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Samenvatting  

In dit onderzoek werd de invloed van de propedeusetoetsen Social Work op de motivatie van 

tweedejaars studenten onderzocht. Gemotiveerd zijn betekent te worden bewogen om iets te 

doen. Motivatie kan opgesplitst worden in extrinsieke motivatie en intrinsieke motivatie. 

Intrinsieke motivatie is de wil of de drang in iemand om bepaalde handelingen te verrichten 

waarmee tot een zeker doel wordt gekomen. De motivatie kan gevonden worden in de taak 

zelf omdat door het uitvoeren daarvan plezier en tevredenheid ervaren wordt. Extrinsieke 

motivatie staat voor het verrichten van een taak omdat omgevingsfactoren buiten de studenten 

hen hiertoe aanzetten. Om een antwoord te vinden op de hoofdvraag werd gebruik gemaakt 

van een semi-gestructureerd interview waarin gevraagd werd naar de percepties van studenten 

van een selectie van propedeusetoetsen en de tweedeling binnen motivatie, te weten 

extrinsieke motivatie en intrinsieke motivatie. De toetsselectie bevatte verschillende 

toetsmethodes, onder andere presentaties, verslaglegging en casustoetsen. Gebruik makend 

van deze selectie werden de percepties van studenten van de toetsinhoud en het toetsproces 

onderzocht. Uit de resultaten bleek dat de toets P1, het vraagverhelderend cliëntgesprek en de 

reflectie, als meest positief ervaren wordt door de studenten. De beloning die studenten 

kunnen krijgen door het voldoende afronden van de toetsen heeft een belangrijke rol gespeeld 

in de extrinsieke motivatie van studenten. Als de studenten de beloning belangrijk vonden, 

waren zij meer gemotiveerd om de toetsen te behalen. Binnen de intrinsieke motivatie worden 

de omgeving en de eigen percepties van de studenten als belangrijk ervaren. De studenten 

vonden dat zowel de docent als de medestudenten de motivatie beïnvloedden. Een positieve 

perceptie van de toets bevordert de motivatie van de studenten. Geconcludeerd kan worden 

dat de propedeusetoetsen de intrinsieke motivatie van studenten meer beïnvloedt dan de 

extrinsieke motivatie.  
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Inleiding 

Binnen het hoger onderwijs is de laatste jaren veel aandacht besteed aan de invoering van 

competentiegericht onderwijs. Volgens Brouwers, De Wit en MacDonald (2002) is het de missie 

van het hoger onderwijs om beter aan te sluiten bij de arbeidsmarkt. Bij deze missie zijn 

competenties het sleutelbegrip. Competenties vormen de link tussen het hoger onderwijs en de 

arbeidsmarkt. Ook Leeman, Meijers en Timmerman (2006) merken op dat onderwijsinnovaties 

van de afgelopen jaren verbonden zijn met competentiegericht leren en de aansluiting op de 

arbeidsmarkt. Zij zien het doel van competentiegericht leren als het adequaat kunnen handelen 

in beroepssituaties. Het uitgangspunt van deze vorm van onderwijs is dat competenties het beste 

geleerd kunnen worden in een realistische omgeving waarin van de student direct competent 

handelen wordt gevraagd.  

De onderwijsprogramma’s van onder andere Sociaal Pedagogische Hulpverlening 

(SPH) en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) aan de Hogeschool Utrecht (HU) 

zijn inmiddels veranderd in programma’s waarin competenties centraal staan. Deze omslag 

vraagt niet alleen om verandering in het leren en de manier van instructie geven, maar ook in de 

manier van toetsen (Baartman, 2008). Het is daarom belangrijk dat de beoordelingsmethoden of 

assessments aansluiten bij de ideeën over competentiegericht onderwijs. Aangezien 

competenties niet omschreven kunnen worden als een eenduidig begrip lijkt het ook onmogelijk 

om competenties te toetsen aan de hand van één toetsmethode (Baartman et al., 2006). De 

Onderwijsraad (2002) vindt dat traditionele examenvormen niet meer passen binnen het 

competentiegerichte onderwijs. De nadruk in het onderwijs ligt op competenties en authentieke 

leeromgevingen, waardoor gebruik gemaakt moet worden van andere vormen van toetsing, 

zoals assessment, portfolio en proeven van bekwaamheid. Men spreekt dan van een 

verschuiving van een testcultuur naar een assessmentcultuur (Baartman et al., 2006).  

Momenteel wordt binnen de opleiding Social Work (SPH en MWD) op de HU een onderzoek 

uitgevoerd naar de voorspellende waarde van competentiegerichte toetsen in de propedeusefase. 

Nagegaan wordt in hoeverre de toetsen voorspellend zijn voor de beoordeling van de resultaten 

van SPH- en MWD studenten in de stages van het tweede en het derde jaar van de opleiding en 
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uiteindelijk voor het functioneren als professional in het werkveld. Binnen dit kader is een 

onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de propedeusetoetsen door Kloppenburg (2008). 

Voor dit onderzoek is een aantal propedeusetoetsen geselecteerd. Deze zijn in Tabel 1 

weergegeven. 

 

Tabel 1 

De selectie van propedeusetoetsen 

Toetscode Toetsinhoud Toetsvorm  

P1 Vraagverhelderend 

cliëntgesprek en reflectie 

Simulatie van cliëntgesprek: video-opname en erop 

volgend reflectieverslag 

P3 Analyse praktijkcasus en  

plan van aanpak  

Casustoets: schriftelijk tentamen op de opleiding 

P4 Podiumpresentatie cultuur  

en diversiteit 

Dramapresentatie  

P6 Onderzoeksrapport Schriftelijk verslag  

P7 Beleidsadvies en digitale 

presentatie 

Schriftelijk verslag en multimedia presentatie. 

P9 Eindgesprek over  

persoonlijk opleidingsplan 

Groepsgesprek van studiebegeleider met groep van 4 à 5 

studenten over persoonlijk opleidingplan van de student  

P11 Eindverslag leerresultaten 

stage 

Schriftelijk reflectieverslag  

 
 

Op de HU is een evaluatie-instrument ontwikkeld voor het bepalen van de kwaliteit van de 

competentiegerichte toetsen uit de propedeuse. Dit instrument is ontwikkeld op basis van een 

theoretisch model van kwaliteitskenmerken. Met behulp van dit evaluatie-instrument is 

vastgesteld dat de toetsselectie uit Tabel 1 gericht is op de generieke competenties van een 

Social Worker. Deze toetsselectie bevat verschillende toetsmethodes, onder andere presentaties, 

verslaglegging en casustoetsen. De selectie van toetsen in Tabel 1 is representatief voor alle 

toetsen in de propedeuse Social Work. De volgorde waarin de toetsen worden afgenomen, is niet 

chronologisch. 
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Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van dezelfde toetsselectie, waarbij 

tweedejaars SPH- en MWD studenten gevraagd zal worden naar de algemene percepties van de 

propedeusetoetsen.  

 

Beoordelen van competenties  

Nieuwe methoden en criteria zijn ontwikkeld om competenties te beoordelen. Om criteria vast te 

stellen om competenties te kunnen toetsen en beoordelen, is het noodzakelijk om te weten wat 

het begrip competentie inhoudt (Thilakaratne & Kvan, 2006).  

In de literatuur worden verscheidene definities van het begrip competentie gegeven. Één 

van deze definities wordt omschreven door Onstenk (2001). Hij definieert competentie als het 

vermogen van studenten om kennis, houdingen en vaardigheden in te zetten om concrete 

leeractiviteiten op adequate wijze uit te voeren en daarbij om te gaan met de problemen, die zich 

in het toekomstige werkveld kunnen voordoen. Van Merriënboer, Van der Klink en Hendriks 

(2002) zeggen dat de verschillende definities vaak refereren aan zes dimensies. Deze dimensies 

zijn: (1) de integratie van competentie-elementen: kennis, vaardigheden en houdingen, (2) de 

onderlinge afhankelijkheid van de competentie-elementen, (3) de gerichtheid van competenties 

op probleemoplossende acties, (4) het specifieke karakter van de competentie gericht op 

professionaliteit, (5) de leerbaarheid van de competentie en (6) de duurzaamheid van de 

competentie. Deze dimensies worden door Kloppenburg (2008) ondergebracht in drie 

perspectieven. In Figuur 1 worden deze perspectieven ‘kennisbasis’, ‘professionele 

performance’, ‘ontwikkelvermogen’ en de zes dimensies weergegeven.  

Om competenties te kunnen beoordelen moet gezocht worden naar een leeromgeving 

waarin gedrag op een dergelijke manier getoetst wordt dat het resultaat voorspellend is voor 

toekomstige situaties (Westera, 2001). Succesvol functioneren in de maatschappij vraagt meer 

dan capabel zijn in het uitvoeren van specifieke taken die een student heeft geleerd (Segers, 

Dochy & de Corte, 1998). Studenten moeten zich ook kunnen richten op het leren interpreteren 

en analyseren van problemen. Assessments waarin competenties worden beoordeeld, vereisen 

aansluiting bij dit doel van competentiegericht leren.  
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Figuur 1. Perspectieven en dimensies van professionele competenties    

 

Om de aangeleerde competenties adequaat te kunnen beoordelen, zijn meerdere 

competentiegerichte assessmentmethodes nodig. Deze verschillende assessmentmethodes 

kunnen toekomstige werksituaties nabootsen waarin één of meerdere competenties getoetst 

kunnen worden. Hierdoor worden zowel de verschillende competenties in één assessment 

getoetst als dezelfde competenties in verschillende assessments. Door gebruik van meerdere 

assessmentmethodes wordt getoetst wat studenten kunnen doen met wat ze weten in plaats van 

te toetsen wat studenten weten (Struyven, Dochy & Janssens, 2006).  

 

Kwaliteit van de propedeusetoetsen 

Bij het evalueren van de kwaliteit van de competentiegerichte propedeusetoetsen wordt gebruik 

gemaakt van criteria die afgeleid zijn van de dimensies en perspectieven in Figuur 1. Het is 

belangrijk hier aandacht aan te besteden, omdat de kwaliteit van de opleiding nauw samenhangt 
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met de manier waarop studenten getoetst en beoordeeld worden. Opleidingen met toetsen van 

hoge kwaliteit zijn een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt (Warn & Tranter, 2001).  

 Voor de Social Worker is het van belang om de eigen competenties verder te ontwikkelen. 

Dit is noodzakelijk omdat de beroepspraktijk en het werk van een Social Worker voortdurend 

aan verandering onderhevig is. Assessments kunnen het ontwikkelvermogen van de student in 

belangrijke mate beïnvloeden, omdat assessments inzicht kunnen geven in de eigen 

competentieontwikkeling, de manier van leren en de mogelijkheden om die te verbeteren 

(Segers, 2006). Het perspectief ‘ontwikkelvermogen’ staat voor het vermogen van de Social 

Worker om de eigen competenties verder te ontwikkelen. De propedeusetoetsen zullen specifiek 

bestudeerd worden vanuit dit perspectief. 

 

Assessment en leeractiviteiten 

Uit onderzoek van Van de Watering, Gijbels, Dochy en Van der Rijt (2008) blijkt dat het 

assessment een belangrijke rol speelt in het leerproces van studenten. Doordat bij assessment 

niet alleen aandacht bestaat voor het product, maar ook voor het proces dat geleid heeft tot het 

product, wordt informatie verkregen over zowel behaalde leerresultaten als het leerproces 

(Kloppenburg, 2005). Inzicht in het leerproces draagt bij aan het ontwikkelen van competenties 

en is daarom belangrijk voor het ontwikkelvermogen. 

Naast het assessment zelf hebben de kijk van studenten op assessment en de 

assessmentvorm invloed op het leerproces (Nijhuis, Segers & Gijselaers, 2005). De kijk van 

studenten op assessment is van invloed op de keuze voor leerstrategieën en op de behaalde 

leerresultaten. Bij het interpreteren van de leerresultaten kan hiermee rekening worden 

gehouden (Segers & Dochy, 2001).  

