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Samenvatting  

Docenten in basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs worden in 

toenemende mate geconfronteerd met verschillen tussen hun leerlingen. Deze 

kunnen samenhangen met de sociaal-economische of etnische achtergrond van 

de leerlingen en mogelijk leiden tot verschillen in motivatie voor school en 

verschillen in hoe leerlingen het beste gemotiveerd kunnen worden. Voor een 

docent kunnen alle verschillen het lastig maken om in de uiteenlopende 

behoeften van hun leerlingen te voorzien en elke leerling goed te motiveren. In 

deze literatuurreview is gezocht naar internationale en nationale literatuur met 

een focus op Nederlands onderzoek, ook onderzoek dat niet in de 

internationale peer-reviewed tijdschriften is verschenen. Eerst zijn eventuele 

verschillen in motivatie van leerlingen in samenhang met hun sociaal-

economische of etnische herkomst in kaart gebracht en vervolgens literatuur 

over de rol van de docent bij het motiveren van verschillende groepen 

leerlingen. 

Onderscheiden motivatiebegrippen 

In onderzoek naar motivatie wordt tegenwoordig vooral uitgegaan van twee 

theorieën, de Achievement Goal Theory (AGT) en de Self-Determination Theory 

(SDT). In onderstaande tabel worden de aspecten van motivatie beschreven die 

vanuit deze twee theorieën zijn onderscheiden en die in dit 

literatuuronderzoek zijn opgenomen. Ook wordt ingegaan op cognitief 

zelfvertrouwen en academisch zelfconcept. Dit zijn belangrijke aspecten van 

motivatie binnen verschillende theorieën.  
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Tabel De in dit rapport onderscheiden deelaspecten van motivatie  

Begrip Betekenis Voorbeelditem 

Leerdoelen 

(AGT) 

Een leerling wil de leerstof onder de 

knie krijgen  

Als ik op school iets niet meteen 

snap, ga ik er juist extra mijn best 

voor doen. 

Prestatiedoelen 

(AGT) 

Een leerling wil laten zien dat hij/zij 

beter is dan anderen 

(toenaderingsdoel) 

 

Een leerling tracht te voorkomen dat 

anderen zijn/haar mindere kennis of 

vaardigheid opmerken 

(vermijdingsdoel) 

Wanneer ik een hoger cijfer haal 

met rekenen dan de meeste 

klasgenoten, vind ik dat leuk. 

(toenaderingsdoel) 

Ik ben tijdens de les bang dat 

andere leerlingen zullen merken 

dat ik iets niet begrijp. 

(vermijdingsdoel) 

Intrinsieke 

motivatie (SDT) 

Een leerling leert omwille van 

interesse en plezier in de stof zelf 

Ik vind het leuk om te werken aan 

taal. 

Belang van 

onderwijs 

(SDT) 

Een leerling leert omdat hij/zij het 

belang van het leren inziet 

Ik maak mijn huiswerk, omdat ik 

dit belangrijk vind voor mijn 

verdere schoolloopbaan. 

Extrinsieke 

motivatie (SDT) 

Een leerling leert, omdat het moet 

van anderen of voor een beloning. 

Ik doe mijn best op school, omdat 

dit moet van mijn leerkracht.  

Cognitief 

zelfvertrouwen 

Een leerling vertrouwt erop dat 

hij/zij een goed resultaat kan halen 

als het erop aankomt. 

Ik kan zelfs de moeilijkste opgaven 

maken als ik mijn best doe. 

Academisch 

zelfconcept 

Een leerling meent goed in leren of 

een vak te zijn 

Ik ben goed in scheikunde. 

 

 

In deze literatuurreview zijn eerst eventuele verschillen in motivatie van 

leerlingen in samenhang met hun sociaal-economische of etnische herkomst 

beschreven. Daarna is literatuur over de rol van de docent bij het motiveren 

van verschillende groepen leerlingen in kaart gebracht. Hierbij hebben we ons 

specifiek gericht op aanpakken die volgens de twee onderscheiden theorieën 

effectief zouden zijn. Onderzocht is in hoeverre deze aanpakken even effectief 

zijn voor leerlingen die verschillen in prestatieniveau, etnische en sociaal-

economische achtergrond.  
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Aanpak met SDT  

SDT benadrukt dat leerlingen behoefte hebben zelf hun gedrag te sturen en 

daarmee behoefte hebben aan autonomie. Docenten die autonomie 

ondersteunen houden rekening met gevoelens en opvattingen van leerlingen, 

geven informatie en keuzes, terwijl ze weinig controle en druk uitoefenen. 

Kernaspecten van autonomie-ondersteuning zijn: het geven van betekenisvolle 

uitleg, het gebruiken van niet-dwingende taal, het bieden van keuzes en zich 

kunnen verplaatsen in de leerling (rekening houden met zijn/haar gevoelens). 

Wanneer de autonomiebeleving van leerlingen wordt versterkt, is te verwachten 

dat er sprake is van een stimulering van intrinsieke motivatie en leerdoelen. 

Eveneens draagt het ervaren van meer autonomie-ondersteuning bij aan meer 

inzet en betere prestaties van leerlingen.  

 

Aanpak met AGT 

AGT onderscheidt instructiewijzen die verschillen in de mate waarin ze gericht 

zijn op prestaties of de individuele vooruitgang van leerlingen. In een 

prestatiegerichte klas worden prestaties van leerlingen onderling vergeleken en 

worden hoge cijfers beloond. Daarentegen kunnen prestaties ook beoordeeld 

worden op basis van getoonde inzet en de mate waarin een leerling vooruit is 

gegaan ten opzichte van zijn of haar eerdere prestaties. Dit wordt een 

leergerichte aanpak genoemd. Onderzoek heeft laten zien dat klassen waarin 

inzet en individuele vooruitgang benadrukt worden, leiden tot betere 

leerprestaties en minder vermijdingsgedrag dan prestatiegerichte klassen. 

Verschillen in motivatie naar sociaal-economische status  

41 studies (waaronder zeven uit Nederland) geven informatie over verschillen 

in motivatie naar sociaal-economische status (SES). Uit het internationale 

onderzoek blijkt dat leerlingen met een verschillende SES over het algemeen 

niet verschillen in hun motivatie. Alleen bij academisch zelfconcept komt een 

verschil in motivatie naar voren tussen leerlingen met een hogere en lagere SES. 

Leerlingen met een hogere SES hebben een positiever academisch zelfconcept. 

Daarnaast bleek uit Nederlands onderzoek dat leerlingen met een hogere SES 

meer cognitief zelfvertrouwen hebben. Leerlingen met een hogere SES 

presteren gemiddeld ook beter, wat vermoedelijk de onderliggende oorzaak is 

van hun positievere zelfconcept en hogere cognitief zelfvertrouwen.  
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In Nederlands onderzoek werden ook verschillen tussen leerlingen met een 

hogere en lagere SES gevonden in intrinsieke motivatie. Deze bleken echter niet 

voor alle groepen leerlingen te gelden. Terwijl autochtone leerlingen met een 

lage en hoge SES niet verschilden in intrinsieke motivatie, bleek voor leerlingen 

met een Turkse of Marokkaanse achtergrond een hogere SES samen te gaan 

met een lagere motivatie. Deze uitkomst kan verklaard worden door de 

gerichtheid op sociale stijging die onder Turkse en Marokkaanse ouders is 

gevonden. Vaak was een migratiemotief van Turkse en Marokkaanse ouders de 

wens om hun kinderen een betere toekomst te bieden, te bereiken met een 

hoger opleidings- en beroepsniveau voor hun kinderen. Bij leerlingen van 

Turkse of Marokkaanse herkomst met een hoge SES heeft deze sociale stijging 

al plaats gevonden of was sociale stijging niet aan de orde. 

Verschillen in motivatie naar etnische herkomst 

Op basis van 62 studies, waaronder 14 Nederlandse, blijkt dat leerlingen uit 

minderheidsgroepen over het algemeen evenveel als of meer gemotiveerd zijn 

dan leerlingen uit de meerderheidsgroep. We vonden enkele verschillen tussen 

Amerikaanse en Nederlandse/Europese studies. Uit Amerikaans onderzoek 

blijkt dat leerlingen uit de minderheidsgroepen evenveel als of meer intrinsiek 

en extrinsiek gemotiveerd zijn dan leerlingen uit de meerderheidsgroep, 

evenveel gericht zijn op prestatiedoelen, evenveel of meer gericht zijn op 

leerdoelen, en meer belang hechten aan onderwijs. Nederlands onderzoek vindt 

hetzelfde voor leerdoelen en het belang dat gehecht wordt aan onderwijs. Eén 

Nederlandse studie vindt een sterkere gerichtheid van niet-westers allochtone 

leerlingen op prestatiedoelen. Nederlands onderzoek laat daarnaast zien dat 

Marokkaanse en Turkse leerlingen zowel meer intrinsiek als extrinsiek 

gemotiveerd zijn dan autochtone leerlingen. Deze bevindingen passen bij de 

zogenaamde ‘immigrant optimism’ hypothese, waarbij verondersteld wordt dat 

migrantenouders en hun kinderen een sterk geloof hebben in het nut van het 

volgen van onderwijs voor maatschappelijk succes in de toekomst.  

 

De bevindingen van de onderzoeken in de Verenigde Staten laten meestal geen 

verschil zien tussen het cognitief zelfvertrouwen van leerlingen van de 

minderheidsgroepen en meerderheidsgroep. Wat betreft het academisch 

zelfconcept van leerlingen toont Amerikaans onderzoek dat leerlingen van de 

minderheidsgroepen een even hoog of negatiever academisch zelfconcept 
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hebben. Europese onderzoeken (waaronder Nederlandse onderzoeken), laten 

allemaal zien dat leerlingen van de minderheidsgroepen een sterker algemeen 

cognitief zelfvertrouwen hebben. Nederlandse onderzoeken vinden daarnaast 

dat Marokkaanse, Turkse en Surinaamse leerlingen een even hoog of een 

positiever academisch zelfconcept hebben vergeleken met autochtone 

leerlingen. Dit is in veel gevallen niet in overeenstemming met hun prestaties 

die gemiddeld lager liggen dan de prestaties van leerlingen uit 

meerderheidsgroepen. Een onderliggende verklaring voor de hogere 

verwachtingen van leerlingen uit minderheidsgroepen kan te maken hebben 

met de verwachtingen van ouders. Er is vrij vaak gevonden dat 

migrantenouders hoge verwachtingen hebben van de school- en 

beroepsloopbaan van hun kinderen, een hoge mobiliteitsoriëntatie, wat zich 

kan vertalen in hogere verwachtingen bij hun kinderen over hun 

studieloopbaan. Dat in Amerikaans onderzoek deze uitkomsten bij de 

verwachtingen component van motivatie niet worden gevonden, zou te maken 

kunnen hebben met de zogenaamde ‘attitude-prestatie paradox’, die inhoudt 

dat leerlingen van minderheidsgroepen niet handelen naar hun grote ambities 

vanwege twijfels over de toekomstige opbrengst van hun inzet op school in een 

maatschappij waarin zij zichzelf benadeeld voelen.  

De rol van de docent bij het motiveren van verschillende groepen leerlingen  

Weinig studies gaan over de mate waarin docenten een leer- of prestatie-

gerichte aanpak of een autonomie-ondersteunende aanpak variëren bij 

leerlingen met verschillende achtergrondkenmerken. Het lijkt er wel op dat 

docenten hun aanpak aanpassen aan de leerlingen. 

 

Autonomie-ondersteuning door de docent bij het lesgeven 

We vonden vrij weinig, namelijk vier internationale en twee nationale studies 

die relevant waren voor onze literatuurreview naar de effecten van autonomie-

ondersteuning door docenten op leerlingen met verschillende prestatieniveaus, 

SES en etnische achtergrond. De gevonden artikelen gingen voornamelijk over 

verschillen naar etniciteit. Over verschillen naar SES zijn nauwelijks artikelen 

geschreven en over verschillen naar prestatieniveau konden we geen enkel 

artikel opnemen in onze literatuurreview. 

De in de studies onderzochte aspecten van autonomie-ondersteuning betroffen 

enkele keren de mate van controle die door de docent wordt uitgeoefend bij 
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het lesgeven. Bij een hoge mate van controle wordt bijvoorbeeld door de 

docent geen ruimte gegeven voor keuzes of eigen meningen van leerlingen. Hoe 

hoger de controle, hoe minder de autonomie van leerlingen ondersteund wordt. 

Een hoge mate van controle wordt in de literatuur benoemd als aspect van 

‘dwang’, de tegenhanger van autonomie-ondersteuning. Ook straf geven en 

leerlingen zich slecht laten voelen, vallen daar onder. Eén studie heeft dit 

laatstgenoemde aspect onderzocht. Een ander aspect van autonomie-

ondersteuning dat in één studie werd onderzocht, was het aanmoedigen van 

leerlingen om zelfstandig te denken. Tenslotte werd in één studie het tijdens 

de les aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen door de docent 

onderzocht. 

In de meeste studies werd een positief verband gevonden tussen autonomie-

ondersteuning door de docent en motivatie van leerlingen uit etnische 

minderheidsgroepen. De meeste studies vonden geen verschillen tussen 

leerlingen uit etnische minderheidsgroepen en leerlingen uit de 

meerderheidsgroep. Wel gevonden samenhangen tussen autonomie-

ondersteuning en prestaties voor leerlingen uit etnische minderheidsgroepen 

waren verre van eenduidig. Al met al lijkt het erop dat autonomie-

ondersteuning even positief kan zijn voor leerlingen uit etnische 

minderheidsgroepen als voor leerlingen uit de meerderheidsgroep.  

Diverse studies hebben laten zien dat het ervaren van autonomie een 

universele basisbehoefte is die een positief effect heeft op motivatie en 

prestaties van zowel niet-westers allochtone als autochtone leerlingen. Vaak 

werd gedacht dat een autonomie-ondersteunende aanpak een groter beroep 

doet op de verbale en metacognitieve vaardigheden van leerlingen, waardoor 

niet alle leerlingen, ervan profiteren. Echter, het ondersteunen van de 

autonomiebeleving kan ook plaatsvinden zonder een groter beroep te doen op 

verbale en metacognitieve vaardigheden van leerlingen. Zo kan bij het bieden 

van keuzes eveneens structuur geboden worden. Autonomie-ondersteunende 

activiteiten door docenten zoals rekening houden met gevoelens van leerlingen 

en betekenisvolle uitleg geven, doen bovendien geen groter beroep op verbale 

en metacognitieve vaardigheden van leerlingen.  

 

Leer- en prestatiegerichte aanpak van de docent bij het lesgeven 

Over de relatie tussen een leergerichte en prestatiegerichte aanpak en 

motivatie en prestaties vonden we nauwelijks studies die relevant waren voor 

onze literatuurreview. Over een prestatiegerichte aanpak vonden we zelfs geen 
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enkele studie. Wat een leergerichte aanpak betreft, vonden we drie 

Amerikaanse studies en één Nederlandse studie over verschillen naar etnische 

herkomst in effecten op motivatie en prestaties. De meeste resultaten laten een 

positieve relatie zien tussen een leergerichte aanpak en motivatie en prestaties. 

De drie studies waar een vergelijking met Europees-Amerikaanse leerlingen 

werd gemaakt, vonden bij deze groep dezelfde resultaten. Al met al lijkt het 

erop dat een leergerichte aanpak positief is voor de motivatie en prestaties van 

leerlingen uit alle etnische groepen.  

 

Waarover is meer (Nederlands) onderzoek nodig? 

Over alle aspecten waarover binnen deze review naar literatuur is gezocht, is 

veel meer Nederlands onderzoek nodig. Ook over motivatieverschillen tussen 

leerlingen met verschillende achtergrondkenmerken, omdat de gevonden 

studies hierover voor het grootste deel Amerikaans onderzoek betreffen. 

Verder is er meer onderzoek gewenst naar de mate waarin motivatieverschillen 

tussen etnische en SES groepen mogelijk samenhangen met factoren zoals 

geslacht, leeftijd en of iemand 1e, 2e of latere generatie allochtoon is. Bovendien 

is vrijwel al het beschikbare onderzoek cross-sectioneel en verricht met behulp 

van vragenlijsten, waardoor een eenzijdig beeld kan ontstaan. Gewenst is meer 

longitudinaal onderzoek, onderzoek met niet alleen vragenlijsten en onderzoek 

in het MBO, omdat dit nog nauwelijks is uitgevoerd.  

Praktijkaanbevelingen 

In het algemeen lijkt autonomie-ondersteuning of leergerichte aanpak voor alle 

groepen leerlingen positief te werken en blijken leerlingen met een lage SES en 

leerlingen uit etnische minderheidsgroepen niet minder gemotiveerd voor 

leren. Op grond van de reviewstudie zijn een paar praktijkaanbevelingen 

gedaan waarbij we hier een enkel voorbeeld geven. De eerste vier 

aanbevelingen betreffen kernaspecten van autonomie-ondersteuning (SDT): 

zich kunnen verplaatsen in de leerling (rekening houden met zijn/haar 

gevoelens), het gebruiken van niet-dwingende taal, betekenisvolle uitleg geven 

en het bieden van keuzes.  
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De volgende twee praktijkaanbevelingen betreffen kernaspecten van een 

leergerichte aanpak (AGT): 

 

 

 

 

 

 

 

‘Houd rekening met gevoelens van leerlingen, verplaats je in de leerling’ 

Voorbeeld: Docent Nico geeft de datum voor een proefwerk door aan de leerlingen in 

zijn klas. Joris roept gelijk dat hij de toets later wil, omdat hij in het weekend een 

familiedag heeft. Docent Nico zegt kalm tegen Joris: ‘Wat leuk, een familiedag. Ik kan 

me voorstellen dat je op die dag weinig tijd of zin hebt om te leren voor het 

proefwerk. Het proefwerk kan ik niet verzetten. Zou je het zo kunnen plannen dat je 

juist op andere dagen wat meer aan voorbereiding voor het proefwerk doet? Wat ga je 

doen op de familiedag?’ Joris vertelt over de plannen voor de familiedag en maakt 

geen probleem meer van de proefwerkdatum.  

 

‘Gebruik niet-dwingende taal’  

Voorbeeld: Cas heeft een onvoldoende gehaald. Leraar Sem vraagt: Ik weet dat jij 

beter kan. Wat is er gebeurd? (In plaats van het dwingende/controlerende ‘Ik ben 

enorm teleurgesteld in jou. Ik verwacht meer van jou.’) 

‘Geef betekenisvolle uitleg’, ‘Sluit aan bij de belevingswereld van leerlingen’ 

Voorbeeld: Docent Mark geeft op een vmbo-school het vak verzorging. Hij bedenkt 

samen met de leerlingen een project om een kinderfeestje voor te bereiden. Docent 

Mark maakt afspraken met een basisschool, zodat het feestje in groep 5 van de 

school gegeven kan worden.  

‘Bied keuzes (met structuur)’ 

Voorbeeld: Leerkracht Frank laat zijn leerlingen in groep 6 met een weekplanner 

werken. Vooral bij de leerlingen die het lastig vinden om hun taken voor de week 

goed in te plannen gaat hij wat vaker langs om hun planningen en voortgang te 

bespreken.   
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Tenslotte is een praktijkaanbeveling geformuleerd die volgt uit de uitkomst 

van het eerste deel van het onderzoek dat leerlingen uit lagere sociale milieus 

en allochtone leerlingen niet – zoals wel gedacht wordt – minder gemotiveerd 

zijn dan andere leerlingen, maar vaak evenveel of meer gemotiveerd zijn.  

 

 

 

 

 

‘Richt je op de individuele vooruitgang en inzet van leerlingen’ 

Voorbeeld: Miranda uit groep 4 kan niet zo goed leren, maar presteert net goed 

genoeg om mee te kunnen komen. Ze heeft een 6,5 gehaald voor een rekentoets. 

Haar leerkracht complimenteert haar met de vooruitgang ten opzichte van de vorige 

toets, waarvoor zij een 5,5 kreeg.  

‘Leg geen nadruk op cijfers. Gebruik toetsen en cijfers als middel om te 

reflecteren’  

Voorbeeld: Meester Patrick heeft de resultaten van de spellingtoetsen waarin drie 

type woorden aan bod kwamen. Hij deelt toetsen en scores uit aan de leerlingen en 

vraagt iedere leerling op te schrijven welk type woorden ze het meest lastig vinden. 

Iedere leerling mag daarna gaan oefenen met dat type woorden. 

‘Ga er vanuit dat elke leerling, ongeacht zijn of haar achtergrond, gemotiveerd 

is.’ 

Voorbeeld: De klas is bezig met een oefening voor aardrijkskunde. Emin lette tijdens 

de instructie al niet goed op, begon steeds te praten met Timo die naast hem zit en 

tijdens de verwerking begint hij met een balletje te gooien. In plaats van boos te 

worden en een streepje achter zijn naam te zetten op het bord omdat hij weer niet 

meedoet met de les, besluit zijn leerkracht Yvonne hem na de les apart te nemen. Uit 

het gesprek blijkt dat Emin de teksten en begrippen bij aardrijkskunde vaak lastig 

vindt en dan afhaakt. De leerkracht spreekt met Emin af dat hij de aardrijkskunde 

opdrachten voortaan samen met een medeleerling mag maken die hem kan helpen 

met moeilijke begrippen. Tijdens de instructie probeert de leerkracht beter op te 

letten dat ze alles voldoende duidelijk maakt en ze spreekt met Emin af dat hij het 

voortaan aangeeft en vragen stelt als hij het te lastig vindt. Emin belooft dat hij de 

lessen minder zal verstoren. 
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Inleiding 

In het Nederlandse onderwijs, maar ook internationaal, worden docenten in 

toenemende mate geconfronteerd met verschillen tussen leerlingen. Daarbij 

gaat het niet alleen om verschillen in prestaties, maar ook om verschillen in 

sociaal-economische of etnische achtergrond van de leerlingen. Deze 

verschillen in achtergrond kunnen ook leiden tot verschillen in motivatie voor 

school en verschillen in hoe leerlingen het beste gemotiveerd kunnen worden. 

Voor een docent kunnen deze verschillen het lastig maken om in de 

uiteenlopende behoeften van al hun leerlingen te voorzien en elke leerling op 

de juiste manier te motiveren. Een leerling die al veel weet en kan, vraagt 

wellicht om een andere aanpak dan een leerling die veel moeite heeft met de 

lesstof. Veel docenten geven daarom ook aan behoefte te hebben aan 

richtlijnen hoe zij kunnen omgaan met de toenemende diversiteit in hun 

klassen.  

