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Facebook in de Learning Blend als ‘Scaffold’ om de Motivatie te Verhogen in het Hoger 

Beroepsonderwijs 

Diana de Jong 

 

Samenvatting 

Twee belangrijke uitdagingen voor het huidige onderwijs komen samen in dit onderzoek: lerenden 

gemotiveerd houden enerzijds en het effectief toepassen van technologie in het onderwijs anderzijds. 

Motivatie, of liever gezegd het gebrek eraan, is in vrijwel het hele westerse onderwijs een toenemend 

probleem en digitale technologie en social media spelen hierin een duidelijke rol (Nelis & Van Sark, 

2014; van der Schuur, Baumgartner, Sumter, & Valkenburg, 2015).  Als technologie en social media 

echter effectief worden ingezet, kunnen ze ook een positief effect op de motivatie hebben (Martens, 

2017). 

 Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of de combinatie van werkcolleges en een vorm 

van digitaal afstandsonderwijs het gevoel van competentie en verbondenheid bij studenten vergroot en 

daarmee ook een positieve invloed op hun intrinsieke motivatie heeft. De Self Determination Theory 

(Deci & Ryan, 1980, 2000; Ryan & Deci, 2000) dient als theoretische basis. Volgens deze theorie 

heeft elk mens een natuurlijke nieuwsgierigheid en een aangeboren neiging naar groei en 

ontwikkeling. Dit komt van binnenuit en je kunt deze intrinsieke motivatie alleen begrijpen als je de 

volgende drie domeinen erbij betrekt: competentie, autonomie en sociale verbondenheid. 

Deze mixed methods studie vond plaats bij het Amsterdam Fashion Institute (Hogeschool van 

Amsterdam), waar vier propedeuseklassen tijdens de module Scenarioschrijven aan het experiment 

deelnamen. Twee klassen (N = 40) volgden de module in de reguliere vorm (vijf wekelijkse colleges) 

en twee klassen (N = 40) in een blended learning vorm (vijf wekelijkse colleges en gedurende de 

module toegang tot een besloten en door de docent gemodereerde Facebookgroep). Na afloop van de 

module werd in alle klassen een vragenlijst afgenomen, gebaseerd op de post-experimental Intrinsic 

Motivation Inventory, oorspronkelijk ontwikkeld door Ryan (1982). Hiermee werden de ervaren 

competentie, verbondenheid en intrinsieke motivatie tijdens de module in kaart gebracht. Daarnaast  

werd een focusgroepinterview afgenomen met vier respondenten van de experimentele groep en vier 

respondenten van de controlegroep. 

Uit de twee Independent-Samples T-Tests bleek dat het gemiddelde gevoel van competentie en het 

gemiddelde gevoel van verbondenheid bij de blended learning groep significant hoger was dan bij de 

controlegroep. Uit de meervoudige regressieanalyse bleek dat het regressiemodel een significante 

voorspelling geeft van de gemeten motivatie tijdens de module. Twee enkelvoudige regressieanalyses 
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brachten vervolgens de afzonderlijke effecten in kaart. Beide predictorvariabelen ‘gevoel van 

competentie’ en ‘gevoel van verbondenheid’ hebben een significante invloed op de ervaren motivatie. 

Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat het gevoel van competentie, verbondenheid en de 

hieruit voortvloeiende motivatie significant samenhangen met de opzet van de module. De 

Facebookgroep in de learning blend speelde een duidelijke rol in het positief beïnvloeden van deze 

drie variabelen. De interviews bevestigen de kwantitatieve uitkomsten. De geïnterviewde studenten 

van de controlegroep meldden een lager gevoel van competentie en verbondenheid. Ze kregen pas laat 

in de module grip op de lesstof en ze misten continuïteit. Dit had een negatief effect op hun intrinsieke 

motivatie. De blended learninggroep voelde zich tijdens de module - door veel samen te werken en 

ook gedurende de hele week voeling en contact te houden met hun klasgenoten en de docent - over het 

algemeen competent en verbonden. Dit had een positief effect op hun intrinsieke motivatie. 

 

 

keywords: motivatie, blended learning, social media, hoger onderwijs 
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Facebook in the Learning Blend as a Scaffold to Enhance Motivation in Higher Education 

Diana de Jong 

Summary 

This research comprises two important challenges for present-day education: keeping students 

motivated on the one hand and using technology effectively in education on the other hand. 

Motivation, or rather the lack of it, is becoming more and more of a problem in virtually all Western 

education, and digital technology and social media play a clear role in this (Nelis & Van Sark, 2014; 

van der Schuur et al., 2015). However, if technology and social media are used effectively, they can 

also have a positive effect on motivation (Martens, 2017). 

The aim of this research is to determine whether a combination of lectures and a form of digital 

distance learning will increase the sense of competence and relatedness among students and will 

therefore also have a positive influence on their intrinsic motivation. The Self Determination Theory 

(Deci & Ryan, 1980, 2000; Ryan & Deci, 2000) serves as a theoretical basis. According to this theory, 

each person has a natural curiosity and an innate tendency towards growth and development. This 

comes from within and you can only understand this intrinsic motivation if you involve the following 

three domains: competence, autonomy and relatedness. 

This mixed methods study took place at the Amsterdam Fashion Institute (Hogeschool van 

Amsterdam), and four propaedeutic classes participated in the experiment during a Scenario writing 

module. Two classes (N = 40) followed the module in the regular form (five weekly lectures) and two 

classes (N = 40) in a blended learning form (five weekly lectures and during the module access to a 

private and moderated Facebook group). After completion of the module, a survey was conducted in 

all classes, based on the post-experimental Intrinsic Motivation Inventory, originally developed by 

Ryan (1982). In this way the experienced competence, relatedness and intrinsic motivation during the 

module were mapped out. In addition, a focus group interview was conducted with four respondents 

from the experimental group and four respondents from the control group. 

The two tests showed that the average sense of competence and the average feeling of relatedness 

in the blended learning group were significantly higher than in the control group. The multiple 

regression analysis showed that the regression model provides a significant prediction of the measured 

motivation during the module. Two single regression analyses then mapped out the individual effects. 

Both predictor variables 'sense of competence' and 'feeling of relatedness’ have a significant influence 

on the motivation experienced. 

From the results it can be concluded that the sense of competence, relatedness and the 

corresponding motivation are significantly related to the design of the module. The Facebook group in 

the learning blend played a clear role in positively influencing these three variables. The interviews 
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confirm the quantitative outcomes. The interviewees from the control group reported a lower sense of 

competence and relatedness. They only got a grip on the content late in the module and they lacked 

continuity. This had a negative effect on their intrinsic motivation. The blended learning group 

generally felt competent and connected during the module - working together a lot and keeping in 

touch with their classmates and the teacher during the whole week. This had a positive effect on their 

intrinsic motivation. 

 

keywords: motivation, blended learning, social media, higher education 
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1. Inleiding 

1.1 Probleemschets 

Motivatie, of liever gezegd het gebrek eraan, is in vrijwel het hele westerse onderwijs een toenemend 

probleem. Deze tijd, met zijn vele prikkels die strijden om de aandacht van jonge lerenden, maakt het 

niet makkelijk om focus te houden (Nelis & Van Sark, 2014; Valkenburg, 2014). Vooral de opkomst 

van de smartphone heeft grote gevolgen gehad voor het vermogen van jongeren om langere tijd 

intensief met een taak bezig te zijn. De afleiding is letterlijk binnen handbereik en mediamultitasken, 

zoals Valkenburg (2014) het noemt, lijkt een aantal persoonlijke domeinen negatief te beïnvloeden 

(Spitzer, 2017; van der Schuur et al., 2015). Het sociaal-emotioneel functioneren wordt negatief 

beïnvloed: mediamultitaskers slapen minder en hebben vaker last van depressieve gevoelens. 

Daarnaast is de cognitieve controle, het vermogen om te focussen, bij mediamultitaskers zwakker 

ontwikkeld. Ten slotte beïnvloeden vooral privégebruik van social media als Facebook en sms de 

leerresultaten negatief, vermoedelijk door het dwingende karakter ervan (van der Schuur et al., 2015). 

Mediamultitasken heeft dan ook een negatieve invloed op de motivatie van lerenden (Nelis & Van 

Sark, 2014). 

Het driejaarlijkse PISA vergelijkend onderzoek naar cognitieve en sociale kenmerken van 

leerlingen wereldwijd laat zien dat de meest gemotiveerde leerlingen het equivalent van een schooljaar 

hoger scoren dan de minst gemotiveerde leerlingen (OECD, 2017). Dit maakt motivatie een variabele 

om serieus te nemen. In hetzelfde rapport is te lezen dat Nederlandse leerlingen op de middelbare 

school een relatief lage ‘achievement motivation’ hebben (OECD, 2017, pp. 309-310). Ze noemen 

zichzelf niet ambitieus en zijn niet geïnteresseerd in goede cijfers en ‘hoog’ reiken. Dit beeld is over 

de hele breedte van het voortgezet onderwijs te zien en het staat los van het opleidingsniveau van de 

ouders. In het Nederlandse hoger onderwijs neemt de tevredenheid van studenten over hun opleiding 

toe, maar paradoxaal genoeg is de uitval blijvend hoog en het diplomarendement laag (Inspectie van 

het Onderwijs, 2017). Een van de oorzaken hiervan is onvoldoende intrinsieke motivatie van de 

student. Het huidige hoger onderwijs is sterk gericht op zelfstandig leren en hoewel dit in principe de 

motivatie verhoogt, is het wel zaak de verantwoordelijkheid voor het leerproces geleidelijk over te 

dragen (Martens & Boekaerts, 2007). Als dit onvoldoende gebeurt, kan de motivatie bij een student 

juist afnemen. 

 Er is ook een meer praktische aanleiding voor dit onderzoek. Studenten van het Amsterdam 

Fashion Institute (AMFI), een hbo-opleiding voor modeprofessionals en onderdeel van de Hogeschool 

van Amsterdam, houden die motivatie ook niet altijd vast. Een concreet voorbeeld hiervan is de 

module Scenarioschrijven die in het propedeusejaar wordt gegeven. Hierbij onderzoeken de 

eerstejaarsstudenten in een paar weken tijd maatschappelijke ontwikkelingen en trends, die zij 

vervolgens doorvertalen naar toekomstscenario’s volgens de scenariomethodiek (Duin, 2012). Deze 
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toekomstscenario’s en een analyse van de gevolgen voor de mode-industrie verwerken studenten ten 

slotte in een origineel vormgegeven ‘Scenarioboek’, waarbij ze het onderzoek verantwoorden met een 

uitgebreide bronnenlijst. 

Studenten ervaren nogal wat problemen bij het vak. Ze hebben het gevoel te snel ‘in het diepe te 

worden gegooid’: de materie is enorm complex en er zijn maar vijf bijeenkomsten van twee 

contacturen in de vorm van een werkcollege ingeroosterd. De studenten worden dus duidelijk buiten 

de zone van naaste ontwikkeling geplaatst en er is onvoldoende scaffolding in de module (Vygotski, 

1987, zoals beschreven in Valcke, 2010). 

Twee mechanismen worden genoemd in de mondelinge evaluaties die na afloop van een blok 

worden gehouden: (1) Studenten raken in de loop van de week na het college het gevoel kwijt dat ze 

grip op de materie hebben, dus hun self-efficacy (Bandura, 1977) en het gevoel competent te zijn 

(Deci & Ryan, 2000) nemen af en (2) ze hebben het gevoel er te veel alleen voor te staan. Deze twee 

mechanismen zorgen ervoor dat de intrinsieke motivatie (Deci & Ryan, 1980) terugloopt naarmate de 

week vordert. Na het volgende college zijn het gevoel competent en ‘verbonden’ te zijn weer 

toegenomen en daarmee dus de intrinsieke motivatie. Deze cyclus herhaalt zich vijf weken lang. Het 

lijkt er dus op dat twee van de drie ‘poten’ van de zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000) een 

bepalende rol spelen bij dit motivatieprobleem: het gevoel van competentie en het gevoel van 

verbondenheid. 

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of de combinatie van werkcolleges en een vorm van 

digitaal afstandsonderwijs gedurende de module Scenarioschrijven bij AMFI (Hogeschool van 

Amsterdam) het gevoel van competentie en verbondenheid bij studenten vergroot en daarmee ook een 

positieve invloed op hun intrinsieke motivatie heeft. De module krijgt hiermee een blended learning 

karakter (Adams Becker et al., 2017). 

Het theoretisch kader dat nu volgt, onderzoekt allereerst de rol die motivatie in het leerproces 

speelt en spitst dit vervolgens toe op het hoger onderwijs. Daarna wordt de positie van technologie in 

datzelfde hoger onderwijs verkend en ten slotte het gebruik van social media in de learning blend en 

het effect dat dit heeft op motivatie. 