  De leerresultaten van studenten worden voor een groot deel bepaald door de activiteiten 

die studenten ondernemen om te leren (Vermunt, 1996). Deze leeractiviteiten kunnen worden 

opgedeeld in drie typen, namelijk cognitieve, affectieve en metacognitieve leeractiviteiten 

(Vermunt, 1996; Pintrich, 2004; Vermunt & Vermetten, 2004; Segers & Dochy, 2006; Gulikers, 

Kester, Kirschner & Bastiaens, 2008). Cognitieve leeractiviteiten zijn denkactiviteiten die 
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studenten inzetten om leerstof te kunnen verwerken. Deze leeractiviteiten leiden naar concrete 

leerresultaten, zoals vergaarde kennis, aangeleerde vaardigheden, beheerste leerstof etcetera. 

Affectieve leeractiviteiten zijn gericht op het omgaan met gevoelens die zich voordoen tijdens 

het leren. Deze gevoelens kunnen het leerproces positief of negatief beïnvloeden. 

Metacognitieve leeractiviteiten reguleren de cognitieve en affectieve leeractiviteiten en houden 

indirect verband met de leerresultaten. Voorbeelden van metacognitieve leeractiviteiten zijn 

oriënteren op de leerstof, plannen van het leerproces en constateren van sterke en zwakke 

punten in het leerproces (Vermunt, 1996). 

 

Motivatie  

Motivatie wordt gezien als een concept dat betrekking heeft op de affectieve leeractiviteiten en 

kan ingezet worden door studenten om hun leerproces te volgen en te bewaken (Vollmeyer & 

Rheinberg, 2006). Volgens Ryan en Deci (2000) betekent gemotiveerd zijn te worden bewogen 

om iets te doen. De hoeveelheid motivatie kan verschillen per student. Ook de oorzaken die 

leiden tot het al dan niet gemotiveerd zijn, kunnen uiteenlopen. Leren is een activiteit die 

studenten ondernemen om een bepaald doel te bereiken. Motivatie is van invloed op de manier 

waarop en de mate waarin studenten leren (Nijhuis, et al., 2005) en kan gezien worden als een 

belangrijke basis in het leerproces. Studenten die niet gemotiveerd zijn, zullen moeilijk bewogen 

kunnen worden om te gaan leren en hun doel te bereiken, in tegenstelling tot studenten die wel 

gemotiveerd zijn. 

Het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie wordt vaak gemaakt 

(Connell & Wellborn, 1991; Rigby, Deci, Patrick & Ryan, 1992; Guay, Vallerand & Blanchard, 

2000; Ryan & Deci, 2000). Intrinsieke motivatie is de wil of de drang in iemand om bepaalde 

handelingen te verrichten waarmee tot een zeker doel wordt gekomen. De motivatie kan 

gevonden worden in de taak zelf omdat door het uitvoeren daarvan plezier en tevredenheid 

ervaren wordt. Extrinsieke motivatie staat voor het verrichten van een taak omdat  

omgevingsfactoren buiten de studenten hen hiertoe aanzet. De leeromgeving zorgt ervoor dat 

studenten worden gemotiveerd (Ryan & Deci, 2000). Volgens Rigby en collega’s (1992) 
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vormen extrinsieke en intrinsieke motivatie de basis van het leerproces van studenten. Als een 

student zowel intrinsiek als extrinsiek gemotiveerd wordt, zal dit leiden tot een leerproces van 

een hoge kwaliteit. De student is dan meer betrokken bij de leertaak, waardoor de leerstof beter 

begrepen wordt.  

Guay en collega’s (2000) onderscheiden naast intrinsieke en extrinsieke motivatie een 

derde vorm van motivatie, namelijk a-motivatie. Een student die a-gemotiveerd is ziet geen 

verbanden tussen de uit te voeren taken en de leerresultaten. A-gemotiveerde studenten werken 

niet naar een doel, verwachten geen beloning voor de verrichte taken en zien geen 

mogelijkheden het leerproces te ontwikkelen. Omdat a-motivatie veel gelijkenis vertoont met 

het ontbreken van motivatie, zal deze vorm van motivatie niet verder worden gebruikt in dit 

onderzoek. 

Hieronder zal eerst de vorm intrinsieke motivatie uitgelegd worden. Aan de hand van 

relevante literatuur zullen een aantal aspecten van intrinsieke motivatie worden opgesteld die 

een belangrijke rol spelen in dit onderzoek. Daarna zal de extrinsieke vorm van motivatie 

worden verduidelijkt. Ook hierbij zullen een aantal aspecten worden gekozen die van belang 

zijn voor dit onderzoek. Dit zal resulteren in de hoofdvraag, waarna een aantal verwachtingen 

van de resultaten genoemd worden. 

 

Intrinsieke motivatie is de persoonlijke drijfveer om een bepaalde taak uit te voeren waarmee 

een zeker doel bereikt wordt. Deze vorm van motivatie is niet afhankelijk van beloningen uit de 

omgeving. De taak op zich is de beloning. Intrinsieke motivatie treedt op als studenten interesse 

hebben in het uitvoeren van een taak waarmee een bepaald doel wordt behaald (interest). Als dit 

doel als relevant ervaren wordt (relevance), zal de interesse van de student toenemen. Intrinsiek 

gemotiveerde studenten zullen de uitdaging tot het behalen van een bepaald doel aan willen 

gaan (challenge) en zullen trots op zichzelf zijn als ze het doel eenmaal bereikt hebben 

(enpowerment). Ook het vertrouwen dat studenten hebben in hun eigen vermogen waardoor het 

doel behaald kan worden (probability of succes) hoort bij intrinsieke motivatie. De angst om te 

falen (anxiety) kan studenten aanzetten zich in te spannen om zich bekwaam te voelen 
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(ownership). Dit kan ook beschouwd worden als onderdeel van intrinsieke motivatie 

(MacKinnon, 1999; Pintrich, 2004; Vollmeyer & Rheinberg, 2006; Paulsen & Feldman, 2007).  

Intrinsieke motivatie wordt ook beïnvloed door factoren in de omgeving, zoals druk en 

begeleiding (Rigby et al., 1992; Buckward et al., 2007). Dat wil zeggen dat als de omgeving 

zich positief uitlaat over de inspanningen van de studenten, de intrinsieke motivatie toe zal 

nemen.  

Samengevat kunnen vier aspecten van intrinsieke motivatie opgesteld worden die 

relevant zijn voor dit onderzoek, namelijk de leeromgeving, bekwaamheid, relevantie, en 

uitdaging en beheersing. De keuze voor deze aspecten zullen hieronder uitgelegd worden. 

De leeromgeving van studenten speelt een belangrijke rol in het leren van studenten. 

Vooral de relatie met docenten en medestudenten is van invloed op het leerproces. De docent 

kan studenten sturen door een gevoel van bekwaamheid op te wekken en complimenten te 

geven. Hierdoor zal de student een positieve houding aannemen ten opzichte van het leren 

(Bandura, 1986) en zal hij langer zijn interesse en doorzettingsvermogen vast kunnen houden 

(Ames, 1992). De relatie met medestudenten maakt het leren plezierig en aantrekkelijk. Het 

behoren tot een bepaalde omgeving creëert samenhorigheid en betrokkenheid. 

Bekwaamheid in combinatie met zelfstandigheid is belangrijk voor intrinsieke 

motivatie. Studenten moeten het gevoel hebben bekwaam te zijn en zelfstandig een bepaald doel 

te kunnen bereiken om intrinsiek gemotiveerd te blijven.  

De relevantie van het leren moet duidelijk zijn voor de student, anders wordt het leren 

een saaie, niet leuke taak gevonden. De manier van leren en de vorm van het assessment dragen 

hieraan bij. Als een leertaak als niet relevant wordt beschouwd, zullen de studenten weinig 

interesse hebben in de taak en daardoor weinig intrinsiek gemotiveerd zijn.  

Uitdaging en beheersing dragen bij aan het ontwikkelen van een gevoel van 

bekwaamheid (Bandura, 1986; Ames, 1992). Het door eigen inspanning beheersen van leertaken 

die studenten als relevant ervaren, draagt bij aan de intrinsieke motivatie. De student zal zichzelf 

uitdagen een bepaald doel te bereiken om een gevoel van trots en bekwaamheid te ervaren. De 
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angst om te falen heeft invloed op de mate waarin de student de uitdaging aangaat (Vollmeyer & 

Rheinberg, 2006).  

De vier aspecten van intrinsieke motivatie hebben allemaal invloed op elkaar. Dat wil 

zeggen dat als de student door een aspect minder gemotiveerd is dit zijn weerslag heeft op de 

andere drie aspecten (MacKinnon, 1999).  

 

Extrinsieke motivatie is de motivatie die studenten verkrijgen door omgevingsfactoren. Ryan en 

Deci (2000) veronderstellen dat studenten graag extrinsiek gemotiveerd worden. Ze laten zich in 

meer of mindere mate leiden door de omgeving. Rigby en collega’s (1992) hebben aangetoond 

dat de sociale omgeving een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van het leerproces. Het 

extrinsiek gemotiveerde gedrag dat studenten vertonen in relatie tot hun leerproces, kan worden 

opgesplitst in vier aspecten (Ryan & Deci, 2000). Deze vier aspecten die onderscheiden worden, 

zijn externe regulatie, introjectie regulatie, geïdentificeerde regulatie en geïntegreerde regulatie. 

Deze aspecten van extrinsieke motivatie reguleren het gedrag van studenten en zijn van invloed 

op de mate van de motivatie van studenten.  

Externe regulatie is het gedrag dat aangestuurd wordt door beloningen en afstraffingen. 

De student zal gemotiveerd worden door het krijgen van een beloning voor het verrichten van 

een bepaalde taak. Een afstraffing zal de student demotiveren. 

Introjectie regulatie verwijst naar het gedrag dat wordt aangestuurd door interne 

prikkels. De student gedraagt zich naar zijn eigen gedachtes over de omgeving.  

Geïdentificeerde regulatie resulteert in gedrag dat een student vertoont wanneer de 

student zich kan identificeren met de normen en waarden van de omgeving. De student heeft de 

normen en waarden geaccepteerd als zijn eigen normen en waarden. 

 Als de student zich volledig heeft geassimileerd met de normen en waarden uit de 

omgeving is er sprake van geïntegreerde regulatie. Deze regulatie is de meest autonome en 

meest volwassen vorm van extrinsieke regulatie. Het is daardoor niet aannemelijk dat dit gedrag 

van toepassing is op eerstejaars studenten. Dit aspect van extrinsieke motivatie zal daarom niet 

worden meegenomen in dit onderzoek. 
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Motivatie speelt een belangrijke rol in het leerproces van studenten. Volgens Segers en Dochy 

(2006) wordt motivatie van studenten beïnvloed door assessments. In het leerproces van 

studenten zijn assessments van belang omdat deze een indicatie geven van waar de studenten 

staan in hun leerproces. Daarom zal in dit onderzoek de invloed van assessment op de motivatie 

van eerstejaars studenten Social Work onderzocht worden, waarbij de volgende hoofdvraag 

centraal staat: 

 

Wat is de invloed van de eerstejaars propedeusetoetsen van Social Work op de motivatie van de 

studenten? 

 

Deze hoofdvraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen: 

• Wat zijn de algemene percepties van studenten over de eerstejaars propedeusetoetsen 

van Social Work? 

• Wat is de invloed van de eerstejaars propedeusetoetsen van Social Work op de 

intrinsieke motivatie van studenten? 

• Wat is de invloed van de eerstejaars propedeusetoetsen van Social Work op de 

extrinsieke motivatie van studenten? 

 

Verwacht wordt dat de leeromgeving van studenten en relaties met anderen de motivatie van 

studenten sterk beïnvloeden. Als studenten gemotiveerd en ondersteund worden in hun 

leerproces door de omgeving en anderen, zullen de studenten zelfstandiger worden. Ze zullen 

zich meer competent voelen (Connell & Wellborn, 1990), waardoor zij meer bereid zijn om 

leeractiviteiten uit te voeren, door te zetten en hun inspanning vol te houden (Van Grinsven, 

2003). Ook de feedback die studenten krijgen op hun assessmentresultaten, al dan niet in de 

vorm van een cijfer, zal invloed hebben op de motivatie van studenten. Positieve feedback 

versterkt de motivatie, waardoor studenten zich meer zullen inzetten, in tegenstelling tot 
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negatieve feedback (Rigby et al., 1992). Daarnaast wordt verwacht dat de percepties van 

studenten van het assessment, belangrijk zijn voor de motivatie (Segers & Dochy, 2001). Als 

een assessment uitdagend, interessant of relevant wordt gevonden, zullen studenten 

gemotiveerder met de leertaak beginnen dan wanneer de studenten een negatieve perceptie 

hebben van het assessment (Rigby et al., 1992; Van Grinsven, 2003). 