 

In 2014 luidde de Inspectie van het Onderwijs de noodklok over de motivatie 

van leerlingen in Nederland. De inspectie concludeerde dat veel leerlingen 

onvoldoende betrokken zijn in de lessen en dat veel leerlingen in Nederland 

minder gemotiveerd zijn dan leerlingen in andere landen. Veel docenten vinden 

het lastig om al hun leerlingen te motiveren. Terwijl sommige leerlingen met 

plezier naar school gaan, graag meer te weten willen komen en hard hun best 

doen, zijn andere leerlingen juist moeilijk te motiveren. Gezien deze zorgen is 

het daarom van groot belang meer zicht te krijgen op verschillen in motivatie 

tussen leerlingen en hoe de motivatie van verschillende typen leerlingen het 

beste kan worden ondersteund en gestimuleerd. 
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Dit onderzoek is gefinancierd door de Programmaraad Praktijkgericht 

Onderzoek (PPO) van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)1. 

De PPO financiert onderzoeken die het verbeteren en vernieuwen van de 

onderwijspraktijk tot doel hebben. Dit onderzoek had tot doel de 

wetenschappelijke kennis samen te brengen op het gebied van verschillen in 

motivatie tussen leerlingen met verschillende achtergronden. Ook werd 

onderzoek naar aanpakken om leerlingen met verschillende achtergronden of 

prestatieniveaus te motiveren verzameld. De inhoudelijke basis van dit rapport 

vormt een systematische literatuurstudie waarbij internationale 

wetenschappelijke literatuur op deze thema’s is samengebracht. Daarnaast is 

gezocht naar beleidsrapporten, publicaties en masterscripties die specifiek 

betrekking hadden op de situatie in Nederland. Tijdens het verrichten van het 

onderzoek zijn gesprekken met docenten uit het PO, VO en MBO en 

lerarenopleiders gevoerd om vragen uit hun praktijk te inventariseren en 

bevindingen aan hen voor te leggen. Zodoende hebben wij getracht tot een 

rapport te komen waarin vragen uit de onderwijspraktijk beantwoord worden 

en dat aanknopingspunten biedt voor docenten en lerarenopleiders.  

 

In dit rapport wordt in hoofdstuk 1 allereerst beschreven wat er onder 

motivatie wordt verstaan. Ook wordt beschreven wat uit de literatuur bekend is 

over aanpakken die de motivatie van leerlingen stimuleren. Vervolgens wordt 

in hoofdstuk 2 en 3 de stand van zaken in onderzoek naar motivatie van 

leerlingen met verschillende achtergronden in kaart gebracht. Hierbij wordt 

eerst het onderzoek naar de verschillen in motivatie tussen leerlingen met een 

verschillende sociaal-economische status besproken en vervolgens verschillen 

tussen leerlingen met een verschillende etnische achtergrond. Daarna wordt in 

hoofdstuk 4 ingegaan op onderzoek naar manieren om leerlingen met 

verschillende achtergronden en prestatieniveaus te motiveren. In hoofdstuk 5 

worden de conclusies samengevat en zullen aanbevelingen voor de praktijk 

worden gegeven. 

 

 

 

 

                                                      

 
1 Dossiernummer 405-14-531 
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1 Motivatie en het motiveren van leerlingen (Lisette 
Hornstra, Ineke van der Veen & Thea Peetsma) 

In het onderwijs wordt vaak gesproken over motivatie. Iedere docent weet wel 

een voorbeeld te noemen van een leerling die in zijn of haar ogen gemotiveerd 

of ongemotiveerd is, maar vaak is de vraag wat motivatie is lastiger te 

beantwoorden. Motivatie is een complex begrip waar verschillende theoretische 

benaderingen van zijn en waar verschillende deelaspecten onder vallen. Bij 

deze studie is uitgegaan van twee leidende theorieën over motivatie: de Self-

Determination Theory (Deci & Ryan, 1985) en de Achievement Goal Theory 

(Maehr & Midgley, 1991; 1996; Maehr & Zusho, 2009). In dit hoofdstuk zal 

besproken worden wat in deze theorieën verstaan wordt onder motivatie en 

vervolgens welke instructiewijzen vanuit deze theorieën bijdragen aan de 

motivatie van leerlingen. Tenslotte zal verder ingegaan worden op verschillen 

tussen leerlingen. 

 
Wat is motivatie? 

“Finn is een enthousiaste en leergierige leerling, maar biologie vindt hij maar 

saai en nutteloos. Hij wil wel graag een hoog cijfer voor zijn toets halen 

vanwege de loting voor zijn vervolgstudie.” “Thomas heeft moeite met 

wiskunde en geeft het snel op als het niet lukt. Thuis kan hij zich er niet toe 

zetten om aan zijn huiswerk te beginnen.” “Nadia is goed in Engels, maar 

tijdens de lessen kletst ze vaak liever met haar vriendinnen.” Deze voorbeelden 

hebben allen te maken met de motivatie van leerlingen, maar gaan over 

verschillende deelaspecten van motivatie. In verschillende motivatietheorieën 

worden motieven van leerlingen om te leren als belangrijke categorie genoemd. 

Echter, welke motieven (doelen en waarden) leerlingen het meest nastreven 

hangt onder meer af van de mate waarin leerlingen inschatten dat een motief 
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voor hen haalbaar is. In de verschillende theorieën is er daarom 

overeenstemming dat de verwachtingen van leerlingen een tweede deelaspect 

van motivatie vormen (Pintrich, 2003). Hierbij gaat om de vraag of leerlingen 

het gevoel hebben in staat te zijn hun schooltaken succesvol te kunnen 

uitvoeren, oftewel hun cognitief zelfvertrouwen of competentiebeleving. Een 

derde belangrijk aspect van motivatie vormt het gemotiveerde gedrag van 

leerlingen. Hieronder wordt hun inzet verstaan, oftewel hoe hard ze werken in 

aan hun schooltaken of huiswerk. Het voorbeeld van Nadia die niet aan haar 

schooltaken werkt betreft het deelaspect gemotiveerd gedrag. Vaak komt 

gemotiveerd gedrag voort uit zowel de doelen en waarden als de verwachtingen 

van leerlingen. De eerste twee deelaspecten staan centraal in deze rapportage 

en worden hieronder toegelicht.  

 

Doelen en waarden 

De doelen en waarden hebben betrekking op de redenen waarom leerlingen 

leren. In de Achievement Goal Theory (AGT) wordt hierbij een onderscheid 

gemaakt tussen leerdoelen en prestatiedoelen. Bij leerdoelen zijn leerlingen 

gericht op het leren zelf, op het ontwikkelen van competentie, dus op doelen 

inherent aan de taak, terwijl het bij prestatiedoelen gaat om presteren in 

vergelijking met anderen. Finn vindt biologie maar saai en is dus in mindere 

mate op het verbeteren van zijn competentie in dit vak gericht. Toch leert hij 

wel hard en dit kan komen omdat hij wel prestatiedoelen heeft. Er zijn twee 

soorten prestatiedoelen te onderscheiden. Prestatie-toenaderingsdoelen 

betreffen doelen waarbij een leerling graag zijn of haar competentie aan 

anderen laat zien. Dit houdt in dat een leerling graag hoge cijfers haalt, als 

eerste klaar wil zijn en graag het antwoord op een vraag wil geven in de klas. 

Bij prestatievermijdingsdoelen daarentegen wil een leerlingen vermijden dat hij 

of zij minder slim lijkt dan anderen. Een leerling met 

prestatievermijdingsdoelen werkt aan schooltaken, omdat hij of zij bang is om 

dom te lijken en om fouten te maken in het bijzijn van anderen. Het hanteren 

van leerdoelen houdt verband met hogere prestaties, terwijl prestatiedoelen 

vaker in verband zijn gebracht met minder goede inzet en prestaties (o.a. 

Pintrich, 2000). Overigens is wel gevonden dat het hanteren van 

prestatietoenaderingsdoelen in combinatie met leerdoelen zelfs beter kan zijn 

dan het hanteren van alleen leerdoelen (Van der Veen & Peetsma, 2009). In het 

geval van Finn is het dus niet per se negatief dat hij leert voor een hoog cijfer, 
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maar zouden zijn prestaties mogelijk nog beter zijn als hij naast 

prestatiedoelen ook leerdoelen zou hanteren.  

 

Een enigszins vergelijkbaar onderscheid in motieven wordt in Self-

Determination Theory (SDT) gemaakt tussen intrinsieke of extrinsieke 

motivatie. Er is sprake van extrinsieke motivatie wanneer leerlingen leren voor 

een beloning of omdat dit door anderen van hen verwacht wordt. Leerlingen 

zijn intrinsiek gemotiveerd wanneer de activiteit als leuk of plezierig wordt 

ervaren. Hierbij gaat het om intrinsieke redenen. Echter, binnen SDT wordt niet 

alleen strikt uitgegaan van het onderscheid tussen intrinsiek en extrinsiek. Er 

worden ook gradaties tussen deze twee vormen van motivatie aangebracht. 

Wanneer leerlingen hun best doen op school omdat zij het belang of nut inzien 

van een activiteit, een specifiek vak, of van hun opleiding als geheel en niet 

omdat ze het leuk of interessant vinden, dan is er geen sprake van intrinsieke 

motivatie, maar ook niet van dwang of een beloning. Belang (binnen SDT ook 

wel aangeduid als geïdentificeerde motivatie) wordt daarom binnen SDT 

gepositioneerd tussen volledig intrinsieke en extrinsieke motivatie. Overigens 

maakt SDT nog verder onderscheid binnen deze vormen van motivatie, maar 

gezien de beperkte literatuur wat betreft de andere vormen, beperken we ons 

hier tot het beschrijven van deze drie vormen. Onderzoek laat zien dat 

intrinsieke motivatie en belang in hogere mate bijdragen aan de prestaties van 

leerlingen dan extrinsieke motivatie (Hayenga & Corpus, 2010). 

 

Verwachtingen 

Naast doelen en waarden vormen verwachtingen – ofwel ‘gevoel van 

competentie’– een belangrijke categorie van deelaspecten van motivatie. Uit het 

voorbeeld van Thomas blijkt niet of hij leerdoelen of prestatiedoelen hanteert. 

Ook blijkt niet of hij intrinsiek of extrinsiek gemotiveerd is. Wel blijkt dat hij 

minder inzet toont bij wiskunde omdat zijn verwachting is dat het hem toch 

niet gaat lukken. Omdat verwachtingen van leerlingen zeer bepalend zijn voor 

hun uiteindelijke gemotiveerde gedrag vormen zij ook een belangrijke 

component van motivatie. SDT beschrijft dat het gevoel competent te zijn een 

belangrijke voorwaarde voor motivatie is. 

Binnen de categorie verwachtingen wordt onderscheid gemaakt tussen 

academisch zelfconcept en cognitief zelfvertrouwen (‘self-efficacy’) (Bong & 

Skaalvik, 2003). Bij zelfconcept gaat het om het antwoord op de vraag hoe goed 

een leerling denkt te zijn in een bepaald vak of op school. Cognitief 
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zelfvertrouwen is een nauw verwant begrip, maar betreft de vraag in hoeverre 

een leerling denkt in staat te zijn de benodigde gedragingen uit te kunnen 

voeren om een taak succesvol te verrichten. Met zelfvertrouwen gaat het dus 

meer om het gevoel van controle dat een leerling denkt te hebben over zijn 

eigen gedragingen.  

 

Samenvattend 

Motivatie omvat doelen en waarden en verwachtingen. Deze kunnen leiden tot 

gemotiveerd gedrag.  

Alle hierboven besproken deelaspecten zijn in tabel 1.1 samengevat. Om de 

aspecten verder toe te lichten staat bij elk concept een voorbeeld van een vraag 

uit een vragenlijst waarmee dit concept gemeten kan worden. 

 

 
Tabel 1.1  De in dit rapport onderscheiden deelaspecten van motivatie  

Begrip Betekenis Voorbeelditem 

Leerdoelen 

(AGT) 

Een leerling wil de leerstof onder 

de knie krijgen  
Als ik op school iets niet meteen snap, 

ga ik er juist extra mijn best voor 

doen. 

Prestatiedoelen 

(AGT) 

Een leerling wil laten zien dat 

hij/zij beter is dan anderen 

(toenaderingsdoel) 

 

Een leerling tracht te voorkomen 

dat anderen zijn/haar mindere 

kennis of vaardigheid opmerken 

(vermijdingsdoel) 

Wanneer ik een hoger cijfer haal met 

rekenen dan de meeste klasgenoten, 

vind ik dat leuk. (toenaderingsdoel) 

Ik ben tijdens de les bang dat andere 

leerlingen zullen merken dat ik iets 

niet begrijp. (vermijdingsdoel) 

Intrinsieke 

motivatie (SDT) 

Een leerling leert omwille van 

interesse en plezier in de stof 

zelf 

Ik vind het leuk om te werken aan taal. 

Belang van 

onderwijs 

(SDT) 

Een leerling leert omdat hij/zij 

het belang van het leren inziet 
Ik maak mijn huiswerk, omdat ik dit 

belangrijk vind voor mijn verdere 

schoolloopbaan. 

Extrinsieke 

motivatie (SDT) 

Een leerling leert, omdat het 

moet van anderen of voor een 

beloning. 

Ik doe mijn best op school, omdat dit 

moet van mijn leerkracht.  

Cognitief 

zelfvertrouwen 

Een leerling vertrouwt erop dat 

hij/zij een goed resultaat kan 

halen als het erop aankomt. 

Ik kan zelfs de moeilijkste opgaven 

maken als ik mijn best doe. 

Academisch 

zelfconcept 

Een leerling meent goed in leren 

of een vak te zijn 
Ik ben goed in scheikunde. 
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Wijze van lesgeven 

Zowel SDT als AGT hebben veronderstellingen over instructiewijzen die de 

motivatie van leerlingen verhogen. Binnen SDT hebben we ons specifiek gericht 

op autonomie-ondersteuning, wat als een basisbehoefte van leerlingen wordt 

beschouwd. SDT benadrukt dat leerlingen behoefte hebben zelf hun gedrag te 

sturen en daarmee behoefte hebben aan autonomie. Wanneer de 

autonomiebeleving van leerlingen wordt versterkt, is te verwachten dat er 

sprake is van een stimulering van intrinsieke motivatie. Docenten die 

autonomie ondersteunen houden rekening met gevoelens en opvattingen van 

leerlingen, geven informatie en keuzes, terwijl ze weinig controle en druk 

uitoefenen (Reeve, 2009). Kernaspecten van autonomie-ondersteuning zijn: het 

geven van betekenisvolle uitleg, het gebruiken van niet-dwingende taal, het 

bieden van keuzes en zich kunnen verplaatsen in de leerling (rekening houden 

met zijn/haar gevoelens) (Su & Reeve, 2011). Zo luisteren autonomie-

ondersteunende docenten vaak naar de leerling, geven ze gelegenheid aan 

leerlingen om voor zichzelf te werken, laten leerlingen aan het woord en geven 

complimentjes en aanmoediging, terwijl docenten met controlerend 

instructiegedrag zelf veel aan het woord zijn, kant-en-klare oplossingen geven 

in plaats van hints, en vooral kritiek of bevelen geven (Reeve & Jang, 2006). Bij 

autonomie-ondersteuning worden de intrinsieke motivatie, persoonlijke 

interesses en doelen van leerlingen bevorderd. Wanneer de autonomiebeleving 

van leerlingen wordt versterkt, is dus te verwachten dat er sprake is van een 

stimulering van intrinsieke motivatie en leerdoelen. Eveneens draagt het 

ervaren van meer autonomie-ondersteuning bij aan meer inzet en betere 

prestaties van leerlingen (Deci & Ryan, 2000). Een autonomie-ondersteunende 

docent zal bijvoorbeeld tegen Nadia zeggen, die tijdens de les graag met haar 

vriendinnen kletst: “Ik merk dat je het gezellig hebt en het is ook belangrijk dat 

je het leuk hebt op school. Maar nu wil ik graag verder met mijn les en vraag ik 

je rustig te luisteren”. En tegen Finn die biologie maar saai en nutteloos vindt, 

zou een autonomie-ondersteunende docent voorbeelden kunnen geven uit het 

dagelijks leven die het interessant maken om meer te weten te komen over 

biologie.  

AGT onderscheidt instructiewijzen die verschillen in de mate waarin ze gericht 

zijn op prestaties of de individuele vooruitgang van leerlingen (o.a., Maehr & 

Midgley, 1991; 1996). In een prestatiegerichte klas worden prestaties van 

leerlingen onderling vergeleken en worden hoge cijfers beloond. Daarentegen 

kunnen prestaties ook beoordeeld worden op basis van getoonde inzet en de 
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mate waarin een leerling vooruit is gegaan ten opzichte van zijn of haar 

eerdere prestaties. Dit wordt een leergerichte aanpak genoemd. Onderzoek 

heeft laten zien dat klassen waarin inzet en individuele vooruitgang benadrukt 

worden tot betere prestaties en minder vermijdingsgedrag leiden dan 

prestatiegerichte klassen (Maehr & Zusho, 2009). Een docent die Thomas wil 

motiveren die niet goed in wiskunde is, zou dit dus het beste kunnen doen 

door hem te wijzen op zijn vooruitgang ten opzichte van een eerder moment. 

Dat is beter dan een vergelijking te maken met de andere leerlingen in de klas 

die in de meeste gevallen betere prestaties hebben dan Thomas. 

 

Verschillen tussen groepen leerlingen 

Hoewel over het algemeen positieve effecten gevonden worden van autonomie-

ondersteuning en een niet-prestatiegerichte aanpak, zijn er aanwijzingen dat 

niet alle leerlingen in dezelfde mate hiervan profiteren. Zo lijkt autonomie-

ondersteuning meer te passen bij westerse individualistische waarden dan bij 

niet-westerse collectivistische waarden. Bovendien doet een autonomie-

ondersteunende aanpak een groter beroep op de verbale en metacognitieve 

vaardigheden van leerlingen, waardoor allochtone leerlingen, leerlingen met 

een lage SES en laagpresterende leerlingen hier mogelijk minder van profiteren. 

Verschillen zijn eveneens te verwachten in de mate waarin leerlingen baat 

hebben bij een niet-prestatiegerichte aanpak. Voor laagpresterende leerlingen 

kan een grote nadruk op prestaties hun zelfvertrouwen ondermijnen. 

Onderzoek naar de vraag of de effectiviteit van de aanpak die docenten 

hanteren inderdaad afhangt van achtergrondkenmerken van leerlingen is in dit 

rapport systematisch samengebracht. Er is hierbij gekeken naar verschillen 

tussen: 

• Leerlingen met verschillende sociaal-economische status 

• Leerlingen met verschillende etnische achtergronden 

• Laag- en hoogpresterende leerlingen 

 

Daarnaast is gekeken in hoeverre de aanpak van docenten ook daadwerkelijk 

afhangt van de kenmerken van hun leerlingpopulatie. Docenten met een 

zwakkere leerlingpopulatie kiezen bijvoorbeeld vaker voor een controlerende 

en minder autonomie-ondersteunende aanpak. Dit kan enerzijds een adaptieve 

aanpak zijn waarbij docenten aansluiten bij verschillen in behoeften tussen 

leerlingen, maar anderzijds bestaat de mogelijkheid dat docenten hun aanpak 

baseren op vooroordelen ten opzichte van groepen leerlingen (Rosenthal, 1994; 
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Tenenbaum & Ruck, 2007, Van den Bergh e.a., 2010) en kiezen voor een aanpak 

waar niet alle leerlingen even sterk van profiteren. Dit draagt het risico met 

zich mee dat bestaande verschillen tussen groepen leerlingen juist vergroot 

worden. Het is daarom van belang om in kaart te brengen in hoeverre docenten 

hun wijze van lesgeven aanpassen aan hun leerlingpopulatie, maar ook om 

inzicht te krijgen in welke instructievormen daadwerkelijk effectief blijken 

voor verschillende groepen leerlingen. 
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2 Informatie over hoe het literatuuronderzoek is 
uitgevoerd (Liselotte Dikkers & Ineke van der Veen) 

Dit rapport bespreekt de uitkomsten van een literatuurreview. De review valt 

uiteen in twee onderdelen. Het eerste onderdeel (A) richt zich op verschillen in 

motivatie tussen leerlingen met verschillende achtergrondkenmerken: naar SES 

en etnische herkomst. Bij dit onderdeel is ook gekeken naar verschillen tussen 

de onderscheiden groepen in de sterkte van de relatie tussen motivatie en 

prestaties.2 Het tweede onderdeel (B) van de reviewstudie richt zich op de 

effecten van autonomie-ondersteuning en leer- en prestatiegerichtheid op de 

motivatie en prestaties van leerlingen met deze verschillende 

achtergrondkenmerken en leerlingen met verschillende prestatieniveaus. 

Eveneens is binnen deze deelstudie aandacht besteed aan verschillen in de 

mate waarin leerkrachten autonomie-ondersteuning bieden en prestatie- en 

leergericht zijn ten aanzien van leerlingen met deze verschillende 

achtergrondkenmerken en leerlingen met verschillende prestatieniveaus.3  

 

Bij een literatuurreview worden alle beschikbare artikelen over een bepaald 

onderwerp verzameld. Er is zowel gezocht naar internationale als naar 

nationale literatuur. Het zoeken van de internationale artikelen is gedaan in 

                                                      

 
2 Omdat naar de relatie tussen motivatie en prestaties werd gekeken, is bij dit onderdeel 

niet gezocht naar motivatieverschillen tussen leerlingen met verschillende 

prestatieniveaus. 

3 Hierover is informatie opgenomen uit studies die ook iets zeggen over de relatie van de 

docentaanpak met motivatie en prestaties. Daarnaast is één studie toegevoegd die 

alleen naar verschillen in docentaanpak keek. Het kan echter zijn dat wegens 

tijdsgebrek relevante studies gemist zijn .  
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maart en april 2014. De zoektermen hadden bij beide deelstudies betrekking 

op motivatie, etniciteit of sociaal-economische status en school.  

Voor deelstudie B werden zoektermen over de docent toegevoegd (zie Bijlage 1 

voor de gebruikte zoektermen). We hebben bij het zoeken naar literatuur de 

volgende concepten onderscheiden: 

 
Theorie Concept Wijze van lesgeven 

Achievement Goal Theory 

(AGT) 

leer- en prestatiedoelen leergerichte versus 

prestatiegerichte aanpak 

Self Determination Theory 

(SDT) 

Intrinsieke motivatie 

Belang van onderwijs 

Extrinsieke motivatie 

autonomie-ondersteunend  

SDT&AGT cognitief zelfvertrouwen 

academisch zelfconcept 

  

 

 

Afhankelijk van de database moesten aanpassingen gemaakt worden in de 

zoektermen. In deze studie hebben we internationale literatuur gezocht in de 

volgende databases: PsycINFO, Education Resources Information Centre (ERIC) 

en Sociological Abstracts. Daarnaast is via Google Scholar naar artikelen 

gezocht en is de sneeuwbalmethode toegepast om artikelen te vinden. Aan de 

artikelen werden bepaalde eisen gesteld om een artikel mee te nemen 

(includeren) of uit te sluiten (excluderen) van dit onderzoek. 

 

Inclusiecriteria en exclusiecriteria 

- Er is gezocht naar artikelen die in de afgelopen 15 jaar gepubliceerd zijn 

(in de periode 2000-2014). 

