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Samenvatting 

Op een school in Rotterdam wordt aan de 108 leerlingen in de gemengde leerweg van het vmbo het 

praktische vak Technologie aangeboden. Hierbij worden door middel van gesitueerd leren 

vaardigheden ontwikkeld die nodig zijn om een goede start te maken in het mbo. De projecten bij 

Technologie zijn gericht op de sectoren Economie, Techniek en Zorg&Welzijn. De 55 leerlingen die 

het vak Economie in hun vakkenpakket hebben gekozen, zijn geselecteerd voor dit onderzoek. In 

deze groep heeft op basis van random toewijzing een groep onderwijs ontvangen met een authentieke 

context en een groep heeft hetzelfde onderwijs ontvangen zonder authentieke context. De 

verwachting was dat de interventie authentieke context van invloed zou zijn op de motivatie van 

leerlingen, op de perceptie van het begrip van de taak en op de leerresultaten. Om dit te meten is een 

vragenlijst ontwikkeld waarin posttest de motivatie en de perceptie van het taakbegrip zijn gemeten. 

De resultaten bevestigden de verwachtingen: de authentieke context heeft een significant positieve 

invloed op beide aspecten. Na analyse van de leerresultaten bleek de interventie in tegenstelling tot 

de verwachtingen, niet van invloed te zijn op de directe leerresultaten. 
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1 Inleiding 

 

1.1 Introductie 

In de negentiger jaren wordt het constructivistische gedachtegoed steeds meer als leidend gezien 

binnen het onderwijs. Een belangrijke pijler van het constructivisme is het aanbieden van leerstof in 

een realistische context. De menselijke geest bestaat uit een complex geheel van aan elkaar 

gekoppelde kennis. Om nieuwe kennis zo goed mogelijk te kunnen koppelen aan bestaande kennis, is 

het volgens het constructivistisch gedachtegoed van belang kennis aan te bieden in een context. 

Naast de aandacht voor de context, zijn er ook andere kenmerken van constructivisme te noemen, 

zoals de idee dat de werkelijkheid complex is en meerdere representaties heeft. Ook wordt de nadruk 

gelegd op kennisconstructie in plaats van kennisreproductie (Kanselaar, 2002). Brown, Collins en 

Duguid (1989) onderstrepen het belang van het aanbieden van kennis in een authentieke context, 

omdat nieuwe kennis op deze wijze betekenis zou krijgen voor leerlingen, waardoor kennis beter 

opgeslagen wordt in de hersenen.  

In dit onderzoek zal het gaan over één van de principes van het constructivisme, namelijk het belang 

van het aanbieden van leerstof in een authentieke context. De vraag wat precies de invloed is van die 

authentieke context zal centraal staan. Er zal een experiment worden uitgevoerd waarbij posttest 

gemeten zal worden wat de invloed is op de motivatie van leerlingen en wat de invloed is op het leren.  

 

1.2 Kennis en leren 

De uitdaging van het onderwijs is om kennis op een zodanige wijze over te dragen waardoor de 

leerling in staat is om deze kennis toe te passen in verschillende situaties: dit wordt het principe van 

transfer genoemd. Het proces van transfer blijkt voor leerlingen moeilijk te zijn. Om er voor te zorgen 

dat de transfer beter plaatsvindt zal er niet zozeer meer lesstof aangeboden moeten worden, maar zal 

dit op een andere wijze moeten gebeuren (Clayden & Desforges, 1994). Vanuit dat oogpunt lijkt het 

zinvol om eens nader in te gaan op de wijze waarop het onderwijs plaatsvindt en welke processen of 

situaties het ultieme doel, namelijk het principe van transfer, kunnen bevorderen. 

 

In het onderwijs gaat het om kennisoverdracht. Kennis wordt in de traditionele opvatting gezien als iets 

dat op zichzelf staat, iets waarover je kunt praten en waar je onderzoek naar kunt doen. Het is legitiem 
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om op deze wijze over kennis te spreken, het impliceert echter een bepaalde visie op kennis en 

kennisconstructie (McCormick, 2004). Volgens Schank, Berman en Macpherson (1999) is het 

traditionele onderwijs veel te veel gericht op dit abstraheren van kennis uit het leerproces. Het gaat 

dan veelal om het leren van feitenkennis en niet om het leren van vaardigheden. Een belangrijke 

aanname van traditioneel onderwijs is dat leren op zichzelf staat waardoor er een strikte scheiding is 

tussen formeel en contextloos leren enerzijds en informeel, geïntegreerd leren anderzijds (Lave, 

1990). Onderwijs wordt in de traditionele visie gezien als gedecontextualiseerde, abstracte kennis die 

aangeboden wordt zonder de specifieke context. Men gaat ervan uit dat leerlingen deze abstracte 

kennis kunnen gebruiken in verschillende situaties.  

 

Deze visie staat lijnrecht tegenover nieuwe onderwijsideeën waarbij een directe relatie wordt gezien 

tussen het aanbieden van nieuwe kennis en de activiteit waarbinnen leren plaatsvindt. In het 

onderwijsaanbod zou een symbiose moeten plaatsvinden van feitenkennis en vaardigheden waarbij 

leren en doen automatisch samengaan en relevantie verkrijgen in een authentieke context 

(McCormick, 2004). Deze benaderingswijze is in Nederland geïntroduceerd door pedagogische en 

didactische vernieuwingsbewegingen vanaf het begin van de 20
e
 eeuw met namen van vernieuwers 

als Kees Boeke, Maria Montessori, Peter Petersen (Jenaplan), Decroly, Freinet, Dalton en Dewey. 

Deze beweging leidde in ons land tot het oprichten van zogenaamde ‘vernieuwingsscholen’ waarbij 

werd geprobeerd om naast de leerstof en de docent ook meer aandacht te geven aan de leerling en 

de samenleving. Dit zou als startpunt gezien kunnen worden voor de huidige aandacht voor 

authentiek onderwijs. Vermeld dient te worden dat in de zogenoemde ‘vernieuwingsscholen’ niet altijd 

authentiek onderwijs gerealiseerd is en dat authentiek onderwijs steeds verandert onder invloed van 

nieuwe gezichtspunten of onderzoeksresultaten (Stokking, Harskamp, & Houtveen, 2003). 

 

1.3 Gesitueerd leren 

In de literatuur wordt het interactieve leerproces waarbij een authentieke context de kaders geven voor 

het leren ook wel geduid als ‘gesitueerd leren’. Het is een onderwijsvorm vanuit de visie van het 

sociaal constructivisme (Kanselaar, 2002) en gaat ervan uit dat leren en doen samengaan en 

relevantie verkrijgen in een authentieke context. 
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Gesitueerd leren kan gedefinieerd worden als onderwijs waarin situaties aangeboden worden die een 

integraal deel van het actieve leerproces vormen (Ashwin, & Trigwell, 2006). De situaties zijn veelal 

contexten waarin onderwijs aangeboden wordt. In het Nederlandse onderwijs is er steeds meer 

aandacht voor gesitueerd leren. Bijvoorbeeld door middel van projectonderwijs waarin allerlei 

kennisaspecten en vaardigheden ingezet moeten worden om tot oplossingen te komen. In het 

onderwijs wordt steeds breder de meerwaarde erkend van actief leren, al of niet samen met 

medeleerlingen.  

 

Een uitgangspunt bij gesitueerd leren is dat de context van de leertaak ook de relevantie aangeeft 

(McCormick, 2004). Dit zou ervoor zorgen dat aangeboden leerstof beter gekoppeld wordt aan 

bestaande kennis en daardoor gemakkelijker ingezet kan worden in allerlei schoolse of alledaagse 

situaties. Gesitueerd leren probeert een antwoord te geven op problemen in het onderwijs van 

alledag: een consumentenhouding van leerlingen en een gebrek aan betrokkenheid (Volman, 2006). 

Daarnaast wil het ook een antwoord zijn op een probleem in het onderwijs: de moeite die leerlingen 

hebben met transfer. Onderwijs waarbij leerlingen actief betrokken zijn, zou ervoor kunnen zorgen dat 

leerlingen zelf nieuwe kennis actief koppelen aan bestaande kennis die zij al hebben. Op deze wijze 

wordt leren een actief proces. Bij gesitueerd leren ligt de focus op activiteiten om problemen op te 

lossen in de authentieke context. Kenmerkend voor het onderwijs waarin problemen opgelost moeten 

worden is het verwerven en toepassen van kennis door middel van authentieke, multidisciplinaire 

problemen (Segers, & Dochy, 1999). Het doel is dat leerlingen deze activiteiten kunnen toepassen in 

andere (alledaagse) contexten waardoor er transfer plaatsvindt; leren staat niet op zichzelf. Dit doel is 

anders dan het doel van traditioneel onderwijs. Hoewel sommige onderzoekers een poging hebben 

gedaan om onderwijsmodellen voor gesitueerd leren te beschrijven, is er relatief weinig onderzoek 

gedaan naar theoretische aannames die ten grondslag liggen aan gesitueerd leren. De meeste 

onderzoeken bestaan uit casestudies die aannames van gesitueerd leren bevestigen, illustreren of 

tegenspreken. 
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1.4 Gesitueerd leren: consequenties voor vormgeving onderwijs 

Bovengenoemde visie op leren heeft directe consequenties voor de inrichting van het onderwijs. Het 

betekent dat het leren niet zozeer gebaseerd dient te zijn op luisteren naar de docent, maar actief 

dient te zijn, in een realistische context. In een lokaal waarin gesitueerd leren plaatsvindt door middel 

van authentieke taken, verandert de rol van de docent van iemand die kennis aanbiedt tot iemand die 

leerlingen uitdaagt tot nadenken en tot het zelf oplossingen zoeken. Hij zal aangeven waar de 

informatie te vinden is, in plaats van zelf de informatie te verstrekken. Een docent dient een omgeving 

te creëren waarin een leerling gestimuleerd wordt om zelf na te denken en te ontdekken. De rol van de 

docent verandert van iemand die kennis overdraagt tot een coach van het leerproces.  

