 1996) en 

regulatiestrategieën (Vermunt & Vermetten, 2004). Leerlingen die moeite hebben het 

leerproces zelf te reguleren, hebben meer behoefte aan externe hulp. Leerlingen ervaren deze 

metacognitieve hulp wel, maar de behoefte is zoveel groter dat ze ontevreden zijn over de 

begeleiding op dit gebied.  
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6.3.4 Sociale begeleiding 

Van invloed op de leerlingperceptie over de sociale begeleiding, zijn studiestijl, 

achtergronden van de samenwerking, profielkeuze, groepskeuze en demografische 

kenmerken (zie figuur 1). Het cijfer dat over de totale begeleiding van de docent gegeven 

wordt, is van positieve invloed op de ervaren sociale begeleiding. Leerlingen uit een groepje 

van drie of meer leerlingen ervaren meer begeleiding op dit gebied dan leerlingen uit een 

groepje van twee. Evenals jongensgroepen en gemengde groepen meer sociale begeleiding 

ervaren dan meisjesgroepen. Leerlingen uit een vwo-klas en leerlingen met het profiel natuur 

en gezondheid ervaren minder sociale begeleiding dan leerlingen van de havo en leerlingen 

met het profiel economie en maatschappij. 

Meer behoefte aan sociale begeleiding ontstaat wanneer er meer gebruik gemaakt wordt van 

externe regulatiestrategieën en wanneer er problemen met de concentratie en motivatie zijn. 

Leerlingen uit een groepje van drie of meer personen en leerlingen uit een groep met alleen 

jongens hebben meer behoefte aan begeleiding op dit gebied dan leerlingen die in duo’s 

werken en leerlingen uit een meisjesgroep. Vwo-leerlingen en leerlingen met het profiel 

natuur en gezondheid hebben minder behoefte aan sociale begeleiding dan havo-leerlingen en 

leerlingen met het profiel economie en maatschappij. 

Ervaringen en wensen omtrent de sociale begeleiding worden duidelijk bepaald door de 

groepssamenstelling. Hoe groter de groep, hoe meer sociale begeleiding ervaren en gewenst 

wordt. Jongens hebben behoefte aan meer begeleiding op dit gebied. Wanneer ze in een 

homogene groep werken ervaren ze deze begeleiding wel. Meisjesgroepen ervaren minder 

van deze begeleiding, maar hebben hier ook minder behoefte aan. Voor de tevredenheid heeft 

de groepssamenstelling geen gevolgen.  

Hoe hoger het cijfer voor de begeleiding in het algemeen, hoe hoger de tevredenheid over de 

sociale begeleiding. Meer gebruik van externe regulatiestrategieën en meer concentratie en 

motivatie problemen, zorgen voor minder tevredenheid over de hoeveelheid sociale 

begeleiding. Deze twee factoren zijn vaker van negatieve invloed op de ervaring, behoefte of 

tevredenheid. Mogelijk kijken deze leerlingen al snel negatief naar school en alles wat daarbij 

hoort. Een andere verklaring is dat zij ook werkelijk minder goed begeleid worden. Docenten 

in het onderzoek van Van Kampen (2008) gaven aan gemotiveerd te worden door 

enthousiaste leerlingen, maar moeite te hebben met leerlingen die het samenwerken 

problematischer vinden.  
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6.3.5 Organisatorische begeleiding 

De leerlingperceptie over de organisatorische begeleiding wordt bepaald door studiestijl, 

achtergronden van de samenwerking en demografische achtergronden (zie figuur 1). De 

hoeveelheid begeleiding die op dit gebied ervaren wordt, wordt positief beïnvloed door het 

cijfer dat aan de begeleider gegeven wordt. Leerlingen van het vwo ervaren minder 

organisatorische begeleiding dan leerlingen van de havo.  

De behoefte aan organisatorische begeleiding neemt toe wanneer er meer gebruik gemaakt 

wordt van externe regulatiestrategieën en wanneer de invloed op het bedenken van het 

onderwerp toeneemt. Leerlingen uit een vwo-klas hebben minder behoefte aan deze 

begeleiding dan leerlingen uit een havo-klas.  

De tevredenheid over de organisatorische begeleiding neemt toe wanneer er in het verleden 

vaker is samengewerkt en wanneer een hoger cijfer over de begeleiding van de docent 

gegeven wordt. Voor dit gebied blijkt het gunstig wanneer leerlingen al vaker hebben 

samengewerkt. Wellicht hebben deze leerlingen al in die mate ervaring, dat veel van de 

organisatorische zaken voor zich spreken. Ze hebben hierbij de hulp van de docent minder 

nodig en vinden het prima zo. De tevredenheid neemt af wanneer er meer gebruik gemaakt 

wordt van externe regulatiestrategieën. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* D = docentsturing, G = gedeelde sturing, L= leerlingsturing 

Figuur 2: Invloed van leerlingkenmerken op de ervaring, wens en tevredenheid over de mate 

van sturing 
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6.3.6 Docentsturing 

Studiestijl, achtergronden van de samenwerking, profielkeuze en demografische kenmerken 

zijn van invloed op de leerlingperceptie over de docentsturing (zie figuur 2). Bij meer gebruik 

van externe regulatiestrategieën wordt meer sturing door de docent ervaren. Eveneens wordt 

meer docentsturing ervaren als het cijfer voor de algemene begeleiding van de docent hoger 

is. Leerlingen van het vwo en leerlingen met het profiel natuur en gezondheid ervaren minder 

sturing door de docent dan leerlingen van de havo en leerlingen met het profiel economie en 

maatschappij. Dit is in overeenstemming met de begeleiding die ervaren en gevraagd wordt 

op verschillende begeleidingsgebieden. Leerlingen van het vwo ervaren en wensen minder 

begeleiding dan havo-leerlingen op de affectieve, metacognitieve, sociale en organisatorische 

gebieden. Leerlingen met het profiel natuur en gezondheid ervaren en wensen meer 

begeleiding in vergelijking met andere profielen op de metacognitieve en sociale gebieden. 