- Het artikel moest zijn geschreven in het Engels of in het Nederlands. 

- Het onderzoek moest uitgevoerd zijn in een westers land (Verenigde 

Staten, Canada, Noord- en West-Europa, Australië en Nieuw-Zeeland). 

- Artikelen over het basisonderwijs tot en met het MBO werden 

meegenomen in het onderzoek. 

- Wat motivatie betreft werden de deelaspecten intrinsieke, extrinsieke 

motivatie, belang, doelen, zelfconcept en cognitief zelfvertrouwen 

opgenomen. 

- De internationale artikelen moesten gepubliceerd zijn in een ‘peer 

reviewed’ tijdschrift. De kwaliteit van de artikelen is hierdoor 

gewaarborgd. 
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- Etnische verschillen, SES verschillen of verschillen tussen hoog- en 

laagpresteerders moesten in een variabele zijn meegenomen. Wanneer in 

een onderzoek geen verschillen werden gemeten voor de groepen, maar 

wel gemiddelden, standaarddeviaties en de groepsgroottes waren gegeven, 

werd een t-toets uitgevoerd om de verschillen te berekenen. 

- Motivatie, prestaties en de docentvariabele moesten gemeten zijn als 

aparte constructen. Soms werden bijvoorbeeld verschillende concepten 

van uiteenlopende motivatiecategorieën als één variabele behandeld. In 

deelstudie A werden deze artikelen niet meegenomen, terwijl deze studies 

in deelstudie B wel werden meegenomen, omdat het aantal studies voor 

deelstudie B anders erg beperkt zou zijn. 

- De definities van de gebruikte termen moesten passend zijn voor ons 

onderzoek. Soms leken onderzoeken geschikt, maar bleken de definities 

van de gebruikte variabelen toch niet aan te sluiten. Zo gingen veel 

onderzoeken over de leerkracht-leerling relatie of werd gesproken over 

het gedrag in de klas (‘behavioral engagement’). 

- Er moest een autochtone vergelijkingsgroep zijn. Bij deelstudie B is dit 

criterium niet gehanteerd, omdat het aantal studies voor deelstudie B 

anders nog kleiner zou zijn. 

 

In de databases werden voor deelstudie A 5748 artikelen gevonden (PsycINFO 

1995, ERIC 2349, Sociological Abstracts 1404) en voor deelstudie B 1225 

artikelen (PsycINFO 456, ERIC 634, Sociological Abstracts 135). Bij het 

importeren van de artikelen vanuit de databases naar Refworks (een 

programma waarin alle artikelen verzameld en geordend kunnen worden) bleek 

een aantal artikelen in meerdere databases naar voren te zijn gekomen. 

Hierdoor kwam het totaal aantal te beoordelen artikelen voor deelstudie A op 

ongeveer 4400 en voor deelstudie B op ongeveer 1000.  

De gevonden artikelen zijn beoordeeld op hun titel en abstract en – indien 

nodig – op de definities van variabelen (bijvoorbeeld de definitie van 

betrokkenheid). Vervolgens werden de gekozen artikelen gelezen en werd 

beoordeeld of ze geschikt waren voor de reviewstudie. In totaal waren er voor 

deelstudie A 83 internationale artikelen geschikt voor deze literatuurreview, 

waaronder 10 uit Nederland en voor deelstudie B 12 internationaal 

gepubliceerde artikelen, waaronder vier studies uit Nederland. Bovendien zijn 

in deelstudie B nog drie internationaal gepubliceerde onderzoeken (waaronder 

één Nederlands onderzoek) beschreven die net niet aan de criteria voldeden. 
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Na de zoektocht naar internationale literatuur zijn we op zoek gegaan naar 

nationale literatuur (in de periode maart 2014 - juli 2014). Zoals aangegeven 

waren enkele Nederlandse onderzoeken reeds gevonden via de databases, 

omdat ze waren gepubliceerd in een internationaal tijdschrift. Nationale 

literatuur is gezocht op de websites van relevante wetenschappelijke 

onderzoeksinstituten (bijvoorbeeld het Kohnstamm Instituut, ITS, GION en 

Oberon). Bovendien zijn scripties en proefschriften gezocht op de betreffende 

websites van universiteiten. In totaal zijn voor deelstudie A 6 nationale studies 

toegevoegd aan deze literatuurreview en geen voor deelstudie B. In deelstudie 

B zijn wel vijf nationale studies opgenomen, maar die werden al tijdens de 

internationale literatuursearch gevonden. 

 

Om de praktijk bij het onderzoek te betrekken en de resultaten zo relevant 

mogelijk voor de praktijk te maken, is tijdens de looptijd van het onderzoek 

drie keer een panelbijeenkomst georganiseerd. Bij deze panelbijeenkomsten 

waren docenten uit het PO, VO, MBO en van lerarenopleidingen aanwezig. De 

eerste bijeenkomst was een voorbereidende bijeenkomst. Hierin zijn vragen 

behandeld over de twee studies om te ontdekken hoe leerkrachten in de 

praktijk aankijken tegen motivatie bij verschillende groepen leerlingen en hoe 

zij met deze verschillen omgaan. Ook is gevraagd welke informatie/kennis zij 

hierover nog misten en wat voor een onderzoek voor hen nuttig zou zijn. 

In de tweede bijeenkomst zijn de voorlopige resultaten van de internationale 

literatuurzoektocht behandeld. Hierbij werd gevraagd in hoeverre de 

aanwezigen de conclusies herkenden en of zij de resultaten verrassend 

vonden. Bovendien is tijdens de eerste twee bijeenkomsten aan de aanwezigen 

gevraagd of zij relevante Nederlandse literatuur kenden en deze literatuur met 

ons wilden delen (dit konden ook scripties zijn). Tijdens de derde bijeenkomst 

is het conceptrapport voorgelegd en is naast de leesbaarheid van het rapport, 

extra aandacht besteed aan aanbevelingen voor de praktijk.  

Ondanks dat uitgebreid is gezocht naar relevante literatuur, is het vanwege de 

korte looptijd van het project helaas mogelijk dat relevante literatuur is 

gemist. 
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3 Verschillen in motivatie tussen leerlingen met een 
verschillende sociaal-economische en etnische 
achtergrond (Desirée Weijers & Lisette Hornstra) 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van de internationale en 

nationale literatuurstudie die wij uitgevoerd hebben naar SES-verschillen en 

etnische verschillen in motivatie van leerlingen in het primair onderwijs (PO), 

voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Hierbij 

hebben we gekeken naar verschillen in intrinsieke/extrinsieke motivatie, de 

mate van leer- en prestatiedoelen, het cognitief zelfvertrouwen en het 

academisch zelfconcept. We hebben hierbij gekeken naar zowel de algemene 

motivatie voor school als domeinspecifieke motivatie, waarbij het gaat om 

motivatie voor een bepaald vak zoals taal/lezen en wiskunde/scheikunde.  

De gegevens in de onderzoeken zijn voornamelijk afkomstig van de leerlingen 

zelf. Zij hebben vragenlijsten ingevuld. Vier onderzoeken hebben een andere 

manier van gegevensverzameling gebruikt. Bij twee van deze onderzoeken zijn 

leerlingen geïnterviewd. In een ander onderzoek werd een vragenlijst ingezet 

die op basis van gedragsobservatie moest worden ingevuld door de 

onderzoeker. Ten slotte was er een onderzoek waarin gebruik werd gemaakt 

van afbeeldingen. Hierbij moesten de leerlingen aangeven bij welk van telkens 

twee getoonde plaatjes ze zichzelf het beste vonden passen. Drie van deze vier 

studies met alternatieve bevragingsvormen (behalve één onderzoek dat gebruik 

maakte van interviews) zijn uitgevoerd onder leerlingen in de kleuterleeftijd 

die nog niet in staat zijn vragenlijsten in te vullen. 

Paragraaf 3.1 gaat over SES-verschillen en paragraaf 3.2 over etnische 

verschillen in motivatie voor school. 
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3.1   De invloed van de sociaal-economische achtergrond van leerlingen 
op hun schoolse motivatie  

Er zijn 37 onderzoeken uit dit internationale literatuuronderzoek naar voren 

gekomen die zich richten op de invloed van de sociaal-economische status 

(SES) van leerlingen op hun schoolse motivatie. Tijdens het nationale 

literatuuronderzoek zijn er nog drie extra Nederlandse studies gevonden en 

één geschikte masterscriptie. Van de onderzoeken is bijna 50% uitgevoerd in 

Amerika. Slechts zeven onderzoeken zijn in Nederland uitgevoerd. Overige 

landen waar één of twee onderzoeken zijn uitgevoerd, zijn: Duitsland, Italië, 

Turkije, Zwitserland, Engeland, Canada, Noord-Ierland en België. Twee 

onderzoeken zijn onder leerlingen in meerdere landen uitgevoerd, namelijk in 

33 en 41 landen. Twee derde van de onderzoeken is uitgevoerd onder 

leerlingen van de middelbare schoolleeftijd, ruim een vijfde onder leerlingen 

van de basisschoolleeftijd. Slechts één onderzoek is uitgevoerd onder MBO 

leerlingen. In veel studies werd de sociaal-economische achtergrond van 

leerlingen meegenomen als achtergrondvariabele ter beantwoording van een 

andere hoofdvraag. Toch bieden deze studies wel informatie over de relatie 

tussen SES en motivatie. SES werd op verschillende manieren gemeten. De 

meest gebruikte maten zijn de opleidingsniveaus en werkstatus van ouders, 

waarbij sommige onderzoeken het opleidingsniveau of de werkstatus van 

vader en moeder apart hebben meegenomen en anderen gezamenlijk. 

Daarnaast wordt regelmatig een SES-index meegenomen, bestaande uit de 

opleiding, het inkomen en het werk van de ouders. In Amerikaans onderzoek is 

in enkele studies gevraagd of leerlingen wel of geen recht hebben op korting op 

de lunch op school. Leerlingen hebben in Amerika recht op gratis lunch of 

korting op de lunch wanneer ouders een laag inkomen hebben. Minder 

frequent gebruikte concepten zijn het gezinsinkomen en de financiële situatie 

van het gezin.  

Figuur 3.1 en 3.2 vatten de bevindingen van het literatuuronderzoek samen wat 

betreft algemene en domeinspecifieke motivatie. Achter het motivatieconcept 

is in de figuren af te lezen hoeveel artikelen geen verschillen in motivatie 

vinden tussen SES groepen, hoeveel studies vinden dat leerlingen met een 

hogere SES meer gemotiveerd zijn, hoeveel studies vinden dat leerlingen met 

een lagere SES meer gemotiveerd zijn, of hoeveel er wisselende resultaten 

vinden. Wanneer er in een onderzoek verschillende maten van SES en/of 

motivatie zijn meegenomen, hebben we voor de indeling van een dergelijk 

onderzoek in de figuur gekeken wat de meest voorkomende uitkomst is. 
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Wanneer bij zulk onderzoek verschillende uitkomsten evenveel voorkomen, 

hebben we deze onder ‘wisselende resultaten’ geplaatst.  

 
Intrinsieke motivatie, belang en extrinsieke motivatie 

Intrinsieke motivatie - De meeste internationale onderzoeken laten geen 

verschil tussen leerlingen met een hoge en lage SES zien wat betreft intrinsieke 

motivatie. Dit geldt voor zowel algemene intrinsieke motivatie als voor 

domeinspecifieke intrinsieke motivatie (bijvoorbeeld taal of wiskunde). Deze 

uitkomst lijkt op te gaan voor verschillende landen in de wereld: onder deze 

onderzoeken is er namelijk één studie die uitgevoerd is in 41 landen (Chiu & 

Xihua, 2008), waaruit bleek dat motivatie van de leerlingen niet geassocieerd is 

met gezinskenmerken. Enkele onderzoeken laten een positieve relatie zien: 

leerlingen met een hogere SES hebben meer intrinsieke motivatie vergeleken 

met leerlingen met een lagere SES. Eén onderzoek toont aan dat leerlingen uit 

lagere sociale klassen meer intrinsieke motivatie hebben dan leerlingen uit de 

middenklasse (Shernoff & Schmidt, 2008). Uit Nederlands onderzoek blijkt dat 

er voor de autochtone leerlingen geen relatie is tussen SES en intrinsieke 

motivatie (interesse en plezier in de lessen), maar dat binnen de groep Turkse 

en Marokkaanse leerlingen geldt dat leerlingen met een lagere SES meer 

intrinsieke motivatie hebben dan leerlingen met een hogere SES (Andriessen, 

Phalet, & Lens, 2006).4 

 

Belang van onderwijs - Uit de meeste nationale en internationale onderzoeken 

blijkt dat leerlingen met een hoge en lage SES evenveel belang hechten aan 

school in het algemeen en aan scheikunde/wiskunde. Daarnaast vinden enkele 

onderzoeken dat kinderen met een hogere SES meer belang hechten aan 

onderwijs dan kinderen met een lagere SES. Uit één Nederlands onderzoek 

blijkt dat leerlingen van ouders met een lage of hoge opleiding/werkstatus niet 

verschillen in hun houding tegenover school. Ze vinden echter wel dat 

leerlingen uit een gezin met relatief meer financiële problemen een positievere 

algemene houding hebben tegenover onderwijs dan leerlingen uit een gezin 

met een minder/geen financiële problemen (Elffers e.a., 2011).5 
 
 
 

                                                      

 
4 Artikelen (zie literatuurlijst): 1, 3, 19, 28, 57, 62, 64, 78, 79, 82. 
5 Artikelen (zie literatuurlijst): 8, 10, 12, 20, 22, 25, 29, 38, 40, 44, 45, 51, 54, 57, 65, 82. 
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Figuur 3.1  SES-verschillen in algemene motivatie (per motivatie-aspect het aantal 
studies naar uitkomst) 

 
 
Figuur 3.2  SES-verschillen in domeinspecifieke motivatie (taal/wiskunde/scheikunde) 
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Extrinsieke motivatie - In het literatuuronderzoek zijn er twee internationale 

onderzoeken en één Nederlands onderzoek gevonden die kijken naar de relatie 

tussen SES en extrinsieke motivatie. Deze onderzoeken vinden dat de 

extrinsieke motivatie niet verschilt voor leerlingen met een hoge en lage SES.
6
 

 

Doelen  

Leer- en prestatiedoelen – In twee nationale onderzoeken en één internationaal 

onderzoek is naar de relatie tussen SES en leerdoelen gekeken. De onderzoeken 

tonen voornamelijk aan dat leerlingen met een hoge en lage SES niet van elkaar 

verschillen wat betreft hun oriëntatie op leerdoelen.
7
 

In twee internationale onderzoeken en één Nederlands onderzoek is gekeken 

naar de relatie tussen SES en prestatiedoelen. De meeste resultaten wijzen erop 

dat leerlingen met een hoge en lage SES niet van elkaar verschillen wat betreft 

hun prestatiedoelen.
8
 

 

Verwachtingen  

Cognitief zelfvertrouwen – In geen van de internationale onderzoeken werd een 

verschil gevonden tussen leerlingen van hoge en lage SES wat betreft algemeen 

cognitief zelfvertrouwen. Twee van de drie Nederlandse onderzoeken vinden 

wel een verschil, namelijk dat leerlingen met een hogere SES meer cognitief 

zelfvertrouwen hebben. Eén van deze onderzoeken heeft de ontwikkeling van 

het zelfvertrouwen bij leerlingen gevolgd. Uit onderzoek van Hornstra en 

collega’s (2012) komt naar voren dat leerlingen met een hoge en lage SES 

halverwege de basisschool niet verschillen wat betreft cognitief zelfvertrouwen, 

maar dat leerlingen met een hoge SES aan het einde van de basisschool een 

hoger cognitief zelfvertrouwen hebben dan leerlingen met een lage SES. 

Onderzoek naar domeinspecifiek zelfvertrouwen laat zien dat leerlingen met 

een hogere SES of evenveel of meer zelfvertrouwen in scheikunde/wiskunde 

hebben dan leerlingen met een lagere SES. Eén van deze onderzoeken is een 

studie die uitgevoerd is in 30 landen (Williams & Williams, 2010). In 19 van de 

30 landen werd dit verschil gevonden, in de overige landen werd geen verschil 

gevonden. Drie onderzoeken hebben gekeken naar de relatie tussen SES en 

zelfvertrouwen in taal. In twee studies wordt geen verschil gevonden in 

                                                      

 
6 Artikelen (zie literatuurlijst): 19, 82, 49. 
7 Artikelen (zie literatuurlijst): 41, 49, 64. 

8 Artikelen (zie literatuurlijst): 34, 49 64. 
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zelfvertrouwen in taal voor leerlingen van verschillende SES. Uit een onderzoek 

van Fan en collega’s (2012) blijkt een hogere SES geassocieerd te zijn met hoger 

zelfvertrouwen in taal voor Latijns-Amerikaanse leerlingen, Aziatische 

leerlingen en Europees-Amerikaanse leerlingen, maar niet voor Afro-

Amerikaanse leerlingen.
9
  

 

Zelfconcept – De meeste onderzoeken wijzen in de richting van een positieve 

relatie tussen SES en academisch zelfconcept, dat wil zeggen leerlingen met 

een hogere SES hebben een positiever academisch zelfconcept dan leerlingen 

met een lagere SES. De enkele onderzoeken die naar domeinspecifiek 

zelfconcept kijken, vinden geen systematische verschillen in de relatie tussen 

SES en zelfconcept met betrekking tot scheikunde. Er worden zowel geen, 

positieve en negatieve relaties gevonden. Deze onderzoeken zijn onder andere 

onder leerlingen van verschillende etnische achtergronden en geslacht 

uitgevoerd. Dit zou kunnen verklaren waarom er geen eenduidige resultaten 

zijn gevonden. In de paragrafen hieronder zullen we verder ingaan op de 

invloed van achtergrondkenmerken zoals het geslacht van leerlingen en de 

culturele context op de relatie tussen de sociaal-economische achtergrond van 

leerlingen en hun motivatie.
10
 

3.1.1  Geslacht 

Het zou kunnen zijn dat de invloed van de sociaal-economische achtergrond 

van een leerling op zijn of haar motivatie niet hetzelfde is voor jongens en 

meisjes. Daarom is in dit literatuuronderzoek gekeken of de studies ook 

informatie geven over de invloed van SES op motivatie voor jongens en meisjes 

apart. Er is slechts één onderzoek gevonden dat hiernaar heeft gekeken. Dit 

Amerikaanse onderzoek laat zien dat de relatie tussen SES en motivatie 

verschilt voor jongens en meisjes (Perry e.a., 2012). Uit dit onderzoek komt 

naar voren dat meisjes met een lage SES een hoger zelfconcept wat betreft 

scheikunde hebben dan jongens met een lage SES, terwijl jongens  met een 

hoge SES een hoger zelfconcept wat betreft scheikunde hebben dan meisjes 

met een hoge SES. Omdat er te weinig onderzoeken zijn gedaan die gekeken 

hebben of de relatie tussen SES en motivatie verschilt voor jongens en meisjes, 

kan er op dit moment geen eenduidige conclusie getrokken worden.  

                                                      

 
9 Artikelen (zie literatuurlijst): 1, 7, 8, 22, 28, 41, 42, 49, 52, 57, 69, 80, 84, 85.  

10 Artikelen (zie literatuurlijst): 10, 19, 22, 35, 57, 59, 65, 74, 79.  
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3.1.2  Onderwijssoort (primair, voortgezet , middelbaar beroepsonderwijs), 

leeftijd en ontwikkeling 

Naast de invloed van geslacht, is ook gekeken of de relatie tussen SES en de 

motivatie van leerlingen afhankelijk is van leeftijd. Het zou kunnen zijn dat de 

invloed van SES op motivatie anders is voor jongere en oudere leerlingen.  

De meeste onderzoeken zijn uitgevoerd in het voortgezet onderwijs, namelijk 

27. Negen onderzoeken zijn onder basisschoolleerlingen uitgevoerd. Er is 

slechts één onderzoek gevonden dat MBO-studenten betreft. Vier onderzoeken 

omvatten zowel leerlingen van de basisschool- als de middelbare schoolleeftijd 

(in Amerika zijn dit leerlingen van de middle school ofwel junior high school). 

We hebben de onderzoeken die uitgevoerd zijn onder leerlingen in het PO en 

VO met vergeleken en we hebben geen systematische verschillen in de 

resultaten voor leerlingen in het PO en VO gevonden.  

In één onderzoek is de motivatie van leerlingen uit verschillende leerjaren met 

elkaar vergeleken. Dit Canadese onderzoek van Guay en collega’s (2004) vindt 

onder leerlingen in groep 5, 6 en 7 geen SES-verschillen in academische 

zelfconcept. De resultaten wijzen erop dat de leerlingen in groep 7 een hoger 

academisch zelfconcept hebben dan de leerlingen uit groep 5. De resultaten 

suggereren dat zowel leerlingen met een hoge als lage SES groeien in hun 

zelfconcept. Er is daarnaast een klein aantal onderzoeken uitgevoerd die de 

ontwikkeling van motivatie gevolgd hebben en gekeken hebben wat de invloed 

van SES hierop is. Er is een Amerikaans en een Nederlands onderzoek 

uitgevoerd die de ontwikkeling van cognitief zelfvertrouwen bij basisschool 

leerlingen hebben gevolgd. Uit het Amerikaanse onderzoek, waarin leerlingen 

in de leeftijd van groep 3 tot en met groep 5 werden gevolgd, blijkt dat het 

cognitief zelfvertrouwen van leerlingen stabiel blijft gedurende deze 

schooljaren en dat dit geldt voor zowel leerlingen met een hoge als lage SES 

(Liew e.a., 2011). Hornstra en collega’s (2013) hebben leerlingen vanaf groep 5 

tot en met groep 8 in Nederland gevolgd. Zij vinden een groei van SES-

verschillen in cognitief zelfvertrouwen. In groep 5 vinden zij namelijk geen 

verschillen in academisch zelfvertrouwen voor leerlingen met een lage, midden 

of hoge SES, waarna alle leerlingen stijgen in hun zelfvertrouwen. Bij leerlingen 

met een hoge SES groeit het cognitief zelfvertrouwen echter sneller, waardoor 

zij aan het eind van de basisschool meer cognitief zelfvertrouwen hebben dan 

leerlingen met een lage en midden SES. Een Amerikaans en ander Nederlands 

onderzoek onder scholieren van de middelbare schoolleeftijd vinden een 

vermindering van SES-verschillen in motivatie (Hustinx e.a., 2009; Suarez-
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Orozco e.a., 2009). Uitkomsten van het onderzoek wijzen er namelijk op dat 

leerlingen met een hogere SES in het eerste jaar meer motivatie hebben dan 

leerlingen met een lagere SES, terwijl in latere jaren geen verschil meer wordt 

gevonden tussen leerlingen met hoge of lage SES. Ander onderzoek toont aan 

dat er geen SES-verschillen zijn in motivatie en dat de leerlingen door de jaren 

heen dalen in de waarde die zij aan school hechten. Dit geldt voor leerlingen 

met zowel een lagere als hogere SES (Fredricks & Eccles, 2008).  