 

Onderzoeksopzet 

Onderzoeksaanpak  

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een kwalitatieve methode om informatie te 

verzamelen. Aan de hand van literatuur en gesprekken met de opdrachtgever is een topiclijst 

voor een semi-gestructureerd interview opgesteld. Dit interview is samengesteld uit drie 

afzonderlijke delen. Het eerste deel is gericht op de percepties van studenten over de 

toetsinhoud en het toetsproces. Het tweede deel van het interview heeft betrekking gehad op 

de zelfregulatie van de studenten en het derde deel op de motivatie van studenten.  

Allereerst is een pilot-interview gehouden om na te gaan of de interviewvragen helder 

en duidelijk waren. Het pilot-interview is opgenomen met een camera. Het interview is 

bekeken en besproken met de opdrachtgever en een docent van de HU ter evaluatie en 

verbetering. Naar aanleiding van de evaluatie zijn de algemene interviewvragen over de 

propedeusetoetsen bijgesteld, omdat deze vragen niet de gewenste antwoorden opleverden. 

De antwoorden bleken te algemeen en te weinig toegespitst op de afzonderlijke 

propedeusetoetsen. De interviewvragen voor de afzonderlijke delen, zelfregulatie en 

motivatie, zijn ingekort maar grotendeels hetzelfde gebleven. Nadat de topiclijst bijgewerkt is 

en meer specifiek gericht is op de toetsen, hebben de overige interviews plaatsgevonden. De 

vragen zijn gedurende deze interviews gelijk gebleven. Door het verloop van de interviews 

zijn de vragen echter in meerdere of mindere mate aan bod gekomen. 

 

Onderzoeksgroep 

De respondenten zijn acht tweedejaars studenten SPH en 12 tweedejaars studenten MWD 
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geweest die in het eerste jaar alle eerstejaars propedeusetoetsen van de opleiding Social Work 

aan de HU hebben gemaakt. Twee tweedejaars MWD-studenten hebben in het eerste jaar SPH 

gestudeerd en zijn na het eerste jaar overgestapt op de opleiding MWD. Voor het selecteren 

van de onderzoeksgroep zijn de respondenten geworven door middel van flyers, email en 

korte presentaties in de klassen. In totaal hebben 34 studenten zich aangemeld, waarvan 15 

SPH-studenten en 19 MWD-studenten. Uit deze lijst zijn random 20 studenten gekozen (tien 

SPH-studenten, tien MWD-studenten) voor deelname aan de interviews. Uit deze lijst zijn 

daarnaast twee studenten gekozen voor deelname aan een pilot-interview. Deze studenten zijn 

aangewezen door een docent. De overige studenten zijn op een reservelijst gezet. In de weken 

van de interviews hebben nog acht studenten afgezegd, waardoor gebruik gemaakt is van de 

reservelijst met studenten. Met behulp van de reservelijst is een totaal van 18 studenten 

bereikt. Besloten is om de resultaten van het pilot-interview mee te nemen in de analyse om 

toch tot een totaal te komen van 20 respondenten. Uiteindelijk hebben tien respondenten 

meegedaan aan de interviews die in het eerste jaar SPH studeerden, waarvan één man en 

negen vrouwen en tien respondenten die in het eerste jaar MWD studeerden, waarvan drie 

mannen en zeven vrouwen. Alle respondenten (inclusief de studenten van het pilot-interview) 

kregen na afloop een tegoedbon van € 15,-.  

 

Meetinstrumenten 

In het eerste deel van het interview zijn algemene vragen over de propedeusetoetsen gesteld. 

De vragen zijn afgeleid van de literatuur en hebben betrekking gehad op de toetsinhoud en het 

toetsproces van de propedeusetoetsen. Per toets is gevraagd naar de percepties van de 

respondenten over de verwachting van de toets, de aansluiting van de toets bij de lessen, de 

beoordeling van de toets en de beoordeling van de competenties. Er zijn vragen gesteld als: 

• Was het duidelijk wat je van de propedeusetoetsen kon verwachten? 

• Passen de propedeusetoetsen bij de lessen? 

• Vind je het krijgen van feedback belangrijk? 
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Met de vragen uit het tweede en derde deel van het interview is gevraagd naar de invloed van 

de propedeusetoetsen op het ontwikkelvermogen en hebben betrekking gehad op zelfregulatie 

en motivatie. 

In het gedeelte van het interview over zelfregulatie, zijn vragen gesteld die gebaseerd 

zijn op de drie fasen van zelfregulatie die gevonden zijn in de literatuur, te weten: de startfase, 

de uitvoerende fase en de evaluatiefase. De vragen zijn afgeleid van de verschillende 

activiteiten waaruit de verschillende fasen van zelfregulatie bestaan. Over zelfregulatie zijn 

vragen gesteld als: 

• Hoe bereidde jij je voor op een toets? 

• Pas je tijdens het leren jouw planning nog aan? 

• Als je klaar bent met de toets, ga je voor jezelf dan nog even na hoe de toets eruit 

zag? 

Zie voor de resultaten van zelfregulatie de masterthesis van Cornielje (2009). 

In het gedeelte van het interview over motivatie, zijn vragen gesteld die gebaseerd 

zijn op de tweedeling van intrinsieke en extrinsieke motivatie, zoals gevonden in de literatuur. 

Over motivatie zijn vragen gesteld als: 

• Hoe zeker ben jij van het beheersen van de stof voor een toets? 

• Hoe belangrijk vind jij het krijgen van een goed cijfer?  

Tijdens het interview hebben de respondenten verschillende rangordeschema’s ingevuld. In 

de schema’s is de perceptie van de respondenten op de propedeusetoetsen gerangordend naar 

beeld van het beroep, feedback bij de toets, nut van de toets en moeilijkheid van de toets. Bij 

beeld van het beroep hebben de respondenten een 1 ingevuld als de toets het beste beeld van 

het beroep heeft gegeven en hebben deze waardering af laten lopen naar 7 dat het slechtste 

beeld van het beroep aanduidde. Bij feedback bij de toets hebben de respondenten een 1 

ingevuld als zij bij de toets de feedback als meest prettig hebben ervaren. De toets waarbij de 

respondenten de minst prettige feedback hebben gegeven, werd gewaardeerd met een 7. Bij 

nut van de toets hebben de respondenten een 1 ingevuld als zij de toets als meest nuttig 
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hebben ervaren voor het werkveld. De toets die als minst nuttig wordt ervaren voor het 

werkveld, werd gewaardeerd met een 7. Bij moeilijkheid van de toets hebben de respondenten 

een 1 ingevuld als de toets het meest moeilijk is geweest en hebben deze waardering af laten 

lopen naar 7 dat de minst moeilijke toets aanduidde. 

Ook is een rangordeschema ingevuld voor het gedeelte over motivatie. In dit schema 

hebben de respondenten de propedeusetoetsen gerangordend naar de mate waarin de 

motivatie beïnvloed is door de toets. De respondenten hebben een 1 ingevuld bij de toets die 

de motivatie het meest beïnvloed heeft en een 7 bij de toets die de motivatie niet of 

nauwelijks beïnvloed heeft. Daarnaast is gevraagd of de invloed van de toets op de motivatie 

positief of negatief is geweest. 

 

Procedure 

De opdrachtgever heeft alle tweedejaars studenten SPH en MWD via een e-mailbericht op de 

hoogte gesteld van het onderzoek en de procedure. Studenten die geïnteresseerd waren in 

deelname aan het onderzoek hebben zich alvast aan kunnen melden door te reageren op dit e-

mailbericht. Eind november zijn de studenten nogmaals benaderd voor deelname aan het 

onderzoek en ditmaal door klassenbezoek. Studenten hebben zich in kunnen tekenen op een 

hiervoor bestemde intekenlijst. Alle studenten die zich ingetekend en via de mail aangemeld 

hebben, zijn gemaild met de bevestiging van deelname aan het onderzoek en hebben daarbij 

uitleg van de verdere procedure gekregen.  

Voorafgaand aan de interviews hebben vijf studenten zich per email afgemeld. Per 

email is een planning rond gestuurd naar de deelnemende studenten met daarin een 

interviewrooster. De overige studenten zijn op een reservelijst gezet. Naar aanleiding van 

deze planning hebben nog een aantal studenten zich afgemeld. Met behulp van de studenten 

op de reservelijst is geprobeerd de aantallen aan te vullen tot 20 respondenten. Uiteindelijk is 

het afnemen van de interviews een week uitgelopen en zijn er 18 respondenten geweest die 

deelgenomen hebben aan de geplande interviews. Om toch tot het aantal van 20 respondenten 
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te komen, zijn de resultaten van de twee respondenten die deelgenomen hebben aan het pilot-

interview meegenomen in het onderzoek.  

Elk interview heeft minimaal één uur en maximaal twee uur geduurd. Er is gevraagd 

naar de volgende thema’s: de verwachting van de toets, de aansluiting van de toets op de 

lessen, de beoordeling van de toets, de beoordeelde competenties bij de toets, het beeld van 

het beroep en het krijgen van feedback. Voor de volgende thema’s is een rangordeschema 

ingevuld: beeld van het beroep, feedback bij de toets, nut van de toets en moeilijkheid van de 

toets. Doordat in de interviews ingegaan is op de antwoorden van de respondenten en de 

respondenten niet dezelfde antwoorden hebben gegeven, verschilde het verloop van de 

interviewvragen. Hierdoor heeft niet elke respondent antwoord gegeven op iedere vraag. 

De interviews zouden in tweetallen plaats hebben gevonden. Door de wijzigingen in 

de planning heeft een aantal interviews plaatsgevonden in drietallen en een aantal interviews 

zijn afgenomen bij één respondent. Uiteindelijk zijn vier interviews afgenomen bij vier 

individuele respondenten, vier interviews hebben plaatsgevonden in tweetallen en twee 

interviews in drietallen. Het pilot-interview is gehouden met één tweetal. 

Ter voorkoming van informatieverlies en onjuistheid van de data zijn de interviews 

opgenomen met een voicerecorder. Elk interview is na afname zorgvuldig getranscribeerd 

zodat de uitspraken rechtstreeks van de bron afkomstig zijn. 

 

Data-analyse 

De data-analyse is gestart met het doorlezen van alle interviews. Tijdens het doorlezen is de 

verzamelde data geselecteerd op relevantie. De relevante tekst is opgesplitst in fragmenten, te 

weten een algemeen fragment, een zelfregulatie fragment en een motivatie fragment. De 

fragmenten zijn opgedeeld in thema’s. Het categoriseren en labelen van de thema’s heeft 

plaatsgevonden in overleg met een tweede onderzoeker om de betrouwbaarheid van de 

analyse te vergroten.  

Het algemene fragment is opgesplitst in verschillende thema’s, te weten de 

verwachting van de toets, de aansluiting van de toets op de lessen, de beoordeling van de 
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toets, de beoordeelde competenties bij de toets, het beeld van het beroep en het krijgen van 

feedback. Per thema zijn categorieën gevormd die gebaseerd zijn op de verzamelde data. De 

categorieën zijn indien noodzakelijk opgesplitst in labels. De labels omvatten de antwoorden 

die binnen de categorieën gegeven zijn. De labels verschilden per categorie. De resultaten zijn 

weergegeven in de categorieën omdat het verwerken van de data op basis van de labels te 

uitgebreid en te gefragmenteerd werd. 