De behoefte aan docentsturing neemt toe naarmate er meer gebruik gemaakt wordt van 

externe regulatiestrategieën en naarmate er meer problemen met de concentratie en motivatie 

zijn. Bij minder gebruik van externe regulatiestrategieën is er minder behoefte aan sturing. 

Docenten hebben snel de neiging de leerlingen te onderschatten (Bolhuis & Voeten, 2004). 

Ze moeten ervoor waken teveel sturing te geven, dit kan leiden tot afname van het gebruik 

van de zelf-regulerende strategieën door een gebrek aan toepassingen, zo waarschuwen 

Vermunt en Verloop (1999). 

De tevredenheid over de docentsturing neemt toe wanneer er positiever over samenwerken 

gedacht wordt en wanneer er een hoger cijfer voor de algemene begeleiding door de docent 

gegeven wordt. De tevredenheid neemt af bij meer gebruik van externe regulatiestrategieën. 

Leerlingen die gebruik maken van externe regulatiestrategieën ervaren wel begeleiding, maar 

de behoefte is zoveel groter, dat dit een negatief effect op de tevredenheid geeft. Dit komt 

overeen met de perceptie die leerlingen met deze studiestijl hebben over de metacognitieve 

begeleiding. Zij willen dat de docent het proces meer reguleert (Vermunt, 1994). Dit komt 

overeen met de studie van Den Brok en collega’s (2004) waar docentcontrole omschreven 

wordt als docenten die leerlingen voorzien van strategieën waarmee ze leeractiviteiten 

kunnen vormgeven.  

 

6.3.7 Gedeelde sturing 

Bepalend voor de leerlingperceptie over de gedeelde sturing zijn studiestijl en achtergronden 

van de samenwerking (zie figuur 2). Gedeelde sturing wordt meer ervaren en gewenst bij een 
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toename van het gebruik van externe regulatiestrategieën en een hoger cijfer voor de 

begeleiding door de totale begeleiding van de docent.  

De tevredenheid over de gedeelde sturing neemt toe bij een hoger cijfer voor de begeleider. 

Wellicht ervaren leerlingen deze vorm van sturing het meest prettig. Ze ervaren het en zijn er 

tevreden over, maar ze wensen er ook meer van. Deze houding is passend voor het 

samenwerkend leren, hierbij wordt gestreefd naar het delen van de sturing tussen docent en 

leerling (Van der Schaaf, 2000). De tevredenheid neemt af wanneer meer gebruik wordt 

gemaakt van externe regulatiestrategieën, deze leerlingen hebben vaak meer behoefte aan 

docentsturing. Positieve gedachten over het samenwerken hebben ook een negatieve invloed 

op de tevredenheid. Wellicht hebben leerlingen die graag samenwerken graag nog meer 

invloed op het verloop van het proces. Dit blijkt echter niet uit de uitkomsten van de factoren 

die van invloed zijn op de leerlingsturing, hoewel de resultaten vertekend kunnen zijn door de 

lage betrouwbaarheid van die schaal. 

 

6.3.8. Leerlingsturing 

Van invloed op de leerlingperceptie over de mate van sturing door de leerling zelf zijn 

studiestijl, achtergronden van de samenwerking en groepssamenstelling (zie figuur 2). Geen 

van de factoren is van invloed op hoe deze vorm van sturing ervaren wordt. De behoefte aan 

leerlingsturing neemt toe wanneer meer gebruik gemaakt wordt van de studiestijl constructie 

en gebruik van kennis. Minder behoefte hieraan ontstaat wanneer de leerling meer invloed 

had op de keuze van het onderwerp. Een groot aandeel in het bedenken van het onderwerp 

kan wijzen op enthousiasme voor de samenwerkingsopdracht. Waarom deze leerlingen toch 

minder zelfsturing willen, kan niet met de resultaten van dit onderzoek verklaard worden. 

De tevredenheid over de leerlingsturing wordt negatief bepaald door een hoger cijfer aan de 

begeleider. Dit betekent dat leerlingen die hun docent negatief beoordelen, positief zijn over 

de zelfsturing. Zij willen liever meer invloed dan de docent op het werkproces. Leerlingen uit 

een groep van vier of meer leerlingen zijn ontevredener dan leerlingen uit een groepje van 

twee leerlingen. Leerlingen uit een groep van vier leerlingen willen meer zelfsturing. Dit 

komt niet overeen met het resultaat dat leerlingen uit groepjes van drie of meer personen 

meer begeleiding bij het groepsproces, de sociale begeleiding (zie 6.3.4), ervaren en wensen. 