Op basis van de enkele onderzoeken die de ontwikkeling van motivatie hebben 

gevolgd, wordt geconcludeerd dat er voor leerlingen in de basisschoolleeftijd 

een groei van motivatie en SES-verschillen in motivatie lijkt te zijn, ten gunste 

van leerlingen met een hoge SES, terwijl er in het voorgezet onderwijs een 

daling in motivatie en in SES-verschillen in motivatie wordt gevonden. Om 

steviger onderbouwde conclusies te kunnen trekken zijn echter meer 

onderzoeken nodig.  

3.1.3  Etniciteit 

Tevens hebben we gekeken naar de invloed van de etnische achtergrond van 

leerlingen op SES-verschillen in motivatie. Zijn SES-verschillen in motivatie 

bijvoorbeeld hetzelfde onder allochtone en autochtone leerlingen? Een beperkt 

aantal onderzoeken specificeert de etnische achtergrond van leerlingen 

wanneer ze kijken naar de relatie tussen SES en motivatie. Deze onderzoeken 

laten zien dat de relatie tussen SES en motivatie afhankelijk is van de etnische 

achtergrond van leerlingen. Twee Amerikaanse onderzoeken vinden allebei iets 

anders, de een vindt onder andere dat er alleen SES-verschillen zijn in 

motivatie onder de Europees-Amerikaanse leerlingen en niet onder de Afro-

Amerikaanse leerlingen, het andere onderzoek vindt dat de SES-verschillen niet 

afhankelijk zijn van de afkomst van de leerlingen (Fan e.a., 2012; Matthew, 

2001). Eén Nederlands onderzoek heeft gekeken of SES-verschillen in motivatie 

afhankelijk zijn van de afkomst van leerlingen (Andriessen e.a., 2006). Uit dit 

onderzoek komt naar voren dat er onder autochtone leerlingen geen relatie is 

tussen SES en intrinsieke motivatie (interesse en plezier in de lessen), maar 

onder Turkse en Marokkaanse leerlingen wel. Turkse en Marokkaanse 

leerlingen met een lagere SES blijken meer intrinsieke motivatie te hebben dan 

Turkse en Marokkaanse leerlingen met een hogere SES. 

Door het tekort aan onderzoeken kan er op dit moment geen conclusie worden 

getrokken over invloed van de etnische achtergrond van de leerlingen op SES-

verschillen in motivatie.  
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3.1.4 Prestatieniveau 

Veel onderzoek heeft aangetoond dat leerlingen die meer gemotiveerd zijn 

beter presteren (o.a. Else-Quest e.a, 2013; Hornstra e.a., 2012; Lepper e.a.,2005; 

Witkow & Fuligni, 2007). Zo blijkt bijvoorbeeld uit een Amerikaans onderzoek 

van Else-Quest en collega’s (2013) onder leerlingen van de middelbare 

schoolleeftijd dat verschillende motivatie aspecten (waarde die leerlingen aan 

wiskunde hechten, zelfconcept wat betreft wiskunde, en verwachtingen wat 

betreft wiskunde) de wiskunde prestatie voorspellen van leerlingen. Meer 

motivatie blijkt samen te hangen met betere wiskunde prestaties. In een 

Nederlands onderzoek dat naar de ontwikkeling van motivatie en prestaties 

kijkt van leerlingen in groep 5 en drie jaar later in groep 8, wordt gevonden dat 

een groei in motivatie samenhangt met een groei in prestaties (Hornstra e.a., 

2012). Maar is deze relatie tussen motivatie en prestaties hetzelfde voor 

leerlingen met een hogere en lagere SES? Je zou kunnen verwachten dat 

motivatie belangrijker is voor leerlingen met een lage SES, omdat zij mogelijk 

in sterkere mate een betere positie willen bereiken in de maatschappij dan 

leerlingen met een hoge SES. Er zijn weinig onderzoeken die dit verband 

hebben onderzocht. Uit een Nederlandse studie van Hornstra en collega’s 

(2012) blijkt dat de relatie tussen motivatie en prestaties afhankelijk is van de 

SES van een leerling. Er werd, in tegenstelling tot de net genoemde verwachting 

in, een sterker verband tussen leerdoelen en leesbegrip gevonden voor 

leerlingen met een hogere SES. Hornstra en collega’s (2013) vinden dezelfde 

uitkomsten wanneer ze kijken naar het cognitief zelfvertrouwen en prestaties 

van leerlingen. Uit een masterscriptie van Baaij (2011) blijkt daarentegen dat de 

relatie tussen cognitief zelfvertrouwen in rekenen en CITO-scores rekenen 

hetzelfde is voor leerlingen met een verschillende SES. Omdat er weinig 

onderzoek is gedaan naar de invloed van SES op de relatie tussen motivatie en 

prestaties kunnen hierover op dit moment geen conclusies worden getrokken. 

 

Conclusie    

Verschillen PO, VO en MBO leerlingen met een hogere en lagere SES in hun 

schoolse motivatie? 

Er zijn uit dit internationale en nationale literatuuronderzoek 41 studies naar 

voren gekomen (waaronder zeven Nederlandse studies) die informatie geven 

over SES-verschillen in motivatie. Over SES-verschillen in motivatie onder 

leerlingen van het MBO kunnen geen conclusies getrokken worden, omdat er 

slechts één onderzoek is gevonden dat uitgevoerd is onder MBO-leerlingen. Uit 
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het meeste internationale literatuuronderzoek komt naar voren dat leerlingen 

met een lagere of hogere SES evenveel intrinsieke en extrinsieke motivatie 

hebben. Dit werd zowel in het primair als voortgezet onderwijs gevonden. Uit 

een Nederlandse studie komen wel SES-verschillen in intrinsieke motivatie naar 

voren (Andriessen e.a., 2006). Het blijkt dat er voor de autochtone leerlingen 

geen relatie is tussen SES en intrinsieke motivatie, maar dat binnen de groep 

Turkse en Marokkaanse leerlingen geldt dat leerlingen met een lagere SES meer 

intrinsiek gemotiveerd zijn dan leerlingen met een hogere SES. Meer 

Nederlands onderzoek is gewenst om stevigere conclusies te kunnen trekken.  

Leerlingen met een hoge en lage SES lijken niet te verschillen in leer- en 

prestatiedoelen. Uit internationaal onderzoek komen daarnaast ook geen SES-

verschillen in cognitief zelfvertrouwen naar voren. In onderzoek in Nederland 

wordt dit wel gevonden. De enkele onderzoeken die hiernaar zijn uitgevoerd 

wijzen erop dat leerlingen met een hogere SES meer cognitief zelfvertrouwen 

hebben. Verder blijkt uit internationaal onderzoek in meerdere landen dat in 

19 van de 30 deelnemende landen leerlingen met een hogere SES meer cognitief 

zelfvertrouwen hebben in scheikunde. Internationaal en nationaal onderzoek  

waarin is gekeken naar het academisch zelfconcept van leerlingen, laat 

voornamelijk zien dat leerlingen met een hogere SES een positiever academisch 

zelfconcept hebben dan leerlingen met een lagere SES. De bevindingen dat 

leerlingen met een hogere SES meer cognitief zelfvertrouwen hebben en een 

positiever academisch zelfconcept, zouden verklaard kunnen worden vanuit de 

relatie tussen SES en prestaties op school. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 

leerlingen met een hogere SES beter presteren op school (bijv. Bouchley e.a., 

2010; Dumont e.a., 2012; Fredricks & Eccles, 2008). Leerlingen die beter 

presteren kunnen logischerwijs meer cognitief zelfvertrouwen hebben over hun 

kunnen in school en zichzelf ook positiever inschatten wat betreft hun 

vaardigheden en cijfers, vergeleken met leerlingen die minder goede prestaties 

hebben.  

3.2 De invloed van de etnische achtergrond van leerlingen op hun 
schoolse motivatie  

Onderzoek naar etnische verschillen in motivatie bij leerlingen is voornamelijk 

in de Verenigde Staten uitgevoerd. We maken onderscheid tussen minderheids- 

en meerderheidsgroepen, in plaats van niet-westers allochtone en autochtone 

leerlingen omdat dit voor de Amerikaanse situatie een beter passende 

aanduiding is. In Amerikaans onderzoek behoren tot de minderheidsgroepen 
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Afro-Amerikaanse, Latijns-Amerikaanse en Aziatische leerlingen. In Europees 

onderzoek worden de minderheidsgroepen aangeduid als niet-westers 

allochtone leerlingen. Er zijn in dit literatuuronderzoek in totaal 62 studies 

gevonden waaronder twee geschikte masterscripties. Van al deze studies is 60% 

uitgevoerd in de Verenigde Staten. Daarna volgt Nederland met 12 studies en 

twee masterscripties. De overige landen waar enkele of één onderzoek naar 

etnische verschillen in motivatie is gedaan zijn: Spanje, Duitsland, Australië, 

Canada, Engeland, Noorwegen en Zwitserland. Ruim de helft van de 

onderzoeken is uitgevoerd onder leerlingen in het voortgezet onderwijs. Bijna 

een kwart is uitgevoerd onder leerlingen in het primair onderwijs. Slechts drie 

onderzoeken zijn uitgevoerd onder studenten op het MBO. De overige 

onderzoeken (16%) zijn uitgevoerd bij leerlingen in zowel de basisschool- als 

middelbare schoolleeftijd. In Figuren 3.3 tot en met 3.7 zijn de bevindingen 

weergegeven van de invloed van de etnische achtergrond van een leerlingen op 

zijn/haar algemene en domeinspecifieke motivatie. Achter de 

motivatieconcepten staat weergegeven hoeveel onderzoeken vinden dat 

leerlingen van minderheidsgroepen ofwel even (=), minder (<) of meer (>) 

gemotiveerd zijn dan de leerlingen van de meerderheidsgroep.  

 

Intrinsieke motivatie, belang en extrinsieke motivatie 

Intrinsieke motivatie – Over het algemeen wordt er in de onderzoeken 

gevonden dat leerlingen behorende tot minderheidsgroepen meer intrinsieke 

motivatie hebben dan leerlingen van de meerderheidsgroep, of evenveel. Dit 

wordt gevonden voor zowel algemene als domeinspecifieke intrinsieke 

motivatie. Zo vinden onderzoeken dat Aziatische en Latijns-Amerikaanse 

leerlingen meer of evenveel intrinsieke motivatie hebben dan de 

meerderheidsgroep. Afro-Amerikaanse leerlingen hebben meer intrinsieke 

motivatie dan de meerderheidsgroep, zo wijzen de meeste onderzoeken uit. 

Bevindingen van Nederlands onderzoeken zijn dat Marokkaanse en Turkse 

leerlingen meer intrinsiek gemotiveerd zijn dan de autochtone leerlingen.11 

 

Belang van onderwijs - Over het algemeen wordt in onderzoek gevonden dat 

leerlingen van minderheidsgroepen meer belang hechten aan onderwijs dan 

leerlingen van de meerderheidsgroep. Onderzoek onder Aziatische, Afro-

                                                      

 
11  Artikelen (zie literatuurlijst): 2, 3, 14, 15, 16, 17, 28, 31, 32, 33, 36, 39, 50, 55, 56, 57, 

58, 60, 62, 66, 67, 70, 76, 77, 78, 81, 83. 
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Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse leerlingen laat zien dat zij evenveel of 

meer belang hechten aan onderwijs dan de meerderheidsgroep. De meeste 

Europese onderzoeken (waaronder ook Nederlands onderzoek) toont aan dat 

niet-westers allochtone leerlingen meer belang hechten aan onderwijs dan de 

meerderheidsgroep. Onderzoek dat kijkt naar domeinspecifieke motivatie, 

vindt andere resultaten. Deze onderzoeken vinden voornamelijk dat 

minderheidsgroepen (zowel Aziatische, Afro-Amerikaanse, Latijns-

Amerikaanse leerlingen en niet-westers allochtone leerlingen) evenveel belang 

hechten aan wiskunde/scheikunde/taal als de meerderheidsgroepen.
12
 

 

Extrinsieke motivatie – Er is weinig internationaal onderzoek dat gekeken heeft 

naar extrinsieke motivatie. Uit één onderzoek blijkt dat Latijns-Amerikaanse 

leerlingen evenveel extrinsieke motivatie hebben als Europees-Amerikaanse 

leerlingen. Onderzoek onder Aziatische leerlingen laat zien dat zij meer of 

evenveel extrinsieke motivatie hebben als leerlingen van de 

meerderheidsgroep. Onderzoek dat binnen Nederland is uitgevoerd lijkt erop 

te wijzen dat niet-westers allochtone leerlingen meer extrinsiek gemotiveerd 

zijn dan de autochtone leerlingen. Drie onderzoeken vinden deze uitkomst, 

alleen in een opgenomen masterscriptie wordt geen verschil gevonden.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

 
12 Artikelen (zie literatuurlijst): 3, 6, 8, 10, 11, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 38, 51, 54, 

55, 57, 66, 72, 79, 86. 
13 Artikelen (zie literatuurlijst): 33, 47, 50, 55, 66, 70, 77. 
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Figuur 3.3  Etnische verschillen in algemene motivatie – Intrinsieke motivatie, belang en 

extrinsieke motivatie

 

Figuur 3.4  Etnische verschillen in domeinspecifieke motivatie – Intrinsieke motivatie, 
belang en extrinsieke motivatie 

 
 
Doelen 

Leerdoelen – Internationaal en nationaal onderzoek laat over het algemeen zien 

dat leerlingen van minderheidsgroepen evenveel of meer gericht zijn op 

leerdoelen dan de meerderheidsgroep. Leerlingen van Aziatische, Afro-

Amerikaanse afkomst zijn evenveel of meer gericht op leerdoelen vergeleken 

met leerlingen van de meerderheidsgroep. Latijns-Amerikaanse leerlingen 

lijken evenveel gericht te zijn op leerdoelen als de leerlingen van de 

meerderheidsgroep. Uit onderzoek binnen Europa komen geen eenduidige 
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resultaten naar voren. Een Spaans onderzoek laat zien dat niet-westers 

allochtone leerlingen in Spanje evenveel gericht zijn op leerdoelen als de 

Spaanse leerlingen. Uit Noors onderzoek blijkt dat niet-westers allochtone 

leerlingen meer gericht zijn op leerdoelen dan de Noorse leerlingen. Twee 

Nederlandse onderzoeken vinden dat niet-westers allochtone leerlingen meer 

gericht zijn op leerdoelen dan autochtone leerlingen, terwijl een ander 

Nederlands onderzoek onder Nederlandse en Turkse leerlingen geen verschil 

vindt.
14
 

 

Prestatiedoelen en prestatie-vermijdende doelen – Voor Latijns-Amerikaanse, 

Afro-Amerikaanse en niet-westers allochtone leerlingen laten de meeste 

onderzoeken geen verschillen zien in gerichtheid op prestatiedoelen 

vergeleken met leerlingen van de meerderheidsgroep. Bij Aziatische leerlingen 

wijst onderzoek op zowel geen verschil, als dat zij meer gericht zijn op 

prestatiedoelen vergeleken met de meerderheidsgroep. Een onderzoek van 

Kuyper (2010) uit Nederland toont aan dat niet-westers allochtone leerlingen 

meer gericht zijn op prestatiedoelen dan autochtone leerlingen.
15
 

Leerlingen behorende tot de minderheidsgroepen blijken over het algemeen 

niet van de meerderheidsgroep te verschillen in de mate waarop zij gericht zijn 

op prestatie-vermijdende doelen.
16
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

 
14 Artikelen (zie literatuurlijst): 2, 18, 27, 30, 34, 37, 41, 47, 55, 63, 77, 81, 86. 
15 Artikelen (zie literatuurlijst): 2, 18, 30, 34, 47, 55, 63, 81, 86.   

16 Artikelen (zie literatuurlijst): 2, 18, 36, 63, 81, 86.  



39 

 

 

Figuur 3.5  Etnische verschillen in algemene motivatie - Doelen  
 

 
 

Verwachtingen 

Cognitief zelfvertrouwen – Internationaal onderzoek laat voornamelijk geen 

verschil zien tussen leerlingen van meerderheids- en minderheidsgroepen wat 

betreft cognitief zelfvertrouwen, terwijl Europees onderzoek laat zien dat 

leerlingen van minderheidsgroepen meer cognitief zelfvertrouwen hebben. 

Amerikaans onderzoek onder Afro-Amerikaanse leerlingen toont voornamelijk 

aan dat deze leerlingen net zoveel cognitief zelfvertrouwen hebben als 

Amerikaanse leerlingen. Onderzoek onder Latijns-Amerikaanse en Aziatische 

leerlingen laat zien dat zij of evenveel of minder algemeen cognitief 

zelfvertrouwen hebben. Wat betreft cognitief zelfvertrouwen op gebied van 

wiskunde/scheikunde wordt in onderzoek voornamelijk geen verschil 

gevonden voor Afro-Amerikaanse, Latijns-Amerikaanse en Aziatische 

leerlingen vergeleken met de meerderheidsgroep. Europees onderzoek, 

waaronder Nederlands, Engels en Spaans onderzoek, tonen allen aan dat niet-

westers allochtone leerlingen meer algemeen cognitief zelfvertrouwen hebben 

dan de leerlingen van de meerderheidsgroep. De resultaten van twee Europese 

onderzoeken naar domeinspecifiek zelfvertrouwen wijzen erop dat niet-

westers allochtone leerlingen evenveel zelfvertrouwen in taal/wiskunde hebben 

als de leerlingen van de meerderheidsgroep. Uit een Nederlandse 
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masterscriptie blijkt echter dat niet-westers allochtone leerlingen meer 

zelfvertrouwen in taal en rekenen hebben dan autochtone leerlingen.17 

 

Academisch zelfconcept – Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat 

minderheidsgroepen een even hoog of negatiever academisch zelfconcept 

hebben. Onderzoek geeft geen eenduidige resultaten als het gaat om 

verschillen in het academisch zelfconcept van Aziatische leerlingen vergeleken 

met leerlingen van de meerderheidsgroep. Er zijn drie onderzoeken gevonden 

die alle drie een andere uitkomst hebben. Onderzoek laat zowel geen verschil 

zien, als dat Aziatische leerlingen een positiever of negatiever zelfconcept 

hebben. Wat betreft domeinspecifiek zelfconcept, tonen de onderzoeken aan 

dat Aziatische leerlingen een even hoog zelfconcept in wiskunde/scheikunde 

hebben als de leerlingen van de meerderheidsgroep. Afro-Amerikaanse en 

Latijns-Amerikaanse leerlingen lijken een even hoog of een negatiever 

algemeen academisch zelfconcept en zelfconcept wat betreft 

wiskunde/scheikunde te hebben dan leerlingen van de meerderheidsgroep. 

Nederlandse onderzoeken vinden dat Marokkaanse, Turkse en Surinaamse 

leerlingen of een even hoog of een positiever academisch zelfconcept hebben 

vergeleken met autochtone leerlingen.18 
 
Figuur 3.6 Etnische verschillen in algemene motivatie – Verwachtingen 

                                                      

 
17 Artikelen (zie literatuurlijst): 2, 7, 8, 13, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 37, 41, 46, 49, 57, 

60, 66, 67, 68, 72, 73, 76, 86. 

18 Artikelen (zie literatuurlijst): 5, 8, 10, 14, 16, 22, 23, 26, 31, 46, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 

66, 70, 71, 73, 77, 79.  



41 

 

 

Figuur 3.7 Etnische verschillen in domeinspecifieke motivatie – Verwachtingen 

 

3.2.1  Geslacht 

In de komende paragrafen bekijken we wat de samenhang van verschillende 

achtergrondkenmerken is met etnische verschillen in motivatie. Het zou 

kunnen zijn dat de invloed van de etnische achtergrond van een leerling op 

zijn of haar motivatie niet hetzelfde is voor jongens en meisjes. Daarom is in 

dit literatuuronderzoek gekeken of de studies ook informatie geven over de 

samenhang van de etnische achtergrond met motivatie voor jongens en meisjes 

afzonderlijk. Zes onderzoeken geven hier meer informatie over. Zij vinden 

verschillende uitkomsten. In sommige onderzoeken wordt gevonden dat de 

relatie tussen etniciteit en motivatie niet afhankelijk is van het geslacht van de 

leerling (Chen & Pajares, 2010; Klassen, 2004). Andere onderzoeken vinden dat 

het geslacht wel invloed heeft op de relatie tussen etniciteit en motivatie 

(Brioners & Tabernero, 2012; Perry e.a., 2012; Shim e.a., 2008). Zij vinden 

bijvoorbeeld dat Afro-Amerikaanse en Europees-Amerikaanse jongens minder 

intrinsieke motivatie hebben dan Afro-Amerikaanse en Europees-Amerikaanse 

meisjes, terwijl Latijns-Amerikaanse meisjes minder intrinsieke motivatie 

hebben dan Latijns-Amerikaanse jongens (Briones & Tabernero, 2012). Een 

ander onderzoek vindt dat Latijns-Amerikaanse meisjes meer zelfvertrouwen 

in scheikunde hebben dan Latijns-Amerikaanse jongens, terwijl Europees-

Amerikaanse meisjes en jongens niet van elkaar verschillen (Perry e.a., 2012). 

Shim en collega’s (2008) vinden in hun onderzoek dat Afro-Amerikaanse 

jongens meer prestatiegericht zijn dan Afro-Amerikaanse meisjes in alle vier 

de leerjaren dat ze hen volgden, terwijl Europees-Amerikaanse jongens en 
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meisjes hier niet in verschillen. Alleen in het vierde jaar laten Europees-

Amerikaanse jongens een groei zien, dan zijn zij meer prestatiegericht dan de 

Europees-Amerikaanse meisjes.  

3.2.2  Onderwijssoort (primair, voortgezet, middelbaar beroepsonderwijs), 
leeftijd en ontwikkeling 

Om er achter te komen hoe de motivatie bij leerlingen van minderheidsgroepen 

en meerderheidsgroepen ontwikkelt en of eventuele etnische verschillen in 

motivatie groter worden, kleiner worden of gelijk blijven naarmate de 

leerlingen ouder worden, hebben we de onderzoeken bekeken die informatie 

geven over leerlingen uit verschillende leerjaren. De meeste studies zijn 

uitgevoerd onder leerlingen van de middelbare schoolleeftijd, namelijk 35 

studies. Veertien studies zijn uitgevoerd onder leerlingen van de 

basisschoolleeftijd en slechts 3 studies zijn uitgevoerd onder MBO-studenten. 