 

1.2 Motivatie en leren 

Motivatie heeft de afgelopen decennia een steeds belangrijker plaats gekregen in onderwijsonderzoek 

(Martens & Boekaerts, 2007) en zowel theoretici als docenten en andere direct betrokkenen bij het 

onderwijs zijn doordrongen van de centrale rol die motivatie speelt in het leerproces, in het bijzonder 

intrinsieke motivatie (Nelis & Van Sark, 2014). Deze onderscheidt zich van extrinsieke motivatie door 

een focus op de activiteit zelf en de interne drive om iets te doen of te leren (Harlow, 1950, zoals 

beschreven in Pink, 2009). Extrinsieke motivatie is niet gericht op de activiteit zelf maar meer op de 
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voorwaarden die eraan verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld beloning of status (Deci & Ryan, 1980; 

Nelis & Van Sark, 2014; Ryan & Deci, 2000). Overigens is extrinsieke motivatie zeker niet 

onwenselijk in het onderwijs. Zowel intrinsieke als extrinsieke motivatie hebben een functie in bijna 

elk leerproces (Martens & Boekaerts, 2007). Extrinsieke motivatie is wel effectiever als er een zekere 

mate van autonomie mogelijk is (Pink, 2009). De mate van intrinsieke motivatie hangt onder andere af 

van hoe een lerende tegen persoonlijke ontwikkeling aankijkt. Dweck (2010) onderscheidt hier fixed 

mindset en growth mindset. Lerenden met een fixed mindset gaan ervan uit dat je nu eenmaal met een 

bepaalde mate van talent en cognitieve mogelijkheden ter wereld komt en daar is niet veel aan te 

sleutelen. De growth mindset staat daar haaks op: iemand met een dergelijke instelling gelooft dat 

intelligentie en vaardigheden ontwikkelbaar zijn als je er moeite voor doet. Deze lerenden benutten 

hun leerpotentieel beter (Nelis & Van Sark, 2014). Leerkrachten die in een growth mindset geloven, 

zullen hun leerlingen op een manier aansporen die de nadruk legt op het principe dat inspanning 

resultaat oplevert. Hattie (2009, p. 48) beschrijft een vergelijkbaar duo: internals en externals. 

Studenten die persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces worden internals 

genoemd en zij die succes buiten zichzelf plaatsen worden externals genoemd. Ook hier is weer een 

significante relatie met leerrendement: internals scoren beter dan externals (Findley & Cooper, 1983, 

zoals beschreven in Hattie, 2009). 

Self-efficacy of zelfeffectiviteit heeft ook een sterke correlatie met intrinsieke motivatie (Pajares, 

2003; Prat-Sala & Redford, 2010). Self-efficacy is de mate waarin iemand het gevoel heeft effectief te 

zullen zijn in een concrete situatie of in het afronden van een specifieke taak. Het mechanisme is 

zelfversterkend en cyclisch: een taak succesvol afronden versterkt in de regel de self-efficacy en 

minder succesvol zijn verzwakt deze (Bandura, 1977; Nelis & Van Sark, 2014). Studenten met een 

grote mate van self-efficacy tonen meer doorzettingsvermogen en zijn minder snel uit het veld 

geslagen bij tegenslag. Ook hanteren zij vaker een bewuste en strategische aanpak tijdens het leren en 

dit heeft weer een positief effect op hun motivatie (Prat-Sala & Redford, 2010). Een taak succesvol 

afronden lukt het best als de taak uitdagend genoeg is, maar niet te uitdagend. Kortom, als deze in de 

zone van naaste ontwikkeling ligt (Vygotsky, 1987, zoals beschreven in Valcke, 2010). De motivatie 

van studenten is het grootst als ze het gevoel hebben competent en autonoom te zijn, waardevolle 

doelen stellen en feedback en bevestiging van anderen krijgen (Dörnyei, 2001, zoals beschreven in 

Hattie, 2009). De docent speelt hierbij een duidelijke rol (Pajares, 2003). Dit kan bijvoorbeeld in de 

vorm van scaffolding, een begrip dat vaak wordt gebruikt in relatie tot de zone van de naaste 

ontwikkeling (Vygotsky, 1987, zoals beschreven in Valcke, 2010). De taken staan hierbij als het ware 

‘in de steigers’ en deze worden door de docent stap voor stap afgebroken als de student ze niet langer 

nodig heeft (Nelis & Van Sark, 2014). 
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Een hoge motivatie is niet alleen prettig voor de lerende, maar heeft daarnaast een positief effect 

op de leerprestaties (Hattie, 2009; Kennedy, 2013; Loon, 2013; Ryan & Deci, 2000). De meta-analyse 

studie van Hattie (2009, p. 298) laat bijvoorbeeld zien dat het effect van studentmotivatie op de 

leeropbrengst aanzienlijk is. 

Een van de eerste theorieën over motivatie die als basis is gebruikt voor veel onderzoek rond het 

thema is de Self Determination Theory (Deci & Ryan, 1980, 2000; Ryan & Deci, 2000). Volgens deze 

theorie heeft elk mens een natuurlijke nieuwsgierigheid en een aangeboren neiging naar groei en 

ontwikkeling. Dit komt van binnenuit en je kunt deze intrinsieke motivatie alleen begrijpen als je de 

volgende drie domeinen erbij betrekt: competentie, autonomie en sociale verbondenheid. Als we dit 

naar het onderwijs vertalen: een lerende die (1) de lesstof en taken aankan voelt zich dus competent, 

die (2) eigen keuzes kan maken voelt zich dus autonoom en die (3) saamhorigheid ervaart met zijn 

medelerenden en met de docent voelt zich dus sociaal verbonden. Als aan deze voorwaarden voldaan 

is, ontstaat er een goede voedingsbodem voor motivatie en effectief leren. Extrinsieke en intrinsieke 

motivatie zijn in de SDT geen twee aparte eilandjes, maar er is sprake van een continuüm en de twee 

typen motivatie beïnvloeden elkaar. Intrinsieke motivatie gedijt het best als lerenden zich competent 

en autonoom voelen en als ze saamhorigheid ervaren (Deci & Ryan, 2000). 

De relatie tussen leren en motivatie is dus veelvuldig onderzocht, vanuit verschillende 

invalshoeken en de bevindingen zijn deels generiek, dat wil zeggen niet gekoppeld aan leeftijd of 

schooltype. De volgende paragraaf brengt de specifieke inzichten over motivatie in het hoger 

(beroeps)onderwijs in kaart. 

 

1.3 Motivatie in het hoger beroepsonderwijs: uitdagingen en oplossingen 

In het hoger beroepsonderwijs zijn een tweetal specifieke zaken van invloed op de motivatie van 

studenten. Allereerst is er in de propedeuse de overgang van de middelbare school, met zijn 

afgebakende taken en duidelijk sturende rol van de docent. In het hbo wordt zelfregulatie, het 

vermogen om het juiste gedragsrepertoire op het juiste moment in te zetten, dus belangrijker. Dit is 

zelfs een voorspeller van studiesucces (Bos & Brand-Gruwel, 2017; Kennedy, 2013). Zimmerman 

(2008) beschrijft in zijn literatuuroverzicht een constante significante invloed van zelfgereguleerd 

leren en motivatie op de prestaties van lerenden. Door de verminderde sturing van de docent zal de 

student vaker buiten zijn zone van naaste ontwikkeling verblijven dan de middelbarescholier en dit 

heeft mogelijk een negatieve invloed op de motivatie (Nelis & Van Sark, 2014). Studenten met een 

growth mindset zullen zich beter handhaven in een dergelijke situatie dan studenten met een fixed 

mindset. De eerste groep ziet een uitdaging waar de andere groep een probleem ziet (Dweck, 2010). 

Daarnaast is in het hbo-onderwijs vaak gecentreerd rond competenties met de nadruk op de 

beroepspraktijk. Bij de Hogeschool van Amsterdam krijgt dit regelmatig de vorm van cognitive 
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apprenticeship (Austin, 2009; Collins A., Brown, & Newman, 1989). Studenten werken hierbij soms 

zelfstandig en soms in een team. De docent vervult in deze leeropstelling de rol van ervaren 

professional. Hierbij worden idealiter alle drie de onderdelen van de zelfdeterminatietheorie 

betrokken. Studenten worden aangesproken als competente professionals, nemen autonome 

beslissingen en werken samen in een groep aan realistische beroepstaken. Deze onderwijsvorm heeft 

in principe een gunstige invloed op de intrinsieke motivatie van studenten (Collins A. et al., 1989). De 

studie van Liao, Edlin, and Ferdenzi (2014) wijst interessant genoeg uit dat de extrinsieke motivatie 

van studenten een grote invloed heeft op hun doorzettingsvermogen en studiesucces, waarschijnlijk in 

anticipatie op hun carrière. Ook Ryan en Deci (2000) belichten deze kant van extrinsieke motivatie. 

Een geïnternaliseerde en geïntegreerde wens om iets van je leven te maken, kan een sterke motivator 

zijn. Dit geldt waarschijnlijk ook voor Nederlandse hbo-studenten. 

Het hoger onderwijs is al decennialang een emancipatiemachine. In eerste instantie vonden 

studenten uit arbeidersmilieus hun weg naar het hbo, maar de laatste jaren gaat het vooral om 

tweedegeneratie allochtonen (Inspectie van het Onderwijs, 2017; Wolff, 2013). De toegenomen 

diversiteit in het hoger onderwijs brengt zijn eigen problemen en uitdagingen met zich mee, onder 

andere op het gebied van motivatie (Nelis & Van Sark, 2014; Wolff, 2013). Studenten met een niet-

westerse migratieachtergrond staken vaker tussentijds hun studie en de kansen op een diploma van 

deze studenten zijn twee keer zo klein als van studenten zonder biculturele achtergrond (Inspectie van 

het Onderwijs, 2017). Het promotieonderzoek van Wolff (2013) schetst deze problematiek uitgebreid 

en concludeert dat ‘sociaal kapitaal’ de lakmoesproef is voor succes: studenten met een biculturele 

achtergrond die een netwerk hebben van studiegenoten, betrokken ouders, docenten, et cetera, zijn 

meer gemotiveerd en hebben een grotere kans op studiesucces. De poot ‘sociale verbondenheid’ van 

de Self Determination Theory (Ryan & Deci, 2000) speelt hier een hoofdrol.  

In het hoger onderwijs zijn er dus specifieke factoren van invloed op de motivatie. De rol die inzet 

van digitale middelen daarbij speelt, wordt in de volgende paragraaf belicht. 

 

1.4 Technologie in het hoger beroepsonderwijs 

Onze hele maatschappij is doordrenkt van technologie en ook in het hoger beroepsonderwijs is er 

toenemend aandacht voor het gebruik van technologie in didactische modellen (Adams Becker et al., 

2017). De latere carrière van hbo-studenten speelt zich nu eenmaal af in deze gedigitaliseerde wereld 

en digital natives, zoals de huidige studenten wel worden genoemd, zijn opgegroeid met iPads, 

smartphones, et cetera. Gedigitaliseerd onderwijs sluit daar beter bij aan dan het lineaire old school 

boek (Martens, 2017). Het Horizon report, Higher Education Edition (Adams Becker et al., 2017) 

brengt een aantal trends in de digitalisering van hoger onderwijs in kaart en ziet als belangrijkste voor 

de korte termijn (twee jaar) Collaborative Learning en Blended Learning Designs. 
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Collaborative learning gaat uit van de volgende vier principes: (1) de lerende staat centraal, (2) 

interactie is belangrijk, (3) leren gebeurt in groepen en (4) er worden oplossingen gezocht voor 

realistische problemen. Collaborative learning krijgt vaak de vorm van communities of practice 

(Adams Becker et al., 2017), waarin lerenden en docenten samenwerken en ideeën uitwisselen. Bij 

computer-supported collaborative learning werken studenten in tweetallen of groepjes samen met 

behulp van digitale tools als wiki’s, blogs en social media (Sutherland, Eagle, & Joubert, 2012). 

Samenwerkend leren versterkt het gevoel van autonomie, want de student en zijn peers staan immers 

centraal. Ook het gevoel van competentie (als er voldoende scaffolding is) en verbondenheid (hier 

vooral met peers) worden versterkt. Dit vergroot de intrinsieke motivatie, bleek uit een onderzoek van  

Raes en Schellens (2015) op een middelbare school in een natuurkunde module. Samenwerkend leren 

en het gebruik van technologie vullen elkaar aan: hoe meer technologie er gebruikt wordt in een 

onderwijssetting, hoe harder het nodig is om samen te werken. De technologie controleert de 

workflow en maakt het samenwerken efficiënt en effectief. De groep zorgt voor een gevoel van 

saamhorigheid, respect en positieve affirmatie (Johnson & Johnson, 2004). 