Bij het thema ‘de verwachting van de toets’ zijn de volgende categorieën gevormd: 

‘onduidelijk’ en ‘duidelijk’. Sommige respondenten hebben alleen aangegeven dat de 

verwachting van de toets duidelijk of onduidelijk was. Andere respondenten hebben ook 

oorzaken aangedragen voor de (on)duidelijkheid van de verwachting van de toetsen. De 

oorzaken worden gezien als labels en waren ‘de docent’, ‘de studiehandleiding’ en ‘het 

bezitten of ontbreken van voorkennis’. De onderstaande citaten maken de keuze voor de 

antwoordcategorieën duidelijk: 

 Onduidelijke verwachting van de toets: 

Ik wist niet zo goed wat er verwacht werd. De docent behandelde echt zo veel stof in 

een les dat ik echt dacht waar gaat dit over? [R9, student SPH] 

 

Duidelijke verwachting van de toets: 

Ja heel duidelijk, het stond allemaal puntsgewijs in de studiehandleiding. [R15, 

student SPH] 

 

Bij het thema ‘aansluiting van de toets op de lessen’ zijn de volgende categorieën gevormd: 

‘sluit niet aan’, ‘sluit aan’ en ‘sluit gedeeltelijk aan’. De respondenten hebben aangegeven dat 

‘de uitleg van de docent’ en ‘de opbouw van de lessen’ oorzaken waren voor het al dan niet 

aansluiten van de lessen op de toetsen. Deze oorzaken worden gezien als labels. De categorie 

‘sluit gedeeltelijk aan’ is gevormd omdat volgens de respondenten bepaalde onderdelen uit de 

lessen niet beoordeeld zijn in de toets. De onderstaande citaten maken de keuze voor de 

antwoordcategorieën duidelijk: 
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De toets sluit niet aan op de lessen: 

P6 vond ik het minste aansluiten omdat we eigenlijk helemaal geen literatuur hebben 

gehad in de lessen. We hebben wel wat contactmomenten gehad maar dat was meer 

hoe ver ben je dan dat het inhoudelijk heel erg informatief was. [R11, student MWD]  

 

De toets sluit aan op de lessen: 

Tijdens de hele ontwikkeling was de docent er ook echt om ons te motiveren en 

nieuwe inzichten te geven. We leerden ook elke les weer dingen die we in de toets 

konden laten zien. [R13, student MWD] 

 

De toets sluit gedeeltelijk aan op de lessen: 

Muziek hoorde ook bij de lessen van P3. Ja, dat sloeg echt helemaal nergens op! 

Haha, dat was echt een losse flodder in het geheel. [R8, student SPH] 

 

Bij het thema ‘de beoordeling van de toets’ zijn de volgende categorieën gevormd: 

‘oneerlijk’, ‘onduidelijk’, ‘duidelijk’, ‘eerlijk’ en ‘neutraal’. Het labelen van deze categorieën 

is niet noodzakelijk geacht. Respondenten die een neutraal antwoord hebben gegeven op de 

vraag, hebben verteld over de inhoud van de beoordeling. Zij hebben niet geoordeeld over de 

(on)eerlijkheid en (on)duidelijkheid van de toetsen. De onderstaande citaten maken de keuze 

voor de overige antwoordcategorieën duidelijk: 

Oneerlijke beoordeling van de toets:  

Maar er was wel een duidelijk verschil met de andere klas die hadden een andere 

docent en die van ons was veel strenger in het beoordelen dan die van hun. Dat was 

ook al vervelend vond ik. [R16, student SPH] 

 

Onduidelijke beoordeling van de toets:  

Ja wat de beoordeling betreft heb ik in ieder geval bij P3 niets gezien behalve mijn 

cijfer (…) maar ik heb niets van een beoordeling gezien. Alleen een mailtje met hoe 

ze het beoordeeld hebben dat vond ik een beetje onduidelijk. [R10, student MWD] 

 

Duidelijke beoordeling van de toets:  

Je kreeg een mailtje en daar zat dan feedback bij van zo en zo heb je het gedaan en dit 

is je cijfer. Dat was wel heel duidelijk. [R17, student SPH] 
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Eerlijke beoordeling van de toets:  

Ik vond het ook wel fijn dat de docent heel betrokken was dan kan je ook zeg maar 

echt zeggen over iemand hoeveel die is gegroeid. [R1, student MWD] 

 

Bij het thema ‘de beoordeelde competenties bij de toets’ zijn de volgende categorieën 

gevormd: ‘competenties niet beoordeeld’ en ‘competenties wel beoordeeld’. De respondenten 

is gevraagd naar de competenties: ‘zelfsturing’, ‘samenwerken’ en ‘representeren’. Deze 

competenties hebben de labels van de categorieën gevormd. 

Competenties niet beoordeeld in de toets: 

Nee, het was me niet helemaal duidelijk dat de competenties beoordeeld werden in de 

toets. Nu jij dat zo zegt weet ik wel dat het die competenties zijn maar ehh ja, geen 

idee. [R17, student SPH] 

 

Competenties wel beoordeeld in de toets: 

Ja ik ben me ervan bewust dat de competenties in de toetsen naar voren komen. Je 

wordt ermee geconfronteerd dus je moet er wel mee bezig zijn. [R18, student MWD] 

 

Daarna is geteld hoe vaak de categorieën en labels voor zijn gekomen in de verschillende 

interviews. De frequenties van de verschillende categorieën zijn per thema verwerkt in een 

histogram. Indien de labels een toegevoegde waarde hadden, zijn deze verwerkt als 

onderbouwing van de resultaten.  

 

Tot slot zijn de data uit de rangordeschema’s geanalyseerd. Deze data zijn omgecodeerd, 

zodat de toets met de hoogste waardering ook de meeste punten kreeg en de toets met de 

laagste waardering de minste punten. De volgende thema’s zijn gerangordend: ‘beeld van het 

beroep’, ‘feedback bij de toets’, ‘nut van de toets’ en ‘moeilijkheid van de toets’. Per thema is 

de gemiddelde rangordescore van elke propedeusetoets berekend en verwerkt in een 

histogram. Voor alle thema’s uit de rangordeschema’s is met behulp van de Spearman 

correlatie nagegaan of er een significante samenhang te vinden was tussen deze thema’s. Er is 

gekozen voor de Spearman correlatie omdat er sprake was van rangscores. 
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Het motivatie fragment van het interview is opgesplitst in twee thema’s, te weten extrinsieke 

motivatie en intrinsieke motivatie. Per thema zijn categorieën gevormd die gebaseerd zijn op 

de literatuur. De categorieën zijn vervolgens opgesplitst in labels. De labels omvatten de 

antwoorden die binnen de categorieën gegeven zijn.  

Het thema ‘extrinsieke motivatie’ is opgesplitst in de volgende categorieën: ‘externe 

regulatie’, ‘introjectie regulatie’ en ‘geïdentificeerde regulatie’. Bij de categorie ‘externe 

regulatie’ zijn de volgende labels gevormd: ‘behalen van propedeuse’, ‘behalen van hoge 

cijfers’, ‘veel inspanning, hoge cijfers’ en ‘veel inspanning, lage cijfers’.  

De categorie ‘externe regulatie’ staat voor de beloning of straf als gevolg van de 

toets. De respondenten hebben het behalen van cijfers als beloning benoemd. Het uiteindelijke 

doel is voor veel respondenten het behalen van de propedeuse geweest. De inspanning van de 

respondenten is bepalend voor de verwachting van de cijfers. De onderstaande citaten maken 

de keuze voor de labels duidelijk: 

Behalen van propedeuse: 

Dat was ook wel een groot doel, hoor, mijn propedeuse halen. Dat wilde ik wel heel 

graag eigenlijk. [R14, student SPH] 

 

Behalen van hoge cijfers: 

Als ik alleen maar 6-jes heb denk ik van nou dit is volgens mij niet helemaal wat ik 

moet gaan doen later misschien omdat ja ik weet niet. Voor mij geven hoge cijfers 

een soort van maatstaaf aan van hoe goed ik ben in het werkveld. [R12, student 

MWD] 

 

Veel inspanning, hoge cijfers: 

Ik vind het wel belangrijk om hoge cijfers te halen. Ja, ehh meer omdat ehh. Zeker als 

ik hard heb geleerd dan en ehh, dat geeft dan wel weer een voldaan gevoel zeg maar. 

Dan heb je het in ieder geval ergens voor gedaan. [R7, student MWD] 

 

Veel inspanning, lage cijfers: 

Al waren we uiteindelijk niet echt tevreden met het cijfer wat we hadden gekregen, 

omdat er zoveel werk in zat. [R1, student MWD] 
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Bij de categorie ‘introjectie regulatie’ zijn de volgende labels gevormd: ‘voldoende afronden 

van alle toetsen’ en ‘begin van nieuwe periode, meer motivatie’. De categorie ‘introjectie 

regulatie’ is het gedrag dat men vertoont, omdat men denkt zich zo te moeten gedragen. De 

respondenten hebben aangegeven dat ze in het eerste jaar nog niet goed wisten wat ze konden 

verwachten. De onderstaande citaten maken de keuze voor de labels duidelijk: 

Voldoende afronden van alle toetsen: 

Ik wil gewoon alles halen. En ehhm, het liefst gewoon wel zo snel mogelijk. En weet 

je, al is het een 5,5, als ik daarmee mijn punten kan halen, dan prima. [R20, student 

MWD] 

 

 Begin van nieuwe periode, meer motivatie: 

Dat was ook periode A, dus dan wil je ook heel hard je best doen. Dat maakt bij mij 

ook nog wel wat uit. [R6, student SPH] 

 

Bij de categorie ‘geïdentificeerde regulatie’ zijn de volgende labels gevormd: ‘voor elke toets 

een zekere inzet tonen’ en ‘de sfeer bepaalt de motivatie’. De categorie ‘geïdentificeerde 

regulatie’ is het zich eigen maken van normen en waarden uit de omgeving voor het 

persoonlijk belang. Een aantal respondenten heeft gezegd dat een zekere inzet voor de vakken 

nodig was. Hierdoor zijn zij gemotiveerd. De sfeer van de opleiding is eveneens genoemd bij 

de normen en waarden uit de omgeving. De onderstaande citaten maken de keuze voor de 

labels duidelijk: 

Voor elke toets een zekere inzet tonen: 

Ik denk dat je altijd een zekere inzet van jezelf nodig hebt om te weten hoe alles 

moet. Dat heb ik gewoon standaard overal bij. [R13, student MWD] 

 

De sfeer bepaalt de motivatie: 

Nu is het een beetje zo’n 6jes-cultuur. Dat is hier heel gewoon. Maar in Amerika 

bijvoorbeeld, daar moet je echt geen 6 halen. Dan word je afgestraft. Daar moet je 

echt een A halen. Dus ik had liever wat meer prestatiegericht gehad ofzo. [R17, 

student SPH] 
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Het thema ‘intrinsieke motivatie’ is opgesplitst in de volgende categorieën: ‘omgeving’, 

‘bekwaamheid’, ‘relevantie’ en ‘uitdaging en beheersing’.  

