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Samenvatting  

Het doel van deze studie was om inzicht te krijgen wat het effect zou zijn van samenwerkend leren 

op de zelfregulatie onder eerste jaar leerlingen van een vmbo. In heterogene en homogene 

gegroepeerde leerwegteams hebben leerlingen (n=86) in vijf bijeenkomsten verdeeld over een periode 

van twee maanden toegewerkt naar een eindopdracht. De teambegeleiding is door acht docenten 

verzorgt. Om het effect te meten zijn test scores van de vragenlijst Self-regulation of Learning Self-

Report Scale afgenomen in een voor- en nameting. Omdat motivatie een voorwaarde is om 

zelfregulatie te ontwikkelen is tevens motivatie gemeten. Hiervoor is de Motivatie tool voor leerlingen 

in het voortgezet onderwijs gebruikt. De centrale onderzoeksvraag was: ‘Welk effect heeft 

samenwerkend leren op de zelfregulatie van 1e jaar vmbo leerlingen bij homogeen en heterogeen 

samengestelde teams, en welk effect heeft motivatie op zelfregulatie? Daarnaast werd exploratief 

onderzocht of er een relatie was tussen de zelfregulatiescore en de leerlingenprestaties.  

Er is gekozen voor een in between/within subject pre-post control design verdeeld over een 

experimentele en vier controlegroepen. Feedback over het onderzoek is verkregen door middel van 

semigestructureerde interviews met de leerlingen en begeleiders.   

De analyse wees uit dat het samenwerkend leren geen significant effect heeft gehad op de 

ontwikkeling van zelfregulatie. Het effect van motivatie kon niet worden bewezen en er is geen 

samenhang vastgesteld tussen zelfregulatie en leerlingprestaties. De verstoring van het onderzoek door 

de sluiting van de onderzoeksschool vanwege de Covid epidemie, de wijze van begeleiding en de 

kwaliteit van de teamopdrachten zijn hiervoor mogelijke verklaringen.  

 

Keywords: samenwerkend leren, zelfregulatie, teamsamenstelling, voorbereidend middelbaar 

beroepsonderwijs   
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Abstract 

The aim of this study was to gain insight into the effect of collaborative learning on self-

regulation among first-year students of pre-vocational secondary education. In heterogeneous and 

homogeneously grouped learning path teams, pupils (n=86) worked towards a final assignment in five 

meetings over a period of two months. The team supervision was provided by eight teachers. To 

measure the effect, test scores from the Self-regulation or Learning Self-Report Scale questionnaire 

were taken in a pre- and post-test. Because motivation is a precondition for developing self-regulation, 

motivation was also measured. The Motivation tool for students in secondary education was used for 

this. The central research question was: 'What effect does collaborative learning have on the self-

regulation of 1st year vmbo students in homogeneously and heterogeneously composed teams, and 

what effect does motivation have on self-regulation? An exploratory study also examined whether 

there was a relationship between the self-regulation score and student achievement. 

An in between/within subject pre-post control design was chosen, divided into an 

experimental and four control groups. Exploratory feedback on the research was obtained through 

semi-structured interviews with the students and supervisors. 

The analysis showed that collaborative learning had no significant effect on self-regulation 

development. The effect of motivation could not be proven and no association was established 

between self-regulation and student performance. The disruption of the research due to the closure of 

the graduate school due to the Covid epidemic, the manner of supervision and the quality of the team 

assignments are possible explanations. 

 

Keywords: collaborative learning, self-regulation, group composition, pre-vocational secondary 

education  
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1. Inleiding  

Onze samenleving verandert snel. Ontwikkelingen in technologie, economische en sociale 

veranderingen hebben invloed op de werk- en leefomgeving van het individu (Vermeulen & Vrielink, 

2017). In het onderwijsdebat richt de discussie zich op de vraag welke kennis en vaardigheden 

kinderen in de toekomst nodig hebben. Deze vaardigheden worden samengevat als ‘21e -eeuwse 

vaardigheden’. Dit zijn generieke vaardigheden, die bestaan uit kennis, inzicht en houdingen, welke 

nodig zijn om te functioneren in, en bij te dragen aan, de toekomstige samenleving (Thijs et al., 2014). 

Er bestaat een brede consensus dat scholen een belangrijke rol hebben in het aanleren van deze 21e-

eeuwse vaardigheden (Voogt & Pareja Roblin, 2010). 

Eén van deze vaardigheden is samenwerken die door samenwerkend leren aangeleerd kan 

worden. Bij samenwerkend leren gaat het om het gezamenlijk realiseren van een doel, waarbij de 

teamsleden elkaar aanvullen en ondersteunen. Leerlingen leren door de interactie met elkaar. Door 

daarbij te reflecteren op de eigen inbreng, die van anderen en op het teamproces, wordt het sociaal 

inzicht groter en draagt dit bij tot persoonlijke ontwikkeling (Stichting Leerplanontwikkeling, 2021).  

Uit onderzoeken blijkt dat het succes afhankelijk is van meerdere factoren. Effectieve 

samenwerkend leersituaties zouden dienen te bevorderen: 1) een gevoel van eigenaarschap; 2) 

positieve onderlinge afhankelijkheid; 3) directe simultane interactie; 4) aandacht voor 

samenwerkingsvaardigheden; 5) evaluatie van het teamsproces (Johnson & Johnson, 1999). Daarbij 

zou de groepsformatie idealiter gebaseerd moeten zijn op voorkennis en persoonskenmerken (Gilles & 

Robyn, 2016; Janssen, 2014; Deunk et al., 2015). Desondanks blijkt dat scholen doorgaans geen beleid 

voeren op teamsamenstelling (Heemskerk et al., 2012).  

Ook het ontwikkelen van zelfregulatie is een 21e -eeuwse vaardigheid. Zelfregulatie is een 

functie voor het uitvoeren van sociaal en doelgericht gedrag. Zelfregulatie behelst 1) gedragsregulatie 

zoals regels naleven, beheersen van impulsen, doorzettingsvermogen; 2) emotieregulatie zoals 

empathie, kalm kunnen blijven; 3) cognitieve regulatie zoals doelen stellen, plannen en aandacht 

sturen (Murray et al., 2015). De onderwijsinstelling, begeleiders en klasgenoten bepalen in belangrijke 

mate, door prikkels en ervaringen, hoe de zelfregulatie van een leerling zich ontwikkelt (Jolles, 2017).  

Uit onderzoek blijkt dat deze twee 21e-eeuwse vaardigheden elkaar positief kunnen 

beïnvloeden. Samenwerkend leren bevordert dat leerlingen regie nemen en eigenaar worden van hun 

leerproces. Dit kan de ontwikkeling van zelfregulatie versterken (Meltzer et al., 2015, Schmidt et al., 

2019). Het is opmerkelijk dat er geen onderzoek is gedaan naar de ontwikkeling van zelfregulatie bij 

vmbo-leerlingen. Des temeer omdat zelfregulatie onder deze doelgroep zwakker is dan bij 

leeftijdsgenoten in het hoger voortgezet onderwijs en leerlingen meer voordeel zouden kunnen hebben 

bij versterking van hun zelfregulatie (Prince, 2014). Uit overzicht studies (Lou et al., 1996; Saleh et 

al., 2005) blijkt dat zelfregulatie van zwakke leerlingen versterkt wordt wanneer samenwerkend leren 

plaatsvindt in een heterogene teamsamenstelling. Ergo, binnen de lagere leerwegniveaus van het vmbo 
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is homogeen groeperen mogelijk nadelig (Denessen, 2017; Vernooy 2009). Gezien het belang van 

samenwerkend leren en zelfregulatie biedt nader onderzoek kansen om samenwerkend leren en de 

ontwikkeling van zelfregulatie op een effectievere wijze vorm te geven op vmbo-scholen.  

In dit onderzoek wordt onderzocht of de zelfregulatie-ontwikkeling van leerlingen op een 

vmbo-instelling wordt beïnvloed door samenwerkend leren wanneer homogeen en heterogeen 

groeperen van leerwegen als teamsformatiecriterium geldt. De resultaten kunnen leiden tot 

aanbevelingen aan het onderwijs hoe samenwerkend leren in relatie tot zelfregulatie effectief ingezet 

kan worden leerlingen beter voor te bereiden op de toekomstige maatschappij.   

1.1 Theoretische kader  

1.1.1 Zelfregulatie  

De mate van zelfregulatie waarover een leerling beschikt is, meer dan gemeten intelligentie, 

bepalend voor het functioneren op school en schoolprestaties (Covington, 2000; Hettinger-Steiner & 

Carr, 2003). Zelfregulatie refereert naar het vermogen om eigen emoties en cognitieve processen te 

sturen die nodig zijn voor doelgerichte acties zoals het organiseren van gedrag, beheersen van 

impulsen en constructief oplossen van problemen (Eisenberg et al. 2010, Liew 2011). Zelfregulatie is 

een resultante van drie overlappende begrippen, te weten; 1) cognitieve regulatie, 2) emotieregulatie en 

3) gedragsregulatie. Cognitieve en emotieregulatie beïnvloeden elkaar wederzijds en vormen de 

fundering voor gedragsregulatie. De integratie van cognitieve en emotionele processen en het 

behouden van een balans tussen deze processen is essentieel voor effectieve zelfregulatie (Murray et 

al., 2015).  

De ontwikkeling van zelfregulatie hangt samen met rijping van de hersenen. Als leerlingen 

naar het voortgezet onderwijs gaan is deze hersenontwikkeling niet voltooid en zijn leerlingen niet 

zover dat zij het leerproces zelfstandig kunnen reguleren (Diamond, 2013). In de pubertijd worden 

verbindingen tussen hersencellen onder invloed van hormonen opnieuw gestructureerd. Gedurende 

deze periode maken de zelfregulerende vaardigheden een drastische ontwikkeling door. Hierbij krijgen 

de emotionele hersengebieden voorrang op de rationele gebieden (Crone, 2009). Rond het twintigste 

jaar zijn de zelfregulatievaardigheden voltooid.   

Oefening en ervaring opdoen zijn essentieel voor zelfregulatie-ontwikkeling. Kinderen worden 

niet geboren met zelfregulatievaardigheden; ze worden enkel geboren met de potentie om deze 

vaardigheden te ontwikkelen (Diamond, 2013). De ontwikkeling van zelfregulatie, die plaatsvindt van 

geboorte tot ver in de adolescentie wordt, naast biologische factoren, primair bepaald door de 

interactie met de omgeving. Hierbij speelt het onderwijs een elementaire rol om adolescenten te 

stimuleren, inspireren en faciliteren (Jolles, 2017).  
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Daarentegen is zelfregulatie een kritische vaardigheid voor kinderen in het onderwijs. Want 

leerlingen die in staat zijn om zichzelf te reguleren zijn beter in staat hun eigen leerproces aan te 

sturen, te volgen en bij te sturen (Kostons, et al., 2014). In het onderwijs wordt onder zelfregulatie 

verstaan het leren waarbij de leerling zelfstandig en met zin voor verantwoordelijkheid de sturing van 

de eigen leerprocessen in handen neemt (Boekaerts & Simons, 2012). De leerling mag beslissen over 

handelingen in het leerproces, subdoelen formuleren en heeft een eigen verantwoordelijkheid in de 

aanpak en uitvoering, zonder van de hoofdoelen af te wijken (Luken, 2008)  

1.1.2 Zelfregulatie en de relatie tot eigenaarschap en motivatie 

Zelfregulatie, intrinsieke motivatie en het nemen van regie over het leerproces (eigenaarschap) 

zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, waarbij oorzaak en gevolg moeilijk te definiëren zijn 

(Conley & French, 2014). Als leerlingen in staat zijn het leerproces te reguleren leidt dit tot een gevoel 

van eigenaarschap. Andersom bezien is eigenaarschap voorwaardelijk voor de ontwikkeling van 

zelfregulatie. Conley en French (2014) beschrijven eigenaarschap in een model ontworpen met vijf 

componenten. 1) Eigenaarschap start met motivatie en betrokkenheid. 2) Leerlingen stellen doelen en 

sturen hun leren aan om die doelen te bereiken. 3) Leerlingen ontdekken dat zij controle kunnen 

nemen over het leerproces, waardoor zij vertrouwen krijgen dat zij de taak aankunnen (self-efficacy) 

en hun zelfvertrouwen toeneemt. 4) Om vast te stellen of gestelde doelen zijn bereikt, gebruiken 

leerlingen metacognitieve vaardigheden, en monitoren ze hun eigen vorderingen. 5) De eerste vier 

componenten hebben een positieve invloed op het doorzettingsvermogen van de leerling. Dit leidt tot 

een versterking van de motivatie en het zelfregulerend vermogen.  

De zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci (2000) komt hiermee overeen. Het belang van 

intrinsieke motivatie staat in deze theorie centraal. Autonomie, competentie en sociale verbondenheid 

versterken intrinsieke motivatie. Als leerlingen in staat worden gesteld om zelfstandige keuzes te 

maken in onderwijsleersituaties versterkt dit een gevoel van autonoom zijn. In een onderzoek van 

Sosic-Vasic et al (2015) werd bij leerlingen een sterk verband aangetoond tussen 

begeleiderondersteuning en sterke zelfregulatievaardigheden.  

Het bieden van structuur door de begeleider stimuleert een gevoel van competentie. Het 

oefenen met leerstrategieen is daar een voorbeeld van. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 

cognitieve, metacognitieve en motivationele strategieën (Ten Dam & Vermunt, 2003). De 

leerstrategieën zijn effectief als ze gecombineerd worden toegepast. Cognitieve strategieën, zoals 

relateren, analyseren en structureren van leerstof, ondersteunen bij het onthouden en integreren van 

informatie in het geheugen. Metacognitieve strategieën reguleren het leren, zoals het plannen van een 

taak, voortgang kunnen monitoren en na taakafronding kunnen evalueren (Pintrich, 2004). 

Motivationele strategieën zijn nodig om aan een taak te werken en dat vol te houden. Voorbeelden zijn 

positieve verwachtingen kunnen scheppen, self-efficacy en belonen na taakafronding. Self-efficacy’ of 

doelmatigheidsbeleving is een psychologisch begrip wat duidt op het geloof dat personen hebben in 
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het competentieniveau dat zij zullen vertonen in een bepaalde situatie (Bandura, 1993). Het succesvol 

inzetten van motivationele strategieën heeft een sterke relatie met eigenaarschap (De Boer et al., 

2013). 

De behoefte aan verbondenheid wordt omgeschreven als de innerlijke behoefte van een 

individu om zich verbonden te voelen met anderen (Baumeister & Leary, 1995; Deci & Ryan, 2000; 

Harlow, 1958). Sociale verbondenheid kan verkregen worden door begeleiding of samenwerkend 

leren. De behoefte aan verbondenheid wordt gedefinieerd als de wens om positieve relaties op te 

bouwen met anderen, zich geliefd en verzorgd te weten en zelf voor anderen te zorgen (Baumeister & 

Leary, 1995). Leerlingen kunnen zich verbonden voelen wanneer ze zich verbonden voelen met de 

omgeving, ofwel vertrouwen hebben in anderen. Een positief en veilig klimaat in de klas draagt 

daaraan bij; leerlingen voelen zich vrij om vragen te stellen en zijn niet bang om fouten te maken. 