In blended learning designs worden face-to-face onderwijs en het gebruik van digitale platforms 

gecombineerd. Blended learning is een containerbegrip: alle designs waarin face-to-face onderwijs 

gecombineerd wordt met digitale middelen vallen eronder (Adams Becker et al., 2017). Blended 

learning bevordert door de opzet het gevoel van autonomie van de lerende: deze kan een deel van de 

lesinhoud zelfstandig tot zich nemen  (Hartnett, St. George, & Dron, 2011). De mogelijkheid om face-

to-face contact te hebben vergroot daarnaast de motivatie van lerenden. Wel is het belangrijk de juiste 

‘blend’ te selecteren en de lerende als dat mogelijk is hierin te betrekken. Sluit de technologie 

namelijk slecht aan bij de leerdoelen, dan beïnvloedt dit de motivatie negatief. (Hartnett et al., 2011; 

McCotter, 2008). Het is daarnaast zeer wenselijk dat de docent de interactie binnen de technologische 

community faciliteert en aanzwengelt, bijvoorbeeld door middel van groepsopdrachten en het 

inbrengen van discussiepunten (McCotter, 2008). Ook Bos en Brand-Gruwel (2017) benadrukken heb 

belang van begeleiding in een blended module: “[...] ook de zogenaamde ‘digital natives’ hebben 

begeleiding nodig in het combineren van verschillende digitale technologieën, zodat een dergelijke 

combinatie bijdraagt aan hun studiesucces”. 

Mayer (2011) signaleert een vreemde paradox. Het gebruik van technologie in het onderwijs heeft 

enerzijds een positief effect op de motivatie vanwege de uitdaging, opgewekte nieuwsgierigheid en 

bevestiging die technologie kan bieden. Anderzijds is er soms juist meer motivatie nodig om met 

behulp van technologie te leren (Clark et al., 2010, zoals beschreven in Mayer, 2011). Als er 

onvoldoende scaffolding geboden wordt, voelt de student zich sneller in de steek gelaten en als de 

nieuwigheid van de gebruikte technologie eraf is, neemt de intrinsieke motivatie ook af (Hartnett et 

al., 2011). Ook in het Nederlandse hoger onderwijs zijn de twee digitale trends Collaborative Learning 



   14 

en Blended Learning Designs herkenbaar: de Hogeschool van Amsterdam onderzoekt bijvoorbeeld de 

mogelijkheden van blended learning en integreert deze al hier en daar in het onderwijs (Hogeschool 

van Amsterdam, 2017; Kuiper, 2017). 

Ideaal gezien optimaliseert ICT de condities van de zelfdeterminatietheorie, zodat studenten 

autonoom, competent en sociaal verbonden leren. Social media vormen een aparte categorie binnen de 

onderwijstechnologie en de mogelijkheden en beperkingen ervan komen aan bod in de volgende 

paragraaf 

 

1.5 Social media in de learning blend en het effect op studentmotivatie 

Social media spelen een uiterst belangrijke rol in het leven van jongeren en dit maakt dat het een 

laagdrempelig middel is om in het onderwijs te gebruiken (Al-Bahrani & Patel, 2015; Cooke, 2017; 

Gikas & Grant, 2013). De januskop van social media kan hier echter niet onbesproken blijven. Zoals 

in de probleemschets al aan de orde kwam, heeft het veelvuldig gebruik ervan ook negatieve kanten. 

Manfred Spitzer schetst een wel heel donker beeld van socialmediagebruik door jongeren in zijn boek 

Digitale Dementie (Spitzer, 2017).  Social media hebben volgens hem een negatief effect op het 

gevoel van sociale verbondenheid en veelvuldig gebruik zal onder andere leiden tot geringere sociale 

competentie. Jongere veelgebruikers van social media kunnen ook minder goed focussen (Valkenburg, 

2014). Socialmediagebruik tijdens de les beïnvloedt de leerresultaten negatief, vermoedelijk omdat het 

lastig te negeren is (van der Schuur et al., 2015). 

Socialmediagebruik heeft ook positieve effecten. De scores van jongeren op intelligentietests 

stijgen al jaren vooral sterk op het gebied van visuele en probleemoplossende intelligentie. Dit is toe te 

schrijven aan het rijke en complexe mediagebruik van jongeren. Als jongeren social media gebruiken 

om bestaande contacten te onderhouden, heeft dit een positieve invloed op hun zelfvertrouwen en 

zelfbewustzijn (Valkenburg, 2014). Social media bevatten bovendien in theorie de condities die voor 

leren belangrijk zijn: jongeren handelen hier vanuit intrinsieke motivatie, opgewekt door de drie 

domeinen van de SDT: autonomie, competentie en sociale verbondenheid. Iets van dit ‘spelende’ leren 

zou in formeel onderwijs zeer welkom zijn (Martens, 2017). 

Niet alle typen social media zijn echter even geschikt voor alle onderwijstoepassingen. Twitter en 

Instagram zijn bijvoorbeeld gericht op het delen van korte berichten, foto’s en korte video’s en dus 

minder geschikt voor communityvorming. Facebook biedt de mogelijkheid om gesloten groepen te 

vormen en heeft hiermee meer het karakter van een besloten leeromgeving (Al-Bahrani & Patel, 2015; 

Bowman & Akcaoglu, 2014). Aansluiten bij de social media die studenten al gebruiken, ligt voor de 

hand, maar de populariteit van specifieke media wisselt echter sneller dan de onderwijsrealiteit kan 

bijbenen. Facebook is hiervan een voorbeeld: de meeste jongeren hebben nog wel een 

Facebookaccount, maar gebruiken dit steeds minder. (Valkenburg, 2014). Kirschner (2015) is kritisch 
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op de mogelijkheden van Facebook in een educatieve context. Hij ziet als probleem dat discussie en 

samenwerken niet tot het gewone repertoire van de Facebookgebruiker behoren. Zijn artikel gaat 

overigens niet in op het gebruik van besloten Facebookgroepen. Deze vorm van het medium komt het 

dichtst in de buurt van een Learning Management System en biedt dus de meest uitgebreide opties om 

onderwijs te faciliteren (Al-Bahrani & Patel, 2015; Balakrishnan, Teoh, Pourshafie, & Liew, 2017). 

Een specifiek op module-inhoud toegespitste besloten Facebookgroep had een positief effect op zowel 

de leerresultaten als op de betrokkenheid van studenten in een studie van  Bowman en Akcaoglu 

(2014). Social media in de learning blend kan zelfs het karakter van een ‘community of practice’ 

krijgen en deze manier van samenwerken is stimulerend voor de motivatie (Churcher, Downs, & 

Tewksbury, 2014; Dyer, Larson, Steele, & Holbeck, 2015). Het platform dient dan als een plaats waar 

lerenden in hun ‘zone van proximal development’  kunnen opereren (Vygotsky, 1978, zoals 

beschreven in Churcher, Downs, & Tewksbury, 2014). Ze stimuleren en corrigeren hun peers en de 

docent modereert het geheel. 

De docent of onderwijsgevende is een belangrijke schakel. Niet iedereen is even ‘tech savvy’ en 

als een docent social media persoonlijk niet actief gebruikt, ligt het niet voor de hand dat dit in een 

onderwijssetting anders zal zijn (Fox & Bird, 2017). Docenten beslissen tot op heden nog zelf of en 

hoe ze social media integreren in hun onderwijs en velen van hen worstelen met de ‘blurred lines’ 

tussen persoonlijk en professioneel gebruik (Fox & Bird, 2017). Individuele docenten houden zich in 

de regel niet op strategisch niveau bezig met het integreren van social media in het onderwijs en hier 

ligt dus een terrein braak. Een uitgebreid mixed methods onderzoek over socialmediagebruik in het 

onderwijs  onder een groep Amerikaanse leerkrachten liet zien dat een overweldigende meerderheid 

van 97.6% nog nooit social media in hun onderwijs heeft gebruikt. De meesten van hen staan echter 

positief tegenover het gebruik van social media in een onderwijssetting (Tozer, 2017). 

Het onderzoek naar de invloed van socialmediagebruik in een onderwijscontext op de motivatie 

laat een wisselend beeld zien. Gikas en Grant (2013) noemen in hun onderzoek bijvoorbeeld de sterke 

aantrekkingskracht van social media om uit de leeromgeving te stappen als verstorende factor. Cooke 

(2017) vond geen significant positief effect van socialmediagebruik op de motivatie (maar wel op het 

ervaren nut in het leerproces). Andere onderzoeken rapporteren positieve effecten op de motivatie 

(Akbari, Pilot, & Robert-Jan Simons, 2015; Aubry, 2013; Mazer, Murphy, & Simonds, 2007). Het 

effect op de motivatie lijkt onder meer af te hangen van het onderwijstype, de plek van social media in 

het curriculum en de rol in een bepaalde module: blended learning of distance learning bijvoorbeeld 

(Cooke, 2017). Verder onderzoek naar het effect van social media op de motivatie van lerenden kan 

dit beeld aanscherpen en dit onderzoek onder AMFI-studenten poogt hieraan een bijdrage te leveren. 

De keuze voor een besloten Facebookgroep is ingegeven door de mogelijkheden tot 
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communityvorming en dit platform biedt de meest uitgebreide opties om onderwijs te faciliteren, zoals 

gesteld door Akbari et al. (2015). 

 

1.6 Vraagstellingen en hypothesen 

De vraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt: Heeft het gebruik van blended learning een positief 

effect op het gevoel van competentie en het gevoel van verbondenheid van hbo-studenten die de 

module  volgen en verhoogt het daarmee hun intrinsieke motivatie? De deelvragen hierbij luiden: 

1. Verhoogt een blended learningomgeving het gevoel van competentie? De bijbehorende hypothese: 

De groep die de module volgt in de blended vorm voelt zich significant competenter dan de groep die 

de face-to-facemodule volgt. 

2. Verhoogt een blended learningomgeving het gevoel van verbondenheid? De bijbehorende 

hypothese: De groep die de module volgt in de blended vorm voelt zich significant meer verbonden 

dan de groep die de face-to-facemodule volgt. 

3. Is er een verband tussen de mate van gevoelde competentie en verbondenheid aan de ene kant en 

intrinsieke motivatie aan de andere kant? De bijbehorende hypothese: Het gevoel van competentie en 

verbondenheid correleert positief met de mate van intrinsieke motivatie.  

In figuur 1 zijn de vragen en variabelen schematisch uitgewerkt. De afkorting DV staat voor 

deelvraag. 

 

 

 

 

Figuur 1. Onderzoeksmodel 

2. Methode 

2.1 Ontwerp 

Het onderzoek is een explanatory sequential design, een vorm van mixed methods design. Hierbij 

worden kwantitatieve en kwalitatieve data verzameld, waarbij het kwalitatieve deel dient om de 
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bevindingen van de kwantitatieve analyse te verdiepen en aan te scherpen (Creswell, 2012). Er is 

sprake van een quasi-experiment met vier bestaande propedeuseklassen van de opleiding Fashion & 

Branding (Amsterdam Fashion Institute, Hogeschool van Amsterdam). Er zijn twee docenten bij het 

onderzoek betrokken: de docent/onderzoeker geeft de twee experimentele klassen les en een andere 

docent geeft de twee controlegroepen les. De twee klassen die de experimentele groep vormen, volgen 

de module  in een blended learning vorm (vijf colleges en toegang tot een besloten Facebookgroep 

voor hun eigen klas gedurende de hele module) en de twee ‘controleklassen’ volgen de reguliere face-

to-face module (deze studenten krijgen twee keer gedurende de module een mail met aanvullende 

informatie om ze inhoudelijk niet te benadelen). Tijdens de laatste bijeenkomst vullen alle klassen 

dezelfde vragenlijst in waarin de ervaren competentie, verbondenheid en intrinsieke motivatie tijdens 

de module in kaart wordt gebracht. Per klas worden twee studenten geworven voor een 

focusgroepinterview van een half uur in de week na afloop van de module. In dit kwalitatieve deel 

wordt dieper ingegaan op de ervaringen tijdens de module  en de invloed ervan op de ervaren 

competentie, verbondenheid en motivatie. 

 

2.2 Participanten 

Aan deze studie doen vier bestaande propedeuseklassen mee van de opleiding Fashion & Branding 

(Amsterdam Fashion Institute, Hogeschool van Amsterdam). Klas 1A en 1B vormen samen de 

controlegroep van 40 studenten (2 man, 38 vrouw). Klas 1C en 1D vormen de experimentele groep, 

die de module in een blended learning vorm volgen. Deze groep bestaat uit 41 studenten (7 man, 34 

vrouw). Van de experimentele groep hebben drie studenten geen Facebookaccount. Twee van hen 

maken gebruik van een klasgenoots account en een student heeft persoonlijke bezwaren tegen het 

gebruik van social media. Zij blijft buiten het onderzoek. De grootte van de experimentele groep komt 

hiermee op 40. De gemiddelde leeftijd van de experimentele groep (Mleeftijd = 20.58, SD = 2.0) ligt iets 

hoger dan die van de controlegroep (Mleeftijd = 18.8, SD = 1.71). De totale groep respondenten bestaat 

dus uit 80 studenten. Uit deze populatie zijn daarnaast per klas twee studenten geworven voor het 

kwalitatieve deel van het onderzoek, dus in totaal acht studenten. 