Gesitueerd leren heeft ook consequenties voor het lesmateriaal. In het lesmateriaal moet verwezen 

worden naar informatiebronnen en naslagwerken. Op deze wijze kan eventuele ontbrekende kennis 

opgezocht worden.  

 

Uit onderzoek blijkt dat er drie factoren van belang zijn voor het succes van gesitueerd leren 

(Gijselaers en Schmidt, 1990): de wijze waarop de taak is beschreven / vormgegeven, de manier 

waarop de leerlingen samenwerken en de wijze waarop ze begeleid worden door hun docent / tutor. 

De manier waarop de taak is beschreven, heeft direct effect op de mate waarin leerlingen gemotiveerd 

zijn en de mate waarin ze zelf op zoek gaan naar aanvullende informatie. Op het beschrijven / 

vormgeven van de leertaak is een hoge mate van invloed mogelijk door auteurs en ontwikkelaars. De 

overige twee factoren hebben alles te maken met sociale interactie (tussen leerlingen onderling en 

tussen leerlingen en tutor), daar kan weinig invloed op uitgeoefend worden door externen. Er is 

daarom veel onderzoek gedaan naar de wijze waarop het onderwijs aangeboden wordt in gesitueerd 

leren (Brown et al, 1989, Kirschner, & Van Merriënboer, 2001). Gezien de focus van dit onderzoek is 

het niet de bedoeling om hier uitgebreid op in te gaan. Echter is het interessant om enkele opvallende 

uitkomsten uit onderzoeken kort te bespreken. Allereerst is het volgens Brown et al. (1989) en 

Kirschner et al. (2001) van belang dat de leertaak in een authentieke context wordt weergegeven 

waarbij een directe link gelegd kan worden met een beroep. Daarnaast is het van belang dat de 

leertaak een open karakter heeft, dit daagt leerlingen uit om zelf op zoek te gaan naar antwoorden en 

oplossingen, het zorgt voor een hoge productiviteit van leerlingen. Vervolgens doen leertaken die 

weinig gestructureerd zijn en weinig directe informatie bieden, een beroep op metacognitieve 
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vaardigheden. Leerlingen worden gedwongen om conceptueel te denken. Tot slot is het bij het 

vormgeven van de leertaak van belang dat verschillende wijzen van representatie gebruikt worden. In 

de gegeven professionele context zal niet alle informatie op schrift aangeboden worden, maar zal 

informatie ook mondeling of op andere manieren gegeven of ingewonnen worden. Het gebruik van 

multimedia kan daarom in het vormgeven van gesitueerd onderwijs een welkome aanvulling vormen 

(Hoffmann, & Ritchie, 1997).  

 

1.5 Authentieke context 

Bij gesitueerd leren vindt leren plaats in een authentieke context. Authentiek betekent letterlijk ‘eigen, 

echt, oorspronkelijk’. Authentiek leren bevat twee aspecten: allereerst verwijst het naar het idee dat 

wat er geleerd wordt moet aansluiten bij de behoefte van leerlingen (wat en hoe willen ze leren), en 

ten tweede verwijst het naar het idee dat je het best kunt leren in een situatie die duidelijk iets met het 

echte leven te maken heeft: een authentieke, levensechte of realistische leeromgeving (Volman, 2006).  

Een authentieke taak wordt niet gezien als een doel op zich, maar een middel waardoor het onderwijs 

meer gericht is op het uiteindelijke doel, namelijk transfer.  

Pierce & Jones (1998) sluiten hierbij aan en zetten de kenmerken van een authentieke taak op een 

rijtje: 

• het gaat meestal om complexe taken en opdrachten; 

• de opdrachten en taken zijn zo authentiek mogelijk, dat wil zeggen ze lijken op het feitelijke 

beroepsveld; 

• begrip wordt gevormd via exploratief gedrag; 

• de leeromgeving is gericht op zelfstandig leren waarbij de docent de rol van facilitator of 

begeleider op afstand inneemt; er wordt meer autonomie bij de lerende gelegd; 

• de leeromgeving moet voldoende ondersteuning bieden om de nieuwe, meer zelfstandige 

werkvormen, mogelijk te maken; 

• er kan sprake zijn van samenwerking in heterogene groepen leerlingen.  

 

Leren krijgt betekenis binnen een realistische context, met name als deze aansluit bij de 

belevingswereld van de leerlingen, op deze wijze ziet de leerling de relevantie van de taak (Nicaise, 

Gibney, & Crane, 2000). Volgens Schank et al. (1999) vindt spontaan leren alleen plaats als de 
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relevantie van de leeractiviteit wordt ingezien. Als dat niet het geval is, voert een leerling alleen 

activiteiten uit onder invloed van extrinsieke motivatie, zoals een toets of omdat het moet. Het 

leereffect in de vorm van transfer is in dat geval, zeker op lange termijn,  laag. Juist als leerlingen 

intrinsiek gemotiveerd zijn zal het lange termijndoel (transfer) haalbaar zijn.  

 

Om de leertaak te volbrengen zal een leerling moeten beschikken over kennis en vaardigheden die 

ingezet dienen te worden om de taak uit te voeren. Er wordt een situatie geschetst waarbij de leerling 

wordt gemotiveerd om een oplossing te vinden op het geschetste probleem. Door sociale interactie, 

discussie, informatie verzamelen wordt het denken van leerlingen gestuurd en geactiveerd (Nicaise et 

al., 2000). Daarnaast leren ze om vanuit verschillende gezichtspunten naar situaties te kijken. De 

authentieke context biedt hen een bepaald gezichtspunt, maar ook in de sociale interactie tijdens het 

samenwerken worden verschillende gezichtspunten tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen 

en de tutor uitgewisseld en bediscussieerd. Juist het leren denken vanuit verschillende perspectieven 

vergroot het conceptueel denken, waardoor het proces van transfer bereikt kan worden (Nicaise et al., 

2000).  

 

1.6 Invloed van authentieke context op transfer 

Onderwijs in een realistische context is complexer dan onderwijs in een gestructureerde, abstracte  

context en zou daardoor moeilijker zijn voor een leerling. Het is echter opvallend dat onderzoek 

aantoont dat leerlingen aan wie onderwijs in een complexe context wordt aangeboden, beter 

presteren dan leerlingen aan wie hetzelfde onderwijs in een contextvrije (abstracte) vorm wordt 

aangeboden (McCormick, 2004). De betere prestaties worden vooral getoond als het gaat om het 

toepassen van de leerstof in andere situaties, op het gebied van transfer dus. Boaler (1993) sluit 

hierbij aan en wijst erop dat docenten zich dienen te realiseren dat herhaling waarbij de context 

varieert een effectieve methode is om transfer plaats te laten vinden. 

Een theoretische aanname van gesitueerd leren is dat kennis en leren samengaan in een actief 

proces en relevantie krijgt binnen een authentieke context. Aansluitend op de bestaande onderzoeken 

(o.a. McBride, 2004, Merideth, & Steinbronn, 2008; Paas e.a., 2005; Song,& Keller, 2001) lijkt het 

interessant om te onderzoeken in hoeverre de context daadwerkelijk van belang is bij het actieve 

leerproces.  
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Gezien de toenemende aandacht voor authentiek leren, is er ook een toenemende aandacht voor de 

opbrengst van authentiek leren. In hoeverre heeft de authentieke context werkelijk effect op de 

motivatie en resultaten van leerlingen. Een uitgangspunt bij gesitueerd leren is immers dat leerlingen 

actief deelnemen aan het leerproces, betrokken zijn bij de taak, de relevantie van de taak inzien, en 

zelfstandig problemen oplossen die hen aangeboden zijn in authentieke taken. 

 

1.7 Authentieke context en motivatie 

Er is onderzoek gedaan naar de link tussen aanbod van het onderwijs, motivatie en leerresultaten 

(Martens, Gulikers, & Bastiaens, 2004). De wijze waarop onderwijs aangeboden wordt, zou effect 

hebben op de motivatie, de betrokkenheid van leerlingen. De term ‘motivatie’ betekent eigenlijk: in 

beweging worden gebracht om iets te gaan doen. Iemand die geen drang of inspiratie heeft om iets uit 

te voeren wordt gezien als ‘ongemotiveerd’ Daarnaast wordt iemand die energiek of actief een taak 

uitvoert gezien als ‘gemotiveerd’ (Ryan,& Deci, 2000). Bij onderzoek naar motivatie gaat het er niet om 

te meten of motivatie afwezig of aanwezig is; het gaat er om te onderzoeken in welke mate motivatie 

aanwezig is. Motivatie is niet alleen in verschillende hoeveelheden aanwezig, het is er ook in 

verschillende vormen. De verschillende vormen worden onderscheiden naar de reden om in actie te 

komen; waarom is iemand blijkbaar gemotiveerd om een taak uit te voeren? Iemand kan bijvoorbeeld 

uitermate gemotiveerd zijn om huiswerk te maken omdat hij de taak interessant vindt, of omdat hij 

graag positieve feedback ontvangt van de docent of zijn ouders. Een leerling kan gemotiveerd zijn om 

nieuwe vaardigheden aan te leren omdat hij de relevantie daarvan inziet: ik heb er wat aan om dit te 

leren. Het kan echter ook zo zijn dat hij gemotiveerd is, omdat hij weet dat hij beoordeeld wordt op het 

tonen van deze vaardigheden. In deze voorbeelden kan de hoeveelheid motivatie exact hetzelfde zijn, 

maar de aard en focus van de motivatie is wezenlijk verschillend.  