(Verbeeck, 2010).  

Deci en Ryan maken daarbij de kanttekening dat het bevredigen van de behoefte aan 

verbondenheid een positieve relatie kan hebben met intrinsieke motivatie, maar dat er ook veel 

intrinsiek gemotiveerde activiteiten zijn waarbij ervaringen van verbondenheid niet noodzakelijk zijn 

voor het onderhouden van een hoge kwaliteit van motivatie. Desondanks lijkt veilige relationele basis 

ondersteuning te geven voor intrinsieke motivatie.  

1.1.3 Zelfregulatie en het vmbo 

Er is een sterke relatie tussen onderwijsniveau en motivatie. In het vmbo zijn leerlingen 

minder gemotiveerd dan in het hoger algemeen voorgezet onderwijs (havo) en voorbereidend 

wetenschappelijk onderwijs (vwo) (Prince, 2014). Het versterken van de zelfregulatie vaardigheden 

van vmbo-leerlingen kan bijdragen om deze motivatie te verbeteren. Smit (2017) concludeerde dat als 

vmbo-leerlingen waarde hechten aan schoolwerk, zij eerder motivationele strategieën zullen inzetten, 

hetgeen eigenaarschap, motivatie en zelfregulatie bevordert. Smit adviseert het inrichten van 

leerlinggerichte leeromgevingen waarbij er ruimte is voor inbreng van leerlingen, zoals 

onderwerpskeuze en werkvorm zoals samenwerkend leren. Hierbij stelt de begeleider zich op als 

inhoudelijk expert en begeleider. Leerlingen ervaren dan meer vrijheid, voelen zich competenter, 

voelen meer verbinding met elkaar en met de begeleider. Dit komt hun plezier, interesse, inzet en 

doorzettingsvermogen ten goede.  

Uit onderzoek van Becker (2016) blijkt dat gediplomeerde vmbo-leerlingen nog onvoldoende 

zelfregulatievaardigheden hebben ontwikkeld. Becker concludeert dat leerlingen opdrachten die 

bijdragen aan het ontwikkelen van zelfregulatie als te abstract en niet praktisch relevant ervaren. 

Leerlingen die abstracter denken (zoals havo-en vwo-leerlingen) vinden zelfsturing uit zichzelf 

evidenter. Het is daarom van belang om ervoor te zorgen dat zelfsturingsopdrachten voor vmbo-

leerlingen concreter en passender zijn bij hun niveau. Als de zin van zelfreguleringsopdrachten 

duidelijk is, werken deze motiverend en bevorderen ze eigenaarschap. Uit onderzoek blijkt dat 



Het effect van samenwerkend leren op zelfregulatie 

10 

 

wanneer leerlingen begrijpen waarom het uitvoeren van zelfregulatie opdrachten zijn, dit de 

zelfregulatie verbetert (Kostons et al., 2014). 

Vmbo-scholen zouden meer kunnen inzetten op het verbeteren van sociale verbondenheid 

tussen leerlingen als aanjager van motivatie, eigenaarschap en zelfregulatie. Tinto (2012) benadrukt in 

zijn studie het belang van sociale verbondenheid. Tinto betoogt dat onvoldoende interactie tussen 

leerlingen onderling en met begeleiders, aanleiding kan zijn voor een lage ‘sense of community’, het 

gevoel niet thuis te horen in de klas, gevoelens van eenzaamheid en daarmee lagere leerprestaties. In 

die zin is sociale verbondenheid een voorwaarde en een voorspeller voor goede leerprestaties (Elffers, 

2018).  

1.1.4 Zelfregulatie en samenwerkend leren  

Samenwerkend leren verwijst naar een onderwijsleersituatie waarin leerlingen samen 

verantwoordelijk zijn voor een gemeenschappelijk doel. Om dit doel te bereiken voeren ze in interactie 

met elkaar taken uit. Om samenwerkend leren effectief te laten zijn, is het van belang dat de 

interactieprocessen van voldoende kwaliteit zijn en dat er sprake is van een passende didactiek 

(Johnson & Johnson, 2009; Gillies & Robyn, 2016). Het stimuleren van interactie binnen 

samenwerkend leren vergroot de verbondenheid tussen leerlingen, hetgeen het welbevinden en de 

motivatie versterkt (Schmidt et al., 2019).   

Samenwerkend leren biedt meer mogelijkheden voor interactie en uitwisseling in vergelijking 

met individuele leersituaties. Dit leidt binnen de samenwerking tussen leerlingen tot ondersteuning en 

feedback naar elkaar. Er zijn drie regulatieprocessen te onderscheiden tijdens samenwerkend leren met 

een verschillende sociale intentie: a). zelfregulatie: ieder teamlid reguleert zijn eigen leerproces. b), co-

regulatie: ieder teamlid ondersteunt het leerproces van andere teamleden, c). gedeelde regulatie: 

collectief reguleren van het leerproces (Järvelä, & Hadwin, 2013). Deze aanvullende 

regulatieprocessen bieden extra mogelijkheden voor het inzetten van metacognitieve vaardigheden en 

kunnen de zelfregulatie positief beïnvloeden, (Vauras et al, 2003). Daarom wordt samenwerkend leren 

gezien als een belangrijk middel om de zelfregulatie te ontwikkelen (o.a. Corno & Mandinach, 2004; 

DiDinato 2013; Järvelä, & Järvenoja, 2007). 

Hoewel samenwerkend leren volgens diverse theorieën de zelfregulatie en daarmee 

leerprestaties positief beïnvloedt en deze werkvorm veelal wordt toegepast in het voortgezet onderwijs, 

zijn de onderzoeksresultaten naar de effectiviteit van samenwerkend leren niet eenduidig. De 

effectiviteit blijkt samen te hangen met de teamsamenstelling (Kester & Paas, 2005). 

1.1.5 Zelfregulatie, samenwerkend leren en teamsamenstelling  

Er is veel onderzoek gedaan naar de ideale teamsamenstelling voor effectief samenwerkend 

leren. Sommige onderzoeksresultaten pleiten voor heterogeen groeperen. Met name voor minder 

sterke leerlingen wordt vanuit de cognitieve ontwikkelingstheorieën, gebaseerd op Piaget 
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(Dejonckheere, 2010) en Vygotsky, samenwerkend leren gezien als effectief voor het leren: 

samenwerkend leren biedt hulp en ondersteuning (Fawcett & Garton, 2005; Vygotsky, 1978). De 

‘zone van naaste ontwikkeling’ wordt vaak gebruikt om uit te leggen dat samenwerkend leren effectief 

is. Doordat de sterke leerling de minder sterke leerling kan helpen, kan de minder sterke leerling beter 

taken voltooien. Daarbij leren sterke leerlingen nieuwe leerstrategieën door de leerstof te onderwijzen, 

omdat ze gedwongen worden de leerstof in een ander perspectief te zien en opnieuw te doordenken. 

Daarnaast kan heterogeen groeperen de sociale vaardigheden van sterke leerlingen verbeteren (Hecox, 

2010; Neber e.a., 2001). Zwakke leerlingen profiteren van de samenwerking in heterogene teams 

omdat ze leren van de leerstrategieën van de sterke leerlingen (Bennett & Dunne, 1992; Johnson & 

Johnson, 1994; Slavin, 1995). Heterogeen groeperen leidt echter niet altijd tot de betere resultaten. 

Communicatie tussen teamleden en afstemming en coördinatie over de opdracht kan dusdanig 

veeleisend zijn dat dit het leren in heterogene teams belemmert (Dillenbourg e.a., 1999). De theorie 

van cognitieve belasting (Sweller, 2011) beschrijft hoe geheugenfuncties worden belast bij het leren. 

Volgens deze theorie zullen, wanneer een leeromgeving te veeleisend is, er geen cognitieve schema`s 

worden geproduceerd en bewaard in het geheugen waardoor leren niet goed kan plaatsvinden 

(Kirschner, Sweller & Clark, 2006).  

Wanneer homogeen wordt gegroepeerd op basis van voorkennis wordt bij sommige 

samenwerkingstaken beter gepresteerd dan bij heterogeen groeperen (Berger & Hänze, 2015). Ook 

worden positieve effecten van homogeen groeperen gevonden op de motivatie. Als leerlingen 

ongeveer gelijk zijn wat betreft hun cognitieve niveau, vertrouwen ze erop dat eenieder kan bijdragen 

aan het uitvoeren van de taak. Ongelijkheid (zoals in een heterogeen team) kan wel motiverend zijn 

voor leerlingen met een lager niveau, omdat ze zich kunnen optrekken aan de andere leerlingen, maar 

kan voor de sterkere leerlingen demotiverend werken (Issroff & Del Soldato, 1996) en kan tot 

negatieve interactiepatronen leiden, doordat de sterkere leerling het gevoel kan krijgen dat hij of zij al 

het werk moet doen en anderen daarvan profiteren (Dillenbourg e.a., 1999; Neber e.a., 2001). Ook 

homogeen groeperen heeft nadelen. Het blijkt goed te zijn voor bovengemiddeld presterende 

leerlingen, maar minder voordelig voor leerlingen die onder het gemiddelde presteren (de Kraay, 2016; 

Deunk et al., 2015). Hierdoor gaan sterkere leerlingen beter presteren, terwijl de prestaties van 

zwakkere leerlingen achteruitgaan. Daarmee maakt het werken in homogene teams de verschillen 

tussen leerlingen juist groter in plaats van kleiner (Denessen, 2017), hetgeen in het licht van het 

streven naar kansengelijkheid in het onderwijs niet wenselijk is.  

1.1.6 Zelfregulatie, samenwerkend leren, teamsamenstelling en vmbo  

Het lijkt dat de discussie tussen homogeen of heterogeen samenstellen zich toespitst op de 

grootte van de niveauverschillen tussen leerlingen. In studies die in het vmbo worden uitgevoerd wordt 

uitsluitend gewerkt met teamvorming binnen één specifieke leerweg. Binnen het vmbo worden vier 

leerwegniveaus onderscheiden (basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgericht-, gemengde- en 
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theoretische leerweg). Deze leerwegen onderscheiden zich door de tijd die besteed wordt aan de 

algemeen vormende onderwijs vakken en het beroepsgerichte programma.  

 Dit betekent dat het kennisniveau van de leerlingen binnen één leerweg redelijk homogeen is. 

Heterogeen groeperen binnen één leerweg levert in die gevallen relatief kleine niveauverschillen op 

binnen de gevormde teams (Walker, Shore, & French, 2011). Onder die condities worden vaak 

positieve effecten gevonden. Op vmbo-scholen zijn geen onderzoeken gedaan naar het effect van 

samenwerkend leren op de zelfregulatie waarbij over de leerwegen heen is gegroepeerd. In het 

bijzonder binnen de lagere leerwegniveaus is homogeen groeperen mogelijk nadelig. Meerdere 

verklaringen liggen hieraan ten grondslag (Denessen, 2017; Vernooy 2009); Een leerling in een 

homogeen team met lager dan gemiddeld presterende leerlingen kan een zogeheten ‘fixed mindset’ 

ontwikkelen. Dit betekent dat de leerling ervan overtuigd raakt dat hij een zwakke leerling is en hierop 

zijn zelfbeeld negatief verandert (Dweck, 2006). Leerlingen in homogene, lager presterende teams zijn 

minder gemotiveerd, hebben een lager zelfbeeld en minder zelfvertrouwen. Lagere verwachtingen van 

homogene, lager presterende teams zorgen ervoor dat begeleiders over het algemeen lagere doelen 

stellen voor deze teams en minder een aandacht is voor hogere denkvaardigheden en zelfregulering 

(Deunk et al., 2015).   

 Een aanbeveling uit het onderzoek van Schmits en Winskel (2008) is het invoeren van 

rolverdeling bij samenwerkend leren. Het gebruik van rollen tijdens samenwerkend leren bevordert de: 

positieve wederzijdse afhankelijkheid en individuele verantwoordelijkheid (Johnson & Johnson, 

1999). Het gebruik van een samenwerkingsscript is daarbij een middel om het gebruik van rollen te 

ondersteunen. Het geeft leerlingen een instructie over hoe ze te werk moeten gaan en hoe het 

samenwerken dient te verlopen. Het doel hiervan is het overleg tussen de leerlingen structureren, wat 

de interactieprocessen en communicatie tussen teamleden bevordert (Dillenbourg & Tchounikine, 

2007) waardoor de mogelijke nadelen van heterogeen groeperen kunnen worden ondervangen. Rollen 

zorgen ervoor dat leerlingen eigenaarschap krijgen over hun leerproces, hetgeen de zelfregulatie 

versterkt. Kyndt publiceerde een overzichtsstudie (Kyndt et al., 2013) naar de effecten van 

samenwerkend leren binnen het vmbo. Zij bevestigde een significant verband tussen 

interactieprocessen, eigenaarschap, zelfregulatie en leerresultaten. Uit haar bevindingen blijkt dat 

onderzoek in het vmbo zich uitsluitend tot samenwerkend leren binnen leerwegen beperkt. 
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1.2 Huidige studie  

Dit onderzoek richt zich op het effect van samenwerkend leren op de zelfregulatie onder eerste 

jaar leerlingen op een vmbo-school waarbij teams heterogeen en homogeen samengesteld. De centrale 

vraag van dit onderzoek is:  

Welk effect heeft samenwerkend leren op de zelfregulatie van 1e jaar vmbo-leerlingen bij 

homogeen en heterogeen samengestelde teams, en welk effect heeft motivatie op zelfregulatie? 

Voor de beantwoording van deze vraag zijn homogene en heterogene teamsamenstelling als 

afhankelijke variabelen en motivatie als modererende variabele gebruikt. Er wordt op zes deelvragen 

(DV1 tot en met DV6) antwoord gegeven om tot beantwoording van de centrale vraag van dit 

onderzoek te komen. Op basis van het onderzoek aangehaald in het theoretisch kader wordt bij elke 

deelvraag een hypothese opgesteld (H1 tot en met H6). Daarnaast wordt exploratief onderzocht wat de 

relatie tussen zelfregulatie scores, de leerlingprestaties en de beoordeling van de teamopdracht is.  

Uit studies van Corno & Mandinach (2004), DiDinato (2013) en Järvelä, & Järvenoja (2007) 

wordt samenwerkend leren gezien als een middel om zelfregulatie te ontwikkelen. De eerste deelvraag 

en hypothese luiden als volgt:  

DV1: Wat is het effect van samenwerkend leren op de ontwikkeling van zelfregulatie?  

H1: Er is een positief effect van samenwerkend leren op zelfregulatie  

Wanneer teamsamenstelling als onafhankelijke variabele wordt gebruikt en een rolverdeling wordt 

toegepast tijdens het samenwerkend leren (Schmits en Winskel, 2008) dan luidt de tweede deelvraag 

en hypothese als volgt: 

DV2: Is er een verschil in de ontwikkeling van zelfregulatie tussen homogeen en heterogeen 

samengestelde teams?  

H2: Het effect van samenwerkend leren op de ontwikkeling van zelfregulatie is positiever bij 

heterogeen samengestelde teams dan bij de homogeen samengestelde teams.   