Elf studies zijn uitgevoerd onder leerlingen van de basisschool- en middelbare 

schoolleeftijd (dit betreft voornamelijk Amerikaanse onderzoeken onder 

leerlingen van de middle school ofwel junior high school). Een vergelijking van 

de onderzoeken wijst uit dat in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs 

dezelfde verschillen in motivatie tussen leerlingen van minderheidsgroepen en 

meerderheidsgroepen worden gevonden. Omdat er slechts drie studies onder 

MBO leerlingen zijn uitgevoerd hebben we deze niet meegenomen in deze 

vergelijking. Twee van deze studies zijn in Nederland uitgevoerd en wijzen 

erop dat niet-westers allochtone MBO leerlingen meer gemotiveerd zijn dan 

autochtone MBO leerlingen. Zij laten namelijk zien dat niet-westers allochtone 

leerlingen meer intrinsiek gemotiveerd zijn, een hogere perceptie hebben van 

hun competentie, en meer waarde hechten aan school in vergelijking met de 

autochtone leerlingen (Elffers e.a., 2011; Pat-El e.a., 2012).  

Er zijn slechts enkele onderzoeken geweest waarin leerlingen uit verschillende 

leerjaren met elkaar zijn vergeleken. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn 

uiteenlopend, namelijk zowel dat etnische verschillen minder worden door de 

jaren heen (Friedel e.a., 2010; Fredericks & Eccles, 2008; Lepper e.a., 2005), dat 

de verschillen groter worden (Briones & Tabernero, 2012), en dat de 

ontwikkeling in motivatie door de jaren heen hetzelfde is voor leerlingen van 

de minderheids- en meerderheidsgroep (Brown & Leaper, 2010). Er zijn ook 

enkele onderzoeken geweest die naar de ontwikkeling van motivatie bij 

leerlingen door de jaren heen hebben gekeken. Ook hier vinden onderzoeken 

verschillende uitkomsten, namelijk dat de etnische verschillen in motivatie 

tussen leerlingen groter worden (Hornstra e.a., 2012), dat ze gelijk blijven 



43 

 

 

(Bouchey e.a., 2010; Wang & Eccles, 2012), en dat ze verminderen (Fredericks & 

Eccles, 2008). Samenvattend zijn de resultaten niet eenduidig, waardoor er 

geen conclusie kan worden getrokken over de vraag of etnische verschillen 

groeien of verminderen naarmate de leerlingen ouder worden. Meer 

verdiepende studies zijn nodig om te onderzoeken hoe etnische verschillen 

zich ontwikkelen in de jaren binnen het onderwijs.  

3.2.3  Generatiestatus 

Etnische verschillen in motivatie kunnen afhankelijk zijn van de mate van 

acculturatie van immigranten. Zo zou het kunnen zijn dat etnische verschillen 

in motivatie verminderen wanneer leerlingen met een andere etnische 

achtergrond langere tijd in de nieuwe samenleving wonen. De verwachting is 

dan dat de motivatieverschillen tussen autochtone leerlingen en leerlingen die 

behoren tot de tweede en derde generatie immigranten minder zijn dan tussen 

autochtone leerlingen en leerlingen die behoren tot de eerste generatie van 

immigranten. Er zijn echter maar enkele studies die de generatie status van 

leerlingen hebben opgenomen in hun onderzoek19. In geen van deze studies is 

de invloed van de generatiestatus van leerlingen op etnische verschillen in 

motivatie onderzocht, daarom kunnen er geen conclusies getrokken worden 

over de invloed van de generatiestatus van leerlingen.  

3.2.4  Prestatieniveau 

Als laatste hebben we gekeken of de relatie tussen motivatie en prestaties even 

sterk is voor leerlingen van verschillende etnische achtergronden. Zoals in 

paragraaf 3.1.4 vermeld, blijkt uit onderzoek dat leerlingen met meer motivatie 

beter presteren, maar geldt dit voor zowel leerlingen uit minderheidsgroepen 

als leerlingen uit meerderheidsgroepen? In iets meer dan de helft van de 

studies wordt gevonden dat de relatie tussen motivatie en prestatie voor 

leerlingen van minderheids- en meerderheidsgroepen vergelijkbaar is (Baaij, 

2011; Downey e.a., 2009; Else-Quest e.a., 2013; Goes, 2009; Hornstra e.a., 2012; 

Klassen, 2004; Lepper e.a., 2005; Stevens e.a., 2004; Witkow & Fuligni, 2007). De 

andere studies vinden echter wel dat de relatie tussen motivatie en prestaties 

verschillend is voor leerlingen van minderheids- en meerderheidsgroepen. In 

een aantal van deze onderzoeken zijn de resultaten ten gunste van de 

minderheidsgroepen. Zo vinden twee onderzoeken dat een positiever 

                                                      

 
19  Andriessen e.a., 2006; Den Brok e.a., 2010; Else-Quest e.a., 2013; Fuligni e.a., 2005; 

Gillen-O’Neel e.a., 2011; Pat-El e.a., 2012; Witkow & Fuligini, 2007 
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zelfconcept geassocieerd is met betere prestaties voor Aziatische leerlingen, 

maar niet voor de meerderheidsgroep (Asawaka, 2001; Klassen, 2004). Uit een 

onderzoek van Edman en Brazil (2008) komt naar voren dat meer cognitief 

zelfvertrouwen gerelateerd is aan betere prestaties voor Aziatische leerlingen 

en Latijns-Amerikaanse leerlingen, maar niet voor Europees-Amerikaans en 

Afro-Amerikaanse leerlingen. Guthrie e.a. (2009) vinden daarentegen ook voor 

Afro-Amerikaanse leerlingen dat dat meer cognitief zelfvertrouwen 

samenhangt met betere prestaties en vinden dit niet voor leerlingen van de 

meerderheidsgroep. Ander onderzoek laat zien dat de resultaten ten gunste 

van de meerderheidsgroep zijn. Zo vinden Shernoff en Schmidt (2008) dat 

meer betrokkenheid onder leerlingen van de meerderheidsgroep samenhangt 

met betere prestaties, terwijl dit voor de leerlingen van de minderheidsgroep 

geassocieerd is met slechtere prestaties. Guthrie e.a. (2009) vinden dat meer 

intrinsieke motivatie geassocieerd is met betere prestaties onder leerlingen van 

de meerderheidsgroep, maar niet onder leerlingen van de minderheidsgroep. 

Thijs en Verkuyten (2008) vinden dat meer cognitief zelfvertrouwen in verband 

staat tot betere prestaties, maar dat dit effect sterker is voor autochtone 

leerlingen vergeleken met Turkse en Marokkaanse leerlingen.  

We vinden dus geen eenduidige resultaten wanneer het gaat om verschillen in 

de relatie tussen motivatie en prestatie voor leerlingen van verschillende 

etnische achtergronden. We lijken voorzichtig te mogen concluderen dat 

motivatie voor alle leerlingen een belangrijke voorspeller is voor prestaties, 

ongeacht de achtergrond van leerlingen. 

 
Conclusie  

Zijn er etnische verschillen in motivatie onder leerlingen in het PO, VO en MBO? 

Er zijn uit het internationale en nationale literatuuronderzoek 62 studies naar 

voren gekomen (waaronder 14 Nederlandse studies) die informatie geven over 

etnische verschillen in motivatie. Over etnische verschillen in motivatie onder 

leerlingen van het MBO kunnen geen eenduidige conclusies getrokken worden, 

omdat er slechts drie onderzoeken zijn gevonden die uitgevoerd zijn onder 

MBO leerlingen. De twee Nederlandse onderzoeken in het MBO vinden dat niet-

westers allochtone MBO leerlingen meer gemotiveerd zijn dan autochtone MBO 

leerlingen.  

De volgende conclusies betreffen leerlingen in het basisonderwijs en voorgezet 

onderwijs. Over het algemeen komt uit de internationale en nationale 

onderzoeken naar voren dat leerlingen van minderheidsgroepen meer 
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gemotiveerd zijn dan of evenveel gemotiveerd zijn als leerlingen van de 

meerderheidsgroep. Wat betreft intrinsieke en extrinsieke motivatie zijn de 

bevindingen van Nederlands onderzoek dat Marokkaanse en Turkse leerlingen 

meer intrinsiek en extrinsiek gemotiveerd zijn dan autochtone leerlingen. 

Zowel nationaal als internationaal onderzoek naar het belang dat leerlingen 

aan onderwijs hechten, laat voornamelijk zien dat leerlingen van 

minderheidsgroepen meer waarde hechten aan school dan leerlingen van de 

meerderheidsgroep. Deze bevinding passen bij de ‘immigrant optimism’ 

hypothese, waarbij verondersteld wordt dat migrantenouders en hun kinderen 

sterk geloof hebben in de instrumentele waarde van onderwijs voor 

maatschappelijk succes in de toekomst, die gekoppeld is aan de 

onderwijsprestaties van de kinderen (Andriessen & Phalet, 2003). Onderzoek 

laat namelijk zien dat ouders van leerlingen behorende tot 

minderheidsgroepen, meer dan de ouders van leerlingen behorende tot de 

meerderheidsgroep, een mobiliteitsoriëntatie hebben (bijv. Van der Veen, 

2003). Dit wil zeggen dat ouders verwachten dat hun kinderen een hoog 

onderwijsniveau behalen om een beter positie te bereiken in de maatschappij. 

Onderzoek dat kijkt naar domeinspecifieke motivatie vindt andere resultaten. 

Deze onderzoeken vinden voornamelijk dat minderheidsgroepen evenveel 

belang hechten aan wiskunde/scheikunde/taal als de meerderheidsgroepen. 

Deze bevinding past binnen de ‘immigrant optimism’ hypothese, aangezien de 

ouders en leerlingen behorende tot minderheidsgroepen belang hechten aan de 

waarde van school in het algemeen om vooruit te kunnen komen in de 

maatschappij, in plaats van aan een specifiek vak als wiskunde of scheikunde.  

Onderzoek naar de leer- en prestatiedoelen van leerlingen, laat over het 

algemeen zien dat leerlingen van minderheidsgroepen evenveel of meer gericht 

zijn op leerdoelen dan de meerderheidsgroep en evenveel gericht zijn op 

prestatiedoelen. De enige Nederlandse studie naar dit onderwerp in dit 

literatuuronderzoek toont aan dat niet-westers allochtone leerlingen meer 

gericht zijn op prestatiedoelen dan autochtone leerlingen (Kuyper, 2010). Uit 

Amerikaans onderzoek blijkt voornamelijk dat er geen verschil is tussen het 

cognitief zelfvertrouwen van leerlingen van de minderheidsgroepen en de 

meerderheidsgroep. Onderzoeken die in Europa – waaronder Nederland – zijn 

uitgevoerd, laten allemaal zien dat leerlingen van de minderheidsgroepen meer 

algemeen cognitief zelfvertrouwen hebben. Wat betreft het academisch 

zelfconcept van leerlingen vindt Amerikaans onderzoek dat leerlingen van de 

minderheidsgroepen een even hoog of negatiever academisch zelfconcept 
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hebben. Nederlandse onderzoeken vinden daarentegen dat Marokkaanse, 

Turkse en Surinaamse leerlingen een even hoog of positiever academisch 

zelfconcept hebben dan autochtone leerlingen. De bevindingen van Europees 

onderzoek dat leerlingen behorende tot minderheidsgroepen meer cognitief 

zelfvertrouwen hebben en een positiever academisch zelfconcept hebben, 

passen ook bij de hiervoor besproken mobiliteitsoriëntatie onder ouders van 

minderheidsgroepen. De hoge verwachtingen van ouders kunnen namelijk hun 

weerslag hebben op het cognitief zelfvertrouwen en academisch zelfbeeld van 

de leerlingen. Dat in Amerikaans onderzoek deze uitkomsten niet worden 

gevonden, zou te maken kunnen hebben met de zogenaamde ‘attitude-

prestatie paradox’ waarover in de literatuur over Afro-Amerikaanse leerlingen 

in de Verenigde Staten gesproken wordt (Andriessen & Phalet, 2003). Deze 

paradox houdt in dat leerlingen van minderheidsgroepen niet handelen naar 

hun grote ambities vanwege twijfels over de toekomstige opbrengst van hun 

inzet op school in een maatschappij waarin zij zichzelf benadeeld voelen.  
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4 De rol van de docent bij het motiveren van 
verschillende groepen leerlingen (Liselotte Dikkers 
& Ineke van der Veen)  

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de onderzoeken over de invloed van 

de docent op de motivatie en prestaties van leerlingen besproken. Hierbij is 

gezocht naar onderzoeken die verschillen tussen groepen leerlingen hebben 

onderzocht (etniciteit, SES, hoog/laagpresteerders). Het aantal onderzoeken 

hiernaar is schaars. In totaal zijn er acht internationale en drie nationale 

onderzoeken gevonden die aansloten bij de criteria. Deze artikelen gingen 

voornamelijk over verschillen naar etniciteit (12 artikelen). Over verschillen 

naar SES zijn nauwelijks artikelen gevonden (drie artikelen). Dit betekent dat 

hier erg weinig over is geschreven. Over verschillen naar prestatieniveau 

vonden we geen enkel artikel dat aan de criteria voldeed. Aan het eind van de 

paragraaf over effecten van autonomie-ondersteuning op leerlingen met 

verschillende prestatieniveaus hebben we daarom twee artikelen beschreven 

die net niet aan de criteria voldeden. Daar is ook een ander artikel beschreven 

dat het vermelden waard was, maar eveneens net niet aan de criteria voldeed. 

De gegevens in de onderzoeken zijn voornamelijk afkomstig van de leerlingen. 

Het betrof meestal vragenlijsten afgenomen bij de leerlingen. Eén keer was de 

docent de primaire bron en één keer was de onderzoeker dit. Paragraaf 4.1 

bevat de resultaten over autonomie-ondersteuning en paragraaf 4.2 de 

resultaten over een leer- versus prestatiegerichte aanpak van de docent. 
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4.1 Resultaten over autonomie-ondersteuning door de docent bij het 
lesgeven 

We vonden in totaal zeven studies over autonomie-ondersteuning die we in 

deze paragraaf bespreken. Drie studies gaan over de mate van controle die 

door de docent wordt uitgeoefend bij het lesgeven. Bij een hoge mate van 

controle wordt bijvoorbeeld door de docent geen ruimte gegeven voor keuzes 

of eigen meningen van leerlingen. Hoe hoger de controle, hoe minder de 

autonomie van leerlingen ondersteund wordt. Een hoge mate van controle 

wordt in de literatuur benoemd als aspect van ‘dwang’, de tegenhanger van 

autonomie-ondersteuning. Ook straf geven en leerlingen zich slecht laten 

voelen, vallen daar onder. Eén studie heeft dit laatstgenoemde aspect 

onderzocht. Een andere studie ging over het aanmoedigen van leerlingen om 

zelfstandig te denken en twee studies betroffen het tijdens de les aansluiten 

bij de belevingswereld van leerlingen door de docent. Soms is in de studies een 

vrij brede definitie van controle gehanteerd, waardoor het soms niet goed 

mogelijk is om een duidelijk onderscheid te maken met (op het oog) verwante 

begrippen als structuur bieden. Hier wordt in het volgende hoofdstuk (5) 

dieper op in gegaan.  

In deze paragraaf bespreken we eerst de resultaten over verschillen tussen de 

onderscheiden groepen in autonomie-ondersteuning door de docent (ervaren 

door de leerling) en vervolgens verschillen tussen groepen in de relatie van een 

autonomie-ondersteunende aanpak met motivatie en prestaties.  

 

Verschillen tussen groepen leerlingen in (ervaren) autonomie-

ondersteuning 

Eerst is gekeken of er verschillen zijn in (ervaren) autonomie-ondersteuning 

voor verschillende groepen leerlingen. We vonden twee Nederlandse studies die 

hieraan aandacht hebben besteed.  

In een Nederlands onderzoek in het basisonderwijs is gekeken of leerkrachten 

op een andere manier lesgeven aan leerlingen die risicokenmerken hebben 

(bijvoorbeeld laagpresteerders, lage motivatie, een minder gunstige 

achtergrond (waaronder een andere etniciteit en lage SES) of gedrags-

problemen) (Hornstra e.a., in druk). Uit de interviews met leerkrachten van 

groep 8 bleek dat leerkrachten hun lesstijl over het algemeen aanpassen aan de 

leerlingen. Zij gebruikten bij leerlingen met risicokenmerken sneller een 

controlerende stijl dan een autonomie-ondersteunende lesstijl. Zij gaven aan 

dat risicoleerlingen een autonomie-ondersteunende manier van lesgeven niet 
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aan kunnen. Alle leerkrachten zeiden dat risicoleerlingen structuur nodig 

hebben. Ondanks dat structuur op een autonomie-ondersteunende en op een 

controlerende manier geboden kan worden, leken leerkrachten controle vaak te 

gebruiken om structuur te bieden (Hornstra e.a., in druk). 

Uit Nederlands onderzoek in het voortgezet onderwijs kwam naar voren dat 

Turkse en Marokkaanse leerlingen van de eerste en tweede generatie meer 

autonomie-ondersteuning ervoeren dan autochtone leerlingen (Den Brok e.a., 

2010). Er werd in dit onderzoek gekeken naar de mate van controle van de 

docent over wat er in de klas gebeurt. Het betrof hier een wat breder concept 

dan alleen autonomie-ondersteuning. Een hoge mate van controle werd 

gemeten als een hoge mate van striktheid (kinderen moeten stil zijn, zich aan 

regels houden), veel leiderschap (de docent organiseert, heeft de leiding, 

bepaalt procedures en de klassituatie), een lage mate van vrijheid voor 

leerlingen (nauwelijks gelegenheid geven voor zelfstandig werken, geen 

verantwoordelijkheid geven) en een lage mate van onzekerheid bij de docent 

(de docent treedt op de voorgrond, geeft fouten niet toe, verontschuldigt zich 

niet/nauwelijks). Een hoge mate van controle betekent hier weinig autonomie-

ondersteuning. Het in dit onderzoek gemeten concept is vrij breed en kan ook 

structuur bieden omvatten. Het is belangrijk om op te merken dat in deze 

studie percepties van leerlingen gemeten werden die mogelijk afhangen van 

hun eigen referentiekader.  

 

Autonomie-ondersteuning en motivatie 

Vervolgens is gekeken naar de invloed van autonomie-ondersteuning van de 

docent op de motivatie van verschillende groepen leerlingen. Dergelijk 

onderzoek is verschillende keren gedaan en de resultaten van deze 

onderzoeken zijn uiteenlopend.  

In de Verenigde Staten is door een groep onderzoekers gekeken of een 

autonomie-ondersteunende of controlerende context bij een schrijfopdracht 

zorgde voor verschil in intrinsieke motivatie (Gutman & Sulzby, 2000). Dit 

onderzoek werd uitgevoerd onder Afro-Amerikaanse leerlingen met een 

voornamelijk lage SES in de kleuterklas (kindergarten). In de autonomie-

ondersteunende context kregen de leerlingen onder andere keuzes, werden 

‘waarom’-vragen gesteld en werd informerende (in plaats van controlerende) 

begeleiding gegeven. In de controlerende context liet de onderzoeker onder 

andere zien hoe een stap in een opdracht moest worden genomen, werden de 

keuzes van leerlingen beperkt en werden de prestaties van het kind 
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gecorrigeerd. Hieruit kwam naar voren dat leerlingen in de autonomie-

ondersteunende context meer interesse hadden in de schrijfopdracht dan 

wanneer zij in de controlerende omgeving waren. Ook bleek de volgorde 

waarin leerlingen zich in een autonomie-ondersteunende of controlerende 

context bevonden van invloed te zijn op de intrinsieke motivatie. Leerlingen die 

eerst een autonomie-ondersteunende en vervolgens een controlerende aanpak 

kregen, maakten meer opmerkingen of stelden meer vragen dan leerlingen die 

eerst een controlerende en vervolgens een autonomie-ondersteunende aanpak 

kregen (Gutman & Sulzby, 2000). 

In een ander onderzoek onder Afro-Amerikaanse leerlingen met vooral een lage 

SES (Tucker e.a., 2002) wordt geconcludeerd dat autonomie-ondersteuning (de 

mate waarin leerlingen worden aangemoedigd om zelfstandig te denken) door 

de docent een positieve voorspeller is van de betrokkenheid (algemeen 

schoolwelzijn, waarde van school en inzet) van leerlingen in de groepen 3-8 

van het PO (grade 1-6). Dit betekent dat hoe meer autonomie-ondersteuning 

deze leerlingen ontvangen, hoe beter hun betrokkenheid is. Dit gold niet voor 

Afro-Amerikaanse leerlingen in het VO (grade 7-12) . Hier werd geen relatie 

gevonden tussen autonomie-ondersteuning en betrokkenheid (Tucker e.a., 

2002). 

In de Verenigde Staten is ook onderzoek gedaan naar de invloed van onder 

andere de keuzevrijheid (de mate waarin leerlingen vinden dat zij 

mogelijkheden krijgen om mee te beslissen over opdrachten in de klas en het 

schoolbeleid, en in hoeverre leerlingen in de klas met discussies mee mogen 

doen) en het aansluiten bij de belevingswereld (opdrachten die onder andere 

aansluiten bij de persoonlijke interesses van de leerlingen en die niet alleen 

worden gedaan om te voldoen aan de eisen van de school) op de intrinsieke 

motivatie en het cognitief zelfvertrouwen (Wang & Eccles, 2012). In dit 

onderzoek werd onderscheid gemaakt tussen Europees-Amerikaanse en Afro-

Amerikaanse leerlingen in het VO (middle school grade 7 en 8). De resultaten 

voor de etnische groepen waren gelijk. Keuzevrijheid bleek beide vormen van 

motivatie niet te voorspellen. Daarentegen bleek het aansluiten bij de 

belevingswereld wel de beide vormen van motivatie te voorspellen. Hoe meer 

bij de belevingswereld werd aangesloten, hoe hoger de intrinsieke motivatie en 

de verwachting over het eigen kunnen (Wang & Eccles, 2012). 

Een ander onderzoek onder Europees-Amerikaanse en Afro-Amerikaanse 

leerlingen heeft de invloed van negatieve feedback (bijvoorbeeld standjes geven 

of de leerling zich slecht laten voelen) op de intrinsieke motivatie en 
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leeroriëntatie van leerlingen in het PO (middle school grade 6) onderzocht 

(Wentzel, 2002). Dit kan worden gezien als tegenhanger van autonomie-

ondersteuning. Hieruit bleek dat negatieve feedback geen invloed had op de 

intrinsieke motivatie en leeroriëntatie van leerlingen. Ook kwamen hierin geen 

verschillen tussen Europees Amerikaanse en Afro-Amerikaanse leerlingen naar 

voren. 