 

De meest basale indeling in motivatie is de splitsing tussen intrinsieke motivatie (iets doen omdat je 

het leuk of interessant vindt) en extrinsieke motivatie (iets doen omdat je weet dat het leidt tot een 

onderscheidende uitkomst). Onderzoek heeft uitgewezen dat de kwaliteit van de opbrengsten 

afhankelijk is van de aard van de motivatie. In het onderwijs staat intrinsieke motivatie garant voor 

leeropbrengsten van hoge kwaliteit en creativiteit (Ryan, & Deci, 2000). Het lijkt dus van belang om 

dieper in te gaan op factoren in het onderwijs die de intrinsieke motivatie belemmeren of juist 
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stimuleren. Daarnaast is het voor docenten uiteraard ook van belang om te weten hoe extrinsieke 

motivatie aangewakkerd wordt, omdat docenten niet altijd kunnen vertrouwen op de aanwezigheid van 

intrinsieke motivatie. Extrinsieke motivatie leidt net zo goed tot leerprestaties, alleen is de kwaliteit 

(met name op de langere termijn, nadat de extrinsieke factor zoals bijvoorbeeld de toets wegvalt) en 

de creativiteit die leerlingen tonen lager. Docenten kunnen strategieën om extrinsieke motivatie aan te 

wakkeren effectief inzetten tijdens het behandelen van onderwijs dat niet interessant of leuk is, maar 

wel van belang is.  

 

In dit onderzoek zal extrinsieke motivatie buiten beschouwing worden gelaten en zal er verder 

ingegaan worden op de aanwezigheid van intrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie kan gedefinieerd 

worden als: iets willen doen omdat het uitvoeren van de taak tot voldoening leidt. Dit in tegenstelling 

tot extrinsieke motivatie waarbij de consequenties van het uitvoeren van de taak tot voldoening leidt. 

Het gaat in het onderwijs met name om psychologische voldoening die gevonden wordt in het 

competent zijn, onafhankelijk zijn en herkenning zien (Ryan, & Deci, 2000). Uiteraard dient opgemerkt 

te worden dat het in dit onderzoek zal gaan over algemene aannames, in de wetenschap dat 

intrinsieke motivatie per persoon verschillende bronnen heeft. Om echter te achterhalen of een 

leertaak ervoor zorgt dat leerlingen intrinsiek gemotiveerd raken, zal er in algemene zin gesproken 

moeten worden over intrinsieke motivatie.  

 

Een manier om de intrinsieke motivatie te meten is een leerling te laten kiezen tussen het wel of niet 

deelnemen aan het onderwijs / de leertaak. Een keuze voor een leertaak geeft overigens niet 

automatisch aan dat een leerling intrinsiek gemotiveerd is om de leertaak uit te voeren, de reden van 

de keuze kan ook gevonden worden in andere oorzaken, zoals ‘ik kies hetzelfde als mijn vriendin’ of 

‘ik kies de leertaak waarmee ik het snelst klaar ben’. Als bij een onderzoeksopzet rekening gehouden 

wordt met die factoren, kan de keuze voor een leertaak echter wel informatie over intrinsieke motivatie 

opleveren. Een andere manier is om de leerling achteraf (bijvoorbeeld via een vragenlijst) te bevragen 

op intrinsieke motivatie. Tot slot kan een onderzoeker ook tijdens de leertaak de mate van werkplezier 

observeren. Dit werkplezier zou zich moeten uiten in verbale en non-verbale communicatie.  

Om ervoor te zorgen dat leerlingen intrinsieke motivatie kunnen tonen, zal er in ieder geval aan drie 

randvoorwaarden voldaan moeten worden als het gaat om het aanbieden van de opdracht. Ten eerste 
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moeten leerlingen het gevoel hebben competent te zijn om de taak te kunnen volbrengen. Daarnaast 

moet een leerling een gevoel hebben van autonomie, leerlingen moeten hun eigen creativiteit kunnen 

inbrengen en zelf oplossingen kunnen bedenken. Ten derde zal de leerling de relevantie van de 

context en de leertaak die aangeboden wordt moeten inzien om intrinsiek gemotiveerd te kunnen 

raken.  

Uit onderzoek van Reimann et al. (2007) blijkt dat het gebruik van videobeelden een praktisch en 

effectief middel zijn om een authentieke context te schetsen. Hiermee kan de leerstof immers in woord 

en beeld in een authentieke context overgedragen worden. Zeker als de context niet als bekend 

verondersteld kan worden bij leerlingen (bijvoorbeeld een specifieke bedrijfscontext) zijn filmbeelden 

een effectieve manier om de context weer te geven. 

 

1.8 Authentieke context en leerprestatie 

Uit onderzoek van Ryan en Deci (2000) blijkt dat de manier waarop onderwijs aangeboden wordt, 

invloed heeft op het begrip van de taak. Pas als leerlingen betrokken raken bij het leerproces en daar 

ook een actieve rol in spelen, kan nieuwe informatie gekoppeld worden aan voorkennis. In de 

literatuur lijkt er overeenstemming te zijn over het feit dat het aanbieden van onderwijs in een 

authentieke context een positieve invloed heeft op de motivatie van leerlingen. Er is echter nog geen 

eenduidigheid in onderzoeksresultaten te herkennen als het gaat om resultaten van leerlingen (Brown 

et al., 1989). Enerzijds komt dat omdat er veel verschillende resultaatgebieden te onderscheiden zijn, 

zoals resultaten op het gebied van samenwerken, inzicht in het onderwerp, cognitieve opbrengsten 

tijdens een toets, metacognitieve vaardigheden, transfer. Omdat onderzoeken zich op verschillende 

leeropbrengsten richten, is het lastig om deze onderzoeken te vergelijken en tot algemene uitspraken 

te komen. Ter illustratie wijst het onderzoek van Reimann, Muller, Sharma, & Eklund (2007) uit dat de 

manier waarop een video-instructie wordt vormgegeven van invloed is op het begrip van de studenten 

met betrekking tot de behandelde leerstof. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de leerlingen die een 

interactieve video-instructie hadden gezien, actiever betrokken waren tijdens het onderwijs, maar later 

ook de transfer beter konden maken dan leerlingen die een statische video-instructie hadden 

gekregen.  

Sendag, & Ferhan Odabasi (2009) tonen aan dat leerlingen die onderwijs aangeboden krijgen in een 

authentieke context wel betrokkener zijn bij het onderwijs, maar dat de cognitieve leerprestaties niet 
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beter zijn dan die van hun medestudenten die hetzelfde onderwijs hebben genoten via een traditioneel 

model, hetgeen wordt gemeten door middel van een kennistoets.  

Aangezien gesitueerd leren niet alleen cognitieve kennisconstructie beoogd, maar ook andere doelen 

heeft, zoals het bevorderen van samenwerkend leren, metacognitieve vaardigheden, effectief leren, 

transfer, is ook het onderzoek naar de effecten op het leren zeer gevarieerd. Het is moeilijk om in deze 

ambigue onderzoeksresultaten een algemene uitspraak te doen over het effect van gesitueerd 

onderwijs op het leren van leerlingen (Sendag, & Ferhan Odabasi, 2009). Blijkbaar is er een relatie 

tussen de wijze waarop het onderwijs aangeboden wordt en de prestaties van leerlingen, maar zijn er 

verschillende resultaatgebieden aan te wijzen.  

Martens et al. (2004) geven aan dat er een discrepantie is tussen de hooggespannen verwachtingen 

van ontwikkelaars die authentieke taken ontwikkelen en implementeren in het onderwijs en de 

perceptie van leerlingen die met deze taken werken. Deze discrepantie is overigens in positieve en 

negatieve zin geconstateerd. In het onderzoek dat hieronder beschreven wordt, zal gemeten worden 

in hoeverre de authentieke context van invloed is op het begrip van de taak. Gezien de verschillende 

uitkomsten vanuit bestaand onderzoek, is ervoor gekozen om de leeropbrengsten mee te nemen in 

het onderzoek. Het lijkt daarbij interessant om een onderscheid te maken in de objectieve 

leeropbrengsten in de vorm van antwoorden / uitwerkingen en de beleving van de leerlingen. Hebben 

leerlingen het idee dat een authentieke context hen helpt de taak beter te begrijpen? Centraal staat 

dus de invloed van de authentieke context op de motivatie, de perceptie van het begrip en de 

leerresultaten.  

 

1.9 Motivatie en leerprestatie 

Het zou logisch zijn als er een verband gelegd kan worden tussen motivatie en leerprestatie. Als een 

leerling gemotiveerder aan zijn taak werkt, toont hij meer betrokkenheid, enthousiasme en creativiteit. 