Uit overzichtsstudies (Lou et al., 1996; Saleh et al., 2005) blijkt dat samenwerken in heterogene 

teams vooral effectief is voor zwakke leerlingen. Ergo, binnen de lagere leerwegniveaus is homogeen 

groeperen mogelijk nadelig (Denessen, 2017; Vernooy 2009). De derde deelvraag en hypothese en 

vierde deelvraag en hypothese luidt als volgt:  

DV3: Wat is op leerwegniveau het effect van samenwerkend leren op de ontwikkeling van 

zelfregulatie bij heterogeen samengestelde teams? 

H3: Hoe lager het leerwegniveau van de leerling hoe positiever het effect van samenwerkend leren 

is op de ontwikkeling van zelfregulatie bij de leerling in heterogeen samengestelde teams 

DV4: Wat is het effect op leerwegniveau van samenwerkend leren op de zelfregulatie ontwikkeling 

bij homogeen samengestelde teams? 

H4: Hoe lager het leerwegniveau van de leerling hoe negatiever het effect van samenwerkend 

leren is op de zelfregulatie ontwikkeling van de leerling bij homogeen samengestelde teams. 
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In de volgende deelvraag wordt onderzocht of er verschillen zijn tussen de ontwikkeling van 

zelfregulatie van individuele teamleden op basis van hun niveau en of het team waar ze in deelnamen 

heterogeen of homogeen was gegroepeerd. De vijfde deelvraag en hypothese luidt als volgt: 

DV5: Welk leerwegniveau binnen welke teamsamenstelling laat het meest positieve effect van 

samenwerkend leren op de zelfregulatie ontwikkeling zien?  

H5: Het effect van samenwerkend leren op de zelfregulatie is bij leerlingen uit het laagste 

leerwegniveau bij heterogeen samengestelde teams het meest positief  

Wanneer leerlingen, als gevolg van de teamsamenstelling motivatie verliezen, vertroebelt dit het 

effect van samenwerkend leren op zelfregulatie. (Ryan & Deci, 2000). De zesde deelvraag en 

hypothese luidt als volgt:  

DV6: Welk effect heeft motivatie op de ontwikkeling van zelfregulatie tijdens samenwerkend leren 

bij heterogeen en homogeen samengestelde teams?  

H6: Er is een positief effect op de ontwikkeling van zelfregulatie bij heterogeen en homogeen 

samengestelde teams als leerlingen gemotiveerd zijn om samenwerkend te leren  

Uit onderzoeken blijkt een positieve relatie tussen zelfregulatie en schoolprestaties  

(Covington, 2000; Hettinger-Steiner & Carr, 2003). Derhalve wordt geëxploreerd of er een relatie is 

tussen de zelfregulatiescore en de leerlingenprestaties.   
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Groepen Aantal leerlingen T0 T1

Groep 1 48 leerlingen R O1 X1 O6 Experimentele groep

Groep 2 12 leerlingen R O2 X2 O7 Controle groep basisberoepsgerichte leerweg

Groep 3 12 leerlingen R O3 X3 O8 Controle groep basiskaderberoepsgerichte leerweg

Groep 4 12 leerlingen R O4 X4 O9 Controle groep gemengde leerweg

Groep 5 12 leerlingen R O5 X5 O10 Controle groep theoretische leerweg

2. Methode 

Er wordt een kwantitatief experimenteel onderzoek uitgevoerd om de relatie tussen de 

afhankelijke variabele (zelfregulatie), en de onafhankelijke variabelen (homogene/heterogene 

teamsamenstelling) te onderzoeken (Creswell, 2014). Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van 

een experiment met een pre-posttest control design. Het effect wordt geoperationaliseerd in een 

zelfregulatiescore.  

Voor de experimentele conditie en de controleconditie geldt dat leerlingen gerandomiseerd 

worden ingedeeld in heterogene en homogene teams. Elke heterogene en homogene teams bestaat uit 

vier leerlingen. De heterogene teams bestaan uit vier leerlingen, elk van een verschillend 

leerwegniveau. De homogene teams bestaan uit leerlingen van hetzelfde leerwegniveau.  De 

zelfregulatie wordt in een voormeting (T0) en nameting (T1) gemeten.  

Een motivatietest wordt afgenomen direct nadat de teams zijn geformeerd en er een eerste 

teamopdracht is uitgevoerd. Binnen het experiment wordt één onafhankelijke variabele gemanipuleerd 

namelijk de groepssamenstelling. Er is gekozen voor een in between/within subject design verdeeld 

over een experimentele en controle conditie. De experimentele conditie bestaat uit groep 1 en de 

controle conditie bestaat uit de groepen 2 tot 5. Deze controlegroepen zijn homogeen gegroepeerd. 

Elke groep binnen de controleconditie bestaat uit drie samenwerkende teams. De gehele 

controleconditie bestaat uit 48 leerlingen. De experimentele groep bestaat uit twaalf teams. De 

experimentele conditie bestaat ook uit 48 leerlingen en is heterogeen gegroepeerd. Hierdoor zijn de 

condities vergelijkbaar op basis van leeftijd en geslacht. Alle teams krijgen dezelfde teamopdracht (X1 

tot X5) en elke samenwerkend team wordt daarbij gekoppeld aan twee begeleiders. Deze begeleiden 

de samenwerking. De begeleiders krijgen instructie zodat de begeleiding eenduidig is. Dit 

onderzoeksontwerp wordt weergegeven in Figuur 1.   

 

Figuur 1   

Experimenteel pre-posttest control design met vijf groepen 

 

Uit literatuur blijkt dat motivatie voor samenwerkend leren invloed heeft op het 

onderzoeksresultaat (Ryan & Deci, 2000). Daarom wordt motivatie van de leerlingen als modererende 

variabele meegenomen wanneer leerlingen een kennismakingsopdracht hebben uitgevoerd. Met deze 

variabele wordt in het onderzoek de variatie die de motivatie veroorzaakt vastgesteld. De relatie tussen 

de onafhankelijke variabele (teamsamenstelling) en de afhankelijke variabele (zelfregulatie score) 
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wordt hierdoor zuiverder gemeten. Een exploratief onderzoek wordt uitgevoerd om de relatie te 

onderzoeken tussen de zelfregulatie score en de leerlingenprestaties. Tijdens de interventie werken de 

leerlingen aan een teamopdracht. De begeleiders beoordelen de teamopdracht. Elk teamlid krijgt een 

beoordeling. Het exploratief onderzoek verkent of er samenhang is tussen de leerlingenprestaties en de 

zelfregulatie score, evenals binnen welke conditie het effect van deze samenhang het meest significant 

is. Op basis van de hierboven genoemde literatuur zijn in Figuur 2 de onderzoek variabelen 

beschreven, waarbij de rode pijl tussen zelfregulatie en prestaties het exploratieve onderzoek 

weergeeft. 

Figuur 2   

Onderzoek variabelen 

 

 

2.1 Deelnemers  

De deelnemers zijn eerstejaars leerlingen van een vmbo-school in de leeftijd tussen de 12 tot 

14 jaar, waarvan 58 meisjes en 38 jongens. Alle leerlingen (N=96) nemen deel aan het experiment. Het 

vmbo onderkend 4 leerwegniveaus; 1. Basisberoepsgerichte leerweg (10 meisjes, 6 jongens), 2. 

Kaderberoepsgerichte leerweg (20 meisjes, 19 jongens), 3. Gemengde leerweg (14 meisjes, 8 jongens), 

4. Theoretische leerweg (14 meisjes, 5 jongens). Leerlingen op één leerwegniveau zitten in één klas, 

met uitzondering voor de kaderberoepsgerichte leerweg, hiervoor zijn 2 klassen geformeerd. De 

gemiddelde leeftijd is voor de basisberoepsgerichte leerweg 12,4 jaar en voor de andere leerwegen is 

dat 12,3 jaar. Het experiment wordt uitgevoerd in het kader van thematisch vakoverschrijdend werken. 

Normaliter werken leerlingen dan binnen hun eigen klas aan een teamopdracht.   

De leerlingen worden random verdeeld over de experimentele en controle conditie, waarbij de 

kans even groot is om in één van de twee condities terecht te komen (Creswell, 2014). Voor zover 

mogelijk zijn meisjes en jongens evenredig verdeeld over de twee condities. Alle leerlingen hebben het 

afgelopen jaar een basisschoolopleiding afgerond. Ontwikkelingsstoornissen, bijvoorbeeld ADD en 
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autisme, komen verhoudingsgewijs meer voor bij de lagere leerweg niveaus. Hiermee wordt geen 

rekening gehouden in het experiment.   

Een powerberekening laat zien dat minimaal tachtig leerlingen moeten deelnemen bij een 

effectgrootte (ES) van 0.5 en een Power van 0.95 (1-.0.05 ). Omdat er geen literatuur voorhanden is 

die over de grootte van de ES en de alpha adviseert is gekozen om een ES=0.5 en =0.05 aan te 

houden welke Creswell adviseert (Creswell, 2014). De steekproef zorgt ruimschoots voor voldoende 

power voor de uit te voeren analyses. De powerberekening is opgenomen in bijlage A. 

2.2 Meetinstrumenten en materialen   

Om zelfregulatie te meten wordt de zelfrapportage CP-SRLI vragenlijst (Children’s Perceived 

use of Self-Regulated Learning Inventory) van Vandevelde, Van Keer en Rosseel (2013) gehanteerd.  

De basis voor dit model is het model ‘fasen en gebieden voor zelfregulerend leren’ van Pintrich 

(2000). Vandevelde, Van Keer en Rosseel hebben het model van Pintrich gesimplificeerd voor gebruik 

voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. De CP-SRLI vragenlijst bestaat uit 75 items verdeeld over 

negen zelfregulatieschalen, waarvan vier schalen verder onderverdeeld zijn in subschalen. In totaal 

worden vijftien variabelen onderzocht: De subschalen zijn: taakanalyse (6 items), planning (4 items), 

oppervlakkige (4 items) & diepgaande (10 items) leerstrategieen, doorzettingsvermogen (6 items), 

monitoring (7 items), motivatie strategieën (4 items), zelfevaluatie over proces (3 items) en product (4 

items), externe (3 items), geïntrojecteerde (4 items), geïdentificeerde (4 items), interne (3 items) 

regulatie, zelfeffectiviteit over regulatie (9 items) en motivatie (3 items) 

Items 1 tot en met 48 worden beoordeeld op een vijfpunts Likertschaal gaande van 'nooit' tot 

'altijd'. De overige 27 items worden gemeten op een vijfpunts Likertschaal gaande van 'helemaal niet 

akkoord' tot 'helemaal akkoord'. De validiteit van de vragenlijst is in het onderzoek van Vandevelde en 

Van Keer (2011) vastgesteld. Daarnaast is uit analyse van de CP-SRLI vragenlijst gebleken dat de 

interne consistentie van de (sub)schalen acceptabel tot goed is (Vandevelde, Van Keer & Rosseel, 

2013). Om ervoor te zorgen dat leerlingen tijdens de voor- en nameting bij dezelfde vragen 

gelijksoortige contexten in gedachten kunnen houden, wordt voorafgaand bij de nameting aan de 

leerlingen gevraagd hun antwoord te relateren aan het gegeven antwoord tijdens de voormeting. 

De samenstelling van de schalen, de bijbehorende items en het codeboek zijn opgenomen in 

bijlage B. Om tot de gemiddelde scoren te komen dienen de vragen die behoren tot eenzelfde schaal te 

worden opgeteld en gedeeld. Voor alle onderstaande aspecten van zelfregulatie geldt dat hoe hoger de 

score hoe meer er gebruik wordt gemaakt van zelfregulatie.  

De mate van motivatie wordt gemeten door een vragenlijst `Motivatie tool voor leerlingen in 

het voortgezet onderwijs` (Sol et al., 2008) welke gebaseerd is op het onderzoek van Standage et al., 

(2003) en Guay et al., (2000). De reden hiervoor is dat motivatie een voorwaarde is om zelfregulatie te 

ontwikkelen (Ryan & Deci, 2000). Wanneer leerlingen zich niet kunnen vinden in de 

teamsamenstelling zou dit de motivatie en derhalve de zelfregulatie ontwikkeling kunnen beïnvloeden. 
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De test bestaat uit vier subschalen die allen uit 4 items bestaan: intrinsieke, geïdentificeerde en externe 

motivatie evenals amotivatie. Alle subschalen worden op een 5-punts likertschaal gescoord van 1 

(nooit) tot 5 (altijd). De samenstelling van de schalen met de bijbehorende items en het codeboek zijn 

opgenomen in bijlage C. Om tot de gemiddelde scoren te komen dienen de vragen die behoren tot 

eenzelfde schaal te worden opgeteld en gedeeld. Voor alle onderstaande aspecten van motivatie geldt 

dat hoe hoger de score hoe hoger de motivatie. 

Leerlingen voeren de zelfregulatie- en motivatietest uit op hun laptop. Beide testen worden via 

Limesurvey door de leerlingen en begeleiders benaderd. Het tijdvak waarin de test moet worden 

uitgevoerd is ruimschoots en de leerling kan zijn voortgang zelf monitoren. Wanneer de leerling een 

test heeft afgerond wordt de data bewaard en is deze beschikbaar voor analyse.    

De begeleiders beoordelen de leerlingsprestaties met behulp van een beoordelingsformulier 

(Stichting leerplan ontwikkeling, 2021). De teamopdracht wordt beoordeeld op drie aspecten; 1. 

samenwerken en zelfstandigheid, 2. aanpak en uitvoering, 3. presentatie. Een rubric specificeert het 

kwaliteitsniveau per criterium. De begeleider geeft per criterium een beoordeling. Het totaal van deze 

beoordelingen leidt tot een eindscore die wordt gespecificeerd als; onvoldoende, voldoende of goed. 

Het uitgangspunt is dat dat begeleider het team als geheel beoordeelt waarbij deze beoordeling een 

weerspiegeling is van de individuele beoordeling. De begeleider scoort leerlingen apart wanneer deze 

te veel afwijken van de teambeoordeling. Het beoordelingsformulier en de rubric zijn opgenomen in 

bijlage D.  

Alle antwoorden gegeven in de feedbackformulieren worden geanalyseerd. Tijdens de 

evaluatie van het project met de begeleiders zal de leerling feedback worden doorgesproken met als 

doel lessen te trekken voor het verbeteren van het projectonderwijs evenals voor de opzet van 

vervolgonderzoek. Het feedbackformulier Groenplein team is opgenomen in bijlage E. Het 

feedbackformulier Groenplein begeleider is opgenomen in bijlage H.  

2.3 Procedure  

Na goedkeuring door de commissie ethische toetsing worden activiteiten uitgevoerd conform 

de fasering van het onderzoek. Als eerste wordt het managementteam geïnformeerd en gevraagd om 

de werkroosters van de begeleiders en leerlingen conform projectvereisten aan te passen. De ouders 

worden geïnformeerd over het onderzoek. In de informatiebrief worden de ouders uitgenodigd voor 

een informatiebijeenkomst waarin het onderzoek wordt toegelicht. Zij worden om toestemming 

gevraagd voor het afnemen van de testen. Zij tekenen hiervoor het deelnameformulier voor akkoord en 

retourneren het. De informatiebrief is in bijlage F opgenomen. De school controleert of alle 

verklaringen zijn ontvangen. Er volgt een informatiebijeenkomst voor de ouders waarbij het 

Management van de school de ouders zal informeren over het project en het onderzoek. Voor de 

betrokken begeleiders die het project zullen begeleiden worden twee sessies georganiseerd om de 
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lessenserie door te nemen en de rol van begeleider toe te lichten. Het afstemmen van de teamopdracht 

en het maken van de teamindelingen vindt dan ook plaats.  