Naast onderzoek uit de Verenigde Staten, zijn er twee onderzoeken uit 

Nederland die relevant zijn voor onze studie. Eén onderzoek richtte zich onder 

andere op de invloed van authentiek leren op de motivatie van leerlingen in het 

PO (Hornstra e.a., 2014). Authentiek leren betekent dat de lesstof aan de 

belevingswereld van de leerling wordt gekoppeld en dat leerlingen 

onderwerpen mogen inbrengen. Dit onderzoek werd uitgevoerd onder 

leerlingen met verschillende etnische achtergronden en verschillende SES. Er 

werden verschillende vormen van motivatie meegenomen (namelijk 

leeroriëntatie, cognitief zelfvertrouwen en inzet voor school). Ongeacht de 

etnische achtergrond (autochtoon of niet-westers allochtoon) bleek dat 

leerlingen een sterkere leeroriëntatie hadden wanneer er meer authentiek leren 

plaatsvond. Echter, bij meer authentiek leren bleken leerlingen in groep 7 een 

negatieve ontwikkeling in de leeroriëntatie door te maken. Dit betekent dat 

toen er in groep 7 na een periode opnieuw een meting werd gedaan, meer 

authentiek leren bij de eerste meting samenhing met minder leeroriëntatie bij 

de tweede meting. Deze ontwikkeling gold ook voor leerlingen met een 

gemiddelde SES. Bij leerlingen met een lage en hoge SES was er geen 

(significante) relatie tussen authentiek leren en leeroriëntatie op een van de 

meetmomenten (Hornstra e.a., 2014). 

Bovendien werd in dit onderzoek gekeken of authentiek leren samenhing met 

het cognitief zelfvertrouwen van leerlingen. Cognitief zelfvertrouwen houdt het 

vertrouwen in dat een leerling heeft in het kunnen volbrengen van een schoolse 

taak. Het bleek dat er geen verschillen waren tussen niet-westers allochtone en 

autochtone leerlingen. Meer authentiek leren zorgde voor meer cognitief 

zelfvertrouwen. Dit gold ook voor leerlingen met een lage of gemiddelde SES. 

Bij leerlingen met een hoge SES bleek er geen relatie te zijn tussen authentiek 

leren en cognitief zelfvertrouwen. Verder bleek er voor leerlingen met een lage 

en gemiddelde SES een lagere groei te zijn in cognitief zelfvertrouwen in groep 

7 wanneer er veel authentiek leren op het eerste meetmoment was (Hornstra 

e.a., 2014). 
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In een ander Nederlands onderzoek is onderzocht wat de invloed is van de 

mate van controle van de docent over wat er in de klas gebeurt op de 

intrinsieke motivatie voor wiskunde op de middelbare school (Den Brok e.a., 

2010). Hieruit kwam naar voren dat Turkse, Marokkaanse en Surinaamse 

leerlingen van de tweede generatie meer motivatie voor wiskunde hadden bij 

meer controle in de klas. Echter, dit gold niet voor Turkse en Marokkaanse 

leerlingen van de eerste generatie en voor autochtone leerlingen. Bij hen was 

geen relatie tussen de mate van controle van de docent over wat er in de klas 

gebeurt en de motivatie voor wiskunde van de leerlingen (Den Brok e.a., 2010). 

 

Autonomie-ondersteuning en prestaties 

Naast onderzoek naar de motivatie van leerlingen, is er ook onderzoek gedaan 

naar de invloed van autonomie-ondersteuning door de docent op de prestaties 

van leerlingen voor het vak dat de docent geeft. Afro-Amerikaanse leerlingen in 

een autonomie-ondersteunende context toonden meer ontluikende 

schrijfvaardigheden dan de leerlingen in de controlerende context, zoals het 

gebruik van tekenen, krabbelen en eigen spelling (Gutman & Sulzby, 2000). Een 

ander onderzoek in de Verenigde Staten laat zien dat negatieve feedback geen 

invloed heeft op de prestaties van de leerlingen voor dat vak (Wentzel, 2002). 

In Nederland kwam naar voren dat meer controle van de docent over wat er in 

de klas gebeurt, samenhangt met hogere prestaties voor wiskunde bij Turkse 

en Surinaamse leerlingen van de tweede generatie. Aan de andere kant zorgde 

meer controle van de docent over wat er in de klas gebeurt voor Nederlandse 

en Marokkaanse leerlingen van de eerste en tweede generatie juist voor lagere 

prestaties voor wiskunde. Voor Turkse leerlingen van de eerste generatie werd 

er geen relatie gevonden tussen de mate van controle en de wiskundeprestaties 

(Den Brok e.a., 2010). Ook in een ander Nederlands onderzoek werd gekeken 

naar de invloed van autonomie-ondersteuning op de prestaties van leerlingen 

(Hornstra e.a., 2014). Authentiek leren in groep 8 bleek negatief samen te 

hangen met rekenprestaties van niet-westers allochtone leerlingen. Bij 

autochtone leerlingen werd er geen relatie gevonden tussen authentiek leren en 

de rekenprestaties. Bovendien werd in dit onderzoek gevonden dat authentiek 

leren in groep 7 bij leerlingen met een lage SES negatief samenhing met de 

rekenprestaties in groep 7. Dit gold niet voor leerlingen met een gemiddelde of 

hoge SES. Bij hen werd geen relatie gevonden tussen authentiek leren en de 

rekenprestaties (Hornstra e.a., 2014). 
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Enkele overige interessante onderzoeken 

Helaas werden er weinig studies gevonden die voldeden aan onze criteria. Er 

was een aantal studies dat niet door deze selectie heen kwam, maar die wel de 

moeite waard zijn om te benoemen. Deze studies en de resultaten hiervan 

zullen dan ook kort beschreven worden. 

Een van de onderzoeken heeft gekeken naar de betrokkenheid van leerlingen in 

het VO (Park e.a., 2012). Hierbij wordt betrokkenheid (‘engagement’) 

gedefinieerd als interesse, concentratie en plezier, wat voor de literatuurreview 

te breed was. Dit onderzoek is wel interessant om nog te bespreken, omdat het 

onder andere over hoog- en laagpresteerders gaat. Wanneer de leeromgeving 

autonomie-ondersteunend was, waren leerlingen meer betrokken dan bij een 

niet autonomie-ondersteunende omgeving. Hierbij werden geen verschillen 

gevonden tussen Afro-Amerikaanse, Latijns-Amerikaanse en Europees-

Amerikaanse leerlingen of tussen hoog- en laagpresteerders (Park e.a., 2012).  

In de Verenigde Staten is onderzoek gedaan naar de relatie tussen 

probleemgestuurd leren en prestaties van leerlingen (Doppelt e.a., 2008). 

Probleemgestuurd leren is breder dan autonomie-ondersteuning, maar bevat 

hier wel veel kenmerken van. Het onderzoek is nog wel interessant, omdat het 

onder andere over hoog- en laagpresteerders en leerlingen met verschillende 

SES gaat. Bij probleemgestuurd leren staan de leerlingen centraal. Leerlingen 

krijgen in groepjes een probleem voorgelegd dat zij moeten oplossen. In dit 

geval ging het om een technisch project dat op twee middelbare schoolklassen 

in het VO (middle school grade 8) werd uitgevoerd: in een klas met 

laagpresteerders en in een klas met hoogpresteerders. De prestaties van Afro-

Amerikaanse leerlingen en leerlingen met een lage SES gingen meer vooruit dan 

de prestaties van andere leerlingen. De prestaties van hoogpresteerders op een 

kennistoets gingen meer vooruit dan de prestaties van de laagpresteerders. 

Echter, de prestaties van laagpresteerders werden door leeftijdsgenoten en 

docenten hoger beoordeeld dan de prestaties van hoogpresteerders (Doppelt 

e.a., 2008). 

Ook in Nederland is nog een interessant onderzoek gedaan dat het vermelden 

waard is. Hierin werd onderzocht wat de invloed is van een actieve 

leeromgeving op de academische betrokkenheid (gedragsmatig en emotioneel 

betrokken) van leerlingen in het PO (Opdenakker & Minnaert, 2011). Een actieve 

leeromgeving betekende een omgeving waarin actief leren werd bevorderd 

(bijvoorbeeld dat voorbeelden van leerlingen in de les worden gebruikt) en 

werd gedifferentieerd in groepen. Hiermee bevat een actieve leeromgeving 
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aspecten van autonomie-ondersteuning, maar was het voor de reviewstudie te 

breed gedefinieerd. Het onderzoek is alsnog relevant om mee te nemen, onder 

andere omdat het onderzoek in Nederland is uitgevoerd. Een actieve 

leeromgeving bleek de academische betrokkenheid te beïnvloeden (15% van de 

academische betrokkenheid van leerlingen werd verklaard door een actieve 

leeromgeving). Er werden geen verschillen ontdekt tussen leerlingen met 

verschillende etnische achtergronden (echter, slechts 12% van de leerlingen had 

een niet-Nederlandse achtergrond) (Opdenakker & Minnaert, 2011). 

 

Conclusie 

We vonden nauwelijks studies over de mate waarin docenten een autonomie-

ondersteunende aanpak variëren naar achtergrondkenmerken van de 

leerlingen. De twee studies die we vonden lieten geen eenduidige resultaten 

zien, maar suggereren wel dat docenten hun aanpak aanpassen aan de 

leerlingen. We vonden vrij weinig studies die relevant waren voor onze 

literatuurreview naar de effecten van autonomie-ondersteuning door docenten 

op leerlingen met verschillende prestatieniveaus, SES en etnische achtergrond. 

Met betrekking tot SES en prestaties zijn er te weinig studies gedaan om 

conclusies te kunnen trekken. Alleen over verschillen naar etnische herkomst 

waren er wat meer studies. Grafiek 4.1 vat de resultaten over effecten van 

autonomie-ondersteuning op de motivatie en prestaties van leerlingen uit 

etnische minderheidsgroepen samen.20 In de meeste studies werd een positief 

verband gevonden tussen autonomie-ondersteuning door de docent en 

motivatie. Vier van de zes studies maakten een vergelijking met de 

meerderheidsgroep (autochtone leerlingen of Europees-Amerikaanse 

leerlingen). De meeste studies (3 van de 4) vonden geen verschillen tussen 

leerlingen uit de meerderheidsgroep en leerlingen uit etnische 

minderheidsgroepen. De samenhang tussen autonomie-ondersteuning met 

prestaties is wisselend. Drie van de vier studies maakten een vergelijking met 

de meerderheidsgroep: in één studie werden dezelfde, in een andere studie 

soms andere resultaten en in de derde studie werden andere resultaten 

gevonden.  

                                                      

 
20  Het betreft hier alleen resultaten van cross-sectioneel onderzoek, dus onderzoek 

uitgevoerd op één meetmoment. In één studie (Hornstra e.a., 2014) werden de relaties 

eveneens longitudinaal onderzocht en dat leverde andere resultaten op, namelijk niet 

een positieve maar negatieve samenhang met de ontwikkeling in motivatie.  
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Grafiek 4.1 Effecten van autonomie-ondersteuning op de motivatie en prestaties van 

etnische minderheidsgroepen21 

 

4.2 Resultaten over de doeloriëntatie van de docent bij het lesgeven 

In deze literatuurreview maken we onderscheid tussen een prestatiegerichte 

aanpak, waarin prestaties van leerlingen onderling worden vergeleken en hoge 

cijfers worden beloond en een leergerichte aanpak, waarbij prestaties worden 

beoordeeld op basis van getoonde inzet en de mate waarin een leerling vooruit 

is gegaan ten opzichte van zijn of haar eerdere prestaties. We vonden alleen 

onderzoeken over effecten op motivatie en prestaties van een leergerichte 

aanpak die aan de inclusiecriteria voldeden. Dit betrof onderzoek waar 

verschillen naar etnische herkomst onderzocht werden. We vonden geen 

                                                      

 
21  Positief betekent dat er voor ten minste de helft van de etnische minderheidsgroepen 

of motivatie- of prestatievariabelen in het onderzoek een positieve relatie was tussen 

autonomie-ondersteuning en motivatie of prestaties en dat er voor de overige 

variabelen (indien van toepassing) geen verband werd gevonden. Bij negatief is er bij 

tenminste de helft van de etnische minderheidsgroepen of onderzochte motivatie- of 

prestatievariabelen een negatieve relatie en verder indien van toepassing geen 

verband. Als er wisselend staat, is er sprake van zowel een negatieve als positieve 

relatie tussen motivatie of prestaties en autonomie-ondersteuning. Als er geen relatie 

staat dan zijn er geen significante samenhangen gevonden tussen motivatie of 

prestaties van leerlingen en autonomie-ondersteuning door de docent. 
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onderzoek naar de invloed van een leergerichte of prestatiegerichte aanpak op 

leerlingen met een verschillende SES of verschillen tussen hoog- en 

laagpresteerders en evenmin onderzoek hierover dat net niet aan de criteria 

voldeed.  

Eerst hebben we gekeken naar resultaten over verschillen tussen etnische 

groepen in (ervaren) aanpak van de docent, waarover we ook een onderzoek 

over prestatiegerichtheid hebben gevonden. Vervolgens hebben we gekeken 

naar verschillen tussen etnische groepen in de relatie van een (leergerichte) 

aanpak met motivatie en prestaties. 

 

Verschillen tussen groepen leerlingen in (ervaren) doeloriëntatie van de 

docent 

Drie studies, een Amerikaanse, Noorse en een Nederlandse studie, geven 

informatie over etnische groepsverschillen in ervaren aanpak. Uit Amerikaans 

onderzoek in het PO bleek dat leerlingen met een Afro-Amerikaanse 

achtergrond meer nadruk van docenten op de leeroriëntatie ervoeren dan 

Latijns-Amerikaanse en Europees-Amerikaanse leerlingen (Friedel e.a., 2010). In 

Nederland kwam naar voren dat tweede generatie Turkse en Marokkaanse 

leerlingen in het VO en MBO meer leeroriëntatie van de docent ervoeren dan 

autochtone leerlingen (Pat-El e.a., 2012). Het Noorse onderzoek richtte zich op 

de prestatieoriëntatie van de leerkracht in het VO (Elstad & Turmo, 2010). 

Hieruit kwamen geen verschillen naar voren tussen de etnische minderheid en 

etnische meerderheid in ervaren prestatiegerichte aanpak. 

 

Leeroriëntatie en motivatie 

Vervolgens is de invloed van een leergerichte aanpak op de motivatie van 

leerlingen onderzocht. In de Verenigde Staten is een onderzoek uitgevoerd 

onder Afro-Amerikaanse, Latijns-Amerikaanse en Europees-Amerikaanse 

leerlingen in het PO (elementary en middle school grade 6-7) (Friedel e.a., 2010). 

Voor alle leerlingen (ongeacht hun etniciteit) gold dat naarmate zij na de 

overgang van grade 6 naar grade 7 in sterkere mate een leergerichte aanpak 

ervoeren en zij meer cognitief zelfvertrouwen hadden (Friedel e.a., 2010).  

In ander onderzoek in de Verenigde Staten is gekeken naar de invloed van een 

leergerichte aanpak op de intrinsieke motivatie voor wiskunde in het VO 

(middle en high school grade 7-12) (Dever & Karabenick, 2011). Dit onderzoek 

werd uitgevoerd onder leerlingen met een Latijns-Amerikaanse, Aziatische 

(Vietnamese) en Europees-Amerikaanse achtergrond. Bij allen bleek een 
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leergerichte aanpak goed te werken en was de motivatie beter dan wanneer zij 

geen leergerichte aanpak kregen (Dever & Karabenick, 2011). 

Ook in een ander onderzoek is bij Latijns-Amerikaanse leerlingen gekeken wat 

de invloed is van een leergerichte aanpak op de intrinsieke motivatie (interesse 

in wiskunde) en het cognitief zelfvertrouwen voor wiskunde in het VO. In dit 

onderzoek kwamen soortgelijke resultaten naar voren, namelijk dat een 

leergerichte aanpak zorgt voor meer intrinsieke motivatie voor wiskunde. Deze 

resultaten waren ook zo wanneer andere achtergrondkenmerken – zoals 

geslacht en de beheersing van de Engelse taal – meegenomen werden en een 

leergerichte aanpak nog steeds voor meer motivatie bleek te zorgen. 

Daarentegen had een leergerichte aanpak geen invloed op het cognitief 

zelfvertrouwen van de leerlingen (Riconscente, 2014).  

In Nederland is een onderzoek gedaan in het VO en MBO (secondary vocational 

education, leeftijd 12-18 jaar). Voor zowel tweede generatie Turkse en 

Marokkaanse leerlingen als voor autochtone leerlingen bleek dat een 

leergerichte aanpak een positieve invloed had op de intrinsieke motivatie van 

leerlingen. Bovendien had leeroriëntatie invloed op de verbondenheid van de 

docent met de leerling: een goede verbondenheid had een positieve invloed op 

de intrinsieke motivatie (Pat-El e.a., 2012). 

 

Leeroriëntatie en prestaties 

Over de invloed van leeroriëntatie op de wiskundeprestaties van leerlingen met 

uiteenlopende etnische achtergronden verschillen de twee onderzoeken die 

hierover zijn gevonden. Een onderzoek toont aan dat een leergerichte aanpak 

zorgt voor betere prestaties bij Latijns-Amerikaanse, Europees-Amerikaanse en 

Aziatische (Vietnamese) leerlingen (Dever & Karabenick, 2011), terwijl een 

ander onderzoek geen invloed van een leergerichte aanpak op de prestaties van 

Latijns-Amerikaanse leerlingen laat zien (Riconcente, 2014). 

 

Conclusie 

We vonden nauwelijks studies over de mate waarin docenten een leer- of 

prestatiegerichte aanpak variëren naar achtergrondkenmerken van de 

leerlingen. Uit twee van de drie studies die we tegenkwamen, bleek dat 

leerlingen uit minderheidsgroepen in sterkere mate een leergerichte aanpak 

ervaren dan leerlingen uit de meerderheidsgroep. In de derde studie werden 

geen verschillen gevonden tussen de minderheids- en meerderheidsgroep in 

prestatiegerichte aanpak. 
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Over de relatie tussen een leergerichte en prestatiegerichte aanpak en 

motivatie en prestaties vonden we erg weinig studies die relevant waren voor 

onze literatuurreview. Met betrekking tot een prestatiegerichte aanpak vonden 

we geen enkele studie. Wat een leergerichte aanpak betreft, vonden we drie 

Amerikaanse studies en één Nederlandse studie over verschillen naar etnische 

herkomst in effecten op motivatie en prestaties. Grafiek 4.2 vat de resultaten 

over effecten van een leergerichte aanpak op leerlingen uit etnische 

minderheidsgroepen samen. De meeste resultaten zijn positief. De drie studies 

waar een vergelijking met Europees-Amerikaanse leerlingen werd gemaakt, 

vonden bij deze groep dezelfde resultaten.  

Al met al kunnen we de vraag in hoeverre een leergerichte of prestatiegerichte 

aanpak een effect heeft op de motivatie of prestaties van leerlingen met 

verschillende achtergronden door het kleine aantal onderzoeken dus niet goed 

beantwoorden. Als we afgaan op de resultaten uit het Amerikaanse onderzoek, 

dan lijkt het erop dat een leergerichte aanpak positief is voor de motivatie en 

prestaties van leerlingen uit alle etnische groepen. Meer onderzoek is gewenst, 

waaronder Europese (en dus ook Nederlandse) studies en studies gericht op 

een prestatiegerichte aanpak en onderzoek dat gericht is op leerlingen met 

verschillende SES en prestatieniveaus.  

 
Grafiek 4.2 Effecten van een leergerichte aanpak op de motivatie en prestaties van 

etnische minderheidsgroepen22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
22  Positief betekent dat er voor ten minste de helft van de etnische minderheidsgroepen 

of motivatie- of prestatievariabelen in het onderzoek een positieve relatie was tussen 

een leergerichte aanpak en motivatie of prestaties en dat er voor de overige 

variabelen (indien van toepassing) geen verband werd gevonden. Als er geen relatie 

staat dan zijn er geen significante samenhangen gevonden tussen motivatie of 

prestaties van leerlingen en autonomie-ondersteuning door de docent. 
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen voor de 
praktijk (Ineke van der Veen & Lisette Hornstra) 

Docenten worden in toenemende mate geconfronteerd met verschillen tussen 

leerlingen. Hierbij gaat het niet alleen om verschillen in prestaties, maar ook 

om verschillen in sociaal-economische of etnische achtergrond van de 

leerlingen. Deze verschillen in achtergrond kunnen ook leiden tot verschillen in 

motivatie voor school en verschillen in hoe leerlingen het beste gemotiveerd 

kunnen worden. Voor een docent kunnen deze verschillen het lastig maken om 

in de uiteenlopende behoeften van hun leerlingen te voorzien en elke leerling 

op de juiste manier te motiveren. Veel docenten geven aan behoefte te hebben 

aan richtlijnen hoe zij kunnen omgaan met de toenemende diversiteit in hun 

klassen. 

In deze literatuurreview is gezocht naar internationale en nationale literatuur 

over verschillen in motivatie tussen leerlingen met een verschillende sociaal-

economische en etnische achtergrond (deelstudie A). Daarnaast is gezocht naar 

literatuur over de mate waarin een autonomie-ondersteunende, leergerichte en 

prestatiegerichte aanpak van de docent een verschillend effect heeft op de 

motivatie en prestaties van leerlingen met een hoge of lage SES, leerlingen uit 

een minderheidsgroep of uit de meerderheidsgroep en leerlingen met hogere of 

lagere prestaties (deelstudie B). Ook is gezocht naar studies die informatie 

geven over in hoeverre docenten een andere aanpak hanteren voor leerlingen 

met een hoge of lage SES, uit een minderheidsgroep vergeleken met een 

meerderheidsgroep, met een hoog of lager prestatieniveau. In 5.1 gaan we in op 

de resultaten van deelstudie A en in 5.2 op de resultaten van deelstudie B. 

Daarna doen we in paragraaf 5.3 op basis van deze bevindingen aanbevelingen 

voor de praktijk. 
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5.1 De resultaten van deelstudie A over verschillen in motivatie naar SES 
en etnische herkomst 

Verschillen leerlingen met een hogere en lagere SES in hun schoolse 

motivatie? 

41 studies (waaronder zeven uit Nederland) geven informatie over SES-

verschillen in motivatie. Uit het internationale onderzoek blijkt dat leerlingen 

met een verschillende SES over het algemeen niet verschillen in hun motivatie. 

Alleen bij academisch zelfconcept komt een verschil in motivatie naar voren 

tussen leerlingen met een hogere en lagere SES. Leerlingen met een hogere SES 

hebben een positiever academisch zelfconcept. In Nederlands onderzoek 

werden ook verschillen tussen leerlingen met een hogere en lagere SES 

gevonden in intrinsieke motivatie en in cognitief zelfvertrouwen. Turkse en 

Marokkaanse leerlingen met een lage SES bleken een hogere intrinsieke 

motivatie te hebben dan Turkse en Marokkaanse leerlingen met een hoge SES. 

Daarnaast bleken leerlingen met een hogere SES meer cognitief zelfvertrouwen 

te hebben.  

 

Een hogere motivatie naarmate leerlingen een hogere SES hebben, kan 

verklaard worden doordat leerlingen met een hogere SES gemiddeld hoger 

presteren en daarom hun prestaties positiever beoordelen vergeleken met de 

overige leerlingen in de klas. Dat Turkse en Marokkaanse leerlingen met een 

lage SES wel meer gemotiveerd zijn dan Turkse en Marokkaanse leerlingen met 

een hoge SES kan verklaard worden door de gerichtheid op sociale stijging die 

onder Turkse en Marokkaanse ouders is gevonden (o.a. Van der Veen, 2003). 