De verwachting zou kunnen zijn dat grotere groepen meer behoefte hebben aan docentsturing 

en minder aan leerlingsturing. Het tegendeel blijkt. Wellicht hebben grotere groepen 

enerzijds moeite met het groepsproces en willen ze daarbij sturing, maar is er anderzijds ook 

de behoefte om zoveel mogelijk zelf te doen. 
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6.3.9 Samenwerkend docentgedrag 

De leerlingperceptie over het samenwerkend docentgedrag wordt bepaald door studiestijl, 

achtergronden van de samenwerking en groepssamenstelling (zie figuur 3). Samenwerkend 

docentgedrag wordt meer ervaren wanneer er een hoger cijfer aan de begeleider gegeven 

wordt. Minder samenwerkend docentgedrag wordt ervaren wanneer er een toename in 

concentratie en motivatie problemen zijn. Dit betekent dat leerlingen die moeite met het 

volbrengen van de opdracht hebben, geen voordeel kunnen halen uit het gedrag van de 

docent. Iets wat leerlingen die de totale begeleiding positief beoordelen wel kunnen.  

Behoefte aan meer samenwerkend docentgedrag ontstaat wanneer de begeleiding door de 

docent hoger beoordeeld wordt en wanneer meer gebruik gemaakt wordt van externe 

regulatiestrategieën.  

Er wordt minder van dit gedrag gewenst als er meer problemen met de concentratie en 

motivatie zijn en gemengde groepen wensen minder samenwerkend docentgedrag dan 

meisjesgroepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S = samenwerkend docentgedrag, T = tegengesteld docentgedrag 

Figuur 3: Invloed van leerlingkenmerken op de ervaring, wens en tevredenheid over de mate 

van sturing  
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Naarmate er een hoger cijfer over de begeleiding door de docent gegeven wordt, is er meer 

tevredenheid over het samenwerkend gedrag. 

 

6.3.10 Tegengesteld docentgedrag 

Van invloed op de leerlingperceptie over het tegengesteld docentgedrag zijn studiestijl, 

achtergronden van de samenwerking, profielkeuze en groepssamenstelling (zie figuur 3). 

Groepen met alleen jongens en gemengde groepen ervaren meer tegengesteld docentgedrag 

dan meisjesgroepen. Hetzelfde geldt wanneer er een toename aan concentratie en motivatie 

problemen is. Minder tegengesteld gedrag wordt ervaren wanneer er een hoger cijfer aan de 

begeleider gegeven wordt en wanneer leerlingen voor het profiel cultuur en maatschappij en 

natuur en techniek in plaats hebben gekozen, in plaats van economie en maatschappij.  

Meer behoefte aan tegengesteld docentgedrag is er bij meer problemen met concentratie en 

motivatie en bij jongensgroepen en gemengde groepen ten opzichte van meisjesgroepen. Dit 

betekent dat deze groepen niet alleen dit docentgedrag ervaren, maar ook dat ze het zelf nodig 

vinden voor het werkproces. Minder behoefte aan dit gedrag is er wanneer een hoger cijfer 

aan de begeleider geven en bij de profielkeus cultuur en maatschappij in tegenstelling tot 

economie en maatschappij. 

Jongensgroepen zijn in vergelijking met meisjesgroepen meer tevreden over het tegengesteld 

docentgedrag. Leerlingen met het profiel natuur en techniek zijn minder tevreden dan 

leerlingen met het profiel economie en maatschappij. Hieruit blijkt dat leerlingen met het 

profiel economie en maatschappij, wel behoefte hebben aan tegengesteld gedrag, maar dat ze 

ook tevreden zijn over de mate waarin ze dit gedrag waarnemen. 

 

6.4 Algemene discussie 

Er zijn enkele kanttekeningen te plaatsen bij dit onderzoek. Een groot aantal van de schalen 

van de vragenlijst is betrouwbaar tot zeer betrouwbaar (Cronbachs alpha .70-.87). Bij de 

interpretatie van de resultaten betreffende de studiestijlen externe regulatiestrategieën en 

constructie en gebruik van kennis moet echter voorzichtigheid in acht genomen worden. De 

interne betrouwbaarheid van de eerste schaal is laag (Cronbachs alpha = .57). De 

betrouwbaarheid van de tweede schaal is zeer laag (Cronbachs alpha = .50), deze schaal is ter 

volledigheid meegenomen in het onderzoek. Er is gekozen voor een beperkt aantal items per 

schaal, in verband met de grootte van de vragenlijst. Meerdere items hadden de kans op een 

betrouwbare schaal vergroot. 
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De externe validiteit wordt positief beïnvloed door de steekproefomvang. Hoewel er gebruik 

gemaakt is van een gemakshalve steekproef, waren de deelnemende scholen van diverse 

signatuur en verspreid over een groot deel van Nederland. Het totale aantal respondenten (N 

= 397) was hoog. Hiermee zijn de resultaten in hoge mate generaliseerbaar.  

Er hebben alleen leerlingen meegedaan aan het onderzoek die al een begeleider hadden. De 

leerlingen waren niet allemaal even ver in het proces. Sommigen zaten nog in de opstartfase, 

anderen moesten opnieuw starten en een enkeling was al klaar. Het is te verwachten dat 

leerlingen die hun cijfer al ontvangen hebben anders op de begeleiding terugkijken dan de 

leerlingen die nog niet weten hoe hun begeleider hun beoordeeld (zie ook Levy et al., 2003). 