Er wordt een informatiebijeenkomst voor de leerlingen georganiseerd de week voorafgaand 

aan de projectstart. Leerlingen krijgen in deze bijeenkomst uitleg over de vragenlijsten, het project en 

samenwerken in teams.   

Gedurende de voormeting zijn onderzoeker en begeleiders beschikbaar om vragen van 

leerlingen te beantwoorden. Tijdens de start van het samenwerkend leren worden aan de leerlingen de 

teamindelingen bekendgemaakt. Zij maken dezelfde dag kennis met hun teamgenoten en voeren in 

hun team een eerste kennismakingopdracht uit. Ter afronding vullen de leerlingen de motivatietest in.  

 Er zijn vijf bijeenkomsten van elk twee uur verspreid over twee maanden waarin de teams aan 

de teamopdrachten werken. Hierbij worden de teams over drie ruimtes verdeeld. Er zijn in totaal zes 

begeleiders die het samenwerkend leren begeleiden. In de laatste bijeenkomst leveren de teams een 

eindopdracht in en verzorgen ze een presentatie. De teamopdracht is in bijlage G opgenomen.  

Voor de leerlingen eindigt het project met de afname van de nameting. Aansluitend vullen de 

teams het feedbackformulier in. De begeleiders bespreken met elk team de feedback en neemt deze 

mee tijdens de evaluatie van het project en het onderzoek.  

De begeleiders beoordelen de eindopdracht van de teams. De beoordelingen vormen het 

leerling rapportcijfer voor het onderdeel project van de derde lesperiode. Voor de begeleiders eindigt 

het project met een project- en onderzoeksevaluatie. Aan de hand van een semigestructureerd 

groepsinterview geven de begeleiders feedback en worden geleerde lessen geïnventariseerd. Deze 

evaluatie vindt plaats nadat de begeleider de teamevaluatie heeft afgerond. De evaluatie met de 

begeleiders wordt door de onderzoeker begeleidt.  

Na afloop van het onderzoek zullen het management, de begeleiders en de ouders over de 

resultaten geïnformeerd worden. Figuur 3 geeft de fasering van het onderzoek weer. 
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Figuur 3   

Fasering van het onderzoek 

 

Activiteit 1 Activiteit 2 Activiteit 3 Activiteit 4 Activiteit 5

Management team 

informeren over 

onderzoek

Ouders 

informeren over 

project en 

onderzoek, 

verzoek tot 

deelname afname 

testen

Inventariseren 

verklaringen 

ouders en 

indien nodig 

nabellen. 

Informatiebijeenkomst 

ouders 

Informatiesessies  

begeleiders 

Activiteit 6 Activiteit 7 Activiteit 8 Activiteit 9 Activiteit 10

Informatie 

bijeenkomst 

leerlingen

Uitvoeren 

voormeting 

Uitvoeren 

teamopdracht 

en afnemen 

motivatietest

Werken aan 

eindopdracht binnen 

teams

Inleveren 

eindopdracht 

verzorgen 

eindpresentatie 

door teams 

Activiteit 11 Activiteit 12 Activiteit 13 Activiteit 14 Activiteit 15

Uitvoeren nameting 

en invullen 

feedbackformulier 

door teams

Bespreken 

feedbackformulier 

met teams, 

beoordelen 

eindopdracht

Aanleveren 

beoordelingen 

en vastleggen 

rapportcijfers 

Evaluatie project en 

onderzoek met 

begeleiders

Analyseren data 

Activiteit 16 Activiteit 17 Activiteit 18

Informeren 

management over 

resultaten

Informeren 

begeleiders over 

resultaten

Informeren 

ouders over 

resulaten

 
 

2.4 Data-analyse  

Om de data te analyseren zal gebruikgemaakt worden van SPSS Statistics 28. Om na te gaan 

of de interventie een invloed heeft gehad op de zelfregulatie zal een mixed-design ANCOVA 

uitgevoerd worden met als between-subjects factor de onafhankelijke variabele ‘groepssamenstelling’ 

(niveaus: `homogeen’; ‘heterogeen`). De within-subjects factor is de afhankelijke variabele 

‘meetmoment`(niveaus: `voormeting; `nameting).  

Om te achterhalen of er een verschil is in de zelfregulatie scores worden de vijf 

conditiegroepen scores met elkaar vergeleken. De onderzoeksvragen en hypotheses 1 tot 5 worden 

getoetst door een ANOVA. Hierbij wordt onderzocht of de zelfregulatie scores van de experimentele 

conditie veranderd zijn in vergelijking tot de controleconditie evenals of de zelfregulatie scores binnen 

de controlegroep tussen leerwegniveau zijn veranderd ten opzichte van elkaar. Teamsamenstelling zou 

een significant effect hebben indien de resultaten op de zelfregulatie score na manipulatie significant 

zou verschillen per conditie met een significantieniveau van 0.05 (  .05). 
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Onderzoeksvraag 6 onderzoekt het effect van motivatie als modererende variabele. Het beter 

begrijpen van deze relatie tot teamsamenstelling en zelfregulatie draagt bij aan de externe validiteit 

van het onderzoek. Om de invloed van de variabele “motivatie” op “zelfregulatie score” te bepalen 

worden de volgende assumpties onderzocht: 

1.    De “motivatie” score moet ongeveer gelijk zijn voor de vijf groepen. Deze assumptie 

wordt met een ANOVA getoetst. Hierbij is “motivatie” de afhankelijke variabele. 

Wanneer de klassen niet significant verschillen (p > .05)  is “motivatie” geschikt als 

covariaat. 

2.    De samenhang van de regressiecoëfficiënten “motivatie” en “zelfregulatiescore” moet 

voor elke groep gelijk zijn. Hiervoor wordt de Levene’s Test beoordeeld. Wanneer deze 

niet significant is (p > .05), dan is aan de aanname voldaan.  

3.   Vaststellen of de relatie tussen de variabelen “motivatie” en “zelfregulatiescore” hetzelfde 

is binnen de experimentele groepen. Hierbij wordt onderzocht of er geen interactie is 

tussen “motivatie” en de onafhankelijke variabele. Wanneer het interactie-effect niet 

significant is (p > .05), is aan de aanname voldaan. 

Onderzoeksvraag 6 wordt getoetst met een meervoudige regressieanalyse 

(Υ = α + β1X1 + β2X2 + u). Hierbij wordt de significantie van het model met en zonder de 

modererende variabele motivatie onderzocht. Het doel hiervan is om vast te stellen of motivatie de 

relatie tussen teamsamenstelling en zelfregulatie modereert.  

De exploratie van de relatie tussen zelfregulatie en prestatie wordt uitgevoerd op basis van een 

MANOVA. Deze multivariate regressieanalyse onderzoekt verschillen in de zelfregulatiescores en 

leerlingprestaties tussen de controlegroepen onderling en tussen de controlegroepen en de 

experimentele groep. Groepssamenstelling zou een significant effect hebben indien de resultaten op de 

zelfregulatiescore en leerling prestaties na manipulatie significant zou verschillen per conditie met een 

significantieniveau van 0.05 (  .05). 
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3. Resultaten 

3.1 Beschrijving steekproef en deelnemers 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, werd een mancova met herhaalde metingen uitgevoerd 

bij eerstejaars vmbo-leerlingen op een vmbo-school in de provincie Utrecht. Met behulp van pré- en 

posttestscores werden de effecten van samenwerkend leren bepaald. 89 van de 96 leerlingen hebben de 

voormeting, de nameting en de motivatietest afgenomen. De uiteindelijke steekproef bestond uit 84 

leerlingen aangezien van vijf leerlingen of de identiteit niet kon worden herleid ofwel deze de 

vragenlijsten onvolledig hadden ingevuld. De verdeling tussen controle (n= 44) en experimentele 

conditie (n=40) is nagenoeg gelijk. Zeven leerlingen hebben één of meer metingen gemist en zijn 

daarom niet meegenomen in het onderzoek. Vier leerlingen hiervan hebben deelgenomen aan de 

teamopdracht en zijn ook beoordeeld. Drie leerlingen zijn om verschillende redenen structureel 

afwezig geweest en hebben niet deelgenomen aan de teamopdracht. De onderzoeksgroep bestaat 

42,9% uit jongens en 57,1% uit meisjes. De gemiddelde leeftijd is 12,41 jaar. Jongens (M=12.53, 

SD=0.51) zijn ouder dan de meisjes (M=12.31, SD=0.47). De teams bestonden uit vier leerlingen 

echter, door uitval bestonden enkele teams uit drie leerlingen. Tabel 1 geeft overzicht naar geslacht en 

gemiddelde leeftijd van de leerlingen verdeeld over de condities.   

Op verzoek van de onderzoeksschool is het aantal te onderscheiden leerwegen aangepast van vier 

naar drie: de gemengde leerweg en de theoretische leerweg zijn samengevoegd. De reden hiervoor is 

dat leerlingen van beide leerwegen reeds bij elkaar in de klas zaten en hetzelfde onderwijsprogramma 

volgden. Een verdeling zou daarmee enkel van symbolische aard zijn geweest. Bijvangst voor het 

onderzoek was dat er door het samenvoegen drie in omvang gelijke groepen ontstonden.   
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Tabel 1   

Leerlingverdeling naar geslacht en de gemiddelde leeftijd per conditie per leerwegniveau  

 
   

  Controle groep (n=44)                                Experimentele groep (n=40)      

        

  

 

 

 

Leerwegniveau 

 

Geslacht 

 

 

 

Man  

  

    

  

 

 

 

Vrouw     

 

Gemiddelde 

leeftijd per 

geslacht  

 

Man  

  

    

 

 

 

 

Vrouw 

 

Geslacht 

 

 

 

Man  

  

    

  

 

 

 

Vrouw     

 

Gemiddelde 

leeftijd per 

geslacht  

 

Man  

  

  

 

 

 

 

Vrouw  

  

Theoretische & 

Gemengde 

leerweg  
(n= 24)  

n=6   

 

 n=9    12.60    12.13         n=2        n=7      12.00     12.14 

Kader beroeps 

gerichte leerweg   
(n= 34)   

n=12   

 

 n=4   12.67    12.75         n=7       n=11       12.43     12.27 

Basis beroeps 

gerichte leerweg   
(n= 26)   

n=5   

 

 n=8  12.50    12.56 n=4        n=9  12.50 12.33 

3.2 Data-inspectie voorafgaand aan analyse 

Voor de variabele “wat is je groepsnummer?” werden twintig missing cases gevonden (7,8%). In 

alle gevallen had de leerling wel een test ingevuld maar zichzelf niet correct geïdentificeerd. Van 

achttien leerlingen kon door deductie alsnog worden vastgesteld tot welke team ze behoorden: het 

klasnummer in combinatie met de geïdentificeerde andere teamleden leidde tot het groepsnummer. 

Twee missing cases moesten worden verwijderd uit de dataset omdat niet met zekerheid de identiteit 

van de leerling kon worden vastgesteld. Bij dertien leerlingen ontbraken meer dan vijftien waarden 

gemiddeld per leerling per enquête. Hiervan is besloten deze uit de dataset te houden. Ondanks dat er 

geen patroon in de ontbreken.de waarden te ontdekken was, zouden de leerling gemiddeldes een 

vertekend beeld geven wanneer deze niet zouden worden verwijderd.   

Bij vier leerlingen ontbraken gemiddeld twee waarden per leerling. Hiervan is besloten de 

ontbrekende waarde in de testen aan te vullen waarbij de gemiddelde substitutie als imputatietechniek 

is gebruikt (Creswell, 2014).  Door het beperkte aantal waarden is het mogelijke negatieve effect van 

de imputatie op correlaties minimaal. Er zijn geen uitbijters gevonden, leerlingen konden niet anders 

scoren dan 1, 2, 3, 4 of 5. Voor de variabelen zelfregulatie en motivatie is er voldaan aan de aanname 

van normaliteit. 
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3.3 Onderzoeksresultaten  

3.3.1 Beantwoording van Deelvraag 1 

In deelvraag 1 in werd onderzocht wat het effect van samenwerkend leren op de ontwikkeling van 

zelfregulatie is. Voorafgaand aan het samenwerkend leren is de zelfregulatie gemeten (voormeting 

M=3.32, SD=0.59). Na een periode van samenwerken is opnieuw de zelfregulatie beoordeeld 

(M=3.40, SD=0.55). Uit de Levene`s test blijkt dat de spreiding van varianties uit beide metingen niet 

significant verschillen (p >0.05). Ofschoon de gemiddelde zelfregulatie toenam is het effect niet 

significant, F (1, 78) = 1,13, p >0.05 en is de effectgrootte η2 = .014 klein. Hiermee moet hypothese 1, 

dat samenwerkend leren een positief effect heeft op zelfregulatie, verworpen worden.  

Echter, in een nadere exploratieve verkenning van de zelfregulatiescores op subschaalniveau 

blijken er significante verschillen in gemiddelde scores op de verschillend schalen. Tijdens de 

voormeting scoren de subschalen Externe regulatie (M=2.60) en Geïntrojecteerde regulatie (M=2.67) 

opvallend laag. De subschaal Geïdentificeerde regulatie (M=4.12) scoort daarentegen hoog. Een 

soortgelijk beeld levert de nameting op (Externe regulatie M=2.69, Geintrojecteerde regulatie M=2.69 

en Geïdentificeerde regulatie M=3.93). Met uitzondering van de subschaal Geïdentificeerde regulatie 

nemen alle subschalen in de nameting in score licht toe. Tabel 2 geeft een overzicht van de 

zelfregulatie scores van de voor- en nameting verbijzonderd naar subschaal.    

 

Tabel 2   

Gemiddelde zelfregulatie scores verbijzonderd naar subschaal 
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voormeting 3.30 3.46 3.34 3.18 3.51 3.42 3.41 3.67 3.13 2.60 2.67 4.12 3.00 3.39 3.39

nameting 3.40 3.57 3.43 3.33 3.55 3.52 3.44 3.66 3.29 2.69 2.69 3.93 3.18 3.48 3.43  

3.3.2 Beantwoording van Deelvraag 2 

In deelvraag 2 werd onderzocht of er een verschil is in de ontwikkeling van zelfregulatie tussen 

homogeen en heterogeen samengestelde teams. De nameting van de homogeen samengestelde conditie 

laat een duidelijke toename van zelfregulatie zien (M=3.50, SD=0.59) ten opzichte van de voormeting 

(M=3.33, SD= 0.61). In de heterogeen samengestelde conditie zijn, tegen verwachting in, nauwelijks 

verschillen zien (nameting M=3.28, SD= 0.50, voormeting M=3.30, SD= 0.50). Het verschil tussen de 

heterogene en homogenen samengestelde conditie is echter niet significant, F (1, 78) = 3,60, p >0.05 

en is de effectgrootte η2 = .044 klein tot gemiddeld. 
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Hiermee is hypothese 2 verworpen. Deze stelde dat het effect van samenwerkend leren op de 

ontwikkeling van zelfregulatie positiever is bij heterogeen dan bij homogeen samengestelde teams. 