Dit zijn aspecten die van invloed zouden moeten zijn op de leerprestatie, hetgeen onderzoek ook  

bevestigt (Hendriks 2001, Ryan, & Deci, 2000 en  McCormick, 2004). In onderstaand onderzoek wordt 

de nadruk gelegd op de relatie tussen de aanwezigheid van een authentieke context en de mate 

waarin leerlingen gemotiveerd zijn en de mate waarin zij presteren. Er wordt echter ook gemeten of 

motivatie zorgt voor meer vertrouwen in de taak en dus voor een hogere perceptie van het taakbegrip. 

Er zullen daarom ook parallellen getrokken worden tussen beide begrippen en gemeten worden of er 
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wel of geen samenhang valt te ontdekken tussen motivatie en perceptie van begrip. Verder is het 

uiteraard ook interessant om te meten of de leerprestaties daadwerkelijk beter zijn als leerlingen 

gemotiveerd en/of een hoge perceptie van het taakbegrip hebben.  

 

1.10 Praktisch kader 

In de bovenbouw van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (gemengde leerweg) is er 

recent een nieuw vak ingevoerd: Technologie. Dit is een praktisch vak waarin het leren is 

vormgegeven vanuit de visie van gesitueerd leren. Leerlingen moeten met behulp van aanwezige 

bronnen al of niet samen met anderen oplossingen zoeken voor geschetste problemen. Hierbij 

hebben zij allerlei kennis en vaardigheden nodig die zij onder andere hebben opgedaan bij andere 

vakgebieden in het onderwijs. Bij het vak Technologie maken leerlingen kennis met bedrijfsprocessen 

vanuit drie verschillende sectoren: Economie, Zorg&Welzijn en Techniek. Eén van de beschikbare 

lesmethodes (Dubbelklik) is een online lesmethode waarbij met behulp van filmmateriaal een 

authentieke context wordt geschetst. Een medewerker van een bedrijf wordt in beeld gebracht en 

beschrijft de context waarin het probleem zich afspeelt. De medewerker richt zich vervolgens tot de 

leerling en vraagt hem om hulp bij het oplossen van het geschetste probleem al of niet met behulp van 

medeleerlingen. De medewerker geeft tot slot nog enkele aanwijzingen. 

Hiermee geeft de lesmethode Dubbelklik voor het vak Technologie een praktisch kader om te 

onderzoeken welke invloed de authentieke context heeft op het leren en de intrinsieke motivatie van 

leerlingen. 

 

1.11 Doelstellingen 

Dit onderzoek beoogt meerdere doelen. Het onderzoek kan een bijdrage leveren aan de actuele 

discussie over gesitueerd leren in het onderwijs. Vanuit de Nederlandse overheid wordt het 

aangemoedigd om te zoeken naar manieren om de kwaliteiten van vmbo-leerlingen ten volle te 

benutten. Voorbeelden daarvan zijn de nieuwe regels rondom startkwalificaties en het onderzoek naar 

mogelijkheden om vmbo-opleidingen te ‘stapelen’ en daarmee het uitstroomniveau te verhogen. De 

uitkomsten van dit onderzoek zou een richting kunnen geven in de maatschappelijke discussie over 

de mogelijkheden om vmbo-leerlingen meer te betrekken bij het onderwijs. Praktisch gezien is het 

voor de uitgever van de lesmethode Dubbelklik interessant om te onderzoeken of de authentieke 
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context waarin de lesstof aangeboden wordt ook daadwerkelijk effect heeft op het leren en de 

motivatie. 

 

1.12 Onderzoeksvraag 

In het vmbo is het van belang om leerlingen te betrekken bij het onderwijs om zo de 

onderwijsdoelstellingen te kunnen halen. Onderzoekers als Hendricks (2001) en McCormick (2004) 

geven aan dat het gebruik van een authentieke context een positief effect op het leren. Aanvullend op 

deze onderzoeken is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: 

 

In hoeverre is de authentieke context in gesitueerd leren van invloed op de motivatie van leerlingen, 

de perceptie van het begrip en de directe leerresultaten? 
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2 Methode 

 

2.1 Onderzoeksopzet 

Na literatuurstudie is de onderzoeksvraag opgesteld. Vervolgens is gezocht naar passend 

lesmateriaal om de onderzoeksvraag middels een experiment te beantwoorden. Het vak Technologie 

biedt een praktisch kader. In het vak Technologie is een brede range aan opdrachten te vinden in de 

sectoren Zorg&Welzijn, Economie en Techniek. Aangezien het onderzoek beïnvloed zou kunnen 

worden door de persoonlijke sectorvoorkeur van leerlingen, is ervoor gekozen om het onderzoek af te 

nemen bij alleen die leerlingen die voor een bepaalde sector hebben gekozen, in dit geval de sector 

Economie. Alle 55 leerlingen die voor die sector hebben gekozen, volgen het keuzevak Economie. 

Daarom zal tijdens de lesuren van dit keuzevak het experiment worden afgenomen. Tijdens het 

experiment worden de 55 leerlingen random verdeeld over de conditie authentieke context en de 

conditie neutrale context. 

 

Om het verschil in voorkennis zoveel mogelijk weg te nemen is aan het begin van het schooljaar met 

de beide docenten die het keuzevak Economie geven besproken welke onderwerpen van het vak  

Technologie aansluiten bij onderwerpen die in klas 3 aan de orde komen bij Economie. Er is gekozen 

voor lesmateriaal dat aansluit bij het onderwerp Facturatie. Dit onderwerp staat in december gepland 

tijdens de lessen Economie. In aansluiting op deze lessen is in de tweede week van januari 2009 het 

experiment afgenomen. De opdracht bestaat uit het bedenken van een effectief facturatiesysteem. Als 

context is gekozen voor een redelijk onbekende bedrijfscontext: een loodsbedrijf. Een gemiddelde 

vmbo-leerling zal deze bedrijfscontext niet kennen, waardoor het verschil in voorkennis van de context 

die gekozen is, geminimaliseerd is.  

 

De opdracht wordt afgenomen in het computerlokaal en beslaat een blokuur. De opdrachten in de 

groep met de conditie authentieke context en de groep met de conditie neutrale context zien er 

hetzelfde uit qua lay-out, de ene opdracht heet echter ‘Opdracht Factuur’ en de andere opdracht heet 

‘Opdracht Excel’. De resultaten worden ook onder die bestandsnaam + de eigen naam opgeslagen, 

waardoor het verschil duidelijk is voor de onderzoeker. De leerlingen werken wel vaker een blokuur in 

het computerlokaal aan lessen voor het keuzevak Economie. Zij leveren het materiaal via een digitale 
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dropbox in bij hun docent en dienen in de bestandsnaam de naam van de opdracht en hun eigen 

naam te vermelden. Om fouten te voorkomen en later geen problemen te krijgen met het sorteren van 

de bestanden, vindt het inleveren en het benoemen van de bestanden tijdens dit onderzoek op 

precies dezelfde manier plaats zoals de leerlingen gewend zijn. Omdat uit literatuur is gebleken dat de 

samenwerking met medeleerlingen van invloed kan zijn op de motivatie, is ervoor gekozen om een 

individuele opdracht uit te laten voeren, om op deze wijze de invloed van deze factor te neutraliseren.  

 

2.2 Variabele: authentieke context 

Bij beide opdrachten is een filmpje gemaakt waarin dezelfde acteur optreedt. In de groep met de 

conditie authentieke context wordt in het filmpje de context van het loodsbedrijf geschetst, er worden 

filmbeelden van het bedrijf getoond en de acteur speelt de rol van medewerker in het bedrijf en legt uit 

wat er in het bedrijf gebeurt. De acteur ‘loodst’ de leerling door het bedrijf en komt uiteindelijk op de 

financiële administratie. Daar wordt het probleem geschetst. In de groep met de conditie authentieke 

context wordt het onderwijs dus aangeboden vanuit een authentieke bedrijfscontext. 

 

In de groep met de conditie neutrale context wordt de opdracht ingesproken door dezelfde acteur 

vanuit een neutrale ruimte (klaslokaal). Er wordt geen bedrijfscontext geschetst, de acteur legt alleen 

de inhoudelijke opdracht uit. Hetzelfde onderwijs wordt dus aangeboden vanuit een neutrale context. 

 

Het filmpje is digitaal beschikbaar en kan indien gewenst meer keren bekeken worden. Er zijn twee 

opdrachtomschrijvingen op papier. In de ene opdrachtomschrijving wordt verwezen naar het filmpje in 

de map ‘Excel’, in de andere opdrachtomschrijving wordt verwezen naar het filmpje in de map 

‘Factuur’. Deze mappen staan tussen andere bronbestanden. Voor de leerlingen is deze werkwijze 

bekend. Het invullen van de vragenlijst is niet gebruikelijk. Aangezien dit na afloop van de opdracht 

gebeurt, heeft dit waarschijnlijk minimale invloed op het proces. 