 

2.3 Materialen 

2.3.1 Besloten Facebookgroep 

De docent/onderzoeker richt twee besloten Facebookgroepen in voorafgaand aan de module (type 

Social Learning), als onderdeel van de blended variant. Elke klas heeft dus een eigen groep. In deze 

omgeving zijn alle theoriedocumenten te raadplegen en de PowerPoints van elk college worden hier 

ook geplaatst. In de Social Learning groep kunnen zogenaamde Units aangemaakt worden, zodat het 



   18 

lesmateriaal en de huiswerkbestanden in aparte segmenten opgeslagen worden. De docent voegt een 

introductietekst toe voor de module en voor zichzelf als begeleider/docent. Alle studenten van de 

experimentele groep ontvangen een uitnodiging voor de besloten Facebookgroep enkele dagen 

voorafgaand aan het eerste college. Voor de controlegroep wordt de tekst van twee informatieve en 

activerende mails opgesteld, die studenten na college 2 en na college 4 ontvangen. 

2.3.2 Vragenlijst kwantitatieve deel 

De vragenlijst die in het vijfde en laatste college in alle klassen is afgenomen, bestaat uit drie maal 

acht uitspraken over respectievelijk ervaren competentie (self-efficacy), ervaren verbondenheid en 

intrinsieke motivatie. Er zijn zeven antwoordcategorieën, van ‘helemaal mee oneens’ tot ‘helemaal 

mee eens’. Vrijwel alle vragen zijn afgeleid van de post-experimental Intrinsic Motivation Inventory, 

oorspronkelijk ontwikkeld door Ryan (1982). De vragen 6 en 22 zijn afkomstig uit het cluster 

Druk/Spanning van IMI (dit wordt als negatieve invloed op motivatie gezien). De vragen 1 en 24 zijn 

afkomstig van het onderzoeksinstrument van Visser-Wijnveen, Stes, en Van Petegem (2011) over 

motivatie voor onderwijs van docenten in het hoger onderwijs. Uiteraard zijn deze vragen naar de 

juiste context vertaald. Enkele voorbeelden van uitspraken zijn: ‘Ik ben tevreden over mijn resultaten 

in deze toolshop’, ‘Ik had in deze toolshop een goede band met mijn klasgenoten’ en ‘Ik voelde druk 

tijdens deze toolshop en hierdoor had ik minder plezier in het werken eraan’. De drie categorieën zijn 

gemengd in het uiteindelijke ontwerp en worden voorafgegaan door een drietal algemene vragen, te 

weten leeftijd, sekse en klas (zie Bijlage 1). De voorlopige versie van de vragenlijst is allereerst 

afgenomen in een andere propedeuseklas van dezelfde opleiding (N=24), waarna de interne 

consistentie van de schalen is beoordeeld met behulp van Cronbach’s alpha. Deze analyse gaf geen 

aanleiding om items te verwijderen, want Cronbach’s Alpha zat voor alle schalen ruim boven .80. De 

interne consistentie is nogmaals beoordeeld voor de onderzoeksgroep (N=80) en hier was Cronbach’s 

Alpha voor de schaal Competentie zelfs .91. De vragenlijst is dus gehandhaafd. Deze is tijdens de les 

op papier ingevuld, aangezien het digitaal invullen via een instrument als Survey Monkey vaak een 

lage respons heeft bij studenten. Dit risico kan met deze beperkte groep respondenten (N=80) niet 

genomen worden. De formulieren zijn vervolgens handmatig in SPSS verwerkt.  

2.3.3 Interviewschema 

Voor de focusgroep zijn rond een vijftal onderwerpen open vragen opgesteld die in het interview 

uitgediept worden: (1) Hoe competent voelde de student zich, (2) Hoe verbonden voelde de student 

zich met medestudenten en docent, (3) Hoe gemotiveerd was de student, (4) Welke rol speelden de 

besloten Facebookgroep / de informatieve mails en (5) Hoe heeft de student het geheel van lessen en 

ondersteuning/begeleiding ervaren (zie Bijlage 2). Bij het opstellen van deze vragen is gebruik 

gemaakt van Creswell (2012, pp. 217-222). De drie domeinen competentie, verbondenheid en 
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intrinsieke motivatie zijn alle drie opgenomen in de vragenreeks. Een voorbeeld van een 

interviewvraag is ‘Hoe heb je de aansluiting tussen de colleges aan de ene kant en de mails / de 

Facebookgroep aan de andere kant ervaren? Licht je antwoord toe met concrete voorbeelden’. De 

docent/onderzoeker vroeg door waar dat nodig was en de twee interviews zijn opgenomen. Na afloop 

van de interviews zijn deze integraal uitgeschreven en ondergebracht in vijf thema’s. De 

getranscribeerde aantekeningen zijn daartoe twee keer doorgenomen. De eerste keer zijn ongeveer tien 

labels of codes uit de tekst gedestilleerd en deze zijn bij een tweede bestudering teruggebracht tot de 

vijf thema’s, die aansluiten bij de onderzoeksvragen. 

 

2.4 Procedure 

Allereerst is het onderzoeksvoorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de opleidingsdirecteur en de 

afdelingscoördinator. Nadat zij hun toestemming hebben verleend, is het voorstel ethisch getoetst en 

goedgekeurd door cETO, de ethische commissie van de Open Universiteit. De docent  die de twee 

controlegroepen college geeft, werd vervolgens via een mail en aansluitend met een mondelinge 

toelichting gebriefd. Dezelfde mail ging naar de modulecoördinator. De docent/onderzoeker stuurde 

alle klassen voor aanvang van het eerste college een mail om studenten op de hoogte van het 

onderzoek te brengen (zie Bijlage 3). De twee experimentele klassen kregen een week voor aanvang 

van de module toegang tot een besloten Facebookgroep en de docent logde in elk geval vijf keer per 

week twee keer per dag in om te reageren op opmerkingen of vragen en om voorbeelden te geven. 

Studenten hadden drie keer de gelegenheid om huiswerk te uploaden in de Facebookgroep: het 

onderzoek, de scenariomatrixen en de eerste versie van een scenario. Studenten gaven een keer 

feedback op het werk van een medestudent en de docent gaf feedback op de eerste versie van het 

scenario. Tijdens de colleges werd de Facebookgroep ook gebruikt om peer feedback te geven of om 

voorbeelden te analyseren. 

De twee controleklassen kregen geen toegang tot de besloten Facebookgroep. Zij ontvingen twee keer 

een informatieve mail met een activerende tekst. Het huiswerk van de controlegroep werd in de klas 

behandeld. Aan het einde van het vijfde en laatste college vulden alle 80 respondenten een vragenlijst 

in. De docent/onderzoeker bezocht alle vier klassen tijdens hun laatste college en studenten vulden de 

vragenlijst ter plekke in. Op dat moment werden ook per klas twee studenten (dus in totaal acht 

personen) gevraagd om een interviewsessie bij te wonen, waarin dieper op de vragenlijst wordt 

ingegaan. De vier studenten uit de experimentele groep worden samen geïnterviewd en de vier 

studenten uit de controlegroep ook. Deze twee interviews (van ongeveer een half uur) vonden in de 

week na het laatste college plaats in het AMFI-gebouw en ze zijn beide opgenomen en nadien 

getranscribeerd en gecodeerd. 
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2.5 Data-analyse 

2.5.1 Kwantitatieve deel 

De met de hand ingevulde vragenlijsten zijn in SPSS gezet en verwerkt (SPSS versie 24). De 

voorlopige versie van de kwantitatieve vragenlijst is allereerst afgenomen in een andere 

propedeuseklas van dezelfde opleiding (N=24), waarna de interne consistentie van de schalen is 

beoordeeld met behulp van Cronbach’s alpha. De interne consistentie is nogmaals beoordeeld voor de 

onderzoeksgroep (N=80). Allereerst is een MANOVA uitgevoerd om de hoofd- en interactie-effecten 

voor drie afhankelijke variabelen te bepalen. Een MANOVA heeft als voordeel dat de scores van de 

afhankelijke variabelen met elkaar gecombineerd worden en je krijgt zo een zuiverder beeld van de 

invloed van de onafhankelijke variabele (Field, 2009). 

Hypothese 1 is met behulp van een Independent-Samples T-Test getoetst. Ook hypothese 2 is met 

behulp van een Independent-Samples T-Test getoetst. Voor Hypothese 3 is een meervoudige regressie 

uitgevoerd (MRA, methode ENTER). Daarnaast zijn twee enkelvoudige regressieanalyses uitgevoerd 

om de afzonderlijke effecten in kaart te brengen. Alle variabelen zijn allereerst gestandaardiseerd tot 

z-scores (M = 0, SD = 1) en voor alle analyses zijn de standaard significantieniveaus van 5% (p < .05) 

toegepast. 

2.5.2 Kwalitatieve deel 

De twee interviews met de focusgroepen zijn opgenomen (audio), getranscribeerd en de resultaten zijn 

ondergebracht in vijf thema’s die aansluiten bij de hypotheses: (1) gevoel van competentie, (2) gevoel 

van verbondenheid, (3) motivatie, (4) inhoud en leerproces en (5) onverwachte effecten van het 

experiment. De getranscribeerde aantekeningen zijn daartoe twee keer doorgenomen. De eerste keer 

zijn ongeveer tien labels of codes uit de tekst gedestilleerd en deze zijn bij een tweede bestudering 

teruggebracht tot de vijf thema’s, die aansluiten bij de onderzoeksvragen. 

3. Resultaten 

3.1 Kwantitatieve data 

3.1.1 Steekproef en respondenten 

80 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld, de experimentele groep (N = 40, 34 vrouw, 7 man) en 

de controlegroep (N = 40, 38 vrouw, 2 man). De gemiddelde leeftijd van de experimentele groep 

(Mleeftijd = 20.58, SD = 2.0) ligt iets hoger dan die van de controlegroep (Mleeftijd = 18.8, SD = 1.71). 8 

respondenten (4 uit de experimentele groep en 4 uit de controlegroep) hebben deelgenomen aan het 

kwalitatieve deel van het onderzoek. 
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3.1.2 Betrouwbaarheidsanalyses 

De voorlopige versie van de kwantitatieve vragenlijst is allereerst afgenomen in een andere 

propedeuseklas van dezelfde opleiding (N=24), waarna de interne consistentie van de schalen is 

beoordeeld met behulp van Cronbach’s alpha. De betrouwbaarheidsanalyse gaf geen aanleiding om 

items te verwijderen, zoals Tabel 1 laat zien bij de kolom testgroep. De interne consistentie is 

nogmaals beoordeeld voor de onderzoeksgroep (N=80) en hier was Cronbach’s Alpha voor de schaal 

Competentie zelfs .91. De vragenlijst is dus gehandhaafd. 

 

Tabel 1 

IMI schalen, aantal items en betrouwbaarheid 

Schaal N of Items Cronbach’s 

Alpha 

testgroep 

Cronbach’s Alpha 

onderzoeksgroep 

Competentie 8 .83 .91 

    

Vertrouwen 8 .83 .83 

    

Motivatie 8 .84 .85 

    

 

De met de hand ingevulde vragenlijsten zijn in SPSS gezet en verwerkt. 

3.1.3 Manova 

Aan het toepassen van een Manova zijn verschillende assumpties verbonden en die moeten eerst getest 

worden. De drie belangrijkste zijn achtereenvolgens: (1) Er is sprake van een nagenoeg normale 

verdeling van de afhankelijke variabelen. De normaliteit van de verdeling wordt getoetst met de 

Shapiro-Wilk Normality toets. De significantie van alle drie variabelen is > .05 en ook de QQ-plots 

laten een normale verdeling zien. (2) De tweede assumptie is of uitgegaan mag worden van lineariteit 

van de afhankelijke variabelen. Hiervoor bekijk je de scatterplots van elke variabele. Deze horen min 

of meer ellipsvormig te zijn en van linksonder naar rechtsboven te lopen. Dit is bij de variabelen 

Competentie en Verbondenheid niet het geval en hiermee wordt deze assumptie geschonden. (3) De 

laatste assumptie betreft het homogeen zijn van variantie-covariantie matrices. Hiervoor gebruik je 

bijvoorbeeld Hotelling’s Trace, aangezien deze test robuust is bij een onderzoek met twee groepen van 

gelijke grootte (Hakstian, Roed, & Lind, 1979, zoals beschreven in Field, 2009) en eventueel Box’s 

test. Beide horen niet significant te zijn. Box’s test is significant (p = .042), maar volgens Field (2009) 

is deze test notoir gevoelig voor afwijkingen van multivariabele normaliteit. Het is dus goed om ook 

Hotelling’s Trace te raadplegen. Deze geeft aan dat p<.001, dus ook deze assumptie wordt 

geschonden. MANOVA kan in dit onderzoek niet gebruikt worden. 
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3.1.4 T-toetsen 

Hypothese 1 is met behulp van een Independent-Samples T-Test getoetst. Het gemiddelde gevoel van 

competentie is bij de controlegroep 30.63 (SD = 8.82) en bij de blended learning groep 36.73 (SD = 

7.0). Er is eenzijdig getoetst en de p-waarde wordt dus gehalveerd. Het verschil in competentie tussen 

de twee groepen is significant (t(78) = -3.52, p.< .001) en dus hypothese 1, ‘De groep die de module 

volgt in de blended learning vorm voelt zich significant competenter dan de groep die de face-to-

facemodule volgt’, wordt aangenomen. 