Vaak was een migratiemotief van Turkse en Marokkaanse ouders dat zij een 

betere toekomst voor hun kinderen willen en willen ze dat bereiken met een 

hoger opleidings- en beroepsniveau voor hun kinderen. Bij Turkse en 

Marokkaanse leerlingen met een hoge SES heeft deze sociale stijging al plaats 

gevonden of staat sociale stijging niet of minder op de voorgrond. 

 

Verschillen leerlingen uit minderheidsgroepen in hun motivatie voor school 

van de meerderheidsgroep? 

Op basis van 62 studies, waaronder 14 Nederlandse, blijkt dat leerlingen uit 

minderheidsgroepen over het algemeen evenveel als of meer gemotiveerd zijn 

dan leerlingen uit de meerderheidsgroep. We vonden enkele verschillen tussen 

Amerikaanse en Nederlandse/Europese studies. Uit Amerikaans onderzoek 

blijkt dat leerlingen uit de minderheidsgroepen evenveel als of meer intrinsiek 
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en extrinsiek gemotiveerd zijn dan leerlingen uit de meerderheidsgroep, 

evenveel gericht zijn op prestatiedoelen, evenveel of meer gericht zijn op 

leerdoelen, en meer belang hechten aan onderwijs. Nederlands onderzoek vindt 

hetzelfde voor leerdoelen en het belang dat gehecht wordt aan onderwijs. Eén 

Nederlandse studie vindt een sterkere gerichtheid van niet-westers allochtone 

leerlingen op prestatiedoelen. Nederlands onderzoek vindt daarnaast dat 

Marokkaanse en Turkse leerlingen meer intrinsiek en extrinsiek gemotiveerd 

zijn dan autochtone leerlingen.  

Onderzoek in de Verenigde Staten vindt meestal geen verschil tussen het 

cognitief zelfvertrouwen van leerlingen van de minderheidsgroepen en 

meerderheidsgroep. Onderzoeken die in Europa (waaronder Nederland) zijn 

uitgevoerd, laten allemaal zien dat leerlingen van de minderheidsgroepen een 

sterker algemeen cognitief zelfvertrouwen hebben. Wat betreft het academisch 

zelfconcept van leerlingen vindt Amerikaans onderzoek dat leerlingen van de 

minderheidsgroepen een even hoog of negatiever academisch zelfconcept 

hebben. Nederlandse onderzoeken vinden daarentegen dat Marokkaanse, 

Turkse en Surinaamse leerlingen of een even hoog of positiever academisch 

zelfconcept hebben vergeleken met autochtone leerlingen. Dit is in veel 

gevallen niet in overeenstemming met hun prestaties die gemiddeld lager 

liggen dan de prestaties van leerlingen uit meerderheidsgroepen.  

 

De bevindingen passen bij de zogenaamde ‘immigrant optimism’ hypothese, 

waarbij verondersteld wordt dat migrantenouders en hun kinderen een sterk 

geloof hebben in het nut van het volgen van onderwijs om maatschappelijk 

succes in de toekomst te kunnen bereiken. Uit zowel nationaal als 

internationaal onderzoek komt naar voren dat minderheidsgroepen een groter 

belang hechten aan school dan leerlingen uit de meerderheidsgroep. Daarnaast 

is vrij vaak gevonden dat migrantenouders hoge verwachtingen hebben van de 

school- en beroepsloopbaan van hun kinderen (een hoge mobiliteitsoriëntatie), 

wat zich kan vertalen in hogere verwachtingen bij hun kinderen over hun 

studieloopbaan. We vonden onder Europese minderheidsgroepen in 

vergelijking met de minderheidsgroep inderdaad een hogere motivatie binnen 

de verwachtingen component van motivatie, namelijk een hoger cognitief 

zelfvertrouwen en een positiever academisch zelfconcept. Dat in Amerikaans 

onderzoek deze uitkomsten bij de verwachtingen component van motivatie 

niet worden gevonden, zou te maken kunnen hebben met de zogenaamde 

‘attitude-prestatie paradox’, die inhoudt dat leerlingen van 
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minderheidsgroepen niet handelen naar hun grote ambities vanwege twijfels 

over de toekomstige opbrengt van hun inzet op school in een maatschappij 

waarin zij zichzelf benadeeld voelen.  

 

Motivatie per vak of algemeen gemeten? 

De studies verschilden in of zij zich richtten op de motivatie van leerlingen 

voor school in het algemeen of voor een specifiek vak. Studies die gingen over 

motivatie voor een specifiek vak (domeinspecifieke motivatie), vonden minder 

verschillen in motivatie tussen meerderheidsgroepen en de minderheidsgroep. 

Zo blijkt bijvoorbeeld dat minderheidsgroepen evenveel belang hechten aan 

wiskunde/scheikunde/taal als de meerderheidsgroep.  

 

Zijn er verschillen in de relatie tussen motivatie en prestaties? 

In een deel van de artikelen is onderzocht of de relatie tussen motivatie en 

prestaties verschilt voor de verschillende SES- en etnische groepen. Voor SES 

waren er te weinig studies om conclusies te kunnen trekken. Iets meer dan de 

helft van de studies over etnische motivatie-verschillen vindt een positieve 

relatie tussen motivatie en prestaties, die onafhankelijk is van de etniciteit van 

de leerling. Dat betekent dat voor alle groepen leerlingen, ongeacht hun 

achtergrond, motivatie een voorspeller van schoolprestaties is. De overige 

studies lieten of een sterkere of een minder sterke relatie voor de 

minderheidsgroepen zien vergeleken met de meerderheidsgroep. 

 

Zijn er verschillen naar onderwijssoort, sekse, generatie allochtoon, leeftijd 

en ontwikkeling? 

De gevonden studies betroffen vooral het PO en VO. Maar enkele studies 

werden in het MBO uitgevoerd. Tussen het PO en VO vonden we geen 

systematische SES- of etnische verschillen. 

Verschillen in motivatie tussen etnische en SES groepen hangen mogelijk 

samen met factoren zoals geslacht, leeftijd en of iemand 1e, 2e of latere 

generatie allochtoon is. Hiernaar is te weinig onderzoek verricht om conclusies 

te kunnen trekken. Bovendien betreft bijna al het onderzoek één meetmoment. 

Bij maar een enkele studie is er naar verschillen in ontwikkeling in motivatie 

gekeken. 

 

Waarover is meer (Nederlands) onderzoek nodig? 

Verschillen in motivatie tussen leerlingen met verschillende achtergrond-
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kenmerken zijn internationaal veelvuldig onderzocht. In Nederland en de rest 

van Europa is daar nog weinig onderzoek naar gedaan. Het lijkt erop dat er wel 

systematische verschillen zijn tussen Europees en Amerikaans onderzoek. Zo 

vindt Amerikaans onderzoek gemiddeld een negatiever academisch 

zelfconcept van minderheidsgroepen vergeleken met de meerderheidsgroep 

dan Nederlands onderzoek. Maar meer onderzoek is nodig. Bovendien is 

vrijwel al het beschikbare onderzoek cross-sectioneel en verricht met behulp 

van vragenlijsten, waardoor een eenzijdig beeld kan ontstaan. Ook is 

onderzoek in het MBO gewenst, omdat weinig onderzoek uitgevoerd is in het 

MBO. Daarnaast zijn andere meetmethoden dan vragenlijsten, zoals 

observaties in klassen nodig en longitudinaal onderzoek. Verder is er meer 

onderzoek gewenst naar de mate waarin motivatieverschillen tussen etnische 

en SES groepen mogelijk samenhangen met factoren zoals geslacht, leeftijd en 

of iemand 1e, 2e of latere generatie allochtoon is. 

5.2 De resultaten van deelstudie B over de rol van de docent bij het 
motiveren van  verschillende groepen leerlingen  

Verschillen in aanpak van verschillende groepen leerlingen 

Weinig studies gaan over de mate waarin docenten een autonomie-

ondersteunende aanpak variëren naar achtergrondkenmerken van de 

leerlingen. De twee studies die we vonden, lieten geen eenduidige resultaten 

zien, maar suggereren wel dat docenten hun aanpak aanpassen aan de 

leerlingen. Een Nederlandse studie in het PO vond bijvoorbeeld dat 

leerkrachten aan leerlingen met lage prestaties, met een lage SES en uit 

etnische minderheidsgroepen een meer controlerende aanpak hanteren, dus 

minder autonomie-ondersteuning bieden, dan aan leerlingen met hogere 

prestaties, een hogere SES en aan autochtone leerlingen.  

We vonden eveneens nauwelijks studies over de mate waarin docenten een 

leer- of prestatiegerichte aanpak variëren naar achtergrondkenmerken van de 

leerlingen. Twee van de drie studies die we tegenkwamen, vonden dat 

leerlingen uit minderheidsgroepen in sterkere mate een leergerichte aanpak 

ervaren dan leerlingen uit de meerderheidsgroep. In de derde studie werden 

geen verschillen gevonden tussen de minderheids- en meerderheidsgroep in 

prestatiegerichte aanpak 

 

De relatie tussen autonomie-ondersteuning en motivatie en prestaties 

We vonden vrij weinig, namelijk vier internationale en twee nationale studies 
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die relevant waren voor onze literatuurreview naar de effecten van autonomie-

ondersteuning door docenten op leerlingen met verschillende prestatieniveaus, 

SES en etnische achtergrond. De gevonden artikelen gingen voornamelijk over 

verschillen naar etniciteit. Over verschillen naar SES zijn nauwelijks artikelen 

geschreven (drie artikelen die alle drie ook over verschillen naar etniciteit 

rapporteerden). Over verschillen naar prestatieniveau vonden we geen enkel 

artikel dat aan de criteria voldeed. 

De in de studies onderzochte aspecten van autonomie-ondersteuning betroffen 

enkele keren de mate van controle die door de docent wordt uitgeoefend bij 

het lesgeven. Bij een hoge mate van controle wordt bijvoorbeeld door de 

docent geen ruimte gegeven voor keuzes of eigen meningen van leerlingen. Hoe 

hoger de controle, hoe minder de autonomie van leerlingen ondersteund wordt. 

Een hoge mate van controle wordt in de literatuur benoemd als aspect van 

‘dwang’, de tegenhanger van autonomie-ondersteuning. Ook straf geven en 

leerlingen zich slecht laten voelen, vallen daar onder. Eén studie heeft dit 

laatstgenoemde aspect onderzocht. Een ander aspect van autonomie-

ondersteuning dat in één studie werd onderzocht, was het aanmoedigen van 

leerlingen om zelfstandig te denken. Tenslotte werd in één studie het tijdens 

de les aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen door de docent 

onderzocht. 

In de meeste studies werd een positief verband gevonden tussen autonomie-

ondersteuning door de docent en motivatie van leerlingen uit etnische 

minderheidsgroepen. De meeste studies vonden geen verschillen tussen 

leerlingen uit etnische minderheidsgroepen en leerlingen uit de 

meerderheidsgroep.  

De samenhang tussen autonomie-ondersteuning en prestaties voor leerlingen 

uit etnische minderheidsgroepen verschilde per onderzoek. Wanneer er een 

vergelijking met de meerderheidsgroep werd gemaakt, werden er enkele keren 

verschillen gevonden met de minderheidsgroepen.  

Al met al lijkt het er op dat autonomie-ondersteuning even positief kan zijn 

voor leerlingen uit etnische minderheidsgroepen als voor leerlingen uit de 

meerderheidsgroep. Aan het begin van dit rapport opperden we dat autonomie-

ondersteuning meer lijkt te passen bij westerse individualistische waarden dan 

bij niet-westerse collectivistische waarden. Hoewel er weinig onderzoek naar is 

gedaan, hebben we hier geen aanwijzingen voor gevonden. Dit is in 

overeenstemming met onderzoeken die vonden dat het zich autonoom voelen 

niet conflicteert met collectivistische culturen (Chirkov et al., 2003 & Jang, e.a., 
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2009). Jang vond bijvoorbeeld dat ook collectivistisch georiënteerde Koreaanse 

leerlingen in het voortgezet onderwijs profiteren van autonomie-ondersteuning 

in de klas (Jang et al., 2009). Diverse studies hebben laten zien dat het ervaren 

van autonomie een universele basisbehoefte is die een positief effect heeft op 

motivatie en prestaties van zowel niet-westers allochtone als autochtone 

leerlingen (Vansteenkiste e.a., 2005; Abad & Sheldon, 2008; Lynch e.a., 2011). 

 

Aan het begin van dit rapport opperden we eveneens dat een autonomie-

ondersteunende aanpak een groter beroep doet op de verbale en 

metacognitieve vaardigheden van leerlingen, waardoor niet-westers allochtone 

leerlingen, leerlingen met een lage SES en laagpresterende leerlingen hier 

mogelijk minder van profiteren. Hoewel er veel meer onderzoek nodig is om 

dit na te gaan, lijkt het erop dat dit niet het geval hoeft te zijn. Het 

ondersteunen van de autonomiebeleving kan ook plaatsvinden zonder een 

groter beroep te doen op verbale en metacognitieve vaardigheden van 

leerlingen. Zo kan bij het bieden van keuzes eveneens structuur geboden 

worden. Autonomie-ondersteunende activiteiten door docenten als rekening 

houden met gevoelens van leerlingen en betekenisvolle uitleg geven doen 

bovendien geen groter beroep op verbale en metacognitieve vaardigheden van 

leerlingen.  

 

De metingen van autonomie-ondersteuning blijken in sommige studies erg 

breed en bevatten niet alleen autonomie-ondersteuning, maar ook het bieden 

van structuur. Het is belangrijk om deze begrippen van elkaar te 

onderscheiden, omdat er een verschillend effect van kan worden verwacht. De 

tegenhanger van structuur bieden is niet autonomie-ondersteuning, maar 

chaos. De tegenhanger van autonomie-ondersteuning is dwang. Een strikte 

aanpak waarbij geen ruimte voor inbreng van leerlingen gewenst is, valt onder 

dwang. Structuur bieden kan zowel samengaan met weinig als met veel 

autonomie-ondersteuning. Zo is bijvoorbeeld in de literatuur over ouderlijke 

opvoeding gevonden dat zowel een hoge mate van structuur bieden als een 

hoge mate van autonomie-ondersteuning het meest effectief is (o.a. Baumrind, 

1989). De resultaten van Den Brok e.a. (2010) zijn bijvoorbeeld niet heel goed 

te duiden, omdat in deze studie de mate van controle en het bieden van 

structuur niet duidelijk van elkaar worden onderscheiden.  
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De relatie tussen de doeloriëntatie van de docent bij het lesgeven en de 

relatie met motivatie en prestaties 

Over de relatie tussen een leergerichte en prestatiegerichte aanpak en 

motivatie en prestaties vonden we erg weinig studies die relevant waren voor 

onze literatuurreview. Met betrekking tot een prestatiegerichte aanpak vonden 

we zelfs geen enkele studie. Wat een leergerichte aanpak betreft, vonden we 

drie Amerikaanse studies en één Nederlandse studie over verschillen naar 

etnische herkomst in effecten op motivatie en prestaties. De meeste resultaten 

laten een positieve relatie zien tussen een leergerichte aanpak en motivatie en 

prestaties. De drie studies waar een vergelijking met Europees-Amerikaanse 

leerlingen werd gemaakt, vonden bij deze groep dezelfde resultaten.  

Al met al lijkt het erop dat een leergerichte aanpak positief is voor de motivatie 

en prestaties van leerlingen uit alle etnische groepen.  

 

Ook een leergerichte aanpak lijkt effectief te zijn, ongeacht de (etnische) 

achtergrond van leerlingen. Dit is in lijn met de bevindingen met betrekking tot 

autonomie-ondersteuning die erop gericht is om de intrinsieke motivatie van 

kinderen te bevorderen. Dit is eveneens het doel van een leergerichte aanpak. 

Beide aanpakken vullen elkaar dus goed aan/vertonen overlap. 

 

Waarover is meer (Nederlands) onderzoek nodig? 

Veel meer onderzoek is nodig. In de eerste plaats naar de mate waarin 

docenten hun autonomie-ondersteunende aanpak aanpassen aan de 

kenmerken van hun leerlingen (naar prestaties, SES en etnische herkomst). 

Hiernaar is erg weinig onderzoek gedaan. Daarnaast is onderzoek nodig naar 

verschillen in effecten van autonomie-ondersteuning op leerlingen met een 

hoge en lage SES, en laag- en hoogpresteerders, waarover nauwelijks onderzoek 

is gedaan. Daarnaast is onderzoek nodig naar effecten van een 

prestatiegerichte aanpak op motivatie en prestaties van de onderscheiden 

groepen naar SES, etnische herkomst en prestatieniveau, omdat daarover 

internationale noch nationale onderzoeken zijn gevonden. Ook over 

differentiële effecten (naar SES, etnische herkomst en prestatieniveau) op 

motivatie en prestaties van een leergerichte aanpak is onderzoek nodig, met 

name Nederlandse studies, waaraan het nu nog ontbreekt. Ook longitudinaal 

onderzoek is gewenst, omdat dit nog nauwelijks is uitgevoerd. 
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5.3 Praktijkaanbevelingen 

In deze paragraaf formuleren we enkele praktijkaanbevelingen die voortvloeien 

uit de resultaten van deze praktijkreview. De uitkomsten lieten zien dat alle 

leerlingen, ongeacht hun achtergrond, baat lijken te hebben bij een autonomie-

ondersteunende of leergeoriënteerde aanpak. De meeste aanbevelingen 

betreffen daarom autonomie-ondersteunende of leergeoriënteerde activiteiten. 

Bij de uitwerking van de voorbeelden is gebruik gemaakt van wat de docenten 

en opleiders uit het panel in de gesprekken vertelden. De eerste vier 

aanbevelingen betreffen kernaspecten van autonomie-ondersteuning (SDT): 

zich kunnen verplaatsen in de leerling (rekening houden met zijn/haar 

gevoelens), het gebruiken van niet-dwingende taal, betekenisvolle uitleg geven 

en het bieden van keuzes.  

Uit de eerste deelstudie bleek onder meer (vanuit vergelijkingen met 

Amerikaans onderzoek) dat het belangrijk is dat leerlingen zich begrepen 

voelen en het gevoel hebben dat hun inzet op school loont. Negatieve 

ervaringen als discriminatie zouden er voor kunnen zorgen dat leerlingen hun 

hoge ambities niet meer omzetten in een sterkere inzet voor school.  

Vanuit de panelgesprekken met docenten en opleiders kwam naar voren dat 

het onderwijssysteem hierbij soms een beperkende factor kan zijn. Leerlingen 

met een lage SES die van huis uit minder meekrijgen, konden door het volgen 

van langere routes door te stapelen toch nog een opleiding in het hoger 

onderwijs volgen. Deze routes worden echter steeds meer beperkt. Zo kan het 

bijvoorbeeld zijn dat leerlingen die vanuit vmbo-t havo doen, zich niet welkom 

voelen op school, omdat zij daar (impliciet) de boodschap meekrijgen dat het 

toch niet gaat lukken, omdat er op school op gewezen wordt dat vmbo-t’ers 

vaak niet slagen. Het is daarom belangrijk om rekening te houden met 

gevoelens van leerlingen. Dat kan uiteraard plaats vinden in een persoonlijk 

gesprek met de leerling zoals in een mentorgesprek. Daarnaast kan dit ook in 

de bestaande lespraktijk bij het geven van uitleg of de dagelijkse omgang met 

leerlingen plaatsvinden. Onze eerste praktijkaanbeveling die hieruit volgt, is 

onderstaand aspect van autonomie-ondersteuning:  
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Uit de resultaten van de tweede deelstudie volgt (eveneens) dat het belangrijk 

is dat de nieuwsgierigheid, interesse van leerlingen zoveel mogelijk geprikkeld 

wordt en dat (mede hierdoor) leerlingen zoveel mogelijk vrijwilligheid ervaren 

bij het volgen van de lessen.  

‘Houd rekening met gevoelens van leerlingen, verplaats je in de leerling’ 

 

Voorbeelden 

Wesley is, tegen de wens van zijn ouders in, na de basisschool naar het vwo gegaan. Voor 

hen was het vmbo al voldoende. Wesley haalt de laatste tijd steeds meer onvoldoendes. 

Vooral met Nederlands heeft hij moeite. Zijn ouders ondersteunen hem niet. Wesley 

begint zich af te vragen of zijn ouders misschien toch gelijk hebben en dat hij beter naar 

het vmbo kan gaan. Tijdens de Engelse les, zijn favoriete vak, liep hij gefrustreerd weg, 

nadat hij opnieuw een onvoldoende kreeg. Lerares Engels Fatima spreekt hem even later. 

Ze zegt: ‘Dat moet je wel erg geraakt hebben die onvoldoende. Vertel eens?’ Samen 

bespreken ze dat Wesley erg onzeker is door de geringe steun van zijn ouders en hoe het 

gaat op school. Ze spreken af dat Wesley met zijn mentor gaat praten. Bemoedigd gaat hij 

weer naar de les. 

 

Docent Nico geeft de datum voor een proefwerk door aan de leerlingen in zijn klas. Joris 

roept gelijk dat hij de toets later wil, omdat hij in het weekend een familiedag heeft. 

Docent Nico zegt kalm tegen Joris: ‘Wat leuk, een familiedag. Ik kan me voorstellen dat je 

op die dag weinig tijd of zin hebt om te leren voor het proefwerk. Het proefwerk kan ik 

niet verzetten. Zou je het zo kunnen plannen dat je juist op andere dagen wat meer aan 

voorbereiding voor het proefwerk doet? Wat ga je doen op de familiedag?’ Joris vertelt 

over de plannen voor de familiedag en maakt geen probleem meer van de 

proefwerkdatum.  

 

Yasser heeft een onvoldoende gekregen voor zijn proefwerk en scheurt het boos door 

midden. Zijn docent Wilma geeft aan tegen Yasser dat hij even af mag koelen en dat ze 

daarna even zullen praten. In het gesprek geeft docent Wilma aan dat ze dat ze zijn 

frustratie begrijpt, maar het idee heeft dat hij het eigenlijk best wel zou kunnen als hij 

harder zou werken en dat het dan een volgende keer zeker gaat lukken.  
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Dit bleek ook in de gesprekken met docenten en opleiders in de panelgesprek-

ken. De docenten gaven aan dat differentiëren en rekening houden met 

achtergrondkenmerken belangrijk is voor de motivatie van de leerlingen. Zij 

gaven daarbij aan dat om goed te kunnen inspelen op verschillen, het 

essentieel is dat er tijd is om de leerlingen goed te leren kennen. In het PO is 

dit te realiseren, maar vooral in de andere sectoren is dit in de praktijk vaak 

lastig door de beperkte tijd die docenten met leerlingen doorbrengen en door 

de beperkingen vanuit de context zoals de klassengrootte, schoolkenmerken, 

taakverzwaring (door passend onderwijs) en druk die op docenten ligt. 