 

Volgens Ryan en Deci (2000) kan er op verschillende manieren een meting gedaan worden naar 

intrinsieke motivatie, zoals in het theoretisch kader is uitgewerkt. De intrinsieke motivatie meten door 

leerlingen te laten kiezen tussen leertaken is niet gebruikelijk bij de leerlingen die hebben 

deelgenomen aan het onderzoek, zeker niet omdat de gemaakte opdrachten als ‘handelingsdeel’ 
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moeten worden ingeleverd. De mogelijkheid om intrinsieke motivatie te meten door middel van 

observatie is praktisch gezien niet haalbaar. De groepsgrootte van ongeveer 25 leerlingen is hiervoor 

te groot, en ook de klassenopstelling in ‘computereilanden’ maakt observatie van non-verbale 

communicatie vrijwel onmogelijk, omdat sommige leerlingen met de rug naar de onderzoeker / docent 

toe zitten. Daarom is gekozen voor het samenstellen van een vragenlijst. De vragenlijst meet de 

motivatie en de perceptie van begrip. Voor het ontwikkelen van de vragenlijst zijn de begrippen 

‘motivatie’ en ‘perceptie begrip’ geoperationaliseerd. Aan de hand daarvan is de vragenlijst opgesteld. 

De vragenlijst wordt na afloop van de opdracht anoniem ingevuld. De docent controleert de vragenlijst 

op eventuele ontbrekende items en laat die alsnog invullen. 

 

Een foutje bij het onderzoek is het feit dat de vragenlijst anoniem is ingevuld en na afloop dus niet 

meer gekoppeld kan worden aan de individuele leerling-prestaties, waardoor de relatie tussen 

perceptie begrip zoals naar voren komt in de ingevulde vragenlijst, niet per leerling gekoppeld kan 

worden aan werkelijk begrip, zoals uitgedrukt in de leerresultaten. Hierover kunnen alleen algemene 

uitspraken gedaan worden die gelden voor de hele groep, waardoor interessante informatie verloren is 

gegaan.  

 

Opgemerkt dient te worden dat de opdracht wordt gemiddeld met andere praktische opdrachten en 

deze voldoende moeten worden gemaakt (ten behoeve van het zogenaamde handelingsdeel, een 

verzameling opdrachten die op voldoende niveau moeten worden uitgevoerd). Hierdoor speelt  

extrinsieke motivatie een rol, leerlingen moeten immers gemiddeld een voldoende scoren. 

 

2.3 Design 

Het onderzoek is opgezet in de vorm van een experiment. Random is een groep geformeerd met de 

conditie authentieke context en een groep met de conditie neutrale context. Om de relaties tussen het 

gebruik van wel of geen authentieke context enerzijds en de invloed daarvan op de motivatie en het 

begrip van de leerlingen anderzijds te onderzoeken, is gekozen voor een fixed, cross-sectioneel 

design.  
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2.4 Onderzoeksgroep 

De populatie bestaat uit alle 55 leerlingen in klas 3vmbo op een school in Rotterdam die het vak 

Economie hebben gekozen in hun vakkenpakket. De populatie bestaat uit de klassen 3gtA en 3gtB die 

elk van een andere docent les krijgen. In klas 3gtA zijn de 26 leerlingen random verdeeld in een groep 

(14 leerlingen) die een opdracht hebben gemaakt die geplaatst is in een authentieke context en een 

groep (12 leerlingen) die dezelfde opdracht hebben gemaakt terwijl deze opdracht is gesitueerd in een 

neutrale context. Twee leerlingen zijn absent. De 27 aanwezige leerlingen in klas 3gtB zijn random 

verdeeld over een groep met de conditie authentieke context (13 leerlingen) en een groep (14 

leerlingen) met de conditie neutrale context. Vooraf is bepaald dat bij de linker twee computereilanden 

de opdracht wordt uitgedeeld voor de groep met de conditie authentieke context, bij de rechter twee 

computereilanden wordt de opdracht uitgedeeld voor de groep met de conditie neutrale context. 

Verdeling aantal leerlingen: 

 

Tabel 1 Vergelijking aantallen leerlingen over de klassen en groepen. 

Klas 3gtA Klas 3gtB 

Groep met auth. context 14 50% 48% 13 Groep met auth. context 

Groep met neutr. context 12 43% 52% 14 Groep met neutr. context 

Absent 2 7% 0% 0 Absent 

Totaal 28 100% 100% 27 Totaal 

 

 

Alle leerlingen hebben hun geslacht aangegeven op de vragenlijst. De verdeling naar geslacht in 

beide klassen, onderverdeeld in de groep met authentieke context en de groep met neutrale context is 

te zien in tabel 2: 
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Tabel 2 Vergelijking van de aanwezige leerlingen in klas 3gtA en 3gtB naar geslacht 

Klas 3gtA Klas 3gtB 

Groep met auth. context ♀ 8 32% 22% 6 Groep met auth. context ♀ 

Groep met auth. context ♂ 5 20% 26% 7 Groep met auth. context ♂ 

Groep met neutr. context ♀ 8 32% 22% 6 Groep met neutr. context ♀ 

Groep met neutr. context ♂ 5 20% 30% 8 Groep met neutr. context ♂ 

 

De verdeling naar geslacht laat verschillen zien tussen de twee klassen. Het opvallendste verschil is 

dat in klas 3gtB naar verhouding meer jongens (15) zitten ten opzichte van klas 3gtA (10). 

 

2.5 Instrumentarium 

Om het onderzoek uit te voeren is gebruik gemaakt van een taak uit de lesmethode Dubbelklik. Er is 

gekozen voor taak vier uit de module ‘Havenloods’. Om een goede introductie te geven van het bedrijf 

zijn in het filmpje van de groep met de conditie authentieke context wat beelden uit de eerste taak 

toegevoegd, die de leerlingen anders in de taken die voorafgaan aan taak 4 gezien zouden hebben. 

 

Vragenlijst 

Er is een vragenlijst (zie bijlage 1) ontwikkeld waarin door middel van 12 vragen twee begrippen 

geoperationaliseerd zijn: motivatie en perceptie van begrip. In de vragenlijst wordt gemeten of het 

gebruik van een authentieke context effect heeft. Dit effect wordt gemeten door na te gaan in hoeverre 

de authentieke context zorgt voor een betere ‘motivatie’ en ‘perceptie van begrip’ van de taak.  

Motivatie is geoperationaliseerd in:  

- de opdracht motiveerde mij om mijn best te doen 

- de opdracht was interessant 

- het filmpje maakte de opdracht interessant 

- ik heb mijn best gedaan 

- ik ben tevreden over het resultaat 

- de opdracht was zinvol 

De vragen 1, 5, 6, 7, 9 en 10 zijn gebruikt om het de factor motivatie te meten (zie bijlage 1).  
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Perceptie van begrip is geoperationaliseerd in: 

- het werd me duidelijk hoe facturatie werkt 

- het werd me duidelijk hoe Excel gebruikt wordt bij facturatie 

- ik begreep wat er van mij verwacht werd 

- ik snapte waarom het inboeken van facturen anders moest 

- ik begrijp hoe ik een volgende keer een opdracht over facturatie moet aanpakken 

- door het filmpje begreep ik de opdracht beter 

De vragen 2, 3, 4, 11, 12, 13 zijn gebruikt om de factor ‘perceptie van begrip’ te meten (zie bijlage 1). 

 

Elke leerling krijgt 13 beweringen voorgelegd waarbij voor elk item gevraagd is in hoeverre de leerling 

ermee instemt op een schaal van 1-5. De vragenlijst sluit af met een kijkvraag (vraag 14) die moet 

meten hoe goed er gekeken is naar het filmpje. De middelste vraag (vraag 8) is een vraag naar in 

hoeverre leerlingen moeite hebben met het hulpmiddel dat zij moeten gebruiken om de opdracht uit te 

voeren: het programma Excel. Alle leerlingen die de opdracht hebben gemaakt, hebben ook de 

vragenlijst (anoniem) ingevuld. De docenten is vooraf gevraagd om de vragenlijsten te controleren op 

volledigheid tijdens de inname. Bij onvolledigheid heeft de docent gevraagd om de vragenlijst aan te 

vullen. In alle gevallen ging het om een vergeten score of was de achterzijde niet ingevuld. 
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Homogeniteit 

De homogeniteit van de gebruikte vragen voor het meten van de twee begrippen is gecontroleerd door 

middel van een Cronbach’s α toets. Over het algemeen wordt een Cronbach’s α  tussen de .60 en .80 

als voldoende – goed gezien Voor dit onderzoek is de Cronbach’s α voor motivatie goed: .78, en voor 

perceptie van begrip voldoende: .68.  

 

Leerresultaten 

De lesmethode Dubbelklik levert een scoremodel bij de opdrachten. Dit scoremodel is gebaseerd op 

het zogenaamde ‘rubricssysteem’: er worden scorepunten toegekend op basis van kenmerken van de 

uitwerking. Dit systeem wordt ook in het Centraal Examen Technologie (CITO) toegepast. Bij dit 

systeem worden scorepunten toegekend in de range van 0 – 3. De leerlingen kennen dit systeem bij 

Technologie, maar niet bij Economie.  

 

 

Scoremodel: 

0 punten  opdracht is niet uitgevoerd / ingeleverd 

1 punt   - opdracht is uitgevoerd  

- het facturatiesysteem is wel ontwikkeld, maar niet bruikbaar 

   - er ontbreken (enkele) formules 

   - er ontbreken essentiële bedrijfsgegevens 

2 punten  - opdracht is uitgevoerd 

   - er zijn formules gebruikt 

   - de essentiële bedrijfsgegevens zijn aanwezig 

3 punten  - aan alle criteria voor ‘2 punten’ is voldaan 

- daarnaast is er extra creativiteit getoond in de opmaak (logo, huisstijl) of in 

extra toevoegingen, bijvoorbeeld een automatische datum 
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Vooraf is met de docenten afgesproken dat er niet ingegaan wordt op het model waarmee de score 

wordt vastgesteld. Als er vragen komen, wordt er meegedeeld dat de opdracht meeweegt in het 

handelingsdeel van Economie, waarvoor gemiddeld een voldoende moet worden gescoord. De 

leerlingen zijn het gewend dat de computeropdrachten bij Economie op deze wijze worden 

beoordeeld: de opdrachten moeten gemiddeld genomen voldoende worden gemaakt.  