Ook hypothese 2 is met behulp van een Independent-Samples T-Test getoetst. Het gemiddelde 

gevoel van verbondenheid bij de controlegroep is 38.7 (SD = 5.77) en bij de blended learning group 

43.40 (SD = 6.39). Ook hier is weer eenzijdig getoetst en de p-waarde wordt dus gehalveerd. Ook het 

verschil in gevoel van verbondenheid tussen de twee groepen is significant (t(78) = -3.45, p.< .001). 

Hypothese 2, ‘De groep die de module volgt in de blended vorm voelt zich significant meer verbonden 

dan de groep die de face-to-facemodule volgt’, wordt ook aangenomen. 

3.1.5 Meervoudige en enkelvoudige regressies 

Voor Hypothese 3 is een meervoudige regressie uitgevoerd (MRA, methode ENTER). Daarnaast 

zijn twee enkelvoudige regressieanalyses uitgevoerd om de afzonderlijke effecten in kaart te brengen. 

Alle variabelen zijn allereerst gestandaardiseerd tot z-scores (M = 0, SD = 1). Uit de meervoudige 

regressieanalyse blijkt dat het regressiemodel een significante voorspelling geeft van de gemeten 

motivatie tijdens de module  (F(2, 77) = 63.89, p = <.001). R2 = 0.624, dus 62,4% van de variantie 

wordt verklaard door het model. De predictorvariabele ‘gevoel van competentie’ heeft een significante 

invloed op de criteriumvariabele ‘motivatie’ (t(77) = 8.54, p<.001, ß = .618). Ook ‘gevoel van 

verbondenheid’ heeft een significante invloed op ‘motivatie’ (t(77) = 4.96, p<.001, ß = .359). Er zijn 

geen aanwijzingen voor collineariteit, want alle Tolerance waarden zijn hoger dan .20 en alle VIF-

waarden zijn lager dan 10. 

 

Tabel 2 

Meervoudige regressieanalyse waarbij de motivatie van studenten wordt voorspeld door het gevoel van 

competentie en verbondenheid (gestandaardiseerde oplossing, N = 80) 

 ß t p 

    

Competentie .618 8.54 .000 

    

Verbondenheid .359 4.96 .000 
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De enkelvoudige regressieanalyses sluiten haast naadloos aan bij het hierboven geschetste beeld: 

ook hier hebben beide predictorvariabelen een significante invloed op de criteriumvariabele: F(1,78) = 

79.21, p = <.001, resp. F(1,78) = 28.54, p<.001. 

 

Tabel 3 

Enkelvoudige regressieanalyse met achtereenvolgens competentie en verbondenheid als predictorvariabele en 

motivatie als criteriumvariabele (gestandaardiseerde oplossing, N = 80) 

 ß t p 

    

Competentie .710 8.90 .000 

    

Verbondenheid .518 5.34 .000 

    

 

Hypothese 3, ‘Het gevoel van competentie en verbondenheid correleert positief met de mate van 

intrinsieke motivatie’ wordt op grond van deze statistische analyses aangenomen. 

 

3.2 Kwalitatieve data 

De kwalitatieve data zijn verzameld ter ondersteuning en verduidelijking van de kwantitatieve 

uitkomsten. De interviewdata zijn ondergebracht in vijf thema’s, die hieronder worden behandeld. 

Daarna sluit een korte globale samenvatting de analyse af. De uitspraken van studenten zijn 

geanonimiseerd, waarbij de afkorting RE staat voor respondent experimentele groep en de afkorting 

RC staat voor respondent controlegroep. 

3.2.1 Gevoel van competentie 

De module  vergt nogal wat van studenten. Ze gaan met hun onderzoek de breedte en de diepte in en 

de scenariomethodiek is niet eenvoudig. Het gevolg kan zijn dat de self-efficacy (Bandura, 1977) en 

het gevoel competent te zijn (Deci & Ryan, 2000) afnemen. Hoewel de blended groep aanvankelijk 

inderdaad nogal overweldigd wordt door de ingewikkelde scenariomethodiek en de hoeveelheid stof, 

krijgen ze al snel het gevoel grip op de materie te hebben. 

RE1: ‘In het begin wist ik niet eens wat het woord scenarioschrijven betekende, maar het werd me 

al snel duidelijk ‘dit is het’. [...] Door de lessen heen werd het ook steeds duidelijker.’ 

RE4: ‘In het begin vond ik het heel veel en heel overweldigend. Op een gegeven moment realiseer 

je je dat je voor Scenarioschrijven ook een cijfer krijgt en dat je het moet inleveren. Het wordt nu wel 

heel serieus! [...]Op een gegeven moment zag ik de structuur en toen dacht ik van ‘Okay, nu kan ik zelf 

aan de slag’. 

De respondenten uit de controlegroep rapporteren een laag gevoel van competentie door de weken 

heen. Pas laat in de module valt het kwartje: 
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RC3: ‘De uitleg werd in mijn hoofd ook zo moeilijk. Ik las net een scenario van een klasgenoot en 

toen viel eigenlijk alles pas op zijn plaats. Ik vond het een enorme hersenkraker, terwijl het dat 

eigenlijk niet is.’  

RC4: ‘En in de lessen werd het lastiger gemaakt dan het uiteindelijk is, want als je weet hoe het 

eruit moet zien, is de weg ernaartoe ook makkelijker. Dat heb ik persoonlijk niet zo meegekregen.’ 

RC3: ‘Het is mij gewoon nooit goed duidelijk geworden hoe je naar het eindpunt moest.’ 

3.2.2 Gevoel van verbondenheid en samenwerking 

Het gevoel van verbondenheid en de gedachte dat je echt een community vormt, ook al ben je allemaal 

op weg naar een individueel eindproduct, hebben bij de blended groep een positief effect op de 

intrinsieke motivatie. De kwalitatieve data onderstrepen dit en de rol die de Facebookgroep hierin 

speelt, wordt duidelijk benoemd: 

RE3: ‘Want je bent ook echt bij elkaar als klas en je kunt elkaar helpen en feedback geven en zo. 

Je ziet ook werk van elkaar en dat is ook heel fijn. Met de mail is toch allemaal een op een en nu zie je 

van ‘Oh, die fout heb ik ook gemaakt’ en dan kun je dingen voor zijn’.  

Figuur 2 en 3 tonen in een screenshot van de Facebookgroep een voorbeeld van feedback en 

adviezen die studenten elkaar geven. 

 

Figuur 2. Screenshot van peerfeedback in de Facebookgroep 
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Figuur 3. Screenshot van peerhulp in de Facebookgroep 

 

Ook de relatie met de docent krijgt een ander karakter door het vanzelfsprekende contact in de 

Facebookgroep. Figuur 4 laat in een screenshot van de Facebookgroep een voorbeeld hiervan zien. De 

studenten uit de experimentele groep waarderen het makkelijke en informele contact in de 

Facebookgroep tussen de lessen door: 

RE4: Ik had inderdaad ook dat ik een privéberichtje stuurde en dat u reageerde. Het feit dat ik die 

reactie zag, ik werd zo blij! Ik dacht ik kan deze vrouw echt wel zoenen! Want de les duurde nog vier 

dagen en dan had ik vier dagen niets kunnen doen. Toen kreeg ik antwoord en kon ik weer verder.’ 

RE2: ‘Ik vind het ook heel motiverend dat u altijd terugkoppelt en ook heel snel, waardoor je zelf 

ook heel snel wilt terugkoppelen en verder wilt gaan. Heel vaak moeten we iets naar de docent 

opsturen gewoon omdat ze willen kijken of we het wel doen en niet om ons weer iets terug te geven. 

[...] nu heb ik er ook echt wat aan en help ik mezelf ermee. Dat vond ik heel motiverend en ook dat ik 

me niet geremd voelde om iets te vragen.’ 

 

 

Figuur 4. Screenshot van student-docentinteractie 

 



   26 

Een minpunt kan zijn dat groepsdruk ook een negatieve rol kan spelen. Zo uploadden studenten 

allemaal de intro van een toekomstscenario en omdat de eerste twee dat in de ik-vorm deden, sloot 

iedereen daar braaf bij aan: 

RE1: ‘... als iedereen dingen uploadde, dan ging ik daar wel naar kijken en bijv. bij dat intro zag 

ik dat iedereen begon in de ik-vorm. Toen ging ik dat ook maar doen, terwijl ik daar zelf misschien 

niet voor zou kiezen. Aan de ene kant leer je van elkaar, maar soms laat je je ook door elkaar 

beïnvloeden.’ 

De docent ziet een dergelijke dynamiek natuurlijk ook, juist weer door het open karakter van 

Facebook. Er kan dan makkelijk actie op ondernomen worden, in de Facebookgroep of tijdens het 

volgende college. Studenten waarderen dit enorm. RE2: ‘Ja en dat doet u dan ook. U koppelt het terug 

naar ons en vraagt ‘Goh, wat concluderen jullie hieruit’ en dat is heel fijn’. 

3.2.3 Motivatie 

De intrinsieke motivatie is bij de blended groep hoog. Studenten geven aan al vanaf het begin 

nieuwsgierig te zijn naar het vak  en de besloten Facebookgroep speelt ook een duidelijke rol in dat 

enthousiasme:  

RE3: ‘...Ik had vooraf een paar scenario’s in de Facebookgroep doorgenomen en ik dacht van 

‘Oh, dit is echt super interessant en dit wil ik ook wel doen! ... De eerste weken vond ik heel duidelijk 

en zeker de Facebookgroep vond ik superleuk leertool. Ik had er nog nooit op die manier mee gewerkt 

maar voor dit doel vind ik het heel leuk en ik zou het heel goed vinden als we met meerdere projecten 

de Facebookgroep gebruiken.’ 

RE2: ‘Ik vond het heel leuk en ik was ook heel fanatiek. [...]Het was minder schools, het voelde 

daardoor ook minder gedwongen. Ik was eigenlijk meer benieuwd, waardoor het een soort van 

vrijwillig was.’ 

De controlegroep is minder gemotiveerd en de studenten lijken wat te ‘zweven’: ze weten niet zo 

goed wat het vak inhoudt en ‘vergeten’  tussen de colleges door vaak: 

RC4: ‘Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo aan Scenarioschrijven dacht. Als ik ergens een 

artikeltje tegenkwam, dan schreef ik het even op maar verder ging ik er niet heel erg op in. Het was nu 

maar een keer in de week en het was maar anderhalf uur.’ 

RC1 ‘Mensen vragen dan hoe het gaat op school en ik heb ook letterlijk gezegd ‘Ik ben nu bij iets 

aangekomen ... tot nu toe vond ik alles leuk maar nu ... ik vind het niet meer leuk!’ Ik denk dat dat 

komt omdat het heel statisch wordt uitgelegd en het is heel schools.’ 

RC2: ‘Mijn motivatie is op zich altijd best wel hoog en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het nu de 

hele tijd uitstel, omdat het allemaal zo vaag is. Terwijl normaal heb ik er altijd wel zin in.’ 
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Uit deze uitspraken rijst een duidelijk beeld op: respondenten lijken last te hebben van het gebrek 

aan continuïteit. Je krijgt een les per week en daarbuiten ben je ‘on your own’. 

3.2.4 Leerproces 

Het leerproces bij de blended groep verliep via de Facebookgroep naar de lessen en weer terug en 

de docent gebruikte input uit de Facebookgroep als voorbeeld en oefenmateriaal in de lessen: 

RE1: ‘Ja, dat sloot heel goed op elkaar aan. Bij sommige docenten heb je een standaard 

powerpoint, die ze drie jaar gebruiken, maar deze werd steeds veranderd en aangepast met ons werk 

erin en dat voelt heel fijn, heel persoonlijk. Je denkt dan echt ‘Ik ga nu met deze leerstof van dit jaar 

en deze klas aan de gang. Je hebt een veel persoonlijker gevoel.’ 

RE3: ‘De aansluiting met de Facebookgroep was ook heel goed. Je keek daar echt naar het werk 

en zag ook van anderen fouten die je zelf ook maakt. In de les werd daar dan weer op teruggegrepen. 