Echter, in een exploratieve verkenning van de zelfregulatie scores per conditie per subschaal blijkt 

in de homogeen gegroepeerde conditie een aanzienlijke stijging op subschaal waarneembaar. 

Nagenoeg alle subschalen laten een toename zien op de nameting, waarbij de subschalen zelfevaluatie 

proces en de interne regulatie meer dan 10% toename in score laten zien. Enkel de subschaal 

geïdentificeerde regulatie laat een afname zien echter, deze scoort absoluut gezien net zoals in de 

voormeting, het hoogst in de nameting. De verschillen tussen voor- en nameting bij de heterogeen 

gegroepeerde conditie zijn op subschaal niveau minimaal. Hierbij valt tevens op dat de subschaal 

geïdentificeerde regulatie verhoudingsgewijs de grootste daling laat zien maar scoort absoluut gezien, 

net als in de voormeting, de hoogste score van alle subschalen in de nameting. Hiermee vertonen de 

homogeen en heterogeen gegroepeerde conditie controle voor deze subschaal hetzelfde beeld. Net 

zoals op omnibus niveau scoren voor beide condities de subschalen externe regulatie en 

geintrojecteerde regulatie opvallend laag. Tabel 3 geeft een overzicht van de zelfregulatie scores van 

de voor- en nameting per conditie, verbijzonderd naar subschaal.    

 

Tabel 3   

Gemiddelde zelfregulatie scores per conditie verbijzonderd naar subschaal 
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voormeting controlegroep 3,38 3,53 3,43 3,12 3,55 3,54 3,55 3,67 3,14 2,69 2,66 4,05 2,82 3,37 3,34

nameting controlegroep 3,59 3,70 3,60 3,39 3,73 3,66 3,56 3,68 3,45 2,77 2,85 3,89 3,16 3,54 3,52

voormeting experimentele groep 3,22 3,39 3,24 3,25 3,46 3,29 3,26 3,68 3,12 2,51 2,68 4,19 3,21 3,42 3,44

nameting experimentele groep 3,19 3,43 3,24 3,27 3,35 3,36 3,31 3,64 3,11 2,60 2,52 3,96 3,20 3,41 3,34  

3.3.3 Beantwoording van Deelvraag 3 

In deelvraag 3 werd onderzocht op leerwegniveau wat het effect van samenwerkend leren is op de 

ontwikkeling van zelfregulatie bij heterogeen samengestelde teams.  Uit de Levene`s test blijkt dat de 

spreiding van varianties binnen de experimentele groep uit beide metingen niet significant verschillen 

(p >0.05). Het laagste leerwegniveau, basisberoepsgericht, profiteert niet van de heterogene 

teamsamenstelling. De metingen resulteren in vrijwel dezelfde uitslagen (voormeting M=3.61, SD= 

0.56, nameting M=3.60, SD= 0.42). Voor het leerwegniveau gemengde & theoretische leerweg wordt 

zelfs een afname in de zelfregulatie vastgesteld (voormeting M=3.29, SD= 0.42, nameting, M=3.10, 

SD= 0.26). Het leerwegniveau waarbij de score minimaal toeneemt is kaderberoepsgericht 

(voormeting M=3.09, SD= 0.57, nameting M=3.15, SD= 0.54). Er is  geen significant effect op 
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leerwegniveau vastgesteld van samenwerkend leren op de zelfregulatie bij heterogeen samengestelde 

teams.   

Ondanks dat homogene teamsamenstelling een ander beeld laat zien is het leerwegniveau in 

combinatie met de conditie en de interventie niet significant verschillend, F (2, 78) =1,43, p >0.05. 

Opvallend is dat basisberoepsgerichte leerweg in de experimentele groep in beide metingen hogere 

zelfregulatie scores toont in vergelijking tot de andere leerwegen. Dit beeld komt ook in de 

voormeting van de controlegroep terug. De verschillen tussen de leerwegen in combinatie met de 

conditie is met 6,6% net niet significant, F (2, 78) =2,81, p >0.05 en is de effectgrootte η2 = .035 klein 

tot gemiddeld. Hiermee is de hypothese 3, hoe lager het leerwegniveau binnen de experimentele 

conditie hoe positiever het effect is op samenwerkend leren, verworpen.  

3.3.4 Beantwoording van Deelvraag 4 

In deelvraag 4 werd onderzocht wat het effect op leerwegniveau is van samenwerkend leren op de 

zelfregulatie ontwikkeling bij homogeen samengestelde teams. Binnen de leerwegniveaus van de 

controle conditie scoort, evenals bij de experimentele conditie, de basisberoepsgerichte leerweg in de 

voormeting het hoogst M=3.68, SD= 0.45, volgend door de gemengde & theoretische leerweg, 

M=3.45, SD= 0.64, en kaderberoeps gericht, M=2.92, SD= 0.48. In tegenstelling tot de experimentele 

conditie laten alle leerwegen bij de controle conditie een positief effect zien door het samenwerkend 

leren. Echter, de toename bij de nameting is het kleinst bij de basisberoepsgerichte leerweg, M=3.75, 

SD= 0.53. De kader beroeps leerweg, M=3.04, SD= 0.42, en de gemengde/theoretische leerweg 

M=3.78, SD= 0.50 laten beide een grotere stijging zien. Hiermee is de hypothese 4, hoe lager het 

leerwegniveau van de leerling hoe negatiever het effect van samenwerkend leren is op de zelfregulatie 

ontwikkeling van de leerling bij homogeen samengestelde teams, geaccepteerd. 

3.3.5 Beantwoording van Deelvraag 5 

In deelvraag 5 werd onderzocht welk leerwegniveau binnen welke teamsamenstelling het meest 

positieve effect van samenwerkend leren op zelfregulatie liet zien.  Enkel het leerwegniveau van de 

leerling heeft nauwelijks een bijdrage aan het experiment, F (2, 78) =0,11, p >0.05 en is de 

effectgrootte η2 = .003 vrijwel nihil. De conditie, controle of experimenteel, daarentegen draagt wel 

bij. Echter, deze is met 6.2% net niet significant. In paragraaf 4.3.3 werd duidelijk dat er binnen de 

experimentele conditie het effect op leerwegniveau enkel licht toenam bij de kaderberoeps gerichte 

leerweg waarbij de andere leerwegen een negatief effect lieten zien. Op leerwegniveau is het positieve 

effect het grootst bij de gemengde & theoretische leerweg van de controle conditie.  Hiermee is 

hypothese 5, het effect van samenwerkend leren op de zelfregulatie is bij leerlingen uit het laagste 

leerwegniveau bij heterogeen samengestelde teams het meest positief, verworpen.  

Opvallend is dat tussen de leerwegen onderling significante verschillen bestaan in zelfregulatie 

scores voor voormeting en nameting, F (2, 78) =15,92, p<0.05, en dat de effectgrootte η² = .290 hoog 
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is. Dit houdt in dat 29.0% van de variantie in de zelfregulatie scores kan verklaard worden door het 

leerwegniveau. Uit de Levene`s test blijkt dat de spreiding van varianties binnen de experimentele en 

controlegroep binnen de metingen niet significant verschillen (p >0.05). Op basis van de post hoc 

analyse (Bonferroni) blijkt dat de verschillen significant zijn tussen basisberoepsgericht en kader 

beroepsgerichte leerweg evenals tussen gemengde & theoretische leerweg en kaderberoeps gerichte 

leerweg. 

3.3.6 Beantwoording van Deelvraag 6 

In deelvraag 6 werd onderzocht welk effect motivatie heeft op de zelfregulatie ontwikkeling tijdens 

samenwerkend leren bij heterogeen en homogeen samengestelde teams.  

Leerlingen hebben na de eerste teamopdracht een motivatie vragenlijst ingevuld om de motivatie te 

beoordelen. De motivatie is een covariaat die verwacht werd te modereren met samenwerkend leren.  

De hoogte van de motivatiescore van leerlingen heeft geen significante bijdrage aan de 

zelfregulatie score gehad. Dit geldt voor de experimentele en de controlegroep. F (1,81) =1,25, 

p>0.05, waarbij de effectgrootte η² = .0150 klein was. Dit houdt in dat 1,5% van de variantie in de 

zelfregulatie scores kan verklaard worden door de motivatie van de leerlingen.    

De gemiddelde score van de covariaat motivatie is M=3.23. De gecorrigeerde gemiddelde 

zelfregulatie waardes voor de controle en experimentele groep in de nameting veranderen hierdoor 

nauwelijks. De controle conditie laat een minimale stijging zien respectievelijk neemt de spreiding 

rond het gemiddelde toe, M=3.51, SD=0.84. Zonder het covariaat was dit M=3.50, SD=0.59 in de 

nameting ten opzichte van de voormeting, M=3.33, SD= 0.61. De experimentele conditie laat een 

minimale afname zien en neemt de spreiding rond het gemiddelde evenals de controle conditie, toe 

M=3.27, SD= 0.88. Zonder het covariaat was dit M=3.28, SD= 0.50 in de nameting ten opzichte van de 

voormeting, M=3.30, SD= 0.50. Hiermee is hypothese 6, er is een positief effect op de zelfregulatie 

ontwikkeling als leerlingen gemotiveerd zijn om samen te werken, verworpen.  

3.3.7 Beantwoording van de Hoofdvraag  

Samenwerkend leren heeft geen significant effect gehad op de zelfregulatie ontwikkeling van 

1e jaar vmbo-leerlingen van de onderzoeksschool. Motivatie als covariaat modereert binnen dit 

onderzoek onvoldoende met het samenwerkend leren, er is geen significant effect ontdekt. Voor 

homogenen en heterogene teams is er geen significant effect in zelfregulatie vastgesteld. Daarmee 

moet de hoofdvraag `wat is het effect van samenwerkend leren op de zelfregulatie van 1e jaar vmbo 

leerlingen bij homogeen en heterogeen samengestelde teams, en welk effect heeft motivatie op 

zelfregulatie?` als volgt beantwoord worden: er is geen effect gevonden tussen samenwerkend leren en 

zelfregulatie van de leerlingen samenwerkend in homogeen of heterogeen samengestelde teams. 
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3.3.8 Uitkomsten van het exploratief onderzoek 

In een exploratief onderzoek is verkend of er samenhang was tussen leerlingenprestaties en 

zelfregulatie score in de nameting binnen de conditie. Teamsamenstelling zou een significant effect 

hebben als de resultaten op de zelfregulatie score en leerlingenprestatie significant zouden verschillen 

per conditie met een significantieniveau van 0.05 (  .05). Om beide afhankelijke variabelen 

zelfregulatie en de leerlingencijfers in een multivariate regressie te kunnen onderzoeken zijn de 

leerlingencijfers omgerekend naar de 5-punts Likertschaal waarop de zelfregulatiescores zijn 

berekend.  

In de controle van de homogeniteit assumpties blijkt dat beide groepen verschillende 

covariantiematrices hebben (p <0.05). Hierbij is de assumptie van gelijke covariantiematrices 

geschonden. Uit de Levene`s test blijkt dat de spreiding van varianties van de zelfregulatie scores in de 

nameting niet significant verschillen (p >0.05) in tegenstelling tot de spreiding van varianties van de 

leerlingencijfers die significant verschillen (p <0.05).   

Wilks's Λ laat zien dat er een significant verschil is tussen zelfregulatiescores en leerlingprestaties 

wanneer de controle en experimentele conditie met elkaar worden vergeleken, Λ = 086, F(2, 81) = 

6.43, p =.003. Univariate tests laten zien dat de verschillen niet op zelfregulatie bestaan, F(1, 82) = 

3.26, p> .005 = .843, met een effectgrootte  η² = .038, maar wel op leerlingprestaties, F(1, 82) = 

8.19, p < .005, met een effectgrootte  η² = .091. Uit de gemiddelde leerlingprestaties blijkt dat het 

verschil binnen de conditie kan worden toegedeeld aan de homogeen gegroepeerde teams. De 

leerlingcijfers M=3.17, SD= 0.44 scoren significant lager dan de zelfregulatiescores M=3.50, SD= 

0.82. De heterogeen gegroepeerde teams tonen weinig verschil in leerlingprestaties M=3.36, SD= 0.46 

en zelfregulatie score M=3.28, SD= 0.86.   
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4. Discussie en conclusie 

4.1 Discussie 

Het hoofddoel van deze studie was om inzicht te krijgen welk effect samenwerkend leren heeft op 

de zelfregulatie van 1e jaar vmbo-leerlingen bij homogeen en heterogeen samengestelde teams, en 

welk effect motivatie heeft als modererende variabele. Deze hoofdvraag werd geoperationaliseerd in 

zes deelvragen. Aansluitend is er een exploratieve verkenning uitgevoerd die de relatie onderzocht 

tussen zelfregulatie score en leerlingprestaties. De deelvragen worden één voor één besproken, waarna 

in de conclusie de bevindingen worden samengevat en aanbevelingen worden gedaan voor toekomstig 

onderzoek.  

Het antwoord op de eerste deelvraag ‘Wat is het effect van samenwerkend leren op de 

ontwikkeling van zelfregulatie?’ ligt niet in lijn met de gevonden effecten van studies van Corno & 

Mandinach (2004), DiDinato (2013) en Järvelä, & Järvenoja (2007). Het hoofdeffect van de groepen 

over tijd was niet significant. Daarin kunnen een aantal zaken een rol gespeeld hebben. Uit de 

begeleiderevaluatie bleek dat de teambegeleiding beter had gekund. De focus van de begeleiding lag 

op het afronden van de teamopdracht en nauwelijks op het groepsproces. Meer aandacht, tijd en ruimte 

had kunnen worden ingeruimd binnen het experiment voor de leerlingen om te leren samenwerken. 

Het toepassen van een rolverdeling tezamen met het uitschrijven samenwerkingsscript had tot betere 

communicatie en interactie tussen teamleden kunnen leiden (Schmits en Winskel, 2008). Dit had de 

sociale verbondenheid binnen de teams kunnen versterken en de teamprestaties kunnen verbeteren 

(Elffers, 2018). Rollen en samenwerkingsscripts waren beperkt uitgewerkt evenals was de begeleiding 

hier onvoldoende op gericht wat het internaliseren van de rollen mogelijk heeft belemmerend.    

Daarnaast werden de teamopdrachten niet tijdig aangeleverd hetgeen ten koste van de 

lesvoorbereiding ging. Hierdoor konden onduidelijkheden vooraf onvoldoende worden afgestemd.  

Het lesmateriaal was mogelijk te abstract geformuleerd. Leerlingen bleken onbekend met termen 

binnen de opdrachtformulering zoals `onderzoeksvraag` en `mindmap` hetgeen het teamwerk 

verstoorde. Begeleiders hebben zelf de interpretatie en doorvertaling gemaakt waardoor de 

leerlinginstructie niet altijd eenduidig was. Deze kritiek is in lijn met de theorie, waarin het belang van 

de opdrachtformulering in relatie tot motivatie en eigenaarschap wordt benadrukt (Becker 2016, 

Kostens et al., 2014).  

Het invullen van de begeleidersrol werd als complex ervaren. De meer ervaren begeleiders hadden 

de neiging om concrete antwoorden te geven op leerlingvragen omwille van het behalen van de 

lesdoelen. De lagere leerwegniveaus bleken hierdoor moeite te hebben om zelfstandig te werken. 