 

2.6 Procedure  

Op de school is vooraf toestemming gevraagd om dit onderzoek af te nemen. Beide docenten hebben 

de opdracht ruim van tevoren ingepland. Het lokaal is fysiek ingedeeld in vier ‘computereilanden’. De 

docenten delen bij twee computereilanden de opdracht ‘Excel’ en bij twee computereilanden de 

opdracht ‘Factuur’ uit. Er is vrijwel geen onderscheid te zien in beide opdrachten. Het filmpje en de 

Excelbestanden zijn van tevoren klaargezet op het intranet.  

Er zijn twee lesuren beschikbaar voor deze opdracht. Het resultaat wordt digitaal ingeleverd. Daarna 

wordt de vragenlijst gegeven en kan deze ingevuld worden met pen. Als er tijd over is, gaan leerlingen 

iets voor zichzelf doen, al of niet op de computer. 
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3 Resultaten 

 

Hieronder worden eerst de resultaten uit de vragenlijst besproken. Vooraf wordt vergeleken in 

hoeverre de resultaten van beide groepen overeenkomen. Vervolgens wordt er geschetst in hoeverre 

de authentieke context van invloed is op de motivatie, vervolgens wordt er geschetst in hoeverre de 

authentieke context van invloed op de perceptie van begrip, hetgeen zou moeten blijken uit de 

vragenlijst. Tot slot worden de resultaten besproken die meten in hoeverre de authentieke context van 

invloed is op het leerresultaat. Dit wordt gemeten aan de hand van een analyse van de ingeleverde 

opdrachten. Hiermee wordt het getoonde begrip zoals naar voren komt in de leerresultaten gemeten. 

 

3.1 Vergelijking resultaten tussen klas 3gtA en 3gtB 

In klas 3gtA hebben de 26 aanwezige leerlingen de opdracht gemaakt (14 met authentieke context, 12 

zonder). In klas 3gtB hebben 13 van de 27 leerlingen de opdracht met authentieke context gemaakt 

en 14 leerlingen maakten die zonder authentieke context.  

 

In figuur 1 wordt de score voor intrinsieke motivatie voor beide groepen vergeleken. Voor klas 3gtA is 

het gemiddelde voor intrinsieke motivatie 3.53. Voor klas 3gtB is het gemiddelde iets lager: 3.42. De 

Interquartile Range (IQR) van klas 3gtA is beduidend kleiner dan die van de klas 3gtB: IQR1 .66 < 

IQR2 2.16. Voor klas 3gtA is de spreiding voor de factor intrinsieke motivatie s1=.91, voor klas 3gtB is 

die spreiding hoger: s2=.1.00.  
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Figuur 1: vergelijking gemiddelde score op factor intrinsieke motivatie klas 3gtA en 3gtB  

 

Intrinsieke motivatie klas 3gtA en 3gtB 

Om te bepalen of het verschil in intrinsieke motivatie tussen klas 3gtA en 3gtB significant is, is een t-

toets voor onafhankelijke steekproeven uitgevoerd. Klas 3gtA scoort gemiddeld iets hoger op 

intrinsieke motivatie (3.53 op een schaal van 1-5, spreiding .91) dan klas 3gtB (gemiddelde score 

3.42, spreiding 1.01 punten). Het verschil in gemiddelde is .11. Met tweezijdige toetsing, α = .05 is dit 

verschil niet significant; t(53) = .402; df = 51; p = .69. 

Het blijkt dat de klas waarin de leerlingen zitten geen significant effect heeft op de score op intrinsieke 

motivatie. 

 

In figuur 2 wordt de score voor de perceptie van begrip voor beide groepen vergeleken. Voor klas 

3gtA is het gemiddelde voor perceptie van begrip 3.10. Twee extreme scores beïnvloeden het 

gemiddelde negatief. Voor klas 3gtB is het gemiddelde 3.01. De Interquartile Range (IQR) van 3gtA is 

veel kleiner dan die van klas 3gtB: IQR1 .55 > IQR2 1.67. Voor klas 3gtA is de spreiding voor de factor 

perceptie van begrip s1=.49, voor klas 3gtB is die spreiding hoger: s2=.92.  
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Figuur 2: vergelijking gemiddelde score op factor perceptie begrip klas 3gtA en 3gtB  

 

Perceptie begrip klas 3gtA en 3gtB 

Om te bepalen of het verschil in perceptie van begrip tussen klas 3gtA en 3gtB significant is, is een t-

toets voor onafhankelijke steekproeven uitgevoerd. Klas 3gtA scoort gemiddeld iets hoger op 

perceptie van begrip (3.10 op een schaal van 1-5, spreiding .49) dan klas 3gtB (gemiddelde score 

3.01, spreiding .92 punten). Het verschil in gemiddelde is .09. Met tweezijdige toetsing, α = .05 is dit 

verschil niet significant; t(53) = .412; df = 51; p = .68. 

Het blijkt dat de klas waarin de leerlingen zitten geen significant effect heeft op de mate waarin zij de 

opdracht denken te begrijpen. 

 

De resultaten uit de afgenomen vragenlijst van klas 3gtA tonen geen grote verschillen met de 

resultaten uit klas 3gtB. Het feit of een leerling in klas 3gtA of 3gtB zit, heeft voor de uitkomsten van 

het onderzoek geen significant effect. 
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3.2 Intrinsieke motivatie 

In figuur 3 worden de waarden voor intrinsieke motivatie vergeleken. Voor de groep met de conditie 

authentieke context is op een vijfpuntsschaal het gemiddelde voor intrinsieke motivatie 3.68. Er zijn 

wel twee extreme scores die het gemiddelde negatief beïnvloeden. Voor de groep met de conditie 

neutrale context is het gemiddelde lager: .3.25. De Interquartile Range (IQR) van de groep met de 

conditie authentieke context is kleiner dan die van de groep met de conditie neutrale context: IQR1 1.0 

< IQR2 1.70. Voor de groep met de conditie authentieke context is de spreiding voor de factor 

intrinsieke motivatie s1=.1.02, voor de groep met de conditie neutrale context is de spreiding lager: 

s2=.84.  

 

 

  

Figuur 3: vergelijking gemiddelde score op factor intrinsieke motivatie op de groep met authentieke 

context en neutrale context 

 

Om te bepalen of het verschil in intrinsieke motivatie tussen de groep met de conditie authentieke 

context en de groep met de conditie neutrale context significant is, is een t-toets voor onafhankelijke 

steekproeven uitgevoerd. Gemiddeld genomen scoren de leerlingen in de groep met de conditie 

authentieke context iets hoger (gemiddelde score 3.68 op een schaal van 1-5, spreiding 1.02 punten) 

dan de leerlingen in de groep met de conditie neutrale context (gemiddelde score 3.25, spreiding .84 
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punten). Het verschil in gemiddelde is .43. Aangezien de verwachting is dat de authentieke context 

invloed heeft op de intrinsieke motivatie, wordt er eenzijdig getoetst, α = .05. Het verschil is significant; 

t(53) = 1.69; df = 51; p = .048. Het blijkt dat de authentieke context een significant positief effect heeft 

op de intrinsieke motivatie van leerlingen. 

 

3.3 Perceptie van begrip 

In figuur 4 worden de gemiddelde scores voor de factor perceptie begrip vergeleken. Het gemiddelde 

voor de groep met de conditie authentieke context is 3.40 (er zijn wel enkele extreme scores die het 

gemiddelde positief beïnvloeden), voor de groep met de conditie neutrale context is het gemiddelde 

2.69 (ook hier zijn enkele extreme scores die het gemiddelde beïnvloeden). De Interquartile Range 

(IQR) van de groep met de conditie authentieke context is groter dan die van de andere groep: IQR1 

.67 < IQR2 .50. De scores van de groep met de conditie authentieke context liggen dicht bij elkaar, 

s1=.62, bij de andere groep is de spreiding iets groter: s2=.68.  

 

 

 

Figuur 4: vergelijking gemiddelde score factor perceptie begrip voor de groep met en zonder 

authentieke context 
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Om te bepalen of het verschil in perceptie van begrip tussen de beide groepen significant is, is een t-

toets voor onafhankelijke steekproeven uitgevoerd. Gemiddeld genomen scoren de leerlingen in de 

groep met de conditie authentieke context iets hoger (gemiddelde score 3.40 op een schaal van 1-5, 

spreiding .62 punten) dan de leerlingen in de groep met de conditie neutrale context (gemiddelde 

score 2.69, spreiding .68 punten). Het verschil in gemiddelde is .71. Aangezien de verwachting is dat 

de authentieke context invloed heeft op de perceptie van begrip, wordt er eenzijdige getoetst, α = .05. 

Het verschil is significant; t(53) = 1.69; df = 51; p < 0.001. Het gebruikmaken van een authentieke 

context zorgt dus voor een significant betere perceptie van begrip bij leerlingen. 