Niet gewoon van dit staat op het schema en zo gaan we verder, maar we keken eerst naar de fouten 

die we hadden gemaakt. Dat vond ik heel fijn.’ 

De controlegroep heeft naar hun gevoel onvoldoende scaffolding tijdens de lessen gehad: 

RC3: ‘Het is mij gewoon nooit goed duidelijk geworden hoe je naar het eindpunt moest.’ 

Ze geven aan wat ze zoal hebben gemist: 

RC4: ‘Het zou helpen als we meer oefenen met onderdeeltjes.’ 

RC3: ‘Misschien nog een extra les in de laatste twee weken.’ 

RC2: ‘Als we wat meer geoefend hadden om bijvoorbeeld alinea’s te maken en kopjes te 

bedenken.’ 

3.2.5 Serendipiteit: twee opvallende uitkomsten 

Twee opvallende effecten kwamen in de blended groep naar voren. De onderlinge competitie werd 

door de Facebookgroep aangewakkerd en dit had een positief effect op de motivatie: 

RE3: ‘Nu zie je van ‘Oh, die fout heb ik ook gemaakt’ en dan kun je dingen voor zijn. En ik ben 

ook heel competitief en daarom vond ik het ook heel leuk om te zien ‘Oh, jij hebt het al ingeleverd, dus 

nu wil ik het ook snel inleveren ...’ 

RE2: ‘Maar soms was ik iets leuks aan het doen, dan was ik op het strand en toen kreeg ik een 

appje van ‘die en die heeft dit geüpload en dan dacht ik ‘o nee, ik wil naar huis!’. Het is wel een soort 

druk, maar heel motiverend.’ 

Het tweede effect heeft te maken met de aard van de opleiding. In de creatieve sector zijn mensen 

vaak bang dat anderen er met hun ideeën vandoor zullen gaan en dit maakt dat ze minder tot 

samenwerken zijn geneigd. Dit wordt letterlijk zo benoemd door de controlefocusgroep: 

RC1: ‘Maar ik denk ook wel dat er in onze klas dan mensen zitten die het liever niet delen omdat 

ze dan denken dat mensen ideeën stelen.’ 
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De studenten van de blended groep merkten dat juist door je ideeën te delen en ze te bespreken 

met elkaar synergie creëert. Je scherpt je eigen gedachtes aan en komt zelfs soms samen op nieuwe en 

betere ideeën. 

RE2: Persoonlijk heb ik in de Facebookgroep ook wel ervaren [stilte] ... in het begin was ik een 

beetje huiverig, omdat ik weleens heb meegemaakt dat ik een idee had en dat ineens iemand anders 

ermee vandoor ging [...] ik was daar in het begin dus heel huiverig voor, maar uiteindelijk heb ik het 

helemaal niet zo ervaren. Iedereen wil elkaar helpen en [...] dan zag ik ‘O ja, die heeft het zo gedaan 

en die zo’ en zo kan je jezelf ook een beetje bijschaven. En eigenlijk heeft zo iedereen er wat aan, want 

ik ben af en toe best wel geneigd om te denken ‘Dit is van mij’. Maar ik had er zelf veel aan, dus dan 

vind ik het ook prima als iemand wat aan mijn werk heeft.’ 

3.2.6 Samenvatting kwalitatieve resultaten 

Samengevat valt uit de gesprekken op te maken dat de blended groep een heel andere ervaring heeft 

gehad dan de controlegroep. Bij aanvang van het eerste college stond eerstegenoemde groep al in de 

actiemodus door de Facebookgroep. In de vijf weken die de module duurde, voelden ze zich - door 

veel samen te werken en ook gedurende de hele week voeling en contact te houden met hun 

klasgenoten en de docent - over het algemeen competent en verbonden. Dit had een positief effect op 

hun intrinsieke motivatie. De geïnterviewde studenten van de controlegroep meldden een lager gevoel 

van competentie en verbondenheid. Ze kregen pas laat in de module grip op de lesstof en ze misten 

continuïteit, waardoor ze tussen de colleges door weinig met het vak bezig waren. Dit had een negatief 

effect op hun intrinsieke motivatie. 

4. Conclusie en discussie 

Het doel van dit onderzoek was om na te gaan of de combinatie van werkcolleges en een vorm van 

digitaal afstandsonderwijs (blended learning) het gevoel van competentie en verbondenheid bij 

studenten vergroot en daarmee ook een positieve invloed op hun intrinsieke motivatie heeft. De 

volgende onderzoeksvraag was hierbij leidend: Heeft het gebruik van blended learning een positief 

effect op het gevoel van competentie en het gevoel van verbondenheid van hbo-studenten die de 

module volgen en verhoogt het daarmee hun intrinsieke motivatie? 

In dit hoofdstuk worden allereerst de drie bijbehorende hypotheses en overige bevindingen 

besproken. Implicaties voor theorie en praktijk, beperkingen van het onderzoek en suggesties voor 

eventueel vervolgonderzoek sluiten het hoofdstuk af. 
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4.1 Blended learning en het effect op het gevoel van competentie 

De hypothese: ‘De groep die de module volgt in de blended vorm voelt zich significant competenter 

dan de groep die de face-to-facemodule volgt’ werd aangenomen. De kwantitatieve data tonen aan dat 

de blended learning groep een groter vertrouwen in hun zelfeffectiviteit heeft. Zoals eerder gesteld, 

versterkt een taak succesvol afronden in de regel de self-efficacy (Bandura, 1977; Nelis & Van Sark, 

2014). De Facebookgroep zorgde ervoor dat studenten regelmatig kleine succesjes konden behalen 

door tussentijds iets te uploaden en daar feedback op te krijgen, van elkaar of van de docent. Dit 

zorgde ervoor dat studenten ook tussen de colleges door veelvuldig in de zone van naaste 

ontwikkeling verbleven (Vygotsky, 1987, zoals beschreven in Valcke, 2010). De docent zorgde hierbij 

voor scaffolding (Vygotsky, 1987, zoals beschreven in Valcke, 2010) door hulp te bieden waar dat 

nodig was, maar soms ook juist even te wachten om medestudenten de kans te geven te hulp te 

schieten (een stukje van de steiger afbreken als het ware). In de focusgroepinterviews werd benadrukt 

dat de aanwezigheid van de docent in de Facebookgroep ‘geruststellend’ werkte. Als onvoldoende 

scaffolding geboden wordt, voelen studenten zich verloren en niet gesteund (Hartnett et al., 2011) en 

dit is precies wat de controlegroep beschrijft in de interviews. Ten slotte stimuleert de mogelijkheid 

om in de blended groep informatie en interactie in je eigen tempo tot je te nemen het gevoel van 

competentie (Churcher et al., 2014). De controlegroep had deze mogelijkheid niet: zij moesten het 

wekelijkse college hiervoor gebruiken en kregen alleen twee keer gedurende de module een 

informatieve mail van de docent. 

 

4.2 Blended learning en het effect op het gevoel van verbondenheid 

De hypothese: ‘De groep die de module volgt in de blended vorm voelt zich significant meer 

verbonden dan de groep die de face-to-facemodule volgt’ werd ook aangenomen. De Facebookgroep 

speelt een duidelijke rol in dit gevoel. Zoals Churcher et al. (2014) in hun artikel al stellen: “At the 

very heart of social media is the ability to generate connections” en deze kant van social media komt 

ook in de focusgroepinterviews naar boven. Social media in de learning blend kan in het beste geval 

het karakter van een ‘community of practice’ krijgen (Churcher et al., 2014; Fox & Bird, 2017).) 

Studenten zien veel meer van elkaar en elkaars werk dan in de reguliere module, waar ze meestal 

alleen het werk van bevriende medestudenten bekijken. Een van de studenten benoemde echt het 

gevoel ‘met elkaar in de klas te zijn en elkaar kunnen helpen’ in de Facebookgroep. 

Ook de verbondenheid met de docent is groter. Mazer et al. (2007) rapporteren een duidelijk 

positief effect op motivatie als studenten tijdens een module toegang hebben tot de Facebookpagina 

van een docent. Deze studenten hebben ook een positiever beeld van de docent. De drempel om uitleg 

en hulp te vragen was in de blended groep lager dan in de controlegroep en dit heeft waarschijnlijk te 

maken met het gevoel van verbondenheid. Een effectief modererende docent kan dit gevoel van online 
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verbondenheid inzetten om meer bereiken dan de basale leerdoelen. Door verdieping en online 

discussies kunnen studenten en docent meer uit de lesstof halen (Churcher et al., 2014). 

 

4.3 Het gevoel van competentie en verbondenheid en het effect op de motivatie 

De hypothese: ‘Het gevoel van competentie en verbondenheid correleert positief met de mate van 

intrinsieke motivatie’ werd ook aangenomen. Twee van de drie poten in de SDT zijn het gevoel 

competent te zijn en verbondenheid te ervaren met peers en docent (Ryan & Deci, 2000). Als 

studenten voelen dat ze grip op de lesstof hebben, heeft dit een positief effect op hun motivatie. 

Studenten in de blended groep leggen in hun uitspraken ook die link. Ze doorzien de structuur van de 

scenariomethodiek en hebben daarom zin om aan de opdrachten te beginnen. De combinatie van uitleg 

met voorbeelden in de colleges en oefenen, vragen stellen en opdrachten doen in de Facebookgroep 

zorgt voor voldoende scaffolding. Dit verhoogt het gevoel van competentie en dus de motivatie (Deci 

& Ryan, 2000; Nelis & Van Sark, 2014). In de controlegroep is het gevoel competent te zijn lager en 

dit zorgt ervoor dat het vak  tussen de colleges door naar de achtergrond schuift. De geïnterviewde 

studenten van de controlegroep hanteren een oppervlakkige leerstrategie (dit hangt volgens Prat-Sala 

en Redford (2010) samen met een lager gevoel van competentie) en dat heeft een negatieve invloed op 

hun intrinsieke motivatie. Tijdens de focusgroepinterviews valt op dat de studenten van de 

controlegroep veel oppervlakkiger reflecteren op de module. RC1: ‘Ik vind Scenario gewoon niet zo 

leuk. Ik kan het niet zo goed uitleggen waarom’. Ook dit kan te maken hebben met de oppervlakkiger 

leerstrategie, waardoor ze de module minder intensief hebben ervaren. 

Ook het gevoel van verbondenheid had een significant effect op de motivatie van studenten. 

Verbondenheid is deels ‘gezien worden’ door medestudenten en de docent. Dit is van cruciaal belang 

om gemotiveerd te worden en te blijven (Deci & Ryan, 2000). Een van de geïnterviewde studenten uit 

de blended groep drukte dit heel expliciet uit. RE4: 'Het feit dat ik die reactie zag, ik werd zo blij! Ik 

dacht ik kan deze vrouw echt wel zoenen!’. Verbondenheid is ook communityvorming, waarbij 

studenten elkaar helpen en stimuleren. Dit heeft een positieve invloed op de motivatie (Churcher et al., 

2014; Dyer et al., 2015). In de blended groep kreeg dit de vorm van feedback op elkaars opdrachten in 

de Facebookgroep en hulp bij problemen of vragen. 

Het gevoel van competentie, verbondenheid en de hieruit voortvloeiende motivatie hangen dus 

sterk samen met de opzet van de module. De Facebookgroep in de learning blend speelde een 

duidelijke rol in het positief beïnvloeden van deze drie variabelen. 
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4.4 Overige bevindingen 

Twee variabelen zijn niet direct onderdeel van dit onderzoek maar ze speelden niettemin een 

duidelijke rol in het motivationele proces. Ten eerste had de onderlinge concurrentie een positief effect 

op de motivatie en studenten rapporteerden het besef dat samenwerken een meerwaarde heeft. 

Competitie speelt in onderwijssettings inderdaad een duidelijke rol in het motivationele proces 

(Adams Becker et al., 2017; Nelis & Van Sark, 2014). Lerenden scherpen hun vaardigheden graag aan 

hun peers. Volgens Franken en Brown (1995) zijn er drie typen competitieve motivatie te 

onderscheiden: (1) het pure ‘willen winnen’, (2) competitie als middel om je eigen performance aan te 

scherpen en (3) competitie als middel om meer tijd en moeite aan een taak te besteden en zo het 

uiterste uit jezelf te halen. Alle drie typen komen terug in de uitspraken van studenten en de 

Facebookgroep speelde hier een hoofdrol aangezien ze elkaars werk hier konden bekijken. Ten tweede 

merkten de studenten van de blended groep dat juist door je ideeën te delen en ze met elkaar te 

bespreken synergie creëert. Je scherpt je eigen gedachtes aan en komt zelfs soms samen op nieuwe en 

betere ideeën. Deze observatie sluit aan bij onderzoek naar creatieve samenwerking (Eteläpelto & 

Lahti, 2008). De juiste condities in de groep zijn hierbij wel een voorwaarde: een veilige omgeving, 

waarin groepsleden elkaar emotioneel ondersteunen en goed kunnen reflecteren op hun eigen rol in het 

groepsproces. 