Bij de categorie ‘omgeving’ zijn de volgende labels gevormd: ‘docent bevorderd de 

motivatie’, ‘docent motiveert door enthousiaste houding’, ‘docent motiveert door structuur en 

uitleg’, ‘docent motiveert door betrokken houding’, ‘studenten beïnvloeden motivatie’, 

‘studenten bevorderen motivatie’ en ‘studenten hebben geen invloed op motivatie’. De 

categorie ‘omgeving’ omvat de relatie van de respondenten met de docenten en de 

medestudenten. De respondenten hebben veel verteld over deze categorie. Ze hebben de 

invloed van de docent en de redenen voor deze invloed op de motivatie genoemd. Ook 

medestudenten hebben de motivatie van de respondenten beïnvloed. De onderstaande citaten 

maken de keuze voor de labels duidelijk: 

Docent bevordert de motivatie:  

De ene docent bevalt je wel en de andere docent niet. Ik denk dat dat voor iedereen 

wel zo is. En de ene docent geeft wel beter les dan de ander. [R18, student MWD] 

 

Docent motiveert door enthousiaste houding:  

Als ik een docent heb bijvoorbeeld, die ehh, niet enthousiast kan vertellen dan heeft 

dat ook invloed op mij. Dan denk ik niet, goh, laat ik dit eens gaan leren. Maar als een 

docent zelf goed uitlegt en enthousiast is over wat hij verteld, dan denk ik oh, laat ik 

het boek eens openslaan. [R19, student SPH] 

 

Docent motiveert door structuur en uitleg: 

Ik denk dat de docent van P7 uiteindelijk best wel streng was, maar dan doe je het 

gewoon. En iemand die minder streng is daar heb je dan wat sneller lak aan dan echt 

een beetje moeite ervoor te doen [R16, student SPH] 

 

Docent motiveert door betrokken houding: 

Als de docent mij misschien wat meer had gesteund, was ik daardoor gemotiveerder 

geweest. [R10, student MWD] 
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Studenten beïnvloeden motivatie: 

Dat heb ik met de klas. Als die gewoon heel gemotiveerd is dan ga ik wel mee zeg 

maar. Als de klas zoiets heeft van oh, we hebben geen zin dan ging ik daar onbewust 

in mee. Dus dat heeft wel invloed. [R9, student SPH] 

 

Studenten bevorderen motivatie: 

Een groepje dat echt heel gemotiveerd is, is misschien nog wel gemotiveerder 

dan ik alleen. Voor mezelf ben ik dan ook gemotiveerd en dan ga ik er vroeg 

voor zitten. [R15, student SPH] 

 

Studenten hebben geen invloed op motivatie: 

Ja, maar motivatie heeft natuurlijk ook met je interesse te maken, niet zozeer met de 

docent of de medestudenten denk ik. [R20, student MWD] 

 

Bij de categorie ‘bekwaamheid’ zijn de volgende labels gevormd: ‘moeilijk kunnen 

inschatten’, ‘niet kunnen inschatten’, ‘goed kunnen inschatten’, ‘resultaat hangt af van eigen 

voorbereiding’, ‘resultaat hangt af van voorbereiding door docent of studiehandleiding’ en 

‘onzekerheid voor de toets’. De categorie ‘bekwaamheid’ omvat het gevoel van bekwaamheid 

om zelfstandig een doel kunnen bereiken. Aan de respondenten is gevraagd hoe goed zij de 

resultaten op een toets kunnen inschatten. Het inschatten van de eigen resultaten van een toets 

heeft betrekking op hoe goed de respondenten kunnen bepalen of zij bekwaam waren voor de 

toets. De onderstaande citaten maken de keuze voor de labels duidelijk: 

Moeilijk kunnen inschatten 

Soms kan ik het wel inschatten maar soms ook echt helemaal niet gewoon. 

Vaker dat ik het gewoon helemaal niet weet zo van het kan echt hoog zijn of 

echt laag. [R14, student SPH] 

 

Niet kunnen inschatten 

Nee ik kan helemaal niet inschatten nee het is echt zo of je hebt het goed of je hebt 

het niet goed of je zit op het randje. Het is eh je weet nooit wat ze eigenlijk zoeken 

voor antwoorden vaak dat is een beetje lastig. [R1, student MWD] 
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Goed kunnen inschatten 

Ik was wel vrij zeker bij de meeste toetsen dat ik het zou halen. [R10, student MWD] 

 

Resultaat hangt af van eigen voorbereiding 

Ja ik vind het heel moeilijk want als ik eenmaal leer dan ga ik echt voor het leren zeg 

maar en ik ben er ook voor ik wil gewoon zoveel mogelijk dingen uit mijn hoofd 

weten daar voel ik mij het meest zeker bij zeg maar en kan ik de toetsen beter 

inschatten. [R1, student MWD] 

 

Resultaat hangt af van voorbereiding door docent of studiehandleiding 

En als je echt goede begeleiding hebt gehad en in de studiehandleiding staan echt de 

punten van die je moet beheersen, en dan de meeste van die studiehandleidingen slaan 

nergens op, maar ja af en toe heb je er eentje waar dan duidelijk staat: die punten 

moet je weten voor de toets. Ja en als je die dan goed leert dan ben je meestal wel 

zeker van ja, moet wel lukken. [R7, student MWD] 

 

Onzekerheid voor de toets 

Nee, nooit zeker geweest voor een toets. Behalve bij een openboek dan. Want dan 

had je de boeken erbij dus dan kon je het gewoon opzoeken. Maar zeker nooit nee. 

Altijd onzeker. [R17, student SPH] 

 

Bij de categorie ‘relevantie’ zijn de volgende labels gevormd: ‘relevantie van toetsen 

bevordert motivatie’, ‘relevantie niet belangrijk’, ‘interesse in toetsen bevordert motivatie’ en 

‘positieve vorm van toetsen bevordert motivatie’. De categorie ‘relevantie’ staat voor de 

relevantie van de toetsen voor het werkveld. De interesse van de respondenten in de toetsen 

en de toetsvorm behoren eveneens tot deze categorie. De respondenten hebben aangegeven 

dat door meer interesse in de toetsen de motivatie toeneemt. Ook als de toetsen als relevant 

worden ervaren voor het werkveld, is volgens hen de motivatie toegenomen. De onderstaande 

citaten maken de keuze voor de labels duidelijk: 

Relevantie van toetsen bevordert motivatie 

Ja dan vind je het misschien wel leuker, maar er zijn natuurlijk altijd dingen die je 

minder vind aan het beroep. Maar ja, het klopt wel. Als het beter aansluit, ga je wel 

meer je best doen denk ik. [R16, student SPH] 
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Relevantie niet belangrijk 

Nee, ik denk niet dat relevantie belangrijk is voor mij. Ik denk voor mij gewoon ehh, 

dat ik voor elk ding wel gemotiveerd ben. (…) Ja, nee, het heeft niet echt heel veel 

invloed. [R5, student SPH] 

 

 

Interesse in toetsen bevordert motivatie 

Dingen die me niet interesseren zal ik maar zeggen, die heb ik ook een soort van lager 

gescoord. Want dan denk ik van ja, die vond ik niet echt boeiend ofzo, dus dat geeft 

mij niet echt een duidelijker beeld. En daar ben ik dan ook wel, kan ik ook minder 

gemotiveerd voor zijn inderdaad. [R3, student MWD] 

 

Positieve vorm van toetsen bevordert motivatie 

Sommige toetsen die trekken je meer dan andere. En voor sommige wil je je ook echt 

inzetten en voor andere niet. Dus ik had bijvoorbeeld voor P1, ja ik vind het wel een 

hele goede toetsvorm en dan ben ik meer gemotiveerd. [R13, student MWD] 

 

Bij de categorie ‘uitdaging en beheersing’ zijn de volgende labels gevormd: ‘uitdaging 

aangaan’, ‘uitstellen van studeren voor een moeilijke toets’, ‘uitdaging niet aangaan bij 

gemakkelijke toets’ en ‘trots door positief resultaat’. De categorie ‘uitdaging en beheersing’ is 

de angst om te falen en het aangaan van een uitdaging. De angst om te falen bepaalt in 

hoeverre de student de uitdaging aangaat. Weinig respondenten zijn de uitdaging niet aan 

gegaan. De onderstaande citaten maken de keuze voor de labels duidelijk: 

Uitdaging aangaan 

Ik denk dat een uitdaging mij dan juist wel motiveert om me dan nog harder in te 

spannen. Dan ga ik er toch harder aan werken. [R17, student SPH] 

 

Uitstellen van studeren voor een moeilijke toets 

Ja want als nou ja dit is heel moeilijk dan ja dan ga je ook wel later beginnen. [R2, 

student MWD] 

 

Uitdaging niet aangaan bij gemakkelijke toets 

Nee eigenlijk zoek ik geen uitdaging als het wel makkelijk is dan vind ik het wel 

prima. [R4, student SPH] 
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Trots door positief resultaat 

Dan kijk ik daar wel tegenop of dan denk ik van oh, nou dan ben ik toch best blij mee 

en best trots op dat het dan af is. [R8, student SPH] 

 

Daarna is geteld hoe vaak de labels per categorie zijn voorgekomen in de verschillende 

interviews. De frequenties van de verschillende labels zijn per categorie verwerkt in een tabel.  

 

Tijdens de interviews hebben de respondenten ook een rangordeschema ingevuld voor het 

fragment ‘motivatie’. De waarderingen uit het ingevulde rangordeschema zijn omgecodeerd, 

zodat de toets met de hoogste waardering ook de meeste punten heeft gekregen en de toets 

met de laagste waardering de minste punten. In totaal hebben 18 respondenten het 

rangordeschema ingevuld. De twee respondenten van het pilot-interview kregen dit 

rangordeschema niet voorgelegd. Het gemiddelde van elke propedeusetoets is berekend en 

verwerkt in een tabel.  

Zie voor de data-analyse van het zelfregulatiefragment de masterthesis van Cornielje 

(2009).  
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Resultaten 

Na het categoriseren en labelen van de gegevens zijn de resultaten geanalyseerd. Per thema is 

onderzocht hoe de studenten de propedeusetoetsen hebben 

beleefd.
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Figuur 2. De verwachting van de propedeusetoetsen  

 

Bij zes van de zeven toetsen is het voor de meerderheid van de respondenten duidelijk 

geweest wat ze konden verwachten van de toets, zoals af te lezen in Figuur 2. De verwachting 

van de toetsen P1 en P4 is door de respondenten als duidelijk benoemd. Dit is in tegenstelling 

tot de toets P3, waarbij de meerderheid van de respondenten de verwachting van de toets als 

onduidelijk ervaren hebben.  
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Figuur 3. De propedeusetoetsen op de lessen      

     

In Figuur 3 is af te lezen dat 16 respondenten vonden dat de toets P1 aansloot bij de lessen. 

Geen van de respondenten vond dat deze toets niet aansloot bij de lessen. De toets P3 sloot 

gedeeltelijk aan op de lessen volgens vier respondenten.  
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Figuur 4. De eerlijkheid en duidelijkheid van de beoordeling van de propedeusetoetsen 

       

Ook is gevraagd naar de beoordeling van de toetsen. De respondenten hebben geantwoord in 

mate van (on)duidelijkheid, maar ook in mate van (on)eerlijkheid. In Figuur 4 staan de 

percepties van de respondenten. De toets P11 wordt door de tien respondenten als eerlijk 

beoordeeld. In tegenstelling tot de toets P4 die door zeven respondenten oneerlijk wordt 

bevonden. Bij de toetsen P1 en P9 wordt de beoordeling door de meeste respondenten als 
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duidelijk bestempeld in vergelijking met de andere toetsen. Verspreid over zes toetsen is 

negen keer aan gegeven dat de beoordeling van de toetsen onduidelijk is geweest.  
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Figuur 5. De beoordeling van competenties in de propedeusetoetsen    

 

In figuur 5 is weergegeven bij welke toetsen competenties zijn beoordeeld volgens de 

respondenten. Bij de toetsen P1, P3, P4, P6 en P7 vonden steeds tien respondenten dat de 

competenties niet beoordeeld zijn. Geen van de respondenten heeft aan gegeven dat de 

competenties niet beoordeeld zijn bij de toetsen P9 en P11. Het onderstaande citaat verduidelijkt 

de resultaten zoals weergegeven in Figuur 5. 

Ik had zelf dat het vooral duidelijk was bij P9 en P11 omdat je daar echt per 

competentie aan werkt. (…) bij andere vakken had ik zoiets van toets halen en ben ik 

niet zo bezig geweest met competenties. [R14, student SPH] 

 

In Tabel 2 zijn de resultaten van de rangordeschema’s weergegeven. In deze schema’s hebben 

de respondenten de propedeusetoetsen geordend naar het beeld van het beroep, het nut van de 

toets, de feedback bij de toets en de moeilijkheid van de toets.  