Bandura bewees dat zelfeffectiviteit onder leerlingen toeneemt wanneer opdrachten aansluiten op het 

leerlingniveau en doelen binnen het bereik liggen (Bandura, 1993). Twee startende docenten hadden 

weinig moeite met begeleiden omdat zij dit al in hun docentopleiding veelvuldig hadden geoefend. Zij 

beantwoorden bijvoorbeeld leerlingvragen met wedervragen waardoor er succesvol een beroep gedaan 
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werd op de zelfredzaamheid. Hetgeen in lijn is met de theorie. Het betrekken van het team bij het 

denken verdeelt de denklast wat effect heeft op cognitieve, sociale en emotionele betrokkenheid van 

leerlingen (Brown en Palinscar, 1989). 

Gedurende het teamwerk ontwikkelden de begeleiders een best practice waarbij de lesinstructie 

werd verkort en er meer begeleidingstijd was. Er werd meer afgestemd waardoor de onderlinge 

taakverdeling verbeterde. Desalniettemin leidde de groepsdynamiek tot begeleidingsproblemen.  Zo 

moesten leerlingen taken verdelen. De leerlingen kozen om deze in duo`s uit te werken wat leidde tot;   

1. Geen goede taakverdeling. Hierdoor kwam het voor dat één tweetal de opdracht uitwerkte en 

de andere teamleden zich onttrokken aan het teamproces. 

2. Onvoldoende afstemming. Hierdoor sloten de producten onvoldoende op elkaar aan. 

3. Te veel bemoeienis met elkaar. Hierdoor kwamen producten niet tijdig af.  

4. Passieve houding. Door onduidelijke opdrachtformulering voerden leerlingen geen taken meer 

uit.     

Dit benadrukt het belang van een gedegen voorbereiding op het begeleiden van samenwerkend 

leren. Begeleiding kan de interactie en uitwisseling tussen teamleden versterken en leidt tot meer 

ondersteuning en feedback naar elkaar (Järvelä, & Hadwin, 2013).  

Uit de exploratieve verkenning bleken leerlingen op de subschalen -externe en geïntrojecteerde 

regulatie-  vaak het antwoord  `ik weet het niet` of laag te scoren. Dit duidt erop dat de motivatie 

buiten de leerlingen zelf ligt. Bij geïntrojecteerde regulatie lijkt de drijfveer van binnenuit te komen, 

maar wordt deze gestuurd door verwachtingen en beeldvorming van anderen. Hierbij reguleert het 

krijgen van waardering en het vermijden van schuldgevoel het gedrag (Vandevelde et al., 2013). De 

scores impliceren dat leerlingen onvoldoende het belang kunnen duiden waarom ze tijd en aandacht 

aan schoolwerk moeten besteden, anders dan dat ouders of begeleiders dit belangrijk vinden.  

 Naast het vergroten van sociale verbondenheid kan motivatie worden vergroot door een 

autonomie-ondersteunende context te creëren welke nodig is om een gevoel van autonomie te 

vergroten (Vansteenkiste et. al., 2005). Leerlingen hadden mogelijk baat gehad om eigen keuzes te 

onderzoeken en keuzes daarin te maken. De begeleiders hadden daarnaast meer een autonomie-

ondersteunende in plaats van een controlerende/ dwingende begeleidende stijl moeten proberen te 

hanteren (Vansteenkiste et al., 2005).  

Begeleiders hebben tijdens het teamwerk gestuurd op deadlines van teamopdrachten. Mede 

doordat de onderzoeksschool als gevolg van de Covid epidemie dicht moest, zijn teamlessen 

samengevoegd. Hierdoor ervoeren de begeleiders meer tijdsdruk. Mogelijk dat hierdoor de aansturing 

te directief is geweest. Voor de zwakkere leerlingen heeft dit mogelijk belemmerend gewerkt. Uit de 

leerlingenevaluatie kon hierover geen eenduidig beeld worden herleid, desalniettemin gaven leerlingen 

aan dat ze graag meer tijd hadden gehad om de opdrachten af te ronden.   

Het antwoord op de tweede deelvraag ‘Is er een verschil in de ontwikkeling van zelfregulatie 

tussen homogeen en heterogeen samengestelde teams?’ leidde tot een andere uitkomst dan werd 
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verwacht. Uit studies blijkt dat er geen eenduidigheid bestaat als het gaat om ideale 

teamsamenstelling. In het onderzoek is gekozen voor het gebruik van teamrollen om leerlingen te 

leren samenwerken. Er zijn geen samenwerkingsscripts uitgewerkt. Begeleiders en leerlingen hebben 

de rolverdeling als prettig ervaren. Beide noemden structuur en duidelijkheid als redenen hiervoor. Het 

gebruik van rollen heeft geen effect gehad op de zelfregulatiescore. Enkel de zelfregulatiescore binnen 

de controleconditie is gestegen. Begeleiders gaven aan dat zij de lagere leerwegniveaus binnen deze 

conditie intensiever hebben begeleid. Uit de exploratieve verkenning blijkt dat de subschalen interne 

regulatie en zelfevaluatie proces significant in score zijn toegenomen. In de leerlingenevaluatie werd 

dit beeld bevestigd. Ze hebben het samenwerkend leren als boeiend en leuk ervaren en waardeerden de 

intensieve wisselwerking met de begeleider.  

Begeleiders hebben vertrouwd op de sterkere gemengde & theoretische leerweg leerlingen van de 

heterogene groepen en hebben gekozen om de begeleiding te geven aan de lagere leerwegteams 

binnen de controle conditie. Uit een onderzoek van Van der Ploeg (2009) blijkt dat de rol van 

medeleerlingen bevorderlijk is in het vergroten van de autonome motivatie, echter van minder groot 

belang dan de begeleidersrol. Dit verklaart mogelijk de stagnatie in de zelfregulatiescore van de 

heterogene groepen, evenals de stijging in zelfregulatiescore bij de lagere leerweggroepen van de 

controle conditie.  

Het antwoord op de derde deelvraag `Wat is op leerwegniveau het effect van samenwerkend leren 

op de ontwikkeling van zelfregulatie bij heterogeen samengestelde teams?’ kan als volgt worden 

verklaard: Gemengde & theoretisch leerweg leerlingen scoren in zelfregulatie lager in de nameting. De 

basisberoepsgericht en kadergerichte leerweg leerlingen laten gelijke scores zien tussen beide 

metingen. Begeleiders benadrukten de niveauverschillen in cognitie, voorkennis en sociale en 

communicatievaardigheden tussen de leerwegen. Omdat de teams uit verschillende klassen waren 

samengesteld, ontbrak het binnen deze teams mogelijk aan sociale cohesie en verbondenheid. Dit heeft 

mogelijk de samenwerking ondermijnd. Dit werd door de leerlingen uit heterogene teams bevestigd. 

Een aantal leerlingen gaven aan dat ze liever met klasgenoten de opdrachten hadden uitgevoerd. Uit 

onderzoek van Steensma blijkt dat de invloed van de teamsamenstelling kleiner wordt naarmate de 

taak duidelijker wordt (Steensma et al., 1993). Omdat juist de opdrachtformulering aanleiding gaf tot 

kritiek zou dit een verklaring kunnen zijn voor het uitblijven van een effect in zelfregulatiescore.   

Het antwoord op de vierde deelvraag `Wat is het effect op leerwegniveau van samenwerkend leren 

op de zelfregulatie ontwikkeling bij homogeen samengestelde teams?` en het antwoord op de vijfde 

deelvraag `Welk leerwegniveau binnen welke teamsamenstelling laat het meest positieve effect van 

samenwerkend leren op de zelfregulatie zien?` kunnen als volgt worden uitgelegd: 

 

De intensieve begeleiding verklaart voor de kaderberoepsgerichte leerweg de toename in 

zelfregulatiescore maar niet de gelijkgebleven zelfregulatiescore van de basisberoepsgerichte leerweg. 

Dit resultaat sluit aan bij eerder onderzoek (Denessen, 2017; Vernooy 2009; Dweck 2006). In deze 
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onderzoeken wordt `fixed mindset` als verklaring genoemd. Dit betekent dat de leerling ervan 

overtuigd is dat deze een zwakke leerling is en hierop zijn zelfbeeld negatief aanpast. Meer tijd en 

aandacht inruimen om het teamproces te ondersteunen had mogelijk tot betere uitkomsten geleid. 

Tenslotte laten de gemengde & theoretische leerweggroepen een stijging in zelfregulatie score zien. 

Dit is lijn met het onderzoek van Walker, Shore en French uit 2011. Zij toonden in hun onderzoek aan 

dat groeperen binnen een leerweg relatief kleine niveauverschillen oplevert binnen de teams waardoor 

binnen samenwerkend leren positieve effecten werden gevonden. Uit de begeleidersevaluatie bleek dat 

de taakverdeling tussen teamleden evenwichtiger was en de samenwerking constructiever verliep. Het 

verklaart tevens de sterkere toename van de zelfregulatiescore in vergelijking met de andere 

leerweggroepen.  

Het antwoord op de zesde deelvraag `Welk effect heeft motivatie op de ontwikkeling van 

zelfregulatie tijdens samenwerkend leren bij heterogeen en homogeen samengestelde teams?` kan als 

volgt worden verklaard: Motivatie is een voorwaarde om zelfregulatie te kunnen ontwikkelen. De 

motivatiescore wees uit dat leerlingen niet bijzonder gemotiveerd waren na afronding van de eerste 

teamopdracht. Opvallend is dat heterogene teams een aanzienlijk hogere motivatiescore behaalde dan 

de homogene teams. Temeer omdat enkel homogene teams een toename lieten zien in zelfregulatie 

score. Hiervoor is niet direct een verklaring vanuit de literatuur te geven. Mogelijk dat de timing van 

de testafname de betrouwbaarheid van de meting heeft ondermijnd. De motivatietest is afgenomen 

nadat de onderzoeksschool drie weken dicht is geweest. Het is mogelijk dat de leerlingen de stellingen 

onvoldoende konden koppelen aan de ervaringen uit de samenwerkingsopdracht.      

Een exploratieve verkenning wees uit dat de teamwerkprestaties niet samenhingen met de 

ontwikkeling van de zelfregulatiescore. Bij homogeen gegroepeerde teams werd het teamwerk relatief 

laag beoordeeld in tegenstelling tot de zelfregulatiegroei. Op leerwegniveau kunnen mogelijke 

verklaringen hiervoor worden gegeven. De gemende en theoretische leerwegteams hebben met weinig 

begeleiding de teamopdrachten uitgevoerd. Dit is mogelijk een verklaring dat de uitwerking beter had 

gekund. De basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweggroepen zijn intensiever begeleid, 

dit is echter niet in de teamprestatie tot uiting gekomen.  

Er zijn kanttekeningen te plaatsen bij de hogere scores van de heterogeen gegroepeerde teams. Een 

beproefd beoordelingsformulier is gebruikt om de leerlingen te beoordelen. Elk team had vaste 

begeleiders die tevens verantwoordelijk waren voor de beoordeling. Mogelijk was het beter geweest 

als begeleiders een mix van heterogene en homogene teams hadden begeleid of dat er was gerouleerd 

tussen begeleiders. Hierdoor zou een prestatie objectiever kunnen worden beoordeeld. Doordat dit niet 

is gebeurd zijn de beoordelingen tussen de condities niet te vergelijken.   

Wat opviel in de evaluatie was dat de begeleiders van heterogene teams overtuigd waren van de 

meerwaarde van heterogeen groeperen. Deze overtuiging bleek meer gebaseerd te zijn op eigen 

opvattingen in plaats van waargenomen gedrag. Mogelijk is er sprake van halo bias hetgeen de hogere 

beoordelingen in deze conditie verklaart.  
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4.2 Conclusies en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

Jaarlijks stroomt circa 50% van de basisschoolleerlingen door naar het vmbo. Gezien het 

maatschappelijk belang van samenwerken en zelfregulatie, de onderwijsuitgaven evenals de gederfde 

opbrengsten van onvoldoende kunnen participeren in de maatschappij, is het doen van onderzoek naar 

de wijze hoe samenwerkend leren en zelfregulatie zich tot elkaar verhouden relevant. Daarbij is het de 

vraag hoe samenwerkend leren in onderwijsleersituaties effectief kan worden ingezet om zelfregulatie 

onder vmbo-leerlingen te vergroten. Onderzoeken hebben een positief effect aangetoond van 

samenwerkend leren op zelfregulatie van vmbo-leerlingen. Echter, deze onderzoeken zijn afgenomen 

binnen dezelfde leerweg. Naar het effect van heterogeen groeperen op de zelfregulatie van vmbo-

leerlingen is geen onderzoek gedaan (Kyndt et al., 2013). Het hoofddoel van deze studie was om 

inzicht te krijgen welk effect samenwerkend leren heeft op de zelfregulatie van 1e jaar vmbo-

leerlingen bij homogeen en heterogeen samengestelde teams, en welk effect motivatie als 

modererende variabele hierbij heeft. Daarnaast is exploratief verkend of er samenhang was tussen de 

leerlingsprestaties en hun zelfregulatiescores.  

In de zelfregulatiescore van de experimentele conditie blijkt teamwerk geen effect te hebben 

gehad op zelfregulatie. Daarentegen nam de zelfregulatiescore in controleconditie toe. Deze toename 

was echter niet significant. In een exploratieve verkenning vallen de lage scores van de subschalen 

externe regulatie en geïntrojecteerde regulatie op. Het belang dat de leerling hecht aan schoolwerk 

wordt voornamelijk gevoed door externen, zoals ouders en docenten.  

Intrinsieke motivatie is een voorwaarde om zelfregulatie te ontwikkelen (Conley & French, 

2014). Het modererende effect van motivatie kon niet worden aangetoond. Er was geen samenhang 

zichtbaar tussen zelfregulatiescores en leerlingprestaties. Heterogeen samengestelde teams presteerden 

beter dan de homogeen samengestelde teams terwijl de zelfregulatiescore gelijk bleef in vergelijking 

tot een toenemende zelfregulatie bij de homogeen gegroepeerde teams.     

In toekomstig onderzoek naar samenwerkend leren en het effect op zelfregulatie met de geleerde 

lessen uit dit onderzoek kan met volgende rekening gehouden worden:  

1. Train begeleiders in het begeleiden van samenwerkend leren.    

2. Leer leerlingen samenwerken. Definieer rollen, werk samenwerkingsscripts uit en zorg dat 

teams hierbij worden begeleid. Dit draagt bij aan het internaliseren van de rollen.  

3. Zorg dat het lesmateriaal is afgestemd met de begeleiding. Naast verbeteringen in de opzet 

leidt afstemming en overleg tot draagvlak en commitment.  

4. Beperken van de begeleidingslast; gebruik termen en definities waarmee de leerlingen bekend 

zijn en zorg voor duidelijke en haalbare opdrachten. Hiermee worden verschillen binnen het 

team verkleind en de kans dat leerlingen zich onttrekken aan het teamwerk verminderd 

hetgeen de kans op leren vergroot.  
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5. Motivatie en focus creëren; leg bij aanvang uit waar het teamwerk tot leidt, in termen van 

eindproducten en herhaal dit gedurende de lessenreeks.  