Een natest had inzicht kunnen geven in de invloed van de beoordeling van de docent op de 

perceptie van de leerling. 

Dit onderzoek had de mogelijkheid inzicht te krijgen in de invloed van groepen. De vragen 

zijn dusdanig gesteld dat af te leiden is welke leerlingen samen een groep vormen, welke 

groepen een docent begeleid en welke leerlingen in een klas zitten en bij een school horen. 

Aan de hand van een multi-level analyse, geschikt voor data met complexe structuren, had 

antwoord gegeven kunnen worden op de vraag in hoeverre de groep bepalend is voor de 

perceptie. De analyse is niet uitgevoerd. In vervolgonderzoek kunnen de gegevens gebruikt 

worden voor deze analyse. 

Een kwalitatief onderdeel had meer diepgang kunnen geven aan het onderzoek. Interviews 

met leerlingen die ontevreden, tevreden of zeer tevreden waren met de begeleiding, had meer 

zicht kunnen geven op hoe de ideale begeleiding er volgens leerlingen uitziet. Een andere 

mogelijke mogelijkheid is het vormen van focusgroepen, waarin leerlingen samen 

discussiëren en eventuele verbeterpunten voor de begeleiding aan kunnen dragen. 

In dit onderzoek ontbreekt de visie van de docent. Een gelijktijdig onderzoek naar de 

ervaringen en wensen van de docent had de mogelijkheid geboden een vergelijking te maken 

tussen de perceptie van de leerling en docent (zie ook Könings, 2007; Sol & Stokking, 2008). 
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Bijlage 1 

Vragenlijst 
 

 

over de begeleiding  

bij het profielwerkstuk 

 

 

 
Sla het blad pas om als dat wordt aangegeven. 

 

 

Lees vooraf door: 

• Vul de vragen zelfstandig in. 

• Je hoeft geen naam in te vullen. 

• Bij de stippellijntjes schrijf je het antwoord op. 

• Bij de rondjes  0 0 0 0 0 0  geef je met een hoog getal aan wat het best 
                                             1    2    3    4    5    6  

bij je past, met een laag getal wat het minst bij je past. 

• Je kleurt het juiste rondje in. Als je een fout maakt, zet je er een kruis doorheen en 

kleur je een ander rondje in.  
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VRAGENLIJST 
 Algemeen  

1 Wat ben je? 0 jongen    

0 meisje 

2 In welke klas zit je? 0 havo 4 

0 havo 5 

0 vwo 4 

0 vwo 5 

0 vwo 6 

3 Welk profiel heb je gekozen? 

(geef bij meerdere profielen alleen je hoofdprofiel aan) 

0 Cultuur & Maatschappij 

0 Economie & Maatschappij 

0 Natuur & Gezondheid 

0 Natuur & Techniek 

 Profielwerkstuk  

4 Welke leraar begeleidt jullie bij het profielwerkstuk?  Dhr./Mw….……………………………… 

5 Uit hoeveel leerlingen bestaat jullie groepje? 0 1 leerling 

0 2 leerlingen 

0 3 leerlingen 

0 meer 

6 Hoe is de samenstelling van jullie groepje?  0 ik werk alleen  (sla vraag 31,35, 43, 54 & 57 over) 

0 alleen jongens 

0 alleen meisjes 

0 jongens en meisjes 

7 Wat is het onderwerp van je/jullie profielwerkstuk? …………………………………………………… 

8 Wie heeft het onderwerp van jullie profielwerkstuk bedacht? 0 ik 

0 een ander 

0 samen 

9 Wat vind je van het onderwerp? 0 ik vind het erg interessant 

0 ik vind het wel aardig 

0 ik vind er niets aan 

10 Hoe vaak heb je vorig jaar in een groepje aan een opdracht gewerkt? 0 bij vrijwel alle opdrachten 

0 bij sommige opdrachten  

0 bij vrijwel geen enkele opdracht 

11 Wat vind je van het werken aan een opdracht samen met anderen? 0 ik werk graag samen 

0 het maakt me niet uit of ik samen of alleen werk 

0 ik werk graag alleen 
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 Hoe werk je aan het profielwerkstuk? Nooit                                    Altijd 

12 Ik wil graag dat er vooraf precies wordt aangegeven aan welke eisen je moet voldoen. 0      0      0      0      0      0 
1             2            3              4             5            6 

13 Ik koppel de nieuwe stof die ik bij het werken aan mijn profielwerkstuk tegenkom aan mijn interesses.  0      0      0      0      0      0 
1             2            3              4             5            6 

14 Ik probeer de nieuwe stof die ik bij het werken aan mijn profielwerkstuk tegenkom voor mezelf concreet te maken  0      0      0      0      0      0 
1             2            3              4             5            6 

15 Ik vind het maken van het profielwerkstuk niet zo boeiend. 0      0      0      0      0      0 
1             2            3              4             5            6 

16 Ik ben nieuwsgierig naar alle nieuwe informatie die ik bij het maken van het profielwerkstuk tegenkom  0      0      0      0      0      0 
1             2            3              4             5            6 