In de kolom met de resultaten van het ‘beeld van het beroep’ geeft de toets met het 

hoogste gemiddelde volgens de respondenten het beste beeld van het beroep en de toets met 

het laagste gemiddelde het minst goede beeld. De toets P1 heeft volgens de respondenten het 

beste beeld van het beroep gegeven met een gemiddelde van 6.42 en een spreiding van 0.96. 
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Tabel 2  

De gemiddelde rangordescores met de spreiding daarin per toets per thema  

Toets Beeld van 

beroep 

Nut van de toets Feedback bij de 

toets 

Moeilijkheid 

van de toets 

 M SD M SD M SD M SD 

P1 6.42 0.96 6.47 0.91 5.58 1.58 4.88 1.96 

P3 5.05 1.64 4.55 1.93 3.20 1.82 4.76 2.05 

P4 2.15 1.18 2.53 1.58 3.63 1.61 3.00 2.13 

P6 2.95 1.47 3.10 1.55 3.16 1.57 4.69 1.54 

P7 2.58 1.74 2.42 1.22 2.58 1.77 4.61 1.91 

P9 3.70 1.59 5.00 1.73 5.80 1.74 3.41 1.81 

P11 4.95 1.27 3.95 1.28 4.05 1.75 2.88 1.65 

 

Met een gemiddelde van 2.15 en een spreiding van 1.18 heeft de toets P4 het minst goede 

beeld van het beroep gegeven volgens de respondenten. Uit de interviews is gebleken dat vier 

respondenten aan het eind van het eerste jaar een goed beeld hebben gekregen van het beroep 

door de propedeusetoetsen. De overige 16 respondenten hebben aan gegeven dat zij aan het 

eind van het eerste jaar geen goed beeld van het beroep hebben gekregen.  

De helft van deze respondenten heeft geen goed specifiek beeld van het beroep (SPH 

of MWD) gekregen, maar heeft door de propedeusetoetsen wel een algemeen beeld kunnen 

vormen van de Social Work beroepen. Dit is onder andere gebleken uit onderstaand citaat. 

Of ik nou echt van SPH echt nou een duidelijk beeld van heb gekregen denk ik van 

nee, maar een algemeen beeld van alle Social Work beroepen denk ik wel. [R15, 

student SPH] 

In de kolom met de resultaten van het ‘nut van de toets’ geeft de toets met het hoogste 

gemiddelde aan welke toets als meest nuttig werd ervaren. De toets met het laagste 

gemiddelde geeft aan welke toets als minst nuttig werd ervaren. De respondenten hebben de 

toets P1 als meest nuttig ervaren met een gemiddelde van 6.47 en een spreiding van 0.91. Met 

een gemiddelde van 2.42 en een spreiding van 1.22 wordt de toets P7 als minst nuttig ervaren. 

In de kolom met de resultaten van ‘feedback bij de toets’ geeft de toets met het 

hoogste gemiddelde de toets met de meest prettige feedback weer en de toets met het laagste 
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gemiddelde geeft de toets met de minst prettige feedback weer. De respondenten hebben de 

feedback bij de toets P9 het meest prettig gevonden met een gemiddelde van 5.80 en een 

spreiding van 1.74. Met een gemiddelde van 2.58 en een spreiding van 1.74 wordt de 

feedback bij de toets P7 als minst prettig ervaren. Uit de interviews is gebleken dat 16 

respondenten het belangrijk hebben gevonden om feedback te krijgen. Het krijgen van 

feedback wordt door één respondent als onbelangrijk beschouwd. Van de 16 respondenten die 

het krijgen van feedback belangrijk hebben gevonden, hebben negen respondenten aan 

gegeven feedback te gebruiken voor zelfsturing. Dit bleek onder andere uit het onderstaande 

citaat. 

Feedback is volgens mij het belangrijkste onderdeel van een leerproces. Je kan wel 

zeggen van hier supergoed gedaan of superslecht gedaan maar als je niet weet 

waarom en wat je fout hebt gedaan dan leer je er niets van. [R10, student MWD]  

 

In de kolom met de resultaten van de ‘moeilijkheid van de toets’ geeft de toets met het 

hoogste gemiddelde aan welke toets het meest moeilijk werd ervaren. De toets met het laagste 

gemiddelde geeft aan welke toets het minst moeilijk werd ervaren. Zoals te zien in Tabel 2 

zijn kleine verschillen gevonden tussen de gemiddelden van de toetsen. De respondenten 

hebben de toets P1 het meest moeilijk gevonden met een gemiddelde van 4.88 en een 

spreiding van 1.96. Met een gemiddelde van 2.88 en een spreiding van 1.65 wordt de toets 

P11 als minst moeilijk ervaren.  

 

In Tabel 3 zijn de resultaten van de Spearman rangcorrelatie weergegeven. Uit de tabel is af te 

lezen dat tussen het thema ‘beeld van beroep’ en het thema ‘nut van de toets’ een sterke, 

positieve correlatie bestaat (rs(7)= .86, p < .05). Als de toets een goed beeld van het beroep 

geeft, ervaren de studenten deze toets als nuttig.  

De gemiddelde rangscore op het thema ‘feedback bij de toets’ correleert sterk en positief met 

de gemiddelde rangscore op het thema ‘nut van de toets’ (rs(7)= .79, p <.05). Als de feedback 

bij de toets als prettig wordt ervaren, vinden de studenten deze toets vaak ook nuttig. 
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Tabel 3 

Spearman correlaties tussen de verschillende thema’s per toets (N=7) 

   Beeld 

van beroep 

Nut van de 

toets  

Feedback 

bij de toets 

Moeilijkheid 

van de toets 

rs 1.00 .86* .46 .54  Beeld van 

beroep Sig. (tweezijdig) .00 .01 .29 .22 

rs .86* 1.00 .79* .43 Nut van de 

toets  Sig. (tweezijdig) .01 .00 .04 .34 

rs .46 .79* 1.00 -.14 Feedback bij 

de toets Sig. (tweezijdig) .29 .04 .00 .76 

rs .54 .43 -.14 1.00 

 

Moeilijkheid 

van de toets Sig. (tweezijdig) .22 .34 .76 .00 

* p < .05 

 

Uit de tabel blijkt dat geen significante correlaties bestaan tussen de overige thema’s. 

 

In het derde deel van het interview heeft ‘motivatie’ centraal gestaan. Onderzocht is in 

hoeverre de propedeusetoetsen volgens de respondenten invloed hebben gehad op de 

verschillende thema’s en categorieën. 

 De thema’s ‘intrinsieke motivatie’ en ‘extrinsieke motivatie’ zijn opgesplitst in 

verschillende categorieën. Bij deze categorieën zijn labels gevormd. Deze resultaten zijn 

verwerkt in onderstaande tabellen, waarbij eerst het thema ‘intrinsieke motivatie’ aan bod is 

gekomen en daarna het thema ‘extrinsieke motivatie’. Tenslotte zijn de resultaten uit de 

rangordeschema’s geanalyseerd. 
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Tabel 4 

De categorie ‘ leeromgeving’ en de bijbehorende labels  

Labels van leeromgeving Frequentie 

1. Docent bevordert de motivatie 

De docent wordt gezien als bepalende factor in de motivatie van de 

respondenten en bevordert de motivatie. 

 

18 

2. Docent motiveert door enthousiaste houding 

Docenten die aardig gevonden worden en enthousiast zijn over hun vak, dragen 

positief bij aan de motivatie van respondenten. 

 

8 

3. Docent motiveert door structuur en uitleg 

Docenten die een structuur hanteren in hun lessen en volgens de respondenten 

een duidelijk uitleg geven, dragen positief bij aan de motivatie van de 

respondenten 

 

6 

4. Docent motiveert door betrokken houding 

Docenten die volgens de respondenten een betrokken houding aannemen naar 

de respondenten toe, dragen positief bij aan de motivatie van de respondenten.  

 

4 

5. Studenten beïnvloeden motivatie  

Medestudenten zijn volgens de respondenten van invloed op de motivatie 

van de respondenten. Deze invloed kan positief of negatief van aard zijn.  

 

17 

6. Studenten bevorderen de motivatie 

Medestudenten hebben volgens de respondenten een positieve invloed op 

de motivatie van elkaar. De motivatie neemt toe door samenwerking met 

medestudenten.  

 

9 

7. Studenten hebben geen invloed op motivatie 2 

 

In Tabel 4 is te zien dat 18 respondenten van mening zijn geweest dat de docent van invloed 

is op de eigen motivatie. Door een enthousiaste houding van de docent zijn acht respondenten 

gemotiveerd. De structuur van de lessen die door de docent wordt gehanteerd, is voor zes 

respondenten van invloed geweest op de motivatie. Een duidelijke structuur en uitleg hebben 

de motivatie positief beïnvloed. Vier respondenten worden meer gemotiveerd als de docent 

betrokken is. In de tabel is ook te zien dat medestudenten de motivatie kunnen beïnvloeden. 

Deze invloed wordt door 17 respondenten genoemd. Als medestudenten gemotiveerd zijn, 

heeft dat voor negen respondenten een positief effect op de motivatie gehad. Van alle 
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respondenten hebben twee respondenten aangegeven dat medestudenten geen invloed hebben 

op hun motivatie voor de toetsen. 

 

Tabel 5 

De categorie’ bekwaamheid’ en de bijbehorende labels  

Labels van bekwaamheid Frequentie 

1. Moeilijk kunnen inschatten 

Respondenten kunnen hun resultaten van de toetsen moeilijk inschatten en 

vinden het daardoor moeilijk te bepalen of zij bekwaam zijn.  

 

4 

2. Niet kunnen inschatten 

Respondenten kunnen hun resultaten van de toetsen niet inschatten en kunnen 

daardoor niet te bepalen of zij bekwaam zijn.  

 

4 

3. Goed kunnen inschatten 

Respondenten kunnen hun resultaten van de toetsen goed inschatten en kunnen 

daardoor goed bepalen of zij bekwaam zijn.  

 

3 

4. Resultaat hangt af van eigen voorbereiding 

De resultaten die worden behaald op de toetsen hangen volgens de 

respondenten af van hun eigen voorbereiding. Als zij zich goed voorbereid 

hebben en positieve resultaten behalen, zullen zij zich bekwaam voelen.  

 

10 

 

5. Resultaat hangt af van voorbereiding door de docent of studiehandleiding 

De resultaten die worden behaald op de toetsen hangen volgens de 

respondenten af van de voorbereiding door de docent of de studiehandleiding. 

Als zij vinden dat zij goed voorbereid zijn op een toets door de docent of 

studiehandleiding, zullen zij zich bekwaam voelen. Als zij vinden dat zij niet 

goed voorbereid zijn op de toets door de docent of studiehandleiding, zullen zij 

zich niet bekwaam voelen. 

 

4 

6. Onzekerheid voor de toets 

De respondenten zijn onzeker voor elke toets, ongeacht hun eigen 

voorbereiding of de voorbereiding door de docent of studiehandleiding. Zij 

kunnen hun bekwaamheid voor de toets niet bepalen.  

 

6 

 

In Tabel 5 is te zien dat vier respondenten hun resultaten van de toets niet hebben kunnen 

inschatten, terwijl drie respondenten vonden dat zij deze inschatting goed hebben kunnen 

maken. Een viertal respondenten heeft gezegd hun resultaten van de toets moeilijk te kunnen 
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inschatten. Hieruit is gebleken dat vier respondenten moeilijk konden bepalen of zij bekwaam 

zijn geweest voor de toets, vier respondenten niet konden bepalen of zij bekwaam zijn 

geweest voor de toets en drie respondenten goed konden bepalen of zij bekwaam zijn geweest 

voor de toets. Om de resultaten van de toets te kunnen inschatten, wordt gekeken naar de 

voorbereiding op de toetsen. De voorbereiding wordt bepalend gevonden voor het zich al dan 

niet bekwaam voelen voor de toets. De eigen voorbereiding is voor tien respondenten van 

belang geweest om zich al dan niet bekwaam te voelen voor de toets. Voor vier respondenten 

is de voorbereiding door de docent of studiehandleiding belangrijk geweest voor het zich al 

dan niet bekwaam voelen voor de toets. Een zestal respondenten heeft aangegeven dat zij zich 

ongeacht de voorbereiding onzeker voelen voor elke toets en hun bekwaamheid voor de toets 

niet hebben kunnen bepalen. 

 

Tabel 6 

De categorie ‘ relevantie’ en de bijbehorende labels  

Labels van relevantie Frequentie 

1. Relevantie van toetsen bevordert motivatie  

Als de toetsen als relevant ervaren worden, zal de motivatie van de 

respondenten toenemen.  