De interesse van leerlingen en de daaraan gekoppelde ervaren vrijwilligheid bij 

het volgen van de lessen, kan ook op manieren geprikkeld worden die niet 

meer tijd kosten. De volgende twee autonomie-ondersteunde activiteiten lenen 

zich hier bijvoorbeeld goed voor: niet-dwingende taal gebruiken en 

betekenisvolle uitleg geven.  

 

 
 

‘Gebruik niet-dwingende taal’  

 

Voorbeelden 

Cas heeft een onvoldoende gehaald. Leraar Sem vraagt: Ik weet dat jij beter kan. 

Wat is er gebeurd? (In plaats van het dwingende/controlerende ‘Ik ben enorm 

teleurgesteld in jou. Ik verwacht meer van jou.’) 

 

Docent Hakan geeft uitleg over een te maken opdracht. Hij zegt: ‘Het is handig om 

met deze deelopdracht te beginnen, want dan heb je gelijk door hoe het werkt.      

Ik zou daarna pas de overige opdrachten maken. (In plaats van het dwingende/ 

controlerende: ‘Je moet eerst deze opdracht doen en daarna de overige 

opdrachten’) 

 

Docent Mariëtte komt op een vrijdagmiddag de klas binnen. Die avond is er een 

schoolfeest en de klas is daardoor erg onrustig. Ze geeft aan ‘Ik snap dat jullie heel 

veel zin hebben in vanavond, maar het is belangrijk dat we eerst met de les aan de 

slag gaan. Als er voldoende tijd is aan het einde van de les, kunnen we het dan nog 

even over het feest hebben.’ (in plaats van het dwingende/controlerende; ‘Nu 

allemaal stil zijn, op je plek gaan zitten. Ik ga nu met de les beginnen.’).  
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We vonden bij motivatie voor een specifiek vak minder motivatieverschillen 

tussen leerlingen van de minderheidsgroepen en meerderheidsgroep dan bij 

algemene motivatie voor school. We verbonden de algemene 

motivatieverschillen met het ervaren nut van school: een instrument om sociaal 

te kunnen stijgen. Bij specifieke vakken is het nut van school mogelijk niet 

altijd zo direct zichtbaar. Dit maakt duidelijk dat het belangrijk is om 

betekenisvolle uitleg te geven en om aan te sluiten bij de belevingswereld van 

leerlingen. In gevallen waarin vakinhoud zich hier niet goed voor leent, is het 

soms ook mogelijk om de wijze waarop de stof aangeboden wordt te laten 

aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. In veel andere gevallen is 

het mogelijk om met voorbeelden uit het dagelijks leven van leerlingen bij hun 

interesses aan te sluiten. 

 
 

 

 

De nieuwsgierigheid en interesse van leerlingen kan ook gestimuleerd worden 

door leerlingen keuzeruimte te geven. Zoals hierboven beschreven, kan dit 

‘Geef betekenisvolle uitleg’, ‘Sluit aan bij de belevingswereld van leerlingen’ 

 

Voorbeelden 

Juf Chantal van een kleuterklas wil de woordenschat van haar leerlingen stimuleren. 

Samen met de kinderen beeldt ze een spoorwegovergang en rijdende trein uit en 

benoemt steeds de verschillende onderdelen/rollen, zoals een slagboom en wagons, en 

stelt vragen aan de kinderen. 

 

Docent Mark geeft op een vmbo-school het vak verzorging. Hij bedenkt samen met de 

leerlingen een project om een kinderfeestje voor te bereiden. Docent Mark maakt 

afspraken met een basisschool, zodat het feestje in groep 5 van de school gegeven kan 

worden.  

 

Bij de taalkundige ontleding vraagt docent Joke in 2VMBO aan alle leerlingen om de 

laatste 10 berichten die ze op facebook hebben geplaatst (en die ze met de klas willen 

delen) op te schrijven. Ze gaan eerst de berichten herschrijven naar volledige zinnen. 

Vervolgens gaan ze elkaars berichten taalkundig ontleden. 

 

Docent Marjon geeft een wiskundeles aan een groep MBO-ers. Ze vraagt alle studenten 

een telefoon, laptop of tablet mee te nemen. Tijdens de les stelt ze tussendoor vragen 

die de studenten via een vorm van stemkastjes op hun telefoon kunnen beantwoorden. 

Hierdoor kan Marjon nagaan of de studenten de stof goed begrepen hebben en ze 

merkt dat de studenten beter oplettenen en actiever meedoen. 
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aspect van autonomie-ondersteuning het beste gecombineerd worden met het 

bieden van structuur.  

 

 
 

De volgende twee praktijkaanbevelingen betreffen kernaspecten van een 

leergerichte aanpak (AGT).  
De docenten in het panel gaven aan dat het schoolsysteem erg gericht is op 

toetsen en cijfers, waardoor het volgens hen lastig is om te sturen op 

intrinsieke motivatie. Hierdoor geven leerkrachten vaak volgens een 

prestatiegerichte aanpak les, ook al blijkt een leergerichte aanpak ongeacht de 

achtergrond van leerlingen effectiever te zijn. Bij een prestatiegerichte aanpak 

worden leerlingen onderling vergeleken en worden cijfers benadrukt, 

bijvoorbeeld door het voorlezen van de cijfers in de klas. Dit kan voor 

sommige leerlingen erg confronterend zijn en kan beter vermeden worden. Bij 

een leergerichte aanpak hoeven toetsen en cijfers niet volledig vermeden te 

worden, maar het is belangrijk toetsen en cijfers niet als doel maar als middel 

te beschouwen. Het doel van een leerkracht is niet om leerlingen hoge cijfers te 

laten halen, maar hen zo veel mogelijk te laten leren. Een cijfer kan 

aanknopingspunten bieden om te reflecteren op wat er geleerd is. Het gebruik 

van toetsen en cijfers kan dus omgebogen worden naar een meer leergerichte 

aanpak.  

 

‘Bied keuzes (met structuur)’ 

 

Voorbeeld 

Juf Sandy wil tijdens de geschiedenisles de leerlingen in haar groep 7 meer leren over 

de geschiedenis van de Verenigde Staten. Ze laat een aantal onderwerpen zien 

waaruit de leerlingen kunnen kiezen. Het is de bedoeling dat de leerlingen in 

groepjes de onderwerpen uitwerken. Juf Sandy geeft daarbij de mogelijke 

informatiebronnen aan en bespreekt de rolverdeling in de groepjes. 

 

Leerkacht Frank laat zijn leerlingen in groep 6 met een weekplanner werken. Vooral 

bij de leerlingen die het lastig vinden om hun taken voor de week goed in te plannen 

gaat hij wat vaker langs om hun planningen en voortgang te bespreken.   
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Een leergerichte aanpak lijkt voor alle leerlingen effectief te zijn, ongeacht de 

achtergrond van leerlingen. De aanbeveling is daarom om zoveel mogelijk 

gericht te zijn op de individuele voortuitgang en inzet van leerlingen en waar 

mogelijk vergelijkingen met andere leerlingen achterwege te laten. 

 

 

‘Leg geen nadruk op cijfers. Gebruik toetsen en cijfers als middel om te reflecteren’  

 

Voorbeelden 

Aan het einde van het jaar deelt Juf Patricia de rapporten uit aan de leerlingen van groep 7. 

Ze vraagt alle leerlingen een brief te schrijven aan de juf waarin ze aangeven wat ze goed 

vinden gaan en wat nog beter kan. Om niet alleen prestaties te benadrukken worden ook 

andere vragen gesteld, bijvoorbeeld met wie de leerlingen graag omgaan en wat ze leuk 

vinden om te doen. 

 

Meester Patrick heeft de resultaten van de spellingtoetsen waarin drie type woorden aan 

bod kwamen. Hij deelt toetsen en scores uit aan de leerlingen en vraagt iedere leerling op 

te schrijven welk type woorden ze het meest lastig vinden. Iedere leerling mag daarna gaan 

oefenen met dat type woorden.  

 

Bij het voorlezen van de cijfers in klas 2VMBO raakt Julie overstuur. Ze heeft een laag cijfer 

gehaald en vindt het vervelend dat iedereen dat weet. De juf probeert eerst de regeling 

waarbij ze na het opnoemen aan iedere leerling vraagt “Wil je het cijfer nu horen of 

straks?”, maar ze merkt dat een aantal leerlingen niet aan durft te geven dat ze liever de 

cijfers niet laten oplezen. Uiteindelijk besluit ze dat ze voortaan de cijfers uitdeelt.  

 

De CITO eindtoets is geweest en de leerlingen hebben net de uitslag gekregen. Tom zit 

teleurgesteld met z’n hoofd tussen zijn armen op tafel en medeleerling Julie komt 

verontwaardigd naar juf Marcella toe. “Juf, Tom wil niet zeggen wat zijn score was. Ik had 

548! Hij moet zeker naar het VMBO he?” De juf gaat met de hele klas in gesprek over 

verschillende talenten. Ze vertelt dat sommige kinderen goed in theoretische vakken zijn, 

dat andere kinderen goed zijn in organiseren zoals een schoolfeest, sommige kinderen 

heel erg zorgzaam zijn en andere kinderen bijvoorbeeld heel erg technisch. Juf Marcella 

legt uit dat de CITO eindtoets een heel goed beeld geeft van waar de leerlingen staan met 

de “leervakken”, maar weinig zegt over andere talenten. Ze benadrukt dat bij de 

schooladviezen alle talenten meegenomen worden en dat op elke onderwijsvorm van VMBO 

tot gymnasium andere talenten aangesproken worden. 
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Tenslotte is een praktijkaanbeveling geformuleerd die volgt uit de uitkomst 

van het eerste deel van het onderzoek dat leerlingen uit lagere sociale milieus 

en allochtone leerlingen niet – zoals wel gedacht wordt – minder gemotiveerd 

zijn dan andere leerlingen, maar vaak evenveel of meer gemotiveerd zijn. De 

laatste aanbeveling is daarom om niet uit te gaan van negatieve vooroordelen, 

maar er vanuit te gaan dat elke leerling gemotiveerd is om het goed te doen op 

school.  

Eerder onderzoek heeft laten zien dat vrijwel iedereen vooroordelen heeft, 

maar dat veel mensen zich hier vaak niet bewust van zijn. Dergelijke 

vooroordelen uiten zich vaak niet alleen in wat men zegt, maar juist ook in het 

non-verbale gedrag. Een leerkracht straalt misschien minder warmte uit naar 

leerlingen waarvan hij op basis van de achtergrond van de leerling minder 

verwacht, de leerkracht stelt – goedbedoeld – minder lastige vragen of wacht 

minder lang op een antwoord. Hierdoor kan het zelfvertrouwen van de leerling 

onbewust verminderen en gaat de leerling ook minder zijn of haar best doen. 

Het is daarom belangrijk dat je je bewust bent van het feit dat iedereen 

vooroordelen heeft. Om te voorkomen dat deze vooroordelen onbewust je 

gedrag te veel sturen is het belangrijk om je te verdiepen in de achtergrond en 

beweegredenen van je leerlingen en bij iedere leerling van het positieve uit te 

gaan.  

 

‘Richt je op de individuele vooruitgang en inzet van leerlingen’ 

 

Voorbeeld 

Miranda uit groep 4 kan niet zo goed leren, maar presteert net goed genoeg om mee 

te kunnen komen. Ze heeft een 6,5 gehaald voor een rekentoets. Haar leerkracht 

complimenteert haar met de vooruitgang ten opzichte van de vorige toets, waarvoor 

zij een 5,5 kreeg.  

 

Marjolein is remedial teacher op een basisschool. Ze begeleidt Saïda die problemen 

heeft met technisch lezen. Saida oefent thuis ook intensief met het lezen. Eens in de 

zoveel tijd laat juf Marjolein Saïda in een grafiekje tekenen hoeveel woorden ze nu 

per minuut leest, zodat Saïda kan zien dat het vele oefenen resultaat heeft. Ook laat 

ze Saïda zien dat ze steeds minder fouten maakt. Ze benadrukt dat ze merkt dat 

Saïda hard werkt. 
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‘Ga er vanuit dat elke leerling, ongeacht zijn of haar achtergrond, gemotiveerd is.’ 

 

Voorbeelden 

De klas is bezig met een oefening voor aardrijkskunde. Emin lette tijdens de instructie 

al niet goed op, begon steeds te praten met Timo die naast hem zit en tijdens de 

verwerking begint hij met een balletje te gooien. In plaats van boos te worden en een 

streepje achter zijn naam te zetten op het bord omdat hij weer niet meedoet met de 

les, besluit zijn leerkracht Yvonne hem na de les apart te nemen. Uit het gesprek blijkt 

dat Emin de teksten en begrippen bij aardrijkskunde vaak lastig vindt en dan afhaakt. 

De leerkracht spreekt met Emin af dat hij de aardrijkskunde opdrachten voortaan 

samen met een medeleerling mag maken die hem kan helpen met moeilijke 

begrippen. Tijdens de instructie probeert de leerkracht beter op te letten dat ze alles 

voldoende duidelijk maakt en ze spreekt met Emin af dat hij het voortaan aangeeft en 

vragen stelt als hij het te lastig vindt. Emin belooft dat hij de lessen minder zal 

verstoren. 

 

Charmaine is een MBO studente bij de opleiding tot schoonheidsspecialiste. Ze begon 

enthousiast aan de opleiding maar maakte steeds vaker haar huiswerk niet en miste 

steeds meer lessen. Tijdens een overleg geven meerdere docenten aan dat ze het idee 

hebben dat Charmaine niet te motiveren is en ze wellicht beter kan stoppen met de 

opleiding. Ze gaat het waarschijnlijk toch niet meer halen. Wim, haar docent 

Nederlands, gaat met een open houding een gesprek met Charmaine aan. Ze blijkt 

nog steeds heel graag schoonheidsspecialiste te willen worden, maar ze heeft 

schulden en naast haar opleiding werkt ze veel. Bovendien moet ze vaak op haar 

jongere broertjes en zusjes passen. In overleg met Charmaine en maastschappelijk 

werk, een schuldhulpverlener en de opleiding wordt een plan opgesteld hoe 

Charmaine haar schulden kan afbetalen en haar opleiding kan voortzetten. 

 



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nawoord 

Deze studie is tot stand gekomen op vraag van en dankzij financiering van het 

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Wij willen hen danken voor de 

totstandkoming van dit rapport en de goede samenwerking. 

 

Bovendien willen wij alle panelleden bedanken voor hun bijdrage aan het 

rapport. Dankzij de panelleden kregen wij een goed beeld van hoe docenten in 

de praktijk met motivatie omgaan en waar zij tegenaan lopen in hun klassen. 

Ook werden mooie en voor andere leerkrachten herkenbare voorbeelden 

gegeven over de dagelijkse praktijk van een docent. 

 

Daarnaast willen wij Janneke Staaks van de Universiteitsbibliotheek van de 

Universiteit van Amsterdam bedanken voor haar uitgebreide hulp bij het 

opstellen van de zoektermen. 

 

Wij zijn niet de eersten geweest die een reviewstudie voor de praktijk hebben 

uitgevoerd. Wij raden leerkrachten en overige geïnteresseerden verschillende 

boekjes van de reeks praktijkgerichte literatuurstudies onderwijsonderzoek 

van de Vlaamse onderwijsraad aan. Vooral de eerste studie sluit aan bij dit 

rapport. 

- Vanhoof, J., Broek, M. van de, Penninckx, M., Donche, V., & Petegem, P. van. 

(2012). Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren: Principes die 

motiveren, inspireren én werken. Leuven: Acco. 

- Belfi, B., Fraine, B. de, & Damme, J. van (2010). De klas: Homogene of 

heterogene samenstelling? Leuven: Acco. 
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Bijlage 1  Zoektermen23
 

Motivatie 

motivation/ OR achievement motivation/ OR achievement motivation.ti,ab,id. 

OR academic achievement motivation/ OR academic motivation.ti,ab,id. OR 

amotivation.ti,ab,id. OR autonomous motivation.ti,ab,id. OR child* 

motivation.ti,ab,id. OR controlled motivation.ti,ab,id. OR extrinsic motivation/ 

OR extrinsic motivation.ti,ab,id. OR external motivation.ti,ab,id. OR identified 

motivation.ti,ab,id. OR integrated motivation.ti,ab,id. OR intrinsic motivation/ 

OR intrinsic motivation.ti,ab,id. OR introjected motivation.ti,ab,id. OR learning 

motivation.ti,ab,id. OR performance motivation.ti,ab,id. OR student* 

motivation.ti,ab,id. OR school motivation.ti,ab,id. OR task motivation.ti,ab,id. 

OR academic engagement.ti,ab,id. OR achievement engagement.ti,ab,id. OR 

child* engagement.ti,ab,id. OR cognitive engagement.ti,ab,id. OR emotional 

engagement.ti,ab,id. OR performance engagement.ti,ab,id. OR student 

engagement/ OR school engagement.ti,ab,id. OR student* engagement.ti,ab,id. 

OR task engagement.ti,ab,id. OR goal orientation/ OR goal orientat*.ti,ab,id. OR 

mastery orientat*.ti,ab,id. OR task orientat*.ti,ab,id. OR academic goal?.ti,ab,id. 

OR achievement goal*.ti,ab,id. OR avoidance goal?.ti,ab,id. OR approach 

goal?.ti,ab,id. OR child* goal?.ti,ab,id. OR ego goal*.ti,ab,id. OR learning 

goal*.ti,ab,id. OR mastery goal*.ti,ab,id. OR performance goal*.ti,ab,id. OR 

school goal*.ti,ab,id. OR student* goal?.ti,ab,id. OR task goal*.ti,ab,id. OR 

mastery approach*.ti,ab,id. OR performance approach.ti,ab,id. OR performance 

avoidan*.ti,ab,id. OR intrinsic value.ti,ab,id. OR task value.ti,ab,id. OR school 

value.ti,ab,id. OR expectations/ OR expectation*.ti,ab,id. OR expectanc*.ti,ab,id. 

OR ability belief*.ti,ab,id. OR academic aspiration.ti,ab,id. OR school 

aspiration.ti,ab,id. OR self efficacy/ OR self-efficacy.ti,ab,id. OR academic self 

concept/ OR reading self concept.ti,ab,id. OR math* self concept.ti,ab,id. OR 

                                                      

 
23  Dit is een beknopt overzicht van de gebruikte zoektermen. De volledig uitgewerkte 

lijst met zoektermen kan opgevraagd worden bij de auteurs.  
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academic self concept.ti,ab,id. OR academic self-esteem.ti,ab,id. OR (attitude* 

ADJ2 (learning OR school* OR academic OR homework OR math* OR 

reading)).ti,ab,id. OR homework interest.ti,ab,id. 

 

Sociaal economische of culturele achtergrond 

"racial and ethnic differences"/ OR ethnic*.ti,ab,id. OR cross-ethnic.ti,ab,id. OR 

cross cultural differences/ OR cross-cultural.ti,ab,id. OR racial*.ti,ab,id. OR 

migrant*.ti,ab,id. OR immigrant*.ti,ab,id. OR black*.ti,ab,id. OR latino*.ti,ab,id. 

OR latina*.ti,ab,id. OR latin american*.ti,ab,id. OR African American*.ti,ab,id. 

OR socioeconomic status/ OR SES.ti,ab,id. OR socioeconomic*.ti,ab,id. OR socio 

economic*.ti,ab,id. OR economic status.ti,ab,id. OR economic 

background.ti,ab,id. OR income level/ OR income.ti,ab,id. OR poverty/ OR 

poverty.ti,ab,id. OR social status.ti,ab,id. OR social class/ OR social 

class.ti,ab,id. OR social background.ti,ab,id. OR minority groups/ OR minority 

student*.ti,ab,id. OR family background/ OR family background.ti,ab,id. OR 

family characteristics.ti,ab,id. OR background characteristics.ti,ab,id. OR 

((maternal OR paternal OR mother* OR father* OR parent*) ADJ3 (job status OR 

occupational status OR educational background OR educational level OR 

educational attainment)).ti,ab,id. 

 

School 

(((school age 6 12 yrs).ag. OR (adolescence 13 17 yrs).ag. OR child*.ti,ab,id.) 

AND (school*.ti,ab,id. OR classroom.ti,ab,id. OR student*.ti,ab,id.)) OR 

kindergarten students/ OR kindergarten*.ti,ab,id. OR preschool*.ti,ab,id. OR 

pre-school*.ti,ab,id. OR elementary school students/ OR elementary 

school*.ti,ab,id. OR elementary education.ti,ab,id. OR primary school students/ 

OR primary school*.ti,ab,id. OR primary education.ti,ab,id. OR middle school 

students/ OR middle school*.ti,ab,id. OR secondary school.ti,ab,id. OR 

secondary education.ti,ab,id. OR junior high school students/ OR junior 

high*.ti,ab,id. OR high school students/ OR highschool*.ti,ab,id. OR high 

school*.ti,ab,id. OR vocational education/ OR (vocational ADJ1 (education OR 

student OR school OR college)).ti,ab,id. OR community colleges/ OR community 

college*.ti,ab,id. 

 

Docent en Self-Determination Theory 

(adolescent* autonomy OR student* autonomy OR autonomy support* OR 

autonomy-support OR (teacher* and support) OR ((student*) and ((experience) 

ADJ1 (autonomy))) OR self determination theory OR (teacher* and (non-

controlling language OR controlling language OR compliment* OR feedback OR 

control OR encourag* OR instruction OR volition OR expla* OR acknowledge* 

perspect* OR taking perspect* OR acknowledge* feeling*)) OR ((teacher*) and 

((student*) ADJ1 (choice*))) OR (teacher* and listen* and student*) OR 

((teacher* and student*) ADJ3 (interaction)) OR (teacher* and autonomy and 



89 

 

 

relatedness) OR (encourage* ADJ3 (independ* and think*)) OR (teach* and 

relevan*) OR (student* and provi* and choice) OR (teacher* and provi* and 

choice)).ti,ab,id. 

 

Docent en Achievement Goal Theory 

(teacher*.ti,ab,id. and (academic achievement/ OR achievement motivation/ OR 

needs/ OR academic achievement motivation/ OR academic achievement 

prediction/ OR student engagement/ OR performance/ OR goal orientation/ 

OR goal setting/ OR aspirations/ OR classroom discipline/)) OR ((teacher* and 

(academic achievement OR achievement motivation OR needs OR academic 

achievement prediction OR learner engagement OR student* engagement OR 

performance OR aspirations OR performance-oriented OR mastery-oriented OR 

goal orientation OR approach goal? OR avoidance goal? OR control* OR non-

control* OR discipline)) OR (engagement ADJ3 (student* or teacher*)) OR 

achievement goal theory OR (student* and teacher* and ((compar* and result*) 

OR (progress* and result*) OR individual progress))).ti,ab,id. 
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