 

3.4 Analyse leerresultaten  

De leerresultaten zijn beoordeeld met behulp van het scoremodel waarbij gescoord wordt op een 

schaal van 0 – 3 (zie de beschrijving onder het kopje ‘2.5 instrumentarium’). Om de resultaten van de 

beide condities te vergelijken is een vergelijking gemaakt tussen de opbrengsten door middel van een 

boxplot. 

In figuur 5 worden de gemiddelde scores voor de resultaten van de opdracht vergeleken. Beide 

verdelingen kennen weinig verschil. Het gemiddelde voor de groep met de conditie authentieke 

context is 2.00, voor de groep met de conditie neutrale context is het gemiddelde 1.88. De spreiding 

van de scores van de groep met de conditie authentieke context is s1=.88, bij de groep met de conditie 

neutrale context is de spreiding iets groter: s2=.91. 
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Figuur 5: vergelijking leerresultaten voor de groep met en zonder authentieke context 

 

Om te bepalen of het verschil in leerresultaten tussen de groep met de conditie authentieke context en 

de groep met de conditie neutrale context significant is, is een t-toets voor onafhankelijke 

steekproeven uitgevoerd. Gemiddeld genomen scoren de leerlingen in de groep met de conditie 

authentieke context iets hoger (gemiddelde score 2.00 op een schaal van 0-3, spreiding .88 punten) 

dan de leerlingen in de groep met de conditie neutrale context (gemiddelde score 1.88, spreiding .91 

punten). Het verschil in gemiddelde is .12. Aangezien de verwachting is dat de authentieke context 

van invloed is op de leerresultaten is er eenzijdig getoetst, α = .05. Het verschil is niet significant;  

t(53) = .470; df = 51; p = .32. Het gebruikmaken van een authentieke context heeft dus geen 

significant effect op de leerresultaten. In tegenstelling tot het significante verschil dat te zien is bij 

perceptie van begrip, toont het leerresultaat geen significant verschil. In dit onderzoek lijkt de 

authentieke context met name invloed te hebben op de beleving van leerlingen en niet zozeer op het 

daadwerkelijke leerresultaat.  

 

3.5 Vergelijking tussen motivatie en perceptie van begrip 

Tussen de perceptie van begrip en het leerresultaat van de leerlingen blijkt een groot verschil te zitten. 

Hoe is de verhouding tussen de motivatie van leerlingen en de perceptie van begrip? Om dat te 
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achterhalen is een Spearman’s rangcorrelatie berekend. Er blijkt een sterke, positieve samenhang te 

bestaan tussen de intrinsieke motivatie die leerlingen hebben met betrekking tot de opdracht en de 

mate waarin ze vertrouwen hebben dat ze de opdracht goed begrijpen (rs = .64; p < 0.001, eenzijdig).  

 

3.6 Enkele specifieke resultaten uit de vragenlijst 

Om te achterhalen hoe goed leerlingen hebben gekeken naar het filmpje is een kijkvraag toegevoegd 

(vraag 14) waar gevraagd wordt welke tip er in het filmpje gegeven wordt. De vraag is in 

meerkeuzevorm gesteld waarbij alle antwoorden zinnig zijn voor de opdracht. Vooraf wordt in de 

vragenlijst aangegeven dat het filmpje niet nogmaals bekeken mag worden tijdens het invullen van de 

vragenlijst. Tijdens het werken aan de opdracht kan het filmpje echter net zo vaak bekeken worden als 

men wil. Blijkbaar hebben de leerlingen goed gekeken naar het filmpje, want 50 van de 53 leerlingen 

hebben het goede antwoord gegeven. Daarmee kan gesteld worden dat leerlingen het filmpje hebben 

bekeken, waardoor de antwoorden op de vragen over het filmpje relevantie verkrijgen. 

 

Vraag 8 luidt: ‘Ik vind het altijd moeilijk om met het programma Excel te werken’. Gemiddeld scoren 

leerlingen op die vraag 3 punten, met een spreiding van 1.0. Blijkbaar vinden de meeste leerlingen het 

programma Excel enigszins moeilijk. 

 

Onder de vragenlijst was ruimte om opmerkingen te maken. Van de 53 leerlingen hebben 11 

leerlingen een opmerking geplaatst. De opmerkingen kunnen gecategoriseerd worden onder de 

volgende vier categorieën: 

• 1 x over de link naar de eerder behandelde lesstof: beter begrip hiervan 

• 2 x over de opdracht: positieve feedback op de opdracht (leuk, goed) – alleen van de 

groep met de conditie authentieke context 

• 3 x over de vragenlijst: 2 x onduidelijk dat er vragen op de achterzijde staan, 1 x 

sommige vragen zijn hetzelfde;  

• 5 x over het filmpje: filmpje was saai, het had beter in de papieren opdracht kunnen 

staan, waarom moet die informatie in een filmpje – alleen van de groep met de 

conditie neutrale context 
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4 Discussie 

 

Bij gesitueerd leren is het uitgangspunt dat leren niet passief is, maar dat leren een activiteit is die 

haar relevantie vindt binnen een authentieke context (Segers, & Dochy, 1999). In dit onderzoek is 

door middel van een experiment nagegaan of de aanwezigheid of afwezigheid van de authentieke 

context enerzijds een effect had op de motivatie van leerlingen. Anderzijds is gemeten of dit een effect 

had op het taakbegrip dat leerlingen toonden. De term begrip is opgedeeld in de perceptie van begrip 

en het getoonde begrip naar aanleiding van de leerresultaten. 

De interventie authentieke context heeft de verwachtingen bevestigd: er is effect op de motivatie en op 

de perceptie van begrip. Een opvallend resultaat uit dit onderzoek is het feit dat de authentieke 

context geen significante invloed heeft op het leerresultaat. Hoewel Schank et al. (1999) aangeven dat 

leerlingen beter presteren als de relevantie duidelijk is voor hen, wordt dat in dit onderzoek niet 

bevestigd. Daarbij moet echter wel opgemerkt worden dat het effect van de authentieke context en 

met name het variëren met authentieke contexten naar voren zou kunnen komen op de langere 

termijn (Boaler, 1993). Verder onderzoek naar het proces van transfer zou hier meer duidelijkheid over 

kunnen geven.  

 

Daarnaast is het opvallend dat de authentieke context een significant effect heeft op de perceptie van 

het begrip van leerlingen. Als leerlingen de opdracht met de conditie authentieke context maken, 

denken zij dus dat ze de opdracht goed begrijpen door de uitleg dat in het filmpje geboden wordt. Uit 

de resultaten van deze leerlingen blijken ze die opdracht echter niet beter te maken dan de andere 

groep. Het zou kunnen dat de leerlingen doordat ze de context goed begrijpen hun voorsprong op de 

andere groep verliezen door wat minder precies te zijn in het uitwerken van de opdracht. Een andere 

verklaring is dat de informatie die geschetst is in het filmpje niet meer direct bruikbaar is tijdens de 

opdracht. Uiteindelijk worden leerlingen immers naast het ontwerp van het facturatiesysteem  

beoordeeld op het correct toepassen van formules in Excel, het gebruik van huisstijl etc. Ook al 

begrijpen leerlingen de functionaliteit van een facturatiesysteem blijkbaar beter, het lijkt erop dat ze 

zich met dat begrip niet kunnen onderscheiden in de uitwerking van de opdracht.  
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Een andere opvallende uitkomst is het verschil in motivatie tussen de groepen met de beide condities. 

In de groep met de conditie authentieke context zijn de leerlingen significant gemotiveerder dan in de 

andere groep. Blijkbaar zien leerlingen door de authentieke context de relevantie van de leertaak in en 

zijn ze gemotiveerd om aan de taak te beginnen. Hoewel de context onbekend is, blijkt dat geen 

negatieve invloed te hebben op de motivatie. Aangezien de uitkomsten van de leerresultaten voor 

beide groepen vrijwel gelijk zijn, is ook de factor motivatie niet van directe invloed op de leerresultaten. 

Er is wel een interessante relatie tussen motivatie en perceptie van begrip. Uit de Pearson 

Correlatietoets blijkt dat leerlingen die gemotiveerd zijn voor hun taak, ook een hoge perceptie hebben 

van het begrip van de taak. Deze relatie is significant. Het zou interessant zijn om te achterhalen wat 

de onderliggende psychologische mechanismen van deze relatie zijn. Het zou kunnen zijn dat de 

motivatie van leerlingen zorgt voor enthousiasme, waardoor ze betrokken zijn bij de taak, waardoor ze 

vervolgens de uitleg beter bekijken en de taak ook beter begrijpen. Het zou ook kunnen dat de 

motivatie zorgt voor meer zelfvertrouwen waardoor leerlingen sneller geneigd zijn aan te geven dat ze 

de taak begrijpen.  

Anderzijds kan het echter ook zo zijn dat het begrip van de taak zorgt voor zelfvertrouwen en dat dat 

zelfvertrouwen zorgt voor motivatie. Het ligt voor de hand dat de factoren motivatie en perceptie van 

begrip elkaar versterken. De opzet van het onderzoek geeft echter geen achtergrondinformatie over 

de verhouding tussen beide factoren, waardoor het interpreteren van de resultaten voorzichtigheid 

vereist en vervolgonderzoek noodzakelijk is.  