 

15 

2. Relevantie niet belangrijk  

De relevantie van de toetsen beïnvloedt de motivatie van de respondenten niet.  

 

4 

3. Interesse in toetsen bevordert motivatie  

Als de toetsen interessant gevonden worden, zal de motivatie van de 

respondenten toenemen.  

 

13 

 

4. Positieve vorm van toetsen bevordert motivatie  

De vorm van de toets is van invloed op de motivatie.  

 

5 

  

In Tabel 6 is te zien dat de ervaren relevantie van de toetsen volgens de respondenten van 

invloed is geweest op hun motivatie. Als de respondenten de toets relevant hebben gevonden 

voor het werkveld, is bij 15 respondenten de motivatie toegenomen. Een viertal respondenten 

heeft aangegeven dat de relevantie van de toetsen geen invloed heeft gehad op hun motivatie. 

Relevantie van de toetsen wordt ook gezien als interesse voor de toetsen. In de tabel is 
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weergegeven dat interesse in de toets de motivatie van 13 respondenten heeft bevorderd. Ook 

de toetsvorm heeft een rol gespeeld in de relevantie van de toetsen. In de tabel is te zien dat 5 

respondenten aangegeven hebben dat als de vorm van de toets als positief ervaren wordt, de 

motivatie toegenomen is. 

 

Tabel 7 

De categorie ‘uitdaging en beheersing’  en de bijbehorende labels 

Labels van uitdaging en beheersing Frequentie 

1. Uitdaging aangaan  

Respondenten zijn extra gemotiveerd als een moeilijke toets of herkansing 

uitgevoerd moet worden. De respondenten zien dit als een uitdaging die 

aangegaan moet worden.  

 

13 

2. Uitstellen van studeren voor een moeilijke toets  

Respondenten stellen het studeren voor een moeilijke toets uit. Vooral als de 

toets moeilijk en niet leuk is, wordt het studeren voor de toets uitgesteld. 

 

3 

3. Uitdaging niet aangaan bij gemakkelijke toets 

Als de toets als gemakkelijk wordt ervaren, wordt geen extra inzet wordt 

getoond. De toets vormt geen uitdaging en de motivatie is laag.  

 

3 

4. Trots door positief resultaat 

Respondenten zijn trots op het behalen van de toetsen. Dit wordt versterkt als 

de toets een uitdaging was. Hierdoor neemt de motivatie voor andere toetsen 

toe.  

 

3 

 

 

In Tabel 7 is te zien dat 13 respondenten moeilijke toetsen als een uitdaging hebben 

beschouwd. Deze respondenten zijn deze uitdaging aangegaan en zijn daarvoor extra 

gemotiveerd. Een drietal respondenten is de uitdaging van het studeren voor moeilijke toetsen 

aangegaan, maar heeft het studeren uitgesteld. In de tabel is ook te zien dat bij drie 

respondenten de motivatie is gedaald als de toets als gemakkelijk ervaren wordt. Hierbij 

worden de toetsen niet als uitdaging beschouwd. Als de uitdaging is aangegaan door de 

respondenten en een positief resultaat behaald wordt, hebben drie respondenten zich trots 

gevoeld. Hierdoor is de motivatie voor andere toetsen toegenomen.  
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Tabel 8 

De categorie ‘ externe regulatie’ en de bijbehorende labels  

Labels van externe regulatie Frequentie 

1. Behalen van propedeuse 

Het behalen van de propedeuse door alle toetsen voldoende af te ronden, wordt 

gezien als de beloning waarvoor gewerkt wordt.  

 

12 

2. Behalen van hoge cijfers 

Het behalen van hoge cijfers werd genoemd als een tweede beloning waardoor 

de respondenten gemotiveerd raken. 

 

6 

3. Veel inspanning, hoge cijfers 

Als de respondenten zich erg hebben ingespannen voor een toets, verwachten 

zij een hoog cijfer. Als de beloning voldoet aan de verwachting, werkt dit 

motiverend. 

 

12 

4. Veel inspanning, lage cijfers 

Als de beloning niet voldoet aan de verwachting, vermindert dit de motivatie. 

 

9 

 

In Tabel 8 is te zien dat 12 respondenten aangegeven hebben dat het doel waaraan zij hebben 

gewerkt het behalen van de propedeuse is. Het behalen van de propedeuse wordt gezien als 

een beloning voor de inspanningen die de respondenten moeten leveren. Door deze beloning 

worden zij gemotiveerd. Ook is in de tabel weergegeven dat zes respondenten gemotiveerd 

zijn geraakt door het krijgen van hoge cijfers. Daarvoor hebben zij hard willen werken. 

Inspanning heeft ook een rol gespeeld. Als de respondenten aangegeven hebben dat zij veel 

inspanning geleverd hebben, hebben zij een hoog cijfer verwacht. Als aan deze verwachting 

voldaan wordt, dan zijn 12 respondenten meer gemotiveerd. Als niet aan de verwachting 

voldaan wordt, dan zijn negen respondenten minder gemotiveerd. 
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Tabel 9 

De categorie ‘ introjectie regulatie’ met bijbehorende labels 

Labels van introjectie regulatie Frequentie 

1. Voldoende afronden van alle toetsen 

Het afronden van alle toetsen met een voldoende, wordt gezien als verwacht 

gedrag waarvoor de respondenten gemotiveerd zijn. 

 

12 

2. Begin van nieuwe periode, meer motivatie 

Aan het begin van een nieuwe periode zijn de respondenten meer gemotiveerd 

om te studeren.  

 

3 

 

In Tabel 9 is te zien dat 12 respondenten hebben gedacht dat zij alle toetsen met een 

voldoende moesten afronden, omdat dit van hen verwacht wordt. Hierdoor werden zij 

gemotiveerd. Drie respondenten hebben aangegeven dat een nieuwe periode heeft gezorgd 

voor extra motivatie om te studeren. 

 

Tabel 10 

De categorie ‘geïdentificeerde regulatie’ met bijbehorende labels 

Labels van geïdentificeerde regulatie Frequentie 

1. Voor elke toets een zekere inzet tonen 

Het tonen van inzet, wordt als normaal beschouwd. Door inzet te tonen, bestaat 

voor elke toets een bepaalde mate van motivatie. 

 

4 

2. De sfeer bepaalt de motivatie 

De sfeer binnen de opleiding die de respondenten aanstuurt om te studeren, 

wordt gezien als bepalend voor de mate waarin de respondenten gemotiveerd 

zijn. 

 

2 

 

In Tabel 10 is te zien dat zes respondenten een antwoord hebben gegeven dat betrekking heeft 

gehad op de categorie geïdentificeerde regulatie. Van dit kleine aantal respondenten hebben 

vier respondenten gezegd voor elke toets een zekere inzet te tonen, waardoor ze voor elke 

toets in een bepaalde mate gemotiveerd zijn geweest. In de tabel wordt ook de sfeer van de 

opleiding genoemd. De sfeer van de opleiding heeft voor twee respondenten de motivatie 
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bepaald. Doordat de sfeer niet prestatiegericht is geweest, zijn zij minder gemotiveerd om te 

presteren. 

 

Tabel 11 

De gemiddelde rangordescores met spreiding van de verschillende toetsen voor motivatie 

(N=18) 

 Gemiddelde rangordescores met 

spreiding 

Positieve of negatieve invloed van motivatie  

(in aantallen respondenten) 

 M SD Positief  Negatief  

P1 5.72 1.28 N = 17 N = 1 

P3 3.72 1.69 N = 12 N = 6 

P4 4.06 1.93 N = 15 N = 3 

P6 3.65 2.11 N = 6 N = 12 

P7 2.89 1.82 N = 8 N = 10 

P9 4.44 2.03 N = 13 N = 5 

P11 3.44 1.75 N = 15 N = 3 

 

In Tabel 11 zijn de resultaten van het rangordeschema weergegeven. In dit schema hebben de 

respondenten de propedeusetoetsen geordend naar de ervaren invloed van de toetsen op de 

motivatie.  

De toets met het hoogste gemiddelde beïnvloedt de motivatie van de respondenten 

volgens henzelf het meest. De toets met het laagste gemiddelde beïnvloedt de motivatie het 

minst. Zoals weergegeven in de tabel heeft de toets P1 de motivatie van de respondenten het 

meest beïnvloed met een gemiddelde van 5.72 en een spreiding van 1.28. Met een gemiddelde 

van 2.89 en een spreiding van 1.82 heeft de toets P7 de motivatie van de respondenten het 

minst beïnvloed. 

 In de tabel is eveneens weergegeven of de respondenten positief of negatief beïnvloed 

zijn door de toetsen. De toets P1 heeft de meeste invloed gehad op de motivatie en 17 

respondenten hebben aangegeven dat deze toets hen positief beïnvloed heeft. Ook door de 

toetsen P3, P4, P9 en P11 worden de respondenten positief beïnvloed. Respectievelijk 12, 15, 

13 en 15 respondenten hebben dit aangegeven. De toets P7 heeft de motivatie van 
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respondenten het minst beïnvloed en tien respondenten hebben aangegeven door deze toets 

negatief beïnvloed te zijn. Naast de toets P7 zijn de respondenten ook door de toets P6 

negatief beïnvloed. Dit is aangegeven door 12 respondenten. 

 

Conclusie 

In dit onderzoek zijn de propedeusetoetsen van de opleiding Social Work geanalyseerd aan de 

hand van de percepties van de tweedejaars studenten. Onderzocht is wat de ervaren invloed is 

van deze toetsen op de motivatie van de tweedejaars studenten. Eerst zullen conclusies 

getrokken worden uit de resultaten van het eerste deel van het interview om de eerste 

deelvraag te beantwoorden. Daarna zal de hoofdvraag van dit onderzoek worden beantwoord 

aan de hand van de overige twee deelvragen. Zie voor de conclusies over zelfregulatie die 

getrokken zijn uit het tweede deel van het interview de masterthesis van Cornielje (2009). 

 Uit de resultaten van het eerste deel blijkt dat bij het merendeel van de toetsen 

duidelijk is wat van de studenten verwacht wordt. De studenten geven unaniem dat de 

verwachting van de toets P1 het meest duidelijk is. In de interviews geven de studenten 

verschillende oorzaken aan voor deze duidelijkheid. De docent, de studiehandleiding en de 

voorkennis zijn de meest genoemde oorzaken. De toets P1 sluit het beste aan bij de lessen, 

aldus de studenten. Aannemelijk is dat dit bijdraagt aan de duidelijkheid van de verwachting 

van de toets. 

Bij de overige toetsen worden verschillende oorzaken aangedragen voor de 

(on)duidelijkheid van de verwachting van de toetsen. Bij de toets P6 wordt vaak aangegeven 

dat de docent zorgt voor de (on)duidelijkheid van de verwachting van de toets. De 

studiehandleiding van de toets P11 is de oorzaak waardoor de studenten de verwachting als 

duidelijk ervaren. 

Opvallend is dat de verwachting van de toets P4 door geen enkele student als 

onduidelijk ervaren wordt, maar dat de studenten de beoordeling van deze toets niet eerlijk 

vinden. De studenten wisten op welke punten ze beoordeeld werden, maar achteraf bleek dat 

ze niet beoordeeld werden op de punten waarvan ze vonden dat ze beoordeeld moesten 
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worden. Een duidelijke verklaring hiervoor blijkt niet uit de resultaten. Aannemelijk is dat de 

subjectiviteit van de beoordelaar(s) een rol speelt.  

 Opmerkelijk is dat de beoordeling van de toets P11 door de meerderheid van de 

studenten eerlijk wordt gevonden, terwijl geen van de respondenten aangeeft dat de 

beoordeling duidelijk was. Weer kunnen geen duidelijk verklaringen gegeven worden. 

Aannemelijk is dat de inzet van de studenten overeenkomt met het cijfer dat ze kregen voor 

de toets. 

Uit de resultaten blijkt dat het merendeel van de studenten ervaart dat bij de toetsen 

P9 en P11 competenties beoordeeld worden. Dit kan verklaard worden door het feit dat in 

deze toetsen naar de competenties gevraagd wordt. De studenten zijn bewust bezig met 

competenties als het hen expliciet gevraagd wordt. 