17 Ik zie of hoor weleens iets in de media wat past bij ons profielwerkstuk. 0      0      0      0      0      0 
1             2            3              4             5            6 

18 Ik vind het profielwerkstuk niet interessant en raak daardoor tijdens het werken eraan regelmatig afgeleid. 0      0      0      0      0      0 
1             2            3              4             5            6 

19 Ik werk niet alleen aan het profielwerkstuk voor een goed cijfer, ik vind het ook echt interessant. 0      0      0      0      0      0 
1             2            3              4             5            6 

20 Ik vind het prettig als er aanwijzingen worden gegeven hoe je het profielwerkstuk het best kunt aanpakken. 0      0      0      0      0      0 
1             2            3              4             5            6 

21 Ik vind het prettig als de leraar de vorderingen controleert, dan weet ik ten minste of ik op de goede weg ben. 0      0      0      0      0      0 
1             2            3              4             5            6 

22 Ik vind het profielwerkstuk nutteloos, waar zou ik het later nog voor kunnen gebruiken? 0      0      0      0      0      0 
1             2            3              4             5            6 

23 Ik probeer de nieuwe dingen die ik bij het werken aan mijn profielwerkstuk leer ook op andere momenten te gebruiken. 0      0      0      0      0      0 
1             2            3              4             5            6 

 Hoe begeleidt de leraar jullie bij het profielwerkstuk?  
 Beantwoord per vraag hoe de begeleiding nu is én hoe je het liefst begeleid wilt worden. (1=nooit, 6=altijd) 

Voorbeeld: De leraar vraagt regelmatig hoe het met het profielwerkstuk gaat.  

Bij ‘Dat gebeurt nu’ vul je in, in welke mate dat nu gebeurt.  

Bij ‘Het liefst wil ik het´ vul je in hoe je zelf zou willen dat de leraar je begeleidt. 

Dat gebeurt nu 

0      0      0      0      0      0 
1             2             3            4             5            6 
Het liefst wil ik het 

0      0      0      0      0      0 
1             2             3            4             5             6 

24 De leraar maakt een planning met of voor ons, zodat we weten wat we 

moeten doen. 
Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

25 De leraar vertelt ons wanneer hij bereikbaar is. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

26 De leraar helpt ons bij het vinden van informatie over het onderwerp. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 
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27 De leraar bespreekt samen met ons hoe we het profielwerkstuk het best aan 

kunnen pakken. 
Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

28 De leraar geeft aan waar we de eisen van het profielwerkstuk kunnen 

vinden. 
Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

29 De leraar heeft ons vooraf verteld hoe je het profielwerkstuk aan kunt 

pakken. 
Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

30 De leraar helpt ons bij de belangrijke dingen, de rest proberen we 

zelfstandig te doen. 
Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

31 De leraar legt uit wat er nodig is voor een goede samenwerking. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

32 De leraar maakt ons enthousiast voor het werkstuk. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

33 De leraar helpt alleen als we daar om vragen. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

34 De leraar hebben we nodig om een goed werkstuk te kunnen maken. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

35 De leraar benadrukt dat we allemaal een aandeel hebben in het maken van 

een goed werkstuk. 
Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

36 De leraar motiveert ons om een goed werkstuk te maken. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

37 De leraar geeft aan met welke deadlines we rekening moeten houden. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

38 De leraar maakt alleen een afspraak met ons als we daar zelf om vragen. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

39 De leraar geeft aan in welke ruimte en wanneer we kunnen werken. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

40 De leraar heeft aangegeven wat hij verwacht van het profielwerkstuk.  Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

41 De leraar weet het best hoe het profielwerkstuk eruit moet zien, dus we 

volgen zijn tips op. 
Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

42 De leraar neemt tijd voor ons. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

43 De leraar geeft tips hoe we het best met elkaar kunnen communiceren. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

44 De leraar zien we niet zo vaak, het meeste doen we zelfstandig. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 
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45 De leraar bespreekt de inhoud van het werkstuk met ons. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

46 De leraar toont betrokkenheid. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

47 De leraar bepaalt wat de volgende stap is die we nemen bij het werken aan 

het profielwerkstuk. 
Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

48 De leraar bespreekt met ons de ideeën die we hebben bedacht. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

49 De leraar geeft alleen aan of we op de goede weg zijn.  Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

50 Hoe we het aanpakken en uitwerken, bepalen we zelf. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

51 De leraar geeft extra uitleg over dingen die met de inhoud van het werkstuk 

te maken hebben. 
Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

52 De leraar bedenkt samen met ons oplossingen als we tegen een probleem 

aanlopen. 
Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

53 De leraar vraagt ons wat de volgende stap is en hoe we deze aan willen 

pakken. 
Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

54 De leraar bespreekt het met ons als er problemen in de groep zijn.  Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

55 De leraar bepaalt hoe we ons profielwerkstuk moeten aanpakken.  Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

56 De leraar wil dat we reflecteren, zodat we weten hoe we het volgende deel 

het best aan kunnen pakken. 
Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

57 De leraar leert ons hoe we problemen in de groep kunnen oplossen. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

58 De leraar helpt ons alleen als we er echt niet uitkomen. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

59 De leraar wil graag dat we zelf onze mening geven. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

60 De leraar wijst ons op aspecten van het onderwerp waar we zelf nog niet 

aan hadden gedacht. 
Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

61 De leraar wil eerst zijn goedkeuring geven voordat we verder mogen gaan. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

62 De leraar geeft op tijd aan wanneer de volgende afspraak is. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

63 De leraar zorgt ervoor dat we het werken aan het werkstuk leuk vinden. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 
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64 De leraar geeft feedback op inhoud van het werkstuk. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

 Hoe is de leraar tijdens de begeleiding?  