 

4.5 Implicaties voor praktijk en theorie 

Als er twee onderwerpen belangrijk zijn in de praktijk van het huidige hoger onderwijs, dan zijn dat 

wel motivatie en het gebruik van technologie (Martens, 2017; Nelis & Van Sark, 2014; Valkenburg, 

2014). De Faculteit Digitale Media en de Creatieve Industrie, waar dit onderzoek wordt uitgevoerd, 

heeft als motto ‘Digital Tracks in the Digital Society School’ (Kuiper, 2017). De faculteit zet vol in op 

technologie in het onderwijs en blended learning is daarbij een speerpunt (Hogeschool van 

Amsterdam, 2017). Dit onderzoek past naadloos binnen deze ambities en de resultaten kunnen 

meegenomen worden in de verdere ontwikkeling van toekomstbestendig onderwijs. Dit geldt 

overigens voor het hele hoger onderwijs. Blended learning is een van de belangrijkste trends die 

momenteel een rol spelen (Adams Becker et al., 2017) en dit onderzoek toont aan wat de effecten 

ervan zijn op de motivatie van studenten. 

Daarnaast is de ‘bijvangst’ in de blended groep (de positieve rol van onderlinge concurrentie en 

het besef dat je ideeën delen een meerwaarde heeft) interessant voor het hele hoger onderwijs. Deze 

twee variabelen hebben ook invloed op de motivatie en kunnen dus ‘ondersteunend bewijs’ vormen 

om de voordelen van blended learning te onderbouwen. 

Theoretisch draagt deze thesis bij aan de body of knowledge over blended learning en motivatie. 

Er is wel onderzoek gedaan naar het gebruik van social media in onderwijs, maar niet vaak in een 
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blended learning setting. Dus meestal afstandsonderwijs versus face-to-face (Akbari et al., 2015) of 

alleen afstandsonderwijs (Aubry, 2013; Hartnett et al., 2011). Onderzoeken richten zich ook vaak op 

de leeropbrengst (Balakrishnan et al., 2017; Gikas & Grant, 2013) en niet uitsluitend op motivatie. 

Daarnaast zijn de bevindingen tot dusver zo wisselend, dat nader onderzoek nodig is om de 

uitkomsten aan te scherpen. Deze thesis poogt daaraan bij te dragen. 

 

4.6 Beperkingen van het onderzoek 

De voornaamste beperking van dit onderzoek is het feit dat de controlegroep een andere docent had 

dan de experimentele groep. Helaas was dit een gegeven waar niet aan getornd kon worden, aangezien 

het bestaande klassen waren met een vaste docent. Hoewel het functioneren van de docent geen rol 

speelde in het onderzoek en de docent niet genoemd werd in de vragenlijsten en interviews, moeten 

we de resultaten vanwege dit gegeven met enige voorzichtigheid interpreteren. 

Een andere beperking betreft de steekproef. Deze bestaat in zijn geheel uit studenten van een heel 

specifieke opleiding en dit maakt dat de resultaten niet zonder meer generaliseerbaar zijn naar het hele 

hoger onderwijs. 

Ten slotte versterken de kwalitatieve data de kwantitatieve resultaten dusdanig, dat vooral de 

kwalitatieve gegevens met een slag om de arm geïnterpreteerd dienen te worden. De statistische 

analyse van de surveys toont aan dat er een significant verschil is in zowel gevoel van competentie, 

gevoel van verbondenheid en intrinsieke motivatie tussen de blended groep en de controlegroep. 

Echter, de uitspraken van de geïnterviewde studenten zijn veel radikaler dan de kwantitatieve 

verschillen rechtvaardigen. Het is denkbaar dat met andere studenten in de focusgroepinterviews deze 

uitspraken gematigder zou zijn. 

 

4.7 Suggesties voor vervolgonderzoek 

In dit onderzoek hadden studenten zelf geen stem in de keuze voor een conditie. Het zou interessant 

zijn het onderzoek te herhalen en dan iedereen zelf laten kiezen of ze wel of niet in de blended groep 

willen meedraaien. Keuzevrijheid is immers een van de belangrijkste psychologische basisbehoeftes 

(Martens & Boekaerts, 2007). Keuzevrijheid oftewel autonomie is de derde poot van de 

zelfdeterminatietheorie en vrijwillig deelnemen aan een blended learningmodule zou de intrinsieke 

motivatie nog meer ten goede kunnen komen.  

Het experiment kan ook herhaald worden met een ander platform of social medium. De kans dat 

Facebook over een aantal jaren nog leidend is in het socialmediarepertoire van de gemiddelde student 

lijkt klein (Valkenburg, 2014) en de learning blend kan vormgegeven worden met behulp van vele 

media en vormen van technologie. De verwevenheid van mens en technologie zal zeker niet minder 

worden de komende jaren en het onderwijs bereidt jongeren voor op die digitale wereld. Onderzoeken 
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welke learning blend het meest effectief is en welke vormen van technologie daarin het best een rol 

kunnen spelen, is dan ook van groot belang. 

  



   34 

Referenties 

 

Adams Becker, S., Cummins, M., Davis, A., Freeman, A., Hall Giesinger, C., & Ananthanarayanan, 

V. (2017). NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition. Retrieved from 

https://www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2017-higher-education-edition/ 

Akbari, E., Pilot, A., & Robert-Jan Simons, P. (2015). Autonomy, competence, and relatedness in 

foreign language learning through Facebook. Computers in Human Behavior, 48(Supplement 

C), 126-134. doi:https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.01.036 

Al-Bahrani, A., & Patel, D. (2015). Incorporating Twitter, Instagram, and Facebook in Economics 

Classrooms. Journal of Economic Education, 46(1), 56-67.  

Aubry, J. (2013). Facebook-Induced Motivation Shifts in a French Online Course. TechTrends: 

Linking Research and Practice to Improve Learning, 57(6), 81-87.  

Austin, A. E. (2009). Cognitive apprenticeship theory and its implications for doctoral education: a 

case example from a doctoral program in higher and adult education. International Journal for 

Academic Development, 14(3), 173-183. doi:10.108013601440903106494 

Balakrishnan, V., Teoh, K. K., Pourshafie, T., & Liew, T. K. (2017). Social Media and Their Use in 

Learning: A Comparative Analysis between Australia and Malaysia from the Learners' 

Perspectives. Australasian Journal of Educational Technology, 33(1), 81-97.  

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological 

Review, 84(2), 191-215. doi:10.1037/0033-295X.84.2.191 

Bos, N., & Brand-Gruwel, S. (2017). Effectiviteit van Blended Learning. Tijdschrift voor hoger 

onderwijs, 35(1), 5-21.  

Bowman, N. D., & Akcaoglu, M. (2014). “I see smart people!”: Using Facebook to supplement 

cognitive and affective learning in the university mass lecture. The Internet and Higher 

Education, 23(Supplement C), 1-8. doi:https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2014.05.003 

Churcher, K. M. A., Downs, E., & Tewksbury, D. (2014). "Friending" Vygotsky: A Social 

Constructivist Pedagogy of Knowledge Building through Classroom Social Media Use. 

Journal of Effective Teaching, 14(1), 33-50.  

Collins A., Brown, J. S., & Newman, S. (1989). Cognitive apprenticeship: teaching the crafts of 

reading, writing and mathematics. In L. B. Resnick (Ed.), Knowing, learning and instruction 

(pp. 453-494). Mahwah, NJ: Laurence Erlbaum. 

Cooke, S. (2017). Social teaching: Student perspectives on the inclusion of social media in higher 

education. Education and Information Technologies, 22(1), 255-269. doi:10.1007/s10639-

015-9444-y 

Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and 

qualitative research (4th ed.). Boston, MA: Pearson Education, Inc. 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1980). The Empirical Exploration of Intrinsic Motivational Processes. In 

L. Berkowitz (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology (Vol. 13, pp. 39-80). New 

York: Academic Press. 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The 'What' and 'Why' of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-

Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268.  



   35 

Duin, P. v. d. (Ed.) (2012). Toekomstonderzoek voor organisaties. Assen: Uitgeverij Koninklijke Van 

Gorcum BV. 

Dweck, C. S. (2010). Even Geniuses Work Hard. Educational Leadership, 68(1), 16-20.  

Dyer, T., Larson, E., Steele, J., & Holbeck, R. (2015). Integrating Technology into the Online 

Classroom through Collaboration to Increase Student Motivation. Journal of Instructional 

Research, 4, 126-133.  

Eteläpelto, A., & Lahti, J. (2008). The resources and obstacles of creative collaboration in a long-term 

learning community. Thinking Skills and Creativity, 3(3), 226-240. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.tsc.2008.09.003 

Field, A. (2009). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics. London: Sage Publications Ltd. 

Fox, A., & Bird, T. (2017). The challenge to professionals of using social media: teachers in England 

negotiating personal-professional identities. Education and Information Technologies, 22(2), 

647-675. doi:10.1007/s10639-015-9442-0 

Franken, R. E., & Brown, D. J. (1995). Why do people like competition? The motivation for winning, 

putting forth effort, improving one's performance, performing well, being instrumental, and 

expressing forceful/aggressive behavior. Personality and Individual Differences, 19(2), 175-

184. doi:10.1016/0191-8869(95)00035-5 

Gikas, J., & Grant, M. M. (2013). Mobile computing devices in higher education: Student perspectives 

on learning with cellphones, smartphones & social media. Internet and Higher Education, 19, 

18-26. doi:10.1016/j.iheduc.2013.06.002 

Hartnett, M., St. George, A., & Dron, J. (2011). Being Together: Factors That Unintentionally 

Undermine Motivation in Co-Located Online Learning Environments. Journal of Open, 

Flexible and Distance Learning, 15(1), 1-16.  

Hattie, J. (2009). Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta Analyses relating to Achievement. 

London: Routledge. 

Hogeschool van Amsterdam. (2017). Blended Learning-Event, 11 april 2017. Retrieved from 

https://academie.hva.nl/nl/kennisdeling/events/Paginas/Blended-Learning-event.aspx  

Inspectie van het Onderwijs. (2017). De staat van het onderwijs: Onderwijsverslag 2015-2016. 

Retrieved from http://www.destaatvanhetonderwijs.nl/ 

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2004). Cooperation and the Use of Technology. In D. H. Jonassen 

& D. H. Jonassen (Eds.), Handbook of Research on Educational Communications and 

Technology (2nd ed.). (pp. 785-811). Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates 

Publishers. 

Kennedy, G. J. (2013). The Elephant in the Hall: Motivating the Study of Student Motivation and 

Self-Regulation in Studies of Academic Achievement and Persistence in Higher Education. 

International Journal of Higher Education, 2(4), 179-190.  

Kirschner, P. A. (2015). Facebook as learning platform: Argumentation superhighway or dead-end 

street? Computers in Human Behavior, 53, 621-625. doi:10.1016/j.chb.2015.03.011 

Kuiper, E. (2017). ‘We moeten af van de digitale eenheidsworst in het onderwijs’. Het Financieele 

Dagblad. Retrieved from https://fd.nl/morgen/1202159/we-moeten-af-van-de-digitale-

eenheidsworst-in-het-onderwijs 



   36 

Liao, H.-A., Edlin, M., & Ferdenzi, A. C. (2014). Persistence at an Urban Community College: The 

Implications of Self-Efficacy and Motivation. Community College Journal of Research and 

Practice, 38(7), 595-611. doi:10.1080/10668926.2012.676499 

Martens, R. (2017). ICT en motivatie (g)een kinderspel. In A. Ros, M. Lieskamp, & H. Heldens 

(Eds.), Leren voor morgen. Uitdagingen voor het onderwijs (pp. 113-117). Huizen: Uitgeverij 

Pica. 

Martens, R., & Boekaerts, M. (2007). Motiveren van studenten in het hoger onderwijs, theorie en 

interventies. Groningen: Wolters-Noordhoff. 

Mayer, R. E. (2011). Towards a Science of Motivated Learning in Technology-Supported 

Environments. Educational Technology Research and Development, 59(2), 301-308.  

Mazer, J. P., Murphy, R. E., & Simonds, C. J. (2007). I'll See You on "Facebook": The Effects of 

Computer-Mediated Teacher Self-Disclosure on Student Motivation, Affective Learning, and 

Classroom Climate. Communication Education, 56(1), 1-17.  

McCotter, S. S. (2008). What Do They Need? Intrinsic Motivation and Online Leadership Learning. 

Journal of Leadership Education, 7(1), 92-115.  

Nelis, H., & Van Sark, Y. (2014). Motivatie binnenstebuiten: het geheim achter gemotiveerde pubers, 

enthousiaste leerlingen en gedreven studenten. Utrecht/Antwerpen: Kosmos Uitgevers. 