Uit de resultaten van de rangordeschema’s kan geconcludeerd worden dat de toets P1 

het hoogst scoort op ‘beeld van het beroep’ en het ‘nut van de toets’. De studenten vinden dat 

de toets P1 een goed beeld van het beroep geeft en zij ervaren deze toets ook als nuttig. Een 

significante samenhang is gevonden tussen de thema’s het ‘beeld van het beroep’ en het ‘nut 

van de toets’. Daarnaast is ook een significante samenhang gevonden tussen ‘nut van de toets’ 

en ‘feedback bij de toets’. Aannemelijk is dat prettige feedback inzicht geeft in een toets, 

waardoor de toets als nuttig wordt ervaren door de studenten. 

Uit de resultaten blijkt dat de toets P1 op alle thema’s hoog scoort. Geconcludeerd 

kan worden dat de toets P1 door studenten als meest positief ervaren wordt. 

 

In dit onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal: 

Wat is de invloed van de eerstejaars propedeusetoetsen van Social Work op de motivatie van de 

studenten? 

Door het beantwoorden van de laatste twee deelvragen wordt duidelijk dat de 

propedeusetoetsen volgens de studenten van invloed zijn op hun motivatie. Vooral de 

‘intrinsieke motivatie’ wordt beïnvloed door de toetsen. Over het thema ‘extrinsieke 

motivatie’ hebben de respondenten zich minder uitgelaten.  
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Zoals verwacht speelt de leeromgeving binnen het thema ‘intrinsieke motivatie’ een grote rol. 

De studenten vinden dat zowel de docent als de medestudenten de motivatie beïnvloeden. 

Volgens de studenten heeft het enthousiasme van de docent de meeste invloed op de 

studenten. Als de docent een enthousiaste houding aanneemt ten opzichte van de lesstof, 

wordt de motivatie van de studenten positief beïnvloed. De studenten raken gedemotiveerd als 

de docent niet enthousiast is over de lesinhoud. Ook vinden veel studenten het prettig als de 

docent een duidelijke structuur hanteren in de lessen. Het aanbieden van een duidelijke 

structuur en een heldere uitleg bevordert de motivatie van de studenten. Structuur in de lessen 

draagt bij aan de duidelijkheid van de verwachting van de toetsen. Aannemelijk is dat als de 

verwachting van de toets duidelijk is, de studenten de toets beter kunnen inschatten en zich 

daardoor meer bekwaam zullen voelen. Een gevoel van bekwaamheid bevordert de motivatie. 

 Volgens de studenten zijn ook de medestudenten van invloed op de motivatie van 

studenten. Als medestudenten gemotiveerd zijn, heeft dit een positieve invloed op de 

motivatie. Als medestudenten niet gemotiveerd zijn, heeft dit een demotiverende invloed. De 

motiverende samenhang met samenwerken binnen de toetsen blijkt individueel verschillend te 

zijn. De helft van de studenten vindt het prettig om samen te werken en wordt hierdoor meer 

gemotiveerd. De andere helft van de studenten vindt het juist prettiger om individueel te 

werken voor de toets en raakt gedemotiveerd door samenwerken.  

 Uit de resultaten blijkt dat de voorbereiding voor een toets een rol speelt in het gevoel 

van bekwaamheid voor de toets. Na het behalen van de cijfers voor de toetsen, wordt de 

voorbereiding geëvalueerd door de studenten. De beloning in de vorm van cijfers speelt hierin 

een rol. Als de voorbereiding optimaal was en de beloning naar tevredenheid van de student, 

zal deze zich bekwaam voelen en gemotiveerd zijn voor de volgende toets. Als de 

voorbereiding minimaal was en de beloning niet naar tevredenheid van de student, zal de 

student zich nog steeds bekwaam voelen en gemotiveerd zijn voor de volgende toets. Als de 

voorbereiding optimaal was en de beloning niet naar tevredenheid van de student, zal deze 

zich niet bekwaam voelen en niet gemotiveerd zijn voor de volgende toets.  
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 Zoals verwacht wordt de intrinsieke motivatie van de studenten beïnvloed door de 

ervaren relevantie van de toetsen en de interesse in de toetsen. Als de studenten de toets als 

relevant ervaren voor het werkveld, zijn zij meer gemotiveerd voor de toetsen. De studenten 

zijn ook meer gemotiveerd voor de toetsen waarin zij geïnteresseerd zijn. Aannemelijk is dat 

als de toets relevant of interessant gevonden wordt door de studenten, hun motivatie hoog is 

en dus extra inzet getoond zal worden. Deze inzet zal ook getoond worden als de toetsen 

worden gezien als een uitdaging. Een moeilijke toets of een herkansing vormt een uitdaging 

voor de studenten. Zij zullen hierdoor meer gemotiveerd worden om te studeren voor de toets. 

Geconcludeerd kan worden dat voornamelijk de leeromgeving (de docenten en 

medestudenten) en de percepties van de studenten van de toetsen een grote invloed hebben op 

de intrinsieke motivatie van de studenten. Als de omgeving gemotiveerd is, raken de 

studenten ook meer gemotiveerd. Een positieve perceptie van de toets betekent een hogere 

motivatie voor de toets. 

 

Beloning speelt binnen het thema ‘extrinsieke motivatie’ een belangrijke rol. Studenten geven 

aan dat ze de propedeuse willen halen en zien dit als een beloning. Deze beloning motiveert 

studenten om de toetsen voldoende af te ronden. De beloning van hoge cijfers vinden minder 

studenten belangrijk. Daarbij vinden de studenten dat de beloning in verhouding moet staan 

met hun inspanningen. Bij een hoge inspanning verwachten zij een hoog cijfer. Als dit hoge 

cijfer behaald wordt, zijn de studenten meer gemotiveerd om voor andere toetsen ook een 

hoge inspanning te leveren. Het leveren van een hoge inspanning en het behalen van lage 

cijfers, demotiveert studenten. Ze voelen zich hierdoor minder bekwaam in het uitvoeren van 

de toetsen. Over de normen en waarden van de omgeving waaraan studenten moeten en 

willen voldoen, wordt in de interviews vrijwel niets gezegd. Aannemelijk is dat dit komt door 

de onervarenheid van de studenten. De eerstejaars studenten kennen de omgeving nog niet 

goed en kunnen daardoor moeilijk inschatten wat de normen en waarden binnen deze 

omgeving zijn. Wel denken de studenten dat het behalen van de propedeuse van hen verwacht 

wordt. Dit zet studenten aan tot presteren en heeft dus invloed op de motivatie. 
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Geconcludeerd kan worden dat de beloning die verkregen kan worden door de toetsen te 

behalen van invloed is op de extrinsieke motivatie van studenten. Als de studenten de 

beloning belangrijk vinden, zijn zij meer gemotiveerd om de toetsen te behalen dan als zij de 

beloning niet belangrijk vinden. 

Uit het rangordeschema blijkt dat de motivatie van de studenten volgens henzelf het 

meest beïnvloed is door de toets P1. De invloed van deze toets is positief, dus de motivatie 

van de studenten is positief beïnvloed door deze toets. 

Dit onderzoek heeft een beeld geschetst van de algemene percepties van studenten 

van de propedeusetoetsen. De motivatie van tweedejaars studenten Social Work is beïnvloed 

door deze toetsen. Dit betekent dat de propedeusetoetsen invloed hebben op het 

ontwikkelvermogen van studenten. Geconcludeerd kan worden dat de studenten door de 

propedeusetoetsen actief bezig zijn hun ontwikkelvermogen te verbeteren of de ontwikkelen. 

 

Discussie 

Het is mogelijk dat dit onderzoek andere uitkomsten zal genereren bij een andere groep 

studenten. In dit onderzoek is gewerkt met een aanmeldingsprocedure. Dit houdt in dat 

studenten zichzelf moesten aanmelden. Aangenomen wordt dat de meer betrokken studenten 

zich hebben aangemeld. Om dit te voorkomen had een random steekproef getrokken moeten 

worden. 

Tijdens de interviews viel het op dat de studenten vaak spraken over eventuele 

verbetering van het onderwijs. Hierdoor is het mogelijk dat het doel van het interview niet 

geheel duidelijk was voor de studenten. De insteek van de studenten verschilt daardoor op 

sommige punten van de insteek van de onderzoekers. Doordat het verloop van de 

interviewvragen per interview verschilde, heeft niet elke student antwoord gegeven op iedere 

vraag. De resultaten geven hierdoor wellicht een vertekend beeld.  

De analyse van de interviews met de studenten kan betrouwbaarder, door 

bijvoorbeeld gebruik te maken van member checking. Door gebrek aan tijd zijn de 

interpretaties van de interviews niet meer teruggekoppeld naar de studenten en is dus niet 



Masterthesis OWK 08/09                                         ‘De invloed van propedeusetoetsen op de motivatie’ 
Martine Hoefeijzers – 0102652 
  

 47 

gecontroleerd of de gegevens juist geïnterpreteerd zijn. De weergegeven resultaten uit de 

interviews zijn gebaseerd op de interpretaties van de onderzoekers. Andere onderzoekers 

kunnen afwijkende interpretaties hebben en dit kan tot andere resultaten leiden. 

 Na het afnemen van de interviews bleek dat de bevraagde competenties niet 

overeenkomen met de competenties uit het propedeusejaar. De studenten die deelnamen aan 

het pilot-interview noemden drie competenties die centraal zouden staan in het onderwijs. De 

overige studenten waren ook bekend met deze drie competenties. Na overleg met de 

opdrachtgever bleek echter dat deze drie competenties niet de competenties waren die centraal 

staan in het onderwijs. In eventueel vervolgonderzoek zal voorafgaand aan het onderzoek 

onderzocht moeten worden welke competenties centraal staan in het onderwijs. 

 De theorie over motivatie die gebruikt is in dit onderzoek als onderbouwing is 

discutabel. De scheiding tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie is niet geheel duidelijk en 

overlapt elkaar in de resultaten. Dit heeft als gevolg dat de resultaten minder duidelijk zijn, 

maar niet minder waardevol. In eventueel vervolgonderzoek kan een meer heldere scheiding 

tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie gemaakt worden. 

 In dit onderzoek wordt de invloed van de propedeusetoetsen op de motivatie 

onderzocht. Gezien het type onderzoek is het niet mogelijk om deze hoofdvraag door middel 

van harde conclusies te beantwoorden. De conclusies die zijn getrokken, zijn dan ook 

aannames. 

Tot slot kan een viertal aandachtspunten genoemd worden voor mogelijk 

vervolgonderzoek. Het eerste aandachtspunt is de rol van de docent. Geconcludeerd kan 

worden dat de rol van de docent belangrijk is in de perceptie van studenten van de toetsen. In 

de interviews wordt de invloed van de docent vaak genoemd, zowel op een positieve als op 

een negatieve manier.  

 Het tweede aandachtspunt is dat de studenten de toetsen moeilijk kunnen scheiden 

van de lessen. De studenten noemen de toetsen en lessen in één adem, waardoor aannemelijk 

is dat de toetsen en lessen als een geheel worden gezien. Hierdoor zijn de resultaten in dit 

onderzoek mogelijk beïnvloed, omdat deze niet alleen betrekking hebben op de toetsen.  



Masterthesis OWK 08/09                                         ‘De invloed van propedeusetoetsen op de motivatie’ 
Martine Hoefeijzers – 0102652 
  

 48 

 Het derde aandachtspunt is dat de studenten niet elke toets als toets ervaren hebben. 

Een verslag of een presentatie beleven de studenten vaak niet als een toets. In de interviews is 

meerdere malen benadrukt dat ook dit toetsvormen zijn, maar de studenten vonden het 

moeilijk dit in te zien.  

 Een vierde aandachtspunt is de betekenis van de toe- of afname van de motivatie van 

de studenten. Uit dit onderzoek is gebleken dat de propedeusetoetsen de motivatie van 

studenten beïnvloeden en welke aspecten van de toetsen de motivatie positief en negatief 

hebben beïnvloed. Wat deze groei of afname van de motivatie betekent voor het leerproces 

van de studenten is uit de interviews zelf niet duidelijk geworden.  
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