65 De leraar neemt makkelijk de leiding op zich. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

66 De leraar is snel boos. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

67 De leraar is vriendelijk naar ons. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

68 De leraar laat zich door ons beïnvloeden. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

69 De leraar geeft ons verantwoordelijkheden. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

70 De leraar is onzeker. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

71 De leraar heeft humor. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

72 De leraar probeert ons voor schut te zetten. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

73 De leraar is streng voor ons. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

74 De leraar treedt zelfverzekerd op. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

75 De leraar zegt dat we weinig presteren. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

76 De leraar verplaatst zich in ons. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

77 De leraar heeft vertrouwen in ons. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

78 De leraar is niet tevreden over ons. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

79 De leraar doet zijn best ons te begrijpen. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

80 De leraar stelt hoge eisen. Dat gebeurt   0    0    0    0    0    0         Het liefst wil ik het  0    0    0    0    0    0 
                                 1         2         3         4         5         6                                                                1         2         3         4         5         6 

81 Geef een eindcijfer over wat je van de begeleiding vindt tussen de 1 en 10 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 
1         2         3         4          5         6         7         8         9       10 

 



  

65 

Bijlage 2 

 

Tabel 8: Hiërarchische regressie-analyse voor de predictoren die de ervaring over het begeleidingsgebied voorspellen. 
 Cognitief Affectief Metacognitief Sociaal Organisatorisch 

Variabelen β R² ∆R² β R² ∆R² β R² ∆R² β R² ∆R² β R² ∆R² 

Stap 1 

Externe regulatie strategie 

Persoonlijk geïnteresseerd 

Constructie en gebruik van kennis 

Problemen met concentratie en 

motivatie 

 

.08 

.04 

-.02 

-.04 

.03*   

.05 

.07 

.02 

-.13** 

.11***   

.13 

.06 

-.04 

.01 

.03*   

.07 

-.03 

.04 

.03 

.01   

.00 

.04 

.02 

-.04 

.03*  

Stap 2  

Bedenker onderwerp 

Mening onderwerp 

Ervaring samenwerken 

Mening samenwerken 

Cijfer begeleider 

 

-.03 

-.02 

.03 

-.03 

.66* 

.45*** .42***  

-.03 

.06 

.04 

-.03 

.72** 

.58*** .47***  

.00 

.04 

.04 

-.00 

.60*** 

.35*** .32*  

-.05 

.11* 

.03 

.03 

.44*** 

.16*** .16***  

.04 

.01 

.04 

.04 

.59*** 

.34*** .30*** 

Stap 3 

Aantal 3-Aantal 2 

Aantal 4+-Aantal 2 

    

-.04 

.07 

.59*** .00  

-.03 

.04 

.35*** .00***  

.14** 

.10* 

.21*** .05***  

.05 

.08 

.34*** .01 

Stap 4 

Alleen jongens-Alleen meisjes 

Gemengd-Alleen meisjes 

    

.10 

.04 

.59*** .00  

.14 

.11 

.36*** .01  

.30* 

.17* 

.23*** .02**  

.11* 

-.03 

.36*** .01* 

Stap 5 

Profiel C&M-Profiel E&C 

Profiel N&G-Profiel E&C 

Profiel N&T-Profiel E&C 

    

.04 

-.04 

.04 

.59*** .01  

-.11 

-.03 

-.04 

.37*** .01*  

-.05 

-.12* 

-.08 

.24*** .02    

Stap 6 

Geslacht jongen-Geslacht meisje  

Klas v6-Klas h5 

 

    

-.07** 

-.10 

.60*** .01*  

-.04 

-.16 

.39*** .02**  

-.14 

-.23*** 

.29*** .05***    

* < .05, **< .01, *** < .001 
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Tabel 9: Hiërarchische regressie-analyse voor de predictoren die de wens over het begeleidingsgebied voorspellen. 
 Cognitief Affectief Metacognitief Sociaal Organisatorisch 

Variabelen β R² ∆R² β R² ∆R² β R² ∆R² β R² ∆R² β R² ∆R² 

Stap 1 

Externe regulatie strategie 

Persoonlijk geïnteresseerd 

Constructie en gebruik van kennis 

Problemen met concentratie en 

motivatie 

 

.36*** 

.08 

-.07 

.10 

.14***   

.36*** 

.10 

.01 

-.10 

.18***   

.47*** 

.00 

.02 

.10 

.25***   

.22*** 

-.01 

.03 

.13* 

.07***   

.35*** 

-.03 

-.00 

.02 

.12***  

Stap 2  

Bedenker onderwerp 

Mening onderwerp 

Ervaring samenwerken 

Mening samenwerken 

Cijfer begeleider 

 