6. Laat teams op samenwerking reflecteren.  

7. Stel het teamproces in de begeleiding centraal; stimuleer interactie en sociale verbondenheid 

en cohesie tussen de teamleden. 

8. Plan voldoende tijd in voor teamwerk; Laat teams eigen initiatieven onderzoeken en keuzes 

daarin. Gebruik autonomie- ondersteunende communicatie.  

9. Prestaties beoordelen; rouleer de begeleiding en/of zorg dat de begeleiders heterogene en 

homogenen samengestelde teams gelijktijdig aansturen en beoordelen 

 

Toekomstig onderzoek naar samenwerkend leren en het effect daarvan op zelfregulatie van vmbo-

leerlingen vraagt om een gedegen onderzoeksopzet en uitvoering. Als rekening wordt gehouden met 

de aanbevelingen zal de validiteit en betrouwbaarheid toenemen. Hierdoor zullen onderzoeksresultaten 

beter te interpreteren en te verklaren zijn. Het doen van meer onderzoek zal bijdragen aan een beter 

begrip hoe samenwerkend leren en zelfregulatie zich tot elkaar verhouden, wat mogelijk leidt tot 

effectiever inzetten van samenwerkend leren binnen onderwijsleersituaties om zelfregulatie te 

stimuleren binnen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. 
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Bijlagen 

Bijlage A: G-power berekening met G*Power 3.1.9.7 

 

 

 

F tests -  ANOVA: Repeated measures, within-between interaction  

Analysis:  A priori: Compute required sample size  

Input:   Effect size f(V) = 0.25 

  α err prob = 0.05  

Power (1-β err prob) = 0.95  

Number of groups = 5  

Number of measurements = 2  

Output:  Noncentrality parameter λ = 20.4255357  

Critical F = 2.4936960  

Numerator df = 4.0000000  

Denominator df= 75.0000000  

Total sample size = 80 

 Actual power = 0.9563841 
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Bijlage B: Vragenlijst `Zelfregulatie tool voor leerlingen in het voortgezet onderwijs` 

Nederlandse versie Vragenlijst en codeboek 

@ leerling2020.nl/ Toolkit ‘Zelf onderzoek doen op je school’  

 

Vandevelde, S., Keer, H. van, Rosseel, Y. (2013). Measuring the complexity of upper primary school 

children’s selfregulated learning: A multi-component approach. Contemporary Educational 

Psychology, 38, 407-425. Instrument: CP-SRLI. 
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Hallo!  

Alvast bedankt voor je medewerking aan dit onderzoek! Voor je ligt een vragenlijst met vragen over 

jezelf en je school. Het is belangrijk dat je op alle vragen antwoord geeft, zodat de gegevens goed 

kunnen worden verwerkt. Je mag steeds maar 1 antwoord geven. Je kan elk moment je antwoord nog 

wijzigen, pas wanneer je de vragenlijst afsluit kan dat niet meer.  

Het is belangrijk dat je de vragen zo eerlijk mogelijk beantwoordt en je eigen mening geeft. Er zijn 

geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden mogelijk! Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 

minuten. De antwoorden zullen anoniem behandeld worden, dus ze worden niet besproken met andere 

mensen (bijvoorbeeld: vrienden, leraren of ouders). Succes!  

Algemene vragen  

1. Wat is je naam? ………………….………………….………… (Voor- en achternaam)  

2. Wat is je leeftijd? ………………………………………………..  

3. Wat is je geboortedatum? …………..…………..…………..……………  

4. Wat is je postcode (bijv. 2222 ZZ)  

5. Ben je een jongen of een meisje? O jongen O meisje 

 

De volgende 75 vragen gaan over hoe je problemen op school oplost en taken uitvoert. Je kunt steeds 

uit 5 antwoorden kiezen. Lees de vragen goed door en sla geen vragen over. Kies het antwoord dat het 

beste bij je past. Er zijn geen goede of foute antwoorden mogelijk! Je kunt kiezen uit de volgende 

antwoorden: Nooit= als je iets nooit doet, Bijna nooit = Als je dit bijna nooit doet, of als deze 

uitspraak bijna niet bij je past. Soms = Als je dit soms doet, of als deze uitspraak een beetje bij je past. 

Bijna altijd = Als je dit bijna altijd of vaak doet, of als deze uitspraak goed bij je past. Altijd = Als je 

dit altijd doet, of als deze uitspraak helemaal bij je past  

 

Voorbeeld:  

Ik poets mijn tanden als ik heb gegeten.  

 

Nooit Bijna nooit Soms Bijna altijd Altijd 
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Vragenlijst zelfregulatie tool 
 

Nr Stelling Nooit 
Bijna 
nooit 

Soms 
Bijna 
altijd 

Altijd 

1 Voor ik begin aan mijn schoolwerk, lees ik de opdracht goed. 1 2 3 4 5 

2 
Voor ik begin aan mijn schoolwerk, vraag ik me af: ‘Waarover 
gaat het? Wat weet ik er al over?’. 

1 2 3 4 5 

3 
Voor ik begin aan mijn schoolwerk, vraag ik me af: ‘Herken ik 
dit soort opdracht?’. 

1 2 3 4 5 

4 
Als ik een opdracht moet doen die ik al eens gedaan heb, 
vraag ik me af: ‘Hoe heb ik het toen gedaan? Was dat een 
goede manier?’. 

1 2 3 4 5 

5 
Voor ik begin aan mijn schoolwerk, vraag ik me af: ‘Wat vind 
ik er van (leuk, moeilijk, interessant, …)?’. 

1 2 3 4 5 

6 
Voor ik begin aan mijn schoolwerk, vraag ik me af: ‘Zal het mij 
lukken?’. 

1 2 3 4 5 

7 
Voor ik begin aan mijn schoolwerk, kijk ik wat ik eerst ga doen 
en wat ik daarna ga doen. 

1 2 3 4 5 

8 Als ik mijn schoolwerk moeilijk vind, plan ik er meer tijd voor. 1 2 3 4 5 

9 
Bij een grote taak of les, begin ik enkele dagen van te voren 
en doe ik elke dag een stukje. 

1 2 3 4 5 

10 
Voor ik begin aan mijn schoolwerk, kijk ik hoelang ik er aan 
zal werken. 

1 2 3 4 5 

11 Tijdens het leren, lees of zeg ik alles opnieuw tot ik het ken. 1 2 3 4 5 

12 Tijdens het leren, schrijf ik alles opnieuw tot ik het ken. 1 2 3 4 5 

13 
Tijdens het leren, dek ik een deel van de les af en probeer ik 
het op te zeggen. 

1 2 3 4 5 

14 Tijdens het leren, herhaal ik het tot ik het helemaal ken. 1 2 3 4 5 

15 
Tijdens het leren, probeer ik wat ik moet leren na te vertellen 
in mijn eigen woorden. 

1 2 3 4 5 

16 Tijdens het leren, maak ik een samenvatting. 1 2 3 4 5 

17 
Tijdens het leren, gebruik ik geheugensteuntjes of trucjes om 
iets beter te onthouden. 

1 2 3 4 5 

18 
Als ik iets nieuws leer, leg ik het verband met wat ik al van 
vroeger weet. 

1 2 3 4 5 

19 Ik zoek voorbeelden bij wat ik moet leren. 1 2 3 4 5 

20 Ik maak zelf vraagjes en na het leren los ik deze vraagjes op. 1 2 3 4 5 

21 
Tijdens het leren, maak ik een schema of een mind map 
(woordenspin). 

1 2 3 4 5 

22 
Tijdens het leren, duid ik de belangrijkste dingen aan of schrijf 
ik ze op. 

1 2 3 4 5 

23 
Tijdens het leren, kijk ik wat belangrijk en wat minder 
belangrijk is. 

1 2 3 4 5 

24 
Tijdens het leren, zoek ik naar de betekenis van moeilijke 
woorden. 

1 2 3 4 5 

25 
Ook als ik liever andere dingen wil doen, begin ik aan mijn 
schoolwerk. 

1 2 3 4 5 

26 
Ook als ik mijn schoolwerk moeilijk of saai vind, doe ik mijn 
best. 

1 2 3 4 5 

27 
Ook als ik liever andere dingen wil doen, werk ik mijn 
schoolwerk af. 

1 2 3 4 5 

28 Ik hou vol tot mijn schoolwerk af is. 1 2 3 4 5 

29 
Tijdens mijn schoolwerk, werk ik aandachtig en laat ik me niet 
afleiden. 

1 2 3 4 5 



Het effect van samenwerkend leren op zelfregulatie 

45 

 

 

Nr Stelling Nooit 
Bijna 
nooit 

Soms 
Bijna 
altijd 

Altijd 

30 
Als ik afgeleid ben tijdens mijn schoolwerk, probeer ik snel 
weer verder te werken. 

1 2 3 4 5 

31 
Tijdens mijn schoolwerk, vraag ik me af: ‘Lukt het goed op 
deze manier?’. 

1 2 3 4 5 

32 
Als ik merk dat iets niet lukt, probeer ik het op een andere 
manier aan te pakken. 

1 2 3 4 5 

33 
Tijdens mijn schoolwerk, vraag ik me af: ‘Begrijp ik nog 
alles?’. 

1 2 3 4 5 

34 
Tijdens mijn schoolwerk, vraag ik me af: ‘Heb ik nog genoeg 
tijd?’. 

1 2 3 4 5 

35 
Tijdens mijn schoolwerk, kijk ik tussendoor wat ik al gedaan 
heb en hoeveel ik nog moet doen. 

1 2 3 4 5 

36 Tijdens mijn schoolwerk, volg ik mijn planning. 1 2 3 4 5 

37 
Tijdens mijn schoolwerk, vraag ik me af: ‘Wat vind ik moeilijk? 
Wat moet ik nog eens oefenen?’. 

1 2 3 4 5 

38 
Tijdens mijn schoolwerk, motiveer ik mezelf om verder te 
werken. 

1 2 3 4 5 

39 
Tijdens mijn schoolwerk, zeg ik tegen mezelf: ‘Nog even en je 
bent klaar.’ 

1 2 3 4 5 

40 
Tijdens mijn schoolwerk, zeg ik tegen mezelf: ‘Je kan het! Doe 
maar verder!’. 

1 2 3 4 5 

41 
Tijdens mijn schoolwerk, denk ik aan redenen waarom het 
belangrijk is om dit schoolwerk te doen. 

1 2 3 4 5 

42 Na mijn schoolwerk, kijk ik mijn antwoorden na. 1 2 3 4 5 

43 Na mijn schoolwerk, kijk ik of ik niets vergeten ben. 1 2 3 4 5 

44 
Na mijn schoolwerk, kijk ik of ik alles gedaan heb wat 
gevraagd werd. 

1 2 3 4 5 

45 
Na mijn schoolwerk, vraag ik me af: ‘Heb ik dit op een goede 
manier gedaan?’. 

1 2 3 4 5 

46 
Na mijn schoolwerk, vraag ik me af: ‘Zal ik het de volgende 
keer op dezelfde manier doen of kies ik beter een andere 
manier?’. 

1 2 3 4 5 

47 Na mijn schoolwerk, vraag ik me af: ‘Is het goed gegaan?’. 1 2 3 4 5 

48 
Na mijn schoolwerk, vraag ik me af: ‘Wat vond ik ervan (leuk, 
moeilijk, saai, interessant, …)? 

1 2 3 4 5 
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Nr Stelling 
Helemaal 

niet 
akkoord 

Niet 
akkoord 

Ik weet 
het niet 

Akkoord 
Helemaal 
akkoord 

 Ik doe mijn best voor school…      

49 
… omdat ik dat moet doen van anderen (ouders, 
juf, meester, …). 

5 4 3 2 1 

50 
… omdat anderen (ouders, juf, meester, …) me 
verplichten om dat te doen. 

5 4 3 2 1 

51 
… omdat anderen (ouders, juf, meester, …) me 
dwingen dat te doen. 

5 4 3 2 1 

52 
… omdat ik me schuldig zou voelen als ik niet 
mijn best zou doen. 

5 4 3 2 1 

53 
… omdat ik me zou schamen als ik niet mijn best 
zou doen. 

5 4 3 2 1 

54 
… omdat ik wil dat anderen (ouders, vrienden, 
juf, meester, …) denken dat ik slim ben. 

5 4 3 2 1 

55 
… omdat ik aan anderen (ouders, vrienden, juf, 
meester, …) wil tonen dat ik een goede leerling 
ben. 

5 4 3 2 1 

56 … omdat ik nieuwe dingen wil bijleren. 1 2 3 4 5 

57 … omdat ik dat belangrijk vind voor later. 1 2 3 4 5 

58 … omdat ik dat nuttig vind voor mezelf. 1 2 3 4 5 

59 … omdat ik dat zelf belangrijk vind. 1 2 3 4 5 

60 … omdat ik het boeiend vind. 1 2 3 4 5 

61 … omdat ik het leuk vind. 1 2 3 4 5 

62 … omdat ik dat heel graag doe. 1 2 3 4 5 
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Nr Stelling 
Helemaal 

niet 
akkoord 

Niet 
akkoord 

Ik weet 
het niet 

Akkoord 
Helemaal 
akkoord 

 Ik ben goed in…      

63 
… vooraf nadenken op welke manier ik mijn 
schoolwerk ga aanpakken. 

1 2 3 4 5 

64 … vooraf mijn schoolwerk plannen. 1 2 3 4 5 

65 
… mezelf motiveren om aan mijn schoolwerk 
te beginnen. 

1 2 3 4 5 

66 
… mezelf motiveren om mijn schoolwerk af te 
werken. 

1 2 3 4 5 

67 
… mijn schoolwerk maken, ook al vind ik het 
saai of moeilijk. 

1 2 3 4 5 

68 … aandachtig werken tijdens mijn schoolwerk. 1 2 3 4 5 

69 
… volhouden tijdens het maken van mijn 
schoolwerk. 

1 2 3 4 5 

70 
… weten wat belangrijk en minder belangrijk is 
tijdens het leren. 

1 2 3 4 5 

71 
… belangrijke dingen aanduiden tijdens het 
leren. 

1 2 3 4 5 

72 
… het verband leggen tussen iets nieuws dat ik 
leer en wat ik al weet van vroeger. 

1 2 3 4 5 

73 
… een schema of mind map (woordenspin) 
maken tijdens het leren. 

1 2 3 4 5 

74 
… mijn manier van werken veranderen als iets 
niet goed gaat tijdens mijn schoolwerk. 

1 2 3 4 5 

75 … mijn schoolwerk zelf controleren. 1 2 3 4 5 
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Het codeboek 

Om tot de gemiddelde scoren te komen dienen de vragen die behoren tot eenzelfde schaal te worden 

opgeteld en gedeeld. Onderstaand tref je het codeboek dat je hierbij kunt gebruiken. Voor alle 

onderstaande aspecten van zelfregulatie geldt dat hoe hoger de score hoe meer er gebruik wordt 

gemaakt van zelfregulatie. De verdeling van de schalen en een toelicht per schaal wordt in een tabel 

hieronder gegeven.  

Hieronder vind je een overzicht van de 15 schalen met toelichting,  bijbehorende vragen van de 

zelfregulatietool en hoe de gemiddelde score per schaal wordt berekend. 

 

Schaal Toelichting Vragen Gemiddelde 

Score 

1. Taakanalyse Deze schaal geeft aan in hoeverre leerlingen 

voorkennis activeren, de taak bekijken  

op moeilijkheid en zien wat er van ze gevraagd 

wordt met deze opdracht. 