OECD. (2017). PISA 2015 Results (Volume III): Students' Well-Being: OECD Publishing, Paris. 

Pajares, F. (2003). Self-Efficacy Beliefs, Motivation, and Achievement in Writing: A Review of the 

Literature. Reading & Writing Quarterly, 19(2), 139-158. doi:10.1080/10573560308222 

Pink, D. H. (2009). Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us. New York, NY: Riverhead 

Books. 

Prat-Sala, M., & Redford, P. (2010). The Interplay between Motivation, Self-Efficacy, and 

Approaches to Studying. British Journal of Educational Psychology, 80(2), 283-305.  

Raes, A., & Schellens, T. (2015). Unraveling the motivational effects and challenges of web-based 

collaborative inquiry learning across different groups of learners. Educational Technology 

Research & Development, 63(3), 405-430. doi:10.1007/s11423-015-9381-x 

Ryan, R. M. (1982). Control and information in the intrapersonal sphere: An extension of cognitive 

evaluation theory. Journal of Personality and Social Psychology of Aesthetics, Creativity, and 

the Arts, 43, 450-461.  

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic 

motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78. 

doi:10.1037/0003-066X.55.1.68 

Spitzer, M. (2017). Digitale Dementie. Amsterdam: Uitgeverij Atlas Contact. 

Sutherland, R., Eagle, S., & Joubert, M. (2012). A vision and strategy for Technology Enhanced 

Learning: Report from the STELLAR Network of Excellence. Retrieved from 

http://www.teleurope.eu/pg/file/read/152343/a-vision-and-strategy-for-technology-enhanced-

learning-report-from-the-stellar-network-of-excellence 

Tozer, B. C. (2017). Pennsylvania Teachers’ Perceptions and Use of Social Media Communication 

Technologies as a Pedagogical Tool. (PhD Dissertation), Indiana University of Pennsylvania, 

Pennsylvania.    



   37 

Valkenburg, P. (2014). Schermgaande jeugd: over jeugd en media. Amsterdam: Prometheus Bert 

Bakker. 

Van der Schuur, W. A., Baumgartner, S. E., Sumter, S. R., & Valkenburg, P. M. (2015). The 

consequences of media multitasking for youth: A review. Computers in Human Behavior, 53, 

204-215. doi:https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.06.035 

Van Loon, A. (2013). Motivated Learning: balancing between autonomy and structure. Proefschrift. 

Heerlen: Open Universiteit, LOOK.    

Visser-Wijnveen, G. J., Stes, A., & Van Petegem, P. (2011). Development and validation of a 

questionnaire measuring teachers' motivations for teaching in higher education. Pedagogische 

Studiën, 88(6), 383-399.  

Wolff, R. P. (2013). Presteren op vreemde bodem: Een onderzoek naar sociale hulpbronnen en de 

leeromgeving als studiesuccesfactoren voor niet-westerse allochtone studenten in het 

Nederlandse hoger onderwijs (1997-2010). Proefschrift. Amsterdam: Universiteit van 

Amsterdam.    

Zimmerman, B. J. (2008). Investigating Self-Regulation and Motivation: Historical Background, 

Methodological Developments, and Future Prospects. American Educational Research 

Journal, 45(1), 166-183. doi:0.3102/0002831207312909 

 

  



   38 

Bijlagen 

Bijlage 1 

Enquête masterthesis Diana de Jong / Scenarioschrijven / Onderzoek Motivatie / Mei 2018 
 
Beste student, 
 
Deze enquête maakt onderdeel uit van mijn afstudeeronderzoek over motivatie aan de Open Universiteit. Het 
doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de invloed van toolshopopzet en persoonlijke kenmerken 
op de motivatie van de individuele student. De vragenlijst bestaat uit een paar algemene vragen en 24 stellingen. 
Het invullen neemt vijf tot hooguit tien minuten in beslag. Alle vragen hebben betrekking op de toolshop 
Scenarioschrijven. De antwoorden die je geeft worden vertrouwelijk behandeld en de resultaten zullen niet te 
herleiden zijn tot individuele deelnemers aan het onderzoek. 
Alvast hartelijk dank voor je deelname!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Diana de Jong 
Docent AMFI / Student Onderwijswetenschappen OU 
 
A. Ik ben ........ jaar 

B. Ik ben Man / Vrouw (omcirkel wat van toepassing is) 

C. Ik zit in klas 1A / 1B / 1C / 1D (omcirkel wat van toepassing is) 

 
1 “Helemaal mee oneens” 2 “Oneens” 3 “Enigszins oneens” 4 “Neutraal” 5 “Enigszins eens” 6 “Eens” 7 “Helemaal mee eens” 

 
1. Ik heb voldoende inhoudelijke kennis om de toolshop Scenarioschrijven tot een goed einde te brengen. 

Helemaal mee oneens O   O O O O O O Helemaal mee eens 
 

2. Ik denk dat ik best goed heb gepresteerd in vergelijking met mijn medestudenten. 
Helemaal mee oneens O   O O O O O O Helemaal mee eens 

 
3. Ik had in deze toolshop een goede band met mijn klasgenoten. 

Helemaal mee oneens O   O O O O O O Helemaal mee eens 
 

4. Ik zie de eindopdracht van deze toolshop met vertrouwen tegemoet.   
Helemaal mee oneens O   O O O O O O Helemaal mee eens 

 
5. Ik voelde me niet erg op mijn gemak in de groep tijdens deze toolshop. 

Helemaal mee oneens O   O O O O O O Helemaal mee eens 
 

6. Ik en mijn klasgenoten waren een hecht team tijdens deze toolshop. 
Helemaal mee oneens O   O O O O O O Helemaal mee eens 

 
7. Ik voelde me heel ontspannen tijdens het werken in deze toolshop. 

Helemaal mee oneens O   O O O O O O Helemaal mee eens 
 

8. Ik vond deze toolshop saai. 
Helemaal mee oneens O   O O O O O O Helemaal mee eens 

 
9. Ik voelde een grote afstand tot mijn klasgenoten in deze toolshop. 

Helemaal mee oneens O   O O O O O O Helemaal mee eens 
 

10. Deze toolshop was leuk. 
Helemaal mee oneens O   O O O O O O Helemaal mee eens 

 
11. Deze toolshop is te moeilijk voor mij. 

Helemaal mee oneens O   O O O O O O Helemaal mee eens 
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12. Ik ben tevreden over mijn resultaten in deze toolshop. 
Helemaal mee oneens O   O O O O O O Helemaal mee eens 

 
13. Ik had veel vertrouwen in mijn klasgenoten deze toolshop. 

Helemaal mee oneens O   O O O O O O Helemaal mee eens 
 

Er staan ook vragen op de achterzijde! 
 
14. Vaak lukt het me niet om de opdrachten in deze toolshop goed uit te voeren. 

Helemaal mee oneens O   O O O O O O Helemaal mee eens 
 

 
15. Ik deed mijn best om een goed contact te hebben met klasgenoten. 

Helemaal mee oneens O   O O O O O O Helemaal mee eens 
 
16. Inhoudelijk was deze toolshop interessant. 

Helemaal mee oneens O   O O O O O O Helemaal mee eens 
 
17. Ik zou graag vaker op deze manier met mijn klasgenoten omgaan in een toolshop. 

Helemaal mee oneens O   O O O O O O Helemaal mee eens 
 

18. Ik voelde me gespannen als ik contact had met mijn klasgenoten gedurende de toolshop. 
Helemaal mee oneens O   O O O O O O Helemaal mee eens 

 
19. Deze toolshop hield mijn aandacht totaal niet vast. 

Helemaal mee oneens O   O O O O O O Helemaal mee eens 
 
20. Ik kan alle uitdagingen die ik in deze toolshop tegenkom goed de baas. 

Helemaal mee oneens O   O O O O O O Helemaal mee eens 
 
21. Ik zou deze toolshop beschrijven als interessant. 

Helemaal mee oneens O   O O O O O O Helemaal mee eens 
 

22. Ik voelde druk tijdens deze toolshop en hierdoor had ik minder plezier in het werken eraan. 
Helemaal mee oneens O   O O O O O O Helemaal mee eens 

 
23. Als ik bezig was met de toolshop, bedacht ik regelmatig hoeveel plezier ik erin had. 

Helemaal mee oneens O   O O O O O O Helemaal mee eens 
 
24. Nu ik een paar weken bezig ben met deze toolshop, voel ik me behoorlijk competent. 

Helemaal mee oneens O   O O O O O O Helemaal mee eens 
 
 
 
Nogmaals bedankt voor je medewerking! 
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Bijlage 2 

Vragenlijst kwalitatieve aanvulling 
 
Groepsinterview met 4 studenten uit experimentele groep en 4 studenten uit de controlegroep. Bij 
het samenstellen van de vragenlijst is Creswell (2012) gebruikt. 
 
1. Hoe heb je de module ervaren qua moeilijkheidsgraad? 
Wat vond je moeilijker en wat makkelijker? 
Had je tijdens de module het gevoel dat je grip op de materie had? 
2. Wat vond je van de ondersteuning van klasgenoten tijdens de module? 
Kun je een concreet voorbeeld geven? 
Welke rol speelde deze ondersteuning voor jou? 
3. Hebben de mails / heeft de besloten Facebookgroep je geholpen tijdens Scenarioschrijven? 
Zo ja, hoe dan? Zo nee, hoe had het beter gekund? 
Welke invloed had dit op je motivatie? 
4. Hoe heb je de aansluiting tussen de colleges aan de ene kant en de mails / de Facebookgroep aan 
de andere kant ervaren? Licht je antwoord toe met concrete voorbeelden. 
5. Wat wil je nog kwijt over de module Scenarioschrijven? 
 
 
Tijdschema interviews: 

 
Klassen B1A en B1B op dinsdag 15 mei 2018 van 13:45 uur – 14:15 uur 

 

Klassen B1C en B1D op dinsdag 15 mei 2018 om 14:30 uur – 15:00 uur 
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Bijlage 3 

Mailtekst die voorafgaand aan het onderzoek naar studenten werd gestuurd: 

 

Beste student, 
 

De toolshop Scenarioschrijven, die aankomende week van start gaat, maakt dit jaar onderdeel uit van 
mijn afstudeeronderzoek over motivatie aan de Open Universiteit. Ik hoop hiermee mijn MSc.-titel te 

behalen. 

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in het mogelijke effect van toolshopopzet en 
persoonlijke kenmerken op de motivatie van de individuele student. Twee klassen volgen daartoe de 

reguliere toolshop (vijf colleges en het gebruikelijke contact met je docent) en twee klassen volgen 
een zogenaamde ‘blended learning’ variant van de toolshop (vijf colleges en toegang tot een besloten 

en door de docent gemodereerde facebookgroep). De theoretische informatie is voor alle klassen 
gelijk. 

 

Als student zul je de volgende zaken merken van het onderzoek: 
1. In college 1 besteed ik kort aandacht aan het onderzoek en heb je de gelegenheid om vragen te 

stellen. 
2. In college 5 leg ik je een vragenlijst voor over de module Scenarioschrijven. Deze mag je ter plekke 

invullen. De vragenlijst bestaat uit een paar algemene vragen en drie clusters van telkens acht 

inhoudelijke vragen. Het invullen neemt vijf tot hooguit tien minuten in beslag. De antwoorden die je 
geeft worden vertrouwelijk behandeld en de resultaten zullen niet te herleiden zijn tot individuele 

deelnemers aan het onderzoek, aangezien je de vragenlijst anoniem invult. 
3. Ik heb twee studenten uit elke klas nodig voor een kort mondeling focusgroepgesprek (ongeveer 

30 minuten). In het laatste college kun je je hier eventueel voor opgeven. Ook de gegevens van dit 

focusgroepsgesprek worden anoniem verwerkt. 
 

Deelname aan dit onderzoek is uiteraard vrijwillig en je kunt er zonder opgaaf van redenen mee 
stoppen. De (anonieme) verzamelde gegevens zijn alleen in te zien door mij en door mijn begeleiders 

aan de Open Universiteit. De surveyformulieren worden in mijn kantoor bewaard tot de afsluiting van 
mijn masterthesis (dit is waarschijnlijk september 2018). In die periode heb ik alleen toegang tot de 

formulieren en databestanden. 

Als je vragen heb over dit onderzoek, dan kun je mij via dit mailadres benaderen. Als je interesse hebt 
in de uitkomsten ervan, dan kun je me ook mailen. Ik houd je dan op de hoogte. 

Mijn supervisor bij dit onderzoek is prof. dr. Rob Martens. Mocht je hem willen benaderen met vragen, 
dan kan dat via het volgende mailadres: rob.martens@ou.nl. 

 

Alvast hartelijk dank voor je deelname!  
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Diana de Jong 

Docent AMFI / Student Onderwijswetenschappen OU 
 

 