.00 

-.04 

.00 

-.03 

.11* 

.15*** .01  

.01 

-.05 

-.11* 

.05 

.19*** 

.23*** .04**  

.09 

-.04 

-.07 

-.01 

-.05 

.28*** .03*  

.02 

.04 

-.05 

.04 

-.06 

.09*** .02  

.13** 

.05 

-.07 

-.00 

.07 

.14*** .03 

Stap 3 

Aantal 3-Aantal 2 

Aantal 4+-Aantal 2 

 

-.08 

.04 

.16*** .01  

-.05 

.06 

.23*** .00  

.01 

.03 

.28*** .00  

.11* 

.11* 

 

.12*** .04**  

.06 

.09 

 

.15*** .01 

Stap 4 

Alleen jongens-Alleen meisjes 

Gemengd-Alleen meisjes 

 

.32** 

.16** 

.16*** .00  

.17 

-.00 

.23*** .01  

.22 

.08 

.28*** .00  

.26 

.08 

.13*** .01  

.17 

-.03 

.16*** .01 

Stap 5 

Profiel C&M-Profiel E&C 

Profiel N&G-Profiel E&C 

Profiel N&T-Profiel E&C 

 

.01 

-.07 

.06 

.17*** .01  

.04 

-.03 

.06 

.24*** .01  

-.04 

.04 

.04 

.28*** .00  

.01** 

-.13 

-.07 

.16*** .03**  

-.05 

-.01 

.07 

.17*** .00 

Stap 6 

Geslacht jongen-Geslacht meisje  

Klas v6-Klas h5 

 

 

-.32** 

-.04* 

.19*** .20*  

-.17 

-.15** 

.26*** .02**  

-.26** 

-.12** 

.30*** .02**  

-.10 

-.29*** 

.23*** .07***  

-.15 

-.12* 

.18*** .02* 

* < .05, **< .01, *** < .001 
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Tabel 10: Hiërarchische regressie-analyse voor de predictoren die de tevredenheid over het begeleidingsgebied voorspellen. 
 Cognitief Affectief Metacognitief Sociaal Organisatorisch 

Variabelen β R² ∆R² β R² ∆R² β R² ∆R² β R² ∆R² β R² ∆R² 

Stap 1 

Externe regulatie strategie 

Persoonlijk geïnteresseerd 

Constructie en gebruik van kennis 

Problemen met concentratie en 

motivatie 

 

-.19*** 

-.03 

.01 

-.10** 

.08***   

-.26*** 

.08 

-.08 

-.10* 

.15***   

-.22*** 

-.00 

.02 

-.07* 

.11***   

-.18*** 

-.03 

-.01 

-.14** 

.09***   

-.30*** 

.07 

.03 

-.05 

.13***  

Stap 2  

Bedenker onderwerp 

Mening onderwerp 

Ervaring samenwerken 

Mening samenwerken 

Cijfer begeleider 

 

-.03 

.01 

.03 

-.02 

.67*** 

.52*** .44***  

-.07 

.06 

.10** 

-.12 

.64*** 

.55*** .40***  

-.04 

.09* 

.12** 

-.06 

.64*** 

.53*** .42***  

-.06 

.07 

.09 

-.01 

.55*** 

.41*** .33***  

-.07 

-.03 

.10* 

.07 

.55*** 

.46*** .33*** 

Stap 3 

Aantal 3-Aantal 2 

Aantal 4+-Aantal 2 

    

-.05 

.02 

.55*** .00          

Stap 4 

Alleen jongens-Alleen meisjes 

Gemengd-Alleen meisjes 

    

-.06 

.03 

.57*** .02**          

Stap 5 

Profiel C&M-Profiel E&C 

Profiel N&G-Profiel E&C 

Profiel N&T-Profiel E&C 

    

-.07 

-.08 

-.07 

.57*** .01          

Stap 6 

Geslacht jongen-Geslacht meisje  

Klas v6-Klas h5 

 

    

.21* 

-.04 

.58*** .01*          

* < .05, **< .01, *** < .001 
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Tabel 11: Hiërarchische regressie-analyse voor de predictoren die de ervaring over de mate aan sturing en het docentgedrag voorspellen. 
 Docentsturing Gedeelde sturing Leerlingsturing Samenwerkend gedrag Tegengesteld gedrag 

Variabelen β R² ∆R² β R² ∆R² β R² ∆R² β R² ∆R² β R² ∆R² 

Stap 1 

Externe regulatie strategie 

Persoonlijk geïnteresseerd 

Constructie en gebruik van kennis 

Problemen met concentratie en 

motivatie 

 

.19*** 

-.05 

.02 

.09 

.03*   

.17*** 

.00 

.04 

-.08 

.07***      

.07 

.05 

.05 

-.15** 

.10***   

.02 

.01 

-.03 

.20*** 

.09***  

Stap 2  

Bedenker onderwerp 

Mening onderwerp 

Ervaring samenwerken 

Mening samenwerken 

Cijfer begeleider 

 

.02 

-.01 

.00 

.07 

.53*** 

.29*** .26***  

.00 

.01 

.00 

-.02 

.68*** 

.52*** .45***     

-.04 

.03 

.02 

-.06 

.60*** 

 

.47*** .36***  

-.01 

-.02 

-.04 

.03 

-.25*** 

 

.16*** .08*** 

Stap 3 

Aantal 3-Aantal 2 

Aantal 4+-Aantal 2 

 

.06 

.04 

.29*** .01           

.04 

.08 

 