 

Validiteit 

De beide groepen zijn gevormd op basis van random selectie. Externe factoren zoals voorkennis, 

verschillen tussen klassen / docenten / tijdstip van afname die van invloed zouden kunnen zijn op de 

resultaten van het onderzoek zijn zoveel mogelijk uitgesloten. Om zoveel mogelijk eenheid te creëren 

in de opdrachten is voor beide onderzoeksgroepen een video-instructie gemaakt. Hiermee is echter 

onvoorzien een bedreiging ontstaan voor de interne validiteit.  

De video-instructie met de conditie neutrale context werd door de leerlingen als ‘saai’ bestempeld, 

hetgeen naar voren kwam in de opmerkingen op de vragenlijsten, maar ook werd herkend door de 

docenten tijdens het uitvoeren van het experiment. Uit de opmerkingen op de vragenlijsten bleek dat 

leerlingen het niet logisch vonden dat de instructie op film stond. Ze vonden het filmpje niets 
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toevoegen en vroegen zich af waarom de instructie niet gewoon op papier bij de opdracht stond. Dit 

kan ervoor gezorgd hebben dat de leerlingen die het filmpje met de neutrale context hebben gezien 

minder gemotiveerd waren voor de opdracht, maar het is ook heel goed mogelijk dat zij de vragenlijst 

extra negatief hebben ingevuld. In de vragenlijst werd immers regelmatig verwezen naar de functie 

van het filmpje. Vooraf is bewust de keuze gemaakt om bij beide opdrachten een filmpje te maken 

door dezelfde acteur om zoveel mogelijk eenzelfde situatie te creëren, waardoor de uitkomsten beter 

vergeleken konden worden op de variabele ‘authentieke context’. Achteraf gezien is het de vraag of dit 

de juiste keuze is geweest, omdat de resultaten voor ‘motivatie’ wellicht negatief beïnvloed zijn door 

het filmpje van de groep met de conditie ‘neutrale context’.  

 

Een andere bedreiging voor de interne validiteit is het feit dat leerlingen na afloop van de opdracht 

verplicht hun vragenlijst moesten invullen. Daarna mochten ze iets ‘voor zichzelf’ doen, wat meestal 

betekende dat zij iets op internet opzochten, leerlingen vinden dit over het algemeen leuk. De 

vragenlijst werd daardoor soms snel ingevuld, waardoor de vragen niet altijd goed gelezen leken te 

worden. Met name door de kleine variatie in vraagstelling kunnen de uitkomsten hierdoor vertekend 

zijn. Daarnaast werden leerlingen verplicht om ontbrekende scores in te vullen. Het doel daarvan was 

om de volledigheid van de gegevens te vergroten, er zouden immers geen ‘missing values’ zijn. 

Ontbrekende scores zouden achteraf gezien echter interessante informatie gegeven hebben over de 

zorgvuldigheid waarmee de vragenlijst is ingevuld. Helaas is die informatie door deze aanpak niet 

meer te achterhalen. 

 

Een ander probleem bij de interpretatie van uitkomsten van het onderzoek deed zich voor toen 

belangrijke informatie verloren was gegaan doordat de vragenlijst anoniem is ingevuld en na afloop 

niet meer gekoppeld kan worden aan de individuele leerling-prestaties. Hierdoor kan de relatie tussen 

perceptie van begrip zoals naar voren komt in de ingevulde vragenlijst, niet per leerling gekoppeld kan 

worden aan het getoonde begrip, zoals uitgedrukt in de leerresultaten. Aangezien de uitkomsten op 

beide zaken grote verschillen laten zien, had dit wellicht interessante informatie kunnen opleveren.  

Tot slot dient opgemerkt te worden dat het doel van het onderwijs transfer is (Hendriks, 2001). Het 

gaat er niet om dat leerlingen slagen voor een toets en dus zijn de uitkomsten van de leerresultaten 

ondergeschikt aan het feit of bij een volgende opdracht over facturatie er een verschil is waar te 
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nemen tussen de groep met de conditie authentieke context en de groep met de conditie neutrale 

context. Eigenlijk is met name het effect op de lange termijn interessant. Alleen vervolgonderzoek zou 

deze effecten op langere termijn inzichtelijk kunnen maken. 
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5 CONCLUSIE 

 

In antwoord op de onderzoeksvraag ‘In hoeverre is de authentieke context in gesitueerd leren van 

invloed op de motivatie van leerlingen, de perceptie van het begrip en de directe leerresultaten’ kan 

gesteld worden dat in dit onderzoek de authentieke context van significante invloed is op de motivatie 

van leerlingen en de perceptie van het begrip. Er is geen invloed van de variabele op de 

leerresultaten. Daarnaast is er een significante relatie tussen de motivatie van leerlingen enerzijds en 

de perceptie van het begrip anderzijds onder invloed van de variabele. 

 

Met deze uitkomsten sluit het onderzoek aan bij de uitkomsten van het onderzoek van Sendag, & 

Ferhan Odabasi (2009) die concluderen dat een authentieke context wel van invloed is op de 

betrokkenheid van leerlingen, maar geen directe invloed heeft op de leerresultaten. Hendricks (2001) 

en McCormick (2004) benadrukken dat het zeer effectief is om onderwijs in verschillende contexten 

aan te bieden. De effecten daarvan zouden vooral gemeten kunnen worden als de interventie meer 

keren toegepast wordt. Juist het variëren in contexten zien zij als een belangrijke meerwaarde in het 

onderwijs. Op termijn zou dat een positief effect hebben op het conceptueel denken en dat heeft weer 

een positief effect op het proces van transfer. Aangezien het ultieme doel van het onderwijs het 

proces van transfer is, zou vervolgonderzoek noodzakelijk zijn om uitspraken te doen over het effect 

van een authentieke context op het proces van transfer.   

 

Bovenstaand experiment is klein van opzet en heeft enkele beperkingen in zich zoals besproken 

onder ‘discussie’, hierdoor kunnen de uitkomsten hooguit als richtingaangevend gezien worden. De 

uitkomsten wijzen erop dat leerlingen gemotiveerd raken als ze het onderwijs aangeboden krijgen in 

een authentieke context. Daarnaast vinden ze dat ze de opdracht beter begrijpen als die aangeboden 

wordt in een authentieke context. Voor de onderwijspraktijk zou dat betekenen dat, gezien het effect 

op het begrip en de motivatie van leerlingen, het een positieve ontwikkeling is dat het onderwijs in een 

authentieke context wordt aanboden. Waarschijnlijk zal dit niet leiden tot direct meetbare betere 

leerprestaties. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om te onderzoeken of variatie in authentieke context 

effect heeft of het proces van transfer, in dat geval zou het gebruik van een authentieke context effect 
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hebben op de leerprestaties op de langere termijn. Gezien de geringe omvang en de beperkingen van 

dit experiment is aanvullend onderzoek nodig om de resultaten van dit onderzoek te bevestigen. 
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BIJLAGE 1 VRAGENLIJST 

Vul na afloop deze vragenlijst in. Kijk niet meer terug naar de opdracht of het filmpje. 

De vragenlijst is bestemd voor een onderzoek over motivatie en kennisverwerking. De 

vragenlijst kun je anoniem invullen (zonder je naam te vermelden). 

 

Klas:   0 3gtA  0 3gtB 

Geslacht: 0 man  0 vrouw 

 

Geef van de volgende uitspraken aan wat jij ervan vindt. Omcirkel een score: 

1 = helemaal mee oneens  

2 = een beetje mee oneens  

3 = neutraal / ik weet het niet 

4 = een beetje mee eens 

5 = helemaal mee eens 

 

Let op: soms lijken de vragen op elkaar. Laat je daar niet door afleiden.   

 

Vragen 

Score 

(omcirkelen) 

 

1 De opdracht motiveerde mij om mijn best te doen. 

 

1   2   3   4   5 
 

 

2 Door de opdracht werd me duidelijk hoe een facturatie-systeem 

werkt. 

 

1   2   3   4   5 
 

 

3 Het werd duidelijk hoe Excel gebruikt kan worden bij facturatie. 

 

1   2   3   4   5 
 

 

4 Ik begreep wat er van mij verwacht werd. 

 

1   2   3   4   5 
 

 

5 De opdracht was interessant. 

 

1   2   3   4   5 
 

 
6 Het filmpje maakte de opdracht interessant. 

 

1   2   3   4   5 
 

 

7 Ik heb mijn best gedaan op deze opdracht. 

 

1   2   3   4   5 
 

 

8 Ik vind het altijd moeilijk om met het programma Excel te 

werken. 

 

1   2   3   4   5 
 

 

9 Ik ben tevreden over het resultaat dat ik heb ingeleverd. 

 

1   2   3   4   5 
 

 

10 Ik vind deze opdracht zinvol. 

 

1   2   3   4   5 
 

 

11 Ik snapte waarom het inboeken van de facturen anders moest. 

 

1   2   3   4   5 
 

 
12 Ik weet door deze opdracht hoe ik een volgende keer een opdracht 
over facturatie moet aanpakken. 

 

1   2   3   4   5 
 

 

13 Door het filmpje begreep ik de opdracht beter. 

 

1   2   3   4   5 
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14 Kruis het goede antwoord aan: 

 

In het filmpje werd de opdracht uitgelegd en een tip gegeven. De tip was: 
   0 Vraag een medeleerling om hulp als je er niet uitkomt. 
   0 Vergeet niet om regelmatig het bestand waarin je werkt op te slaan. 

   0 Gebruik formules in het programma Excel. 

 

 

15 Opmerkingen: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Bedankt voor de medewerking! 
 