.17*** .01 

Stap 4 

Alleen jongens-Alleen meisjes 

Gemengd-Alleen meisjes 

 

.17 

.07 

.30*** .00           

.21*** 

.14** 

.22*** .04*** 

Stap 5 

Profiel C&M-Profiel E&C 

Profiel N&G-Profiel E&C 

Profiel N&T-Profiel E&C 

 

-.06 

-.11* 

-.05 

.31*** .01           

-.18** 

-.06 

-.23*** 

.26*** .05*** 

Stap 6 

Geslacht jongen-Geslacht meisje  

Klas v6-Klas h5 

 

 

-.12 

-.13** 

.32*** .02*             

* < .05, **< .01, *** < .001 
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Tabel 12: Hiërarchische regressie-analyse voor de predictoren die de wens over de mate aan sturing en het docentgedrag voorspellen. 
 Docentsturing Gedeelde sturing Leerlingsturing Samenwerkend gedrag Tegengesteld gedrag 

Variabelen β R² ∆R² β R² ∆R² β R² ∆R² β R² ∆R² β R² ∆R² 

Stap 1 

Externe regulatie strategie 

Persoonlijk geïnteresseerd 

Constructie en gebruik van kennis 

Problemen met concentratie en 

motivatie 

 

.39*** 

.01 

-.08 

.19** 

.19***   

.46*** 

.01 

.01 

-.06 

.22***   

-.04 

.04 

.15* 

.10 

.03*   

.18** 

.10 

.07 

-.13* 

.13***   

.05 

.07 

-.06 

.15* 

.05**  

Stap 2  

Bedenker onderwerp 

Mening onderwerp 

Ervaring samenwerken 

Mening samenwerken 

Cijfer begeleider 

    

.04 

-.07 

-.05 

.06 

.23*** 

.28*** .06***  

-.17** 

.02 

-.06 

.05 

-.04 

.06** .04*  

.01 

-.03 

-.06 

.08 

.25*** 

 

.19*** .07***  

.04 

.06 

.04 

-.09 

-.28*** 

.12*** .08*** 

Stap 3 

Aantal 3-Aantal 2 

Aantal 4+-Aantal 2 

          

-.07 

.05 

.20*** .01  

.02 

-.11 

.13*** .01 

Stap 4 

Alleen jongens-Alleen meisjes 

Gemengd-Alleen meisjes 

          

-.03 

-.13** 

.22*** .01*  

.15** 

.15** 

.17*** .04** 

Stap 5 

Profiel C&M-Profiel E&C 

Profiel N&G-Profiel E&C 

Profiel N&T-Profiel E&C 

             

-.18** 

-.07 

-.08 

.19*** .02* 

Stap 6 

Geslacht jongen-Geslacht meisje  

Klas v6-Klas h5 

 

               

* < .05, **< .01, *** < .001 
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Tabel 13: Hiërarchische regressie-analyse voor de predictoren die de tevredenheid over de mate aan sturing en het docentgedrag voorspellen. 
 Docentsturing Gedeelde sturing Leerlingsturing Samenwerkend gedrag Tegengesteld gedrag 

Variabelen β R² ∆R² β R² ∆R² β R² ∆R² β R² ∆R² β R² ∆R² 

Stap 1 

Externe regulatie strategie 

Persoonlijk geïnteresseerd 

Constructie en gebruik van kennis 

Problemen met concentratie en 

motivatie 

 

-.22*** 

-.10 

.10 

-.09 

.09***   

-.15*** 

-.01 

.02 

-.07 

.07***   

.07 

-.07 

.02 

-.10 

.01 

 

  

-.07 

-.04 

-.01 

-.07 

.03   

.01 

-.00 

-.02 

.07 

.02  

Stap 2  

Bedenker onderwerp 

Mening onderwerp 

Ervaring samenwerken 

Mening samenwerken 

Cijfer begeleider 

 

-.04 

.01 

.08 

.09* 

.57*** 

.45*** .35***  

-.02 

.07 

.05 

-.08* 

.65*** 

.50*** .42***  

.10 

-.05 

-.07 

-.02 

-.12* 

.04 

 

.02  

-.08 

.04 

.02 

-.14** 

.55*** 

.32*** 

 

.29***  

-.06 

-.10 

-.08 

.10 

-.03 

.05* .03* 

Stap 3 

Aantal 3-Aantal 2 

Aantal 4+-Aantal 2 

       

-.02 

-.13 

 

.05 .01  

.05 

.04 

.32*** .01  

.02 

.21*** 

 

.08** .03** 

Stap 4 

Alleen jongens-Alleen meisjes 

Gemengd-Alleen meisjes 

       

.05 

.06* 

 

.06* 

 

.01  

-.06 

.08 

.34*** .01*  

.13* 

.02 

.09** .01 

Stap 5 

Profiel C&M-Profiel E&C 

Profiel N&G-Profiel E&C 

Profiel N&T-Profiel E&C 

       

.02 

-.04 

.05 

.07 

 

.01     

-.07 

-.04 

-.21** 

.12*** .03** 

Stap 6 

Geslacht jongen-Geslacht meisje  

Klas v6-Klas h5 

       

-.20 

.10 

 

.09* .02*       

* < .05, **< .01, *** < .001 

 

 

 

 