1 t/m 6 1+2+3+4+5+6 

/6 

2. Planning Planning heeft betrekking op de 

planningsvaardigheden van leerlingen, bijvoorbeeld  

een tijdsindeling maken 

7 t/m 10 7+8+9+10 

/4 

3. Oppervlakkige  

leerstrategieën 

Oppervlakkige leerstrategieën hebben betrekking op 

kennis uit het hoofd leren, zoals  

woordjes steeds herhalend opnoemen. 

11 t/m 14 11+12+13+14 

/4 

4. Diepgaande  

leerstrategieën 

 

Diepgaande leerstrategieën hebben betrekking op 

samenvattingen maken van de  

leerstof of de stof bewust koppelen aan eerder 

opgedane kennis. 

15 t/m 24 15+16+17+18 

+19+20+21+22 

+23+24 

/10 

5. 

Doorzettingsvermogen 

Deze schaal meet het doorzettingsvermogen en de 

concentratie van de leerling. 

25 t/m 30 25+26+27+28 

+29+30 

/6 

6. Monitoring Deze schaal geeft aan in hoeverre leerlingen 

nadenken over de manier van werken  

tijdens het maken van de opdracht. 

31 t/m 37 31+32+33+34 

+35+36+37 

/7 

7. 

Motivatiestrategieën 

Motivatiestrategieën gebruikt een leerling om 

zichzelf te (blijven) motiveren tijdens  

het maken van de opdracht. 

38 t/m 41 38+39+40+41 

/4 

8. Zelfevaluatie – 

productevaluatie 

Dit type zelfregulatie gaat over de evaluatie van de 

opdracht (het product). 

42 t/m 44 42+43+44 

/3 

9. Zelfevaluatie – Dit type zelfregulatie gaat over de evaluatie van het 45 t/m 48 45+46+47+48 
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procesevaluatie proces van de opdracht. /4 

10. Externe regulatie Externe regulatie houdt in dat leerlingen aan school 

werken omdat dit moet van bijvoorbeeld ouders of 

begeleiders. Dit type motivatie geeft aan in hoeverre 

leerlingen aan school werken omdat er een beloning 

tegenover staat of om negatieve gevolgen  

te vermijden. 

49 t/m 51 49+50+51 

/3 

11. Geïntrojecteerde  

regulatie 

Geïntrojecteerde regulatie houdt in dat leerlingen 

aan school werken omdat dit van  

hen verwacht wordt door ouders of begeleiders. 

52 t/m 55 52+53+54+55 

/4 

12. Geïdentificeerde  

regulatie 

 

Geïdentificeerde regulatie geeft aan in hoeverre 

leerlingen aan school werken omdat  

zij dat zelf belangrijk vinden. 

56 t/m 59 56+57+58+59 

/4 

13. Interne regulatie Intrinsieke motivatie geeft aan in hoeverre 

leerlingen aan school werken voor het plezier en de 

voldoening die dat geeft. Intrinsiek gemotiveerde 

leerlingen voeren de taak uit voor het plezier en de 

voldoening die het uitvoeren van de taak hen geeft. 

 

60 t/m 62 60+61+62 

/3 

14. Zelfeffectiviteit  

regulatie 

Dit is een inschatting van de leerling over hoe goed 

hij zijn eigen leerproces kan reguleren. 

63,64,68, 70 

t/m 75 

63+64+68+70 

+71+72+73 

+74+75 

/9 

15. Zelfeffectiviteit 

motivatie 

 

Dit is een inschatting van de leerling over hoe goed 

hij zichzelf kan motiveren tijdens het leren 

65, 67, 69 65+67+69 

/3 
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Bijlage C: Vragenlijst `Motivatie tool voor leerlingen in het voortgezet onderwijs` 

Nederlandse versie Vragenlijst en codeboek 

@ leerling2020.nl/ Toolkit ‘Zelf onderzoek doen op je school’  

 

Sol, Y.B. & Stokking, K.M. (2008). Het handelen van begeleiders in scholen met een vernieuwend 

onderwijsconcept. Ontwikkeling, gebruik en opbrengsten van een instrument (Kortlopend 

onderwijsonderzoek. Vormgeving en leerprocessen, 71). Utrecht: Universiteit Utrecht. 

Guay, F., Vallarand, R.J. & Blanchard, C. (2000). On the Assessment of Situational Intrinsic and 

Extrinsic Motivation: The Situational Motivation Scale (SIMS). Motivation and Emotion 24 (3), 175-

213. 

Standage, M., Treasure, D. C., Duda, J. L. and Prusak, K. A., 2003. Validity, reliability, and 

invariance of the Situational Motivation Scale (SIMS) across diverse physical activity contexts. 

Journal of Sport and Exercise Psychology, 25 (1), pp. 19-43. 

Sol, Y.B. & Stokking, K.M. (2009). Mondelinge feedback bij zelfstandig werken. Interactie tussen 

begeleiders en leerlingen in het VO. Utrecht: Universiteit Utrecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://leerling2020.nl/onderzoek-toolkit/
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Hallo!  

Alvast bedankt voor je medewerking aan dit onderzoek! Je hebt zojuist je eerste groepsopdracht met je 

groep uitgevoerd. Voor je ligt een korte vragenlijst met 16 vragen over hoe je de eerste groepsopdracht 

het ervaren en wat je verwachtingen zijn voor het project Groenplein. Het is belangrijk dat je op alle 

vragen antwoord geeft, zodat de gegevens goed kunnen worden verwerkt. Je mag steeds maar 1 

antwoord geven. Je kan elk moment je antwoord nog wijzigen, pas wanneer je de vragenlijst afsluit 

kan dat niet meer.  

Het is belangrijk dat je de vragen zo eerlijk mogelijk beantwoordt en je eigen mening geeft. Er zijn 

geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden mogelijk! Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 

minuten. De antwoorden zullen anoniem behandeld worden, dus ze worden niet besproken met je 

groepsleden of andere mensen (bijvoorbeeld: vrienden, leraren of ouders). Succes!  

Algemene vragen  

1. Wat is je naam? ………………….………………….………… (Voor- en achternaam)  

2. Wat is je leeftijd? ………………………………………………..  

3. Wat is je geboortedatum? …………..…………..…………..……………  

4. Wat is je postcode (bijv. 2222 ZZ)  

5. Ben je een jongen of een meisje? O jongen O meisje 

 

Je kunt steeds uit 5 antwoorden kiezen. Lees de vragen goed door en sla geen vragen over. Kies het 

antwoord dat het beste bij je past. Er zijn geen goede of foute antwoorden mogelijk! Je kunt kiezen uit 

de volgende antwoorden: Nooit= als je iets nooit doet, Bijna nooit = Als je dit bijna nooit doet, of als 

deze uitspraak bijna niet bij je past. Soms = Als je dit soms doet, of als deze uitspraak een beetje bij je 

past. Bijna altijd = Als je dit bijna altijd of vaak doet, of als deze uitspraak goed bij je past. Altijd = 

Als je dit altijd doet, of als deze uitspraak helemaal bij je past  

 

Voorbeeld:  

Ik poets mijn tanden als ik heb gegeten.  

Nooit Bijna nooit Soms Bijna altijd Altijd 
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Vragenlijst motivatietool 

Waarom span je je in voor project Groenplein? 
 

Nr Stelling Nooit Bijna 
nooit 

Soms Bijna 
altijd 

Altijd 

1 Ik span me in tijdens het project omdat ik denk dat het 
interessant is 

1 2 3 4 5 

2 Ik span me in tijdens het project omdat het voor mijn 
eigen bestwil is 

1 2 3 4 5 

3 Ik span me in tijdens het project omdat het van me 
verwacht wordt 

1 2 3 4 5 

4 Er zullen goede redenen zijn om dit te doen, maar 
persoonlijk zie ik ze niet 

1 2 3 4 5 

5 Ik span me in tijdens het project omdat ik denk dat dit 
leuk is 

1 2 3 4 5 

6 Ik span me in tijdens het project omdat ik denk dat deze 
activiteit goed voor me is 

1 2 3 4 5 

7 Ik span me in tijdens het project omdat het iets is dat ik 
moet doen 

1 2 3 4 5 

8 Ik doe dit maar ik weet niet zeker of het de moeite 
waard is 

1 2 3 4 5 

9 Ik span me in tijdens het project omdat het werken 
hieraan leuk is 

1 2 3 4 5 

10 Ik span me in tijdens het project omdat ik het zelf 
besloten heb 

1 2 3 4 5 

11 Ik span me in tijdens het project omdat ik geen keuze 
heb 

1 2 3 4 5 

12 Ik weet het niet; ik zie niet wat dit het project mij 
oplevert 

1 2 3 4 5 

13 Ik span me in tijdens het project omdat ik me goed voel 
als ik hieraan werk 

1 2 3 4 5 

14 Ik span me in tijdens het project omdat ik denk dat deze 
activiteit belangrijk voor me is 

1 2 3 4 5 

15 Ik span me in tijdens het project omdat ik het gevoel 
heb dat ik dit moet doen 

1 2 3 4 5 

16 Ik doe dit wel, maar ik weet niet zeker of het goed is om 
mee door te gaan 

1 2 3 4 5 

 

 

Het codeboek 

Om tot de gemiddelde scoren te komen dienen de vragen die behoren tot eenzelfde schaal te worden 

opgeteld en gedeeld. Onderstaand tref je het codeboek dat je hierbij kunt gebruiken. Voor alle 

onderstaande aspecten van motivatie geldt dat hoe hoger de score hoe hoger de motivatie. 
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Hieronder vind je een overzicht van de 4 schalen met toelichting en bijbehorende vragen van de 

motivatietool. In de laatste kolom wordt de berekening gegeven hoe de gemiddelde score per schaal te 

berekenen.  

Schaal Toelichting Vragen Gemiddelde 

Score 

1. Intrinsieke motivatie Intrinsieke motivatie geeft aan in hoeverre leerlingen 

werken voor het plezier en de voldoening die school geeft. 

Intrinsiek gemotiveerde leerlingen voeren de taak uit voor 

het plezier en de voldoening die het uitvoeren van de taak 

hen geeft 

1,5,9,13 1+5+9+13 

/4 

2. Geïdentificeerde 

motivatie 

Geïdentificeerde motivatie geeft aan in hoeverre leerlingen 

aan school werken omdat zij dat zelf belangrijk vinden. Bij 

geïdentificeerde motivatie wordt een externe factor 

(bijvoorbeeld: ‘mijn ouders vinden het belangrijk dat ik 

hard werk voor school’) door leerlingen geïnternaliseerd 

(‘ik vind het belangrijk om hard te werken voor school’). 

Het ligt dus dicht tegen intrinsieke motivatie aan, maar is 

van origine wel extern gereguleerd, waardoor het een vorm 

van extrinsieke motivatie is 

2,6,10,14 2+6+10+14 

/4 

3. Externe motivatie Externe motivatie houdt in dat leerlingen aan school 

werken omdat dit van hen verwacht wordt. Dit type 

motivatie geeft aan in hoeverre leerlingen werk leveren 

omdat er een beloning tegenover staat of om negatieve 

gevolgen te vermijden. 

3,7,11,15 3+7+11+15 

/4 

4. Amotivatie  Amotivatie geeft aan in hoeverre leerlingen geen besef 

hebben waarom ze aan school werken of niet de 

mogelijkheid ervaren de uitvoering van een taak te 

beïnvloeden. Het begrip “Amotivatie” wordt gebruikt om 

aan te geven dat leerlingen de relatie tussen het eigen 

gedrag en de uitkomsten van een taak niet zien. Er is dan 

geen besef van het doel, de verwachting van een beloning 

of de gevoelde mogelijkheid de uitvoering van de taak te 

beïnvloeden 

4,8,12,16 4+8+12+16 

/4 
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Bijlage D: Beoordelingsformulier begeleider   

De eindopdracht wordt beoordeeld door de begeleider op drie aspecten; 1. samenwerken en 

zelfstandigheid, 2. Aanpak en uitvoering, 3. Presentatie conform het onderstaande  

beoordelingsformulier. Het totaal aantal behaalde punten behaald vormt de eindbeoordeling. 

Uitgangspunt hierbij is dat de eindbeoordeling geldt voor alle groepsleden. De begeleider mag een 

leerling afwijkend beoordelen als de individuele prestatie in grote mate afwijkt van de 

groepsbeoordeling. De begeleider heeft ruimte in beoordelingsformulier om een afwijkende 

beoordeling toe te lichten. Een eindbeoordeling volgt nadat de groepsopdracht is ingeleverd en nadat 

de groep de presentatie heeft gegeven. Het beoordelingssjabloon is deels overgenomen van een 

standaard sjabloon die beschikbaar is gesteld door Stichting Leerplan Ontwikkeling via de website 

talentstimuleren.nl en vervolgens verfijnd en afgestemd met de betrokkenen van de onderzoeksschool.  

 

Overzichtsformulier Beoordeling Project Groenplein 

 

 

Namen 

groepsleden:………………………………………………………………………………………..…… 

 

Onderwerp:…………………………………………………………………………………..…………

…………. 

 

Begeleider:…………………………………………………………………………………..…………

………….. 

 

 

 Max. 

punten 

Beoordeling Behaald 

aantal punten 

Samenwerken 

en 

zelfstandigheid 

Door leerlingen 

en/of begeleider 

   

Samenwerken 

 

8 • Taken verdelen. 

• Overleggen. 

• Luisteren naar elkaar. 

• Elkaar aanspreken. 

 

Zelfstandigheid 6 • Voorbereiding van je taak. 

• Uitvoering van je taak. 

• Reflectie. 

 

Aanpak en 

uitvoering 

Door begeleider 

en/of 

vakbegeleider 

 

12 • Is er een hoofdvraag geformuleerd?  

• Zijn er subvragen geformuleerd? 

• Is er onderzoek gedaan via literatuur, internet, enquête, 

interview en dergelijke?  

• Is er een conclusie?  

• Wordt deze conclusie onderbouwd? 

• Is er een eigen mening? 
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 Max. 

punten 

Beoordeling Behaald 

aantal punten 

Presentatie 

Door begeleider 

en één aanwezige 

begeleider 

 

12 • Het taalgebruik. 

• Taken tijdens de presentatie. 

• Er is een opbouw van de presentatie (inleiding – 

middenstuk –afronding) aanwezig. 

• De presentatie wordt boeiend gebracht. 

• Er wordt gebruik gemaakt van 

PowerPoint/maquette/muurkrant en dergelijke om de 

presentatie te verduidelijken. 

• Er wordt duidelijk gemaakt wat de leerlingen van het D+ 

project hebben geleerd (op het gebied van vaardigheden en 

inhoudelijk). 

 

Maximaal 38 Totaal:  

0 – 17 punten Onvoldoende   Eindbeoordeling:  

18 – 21 punten Matig   

22 – 25 punten Voldoende    

26 – 30 punten Goed    

31 - 38 punten Zeer goed    
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Beoordelingsformulier Samenwerking en zelfstandigheid  

(in te vullen door leerlingen en/of begeleider) 

 

 

Namen groepsleden : 

…………………………………………………………….……………….………… 

 

Onderwerp  : 

…………………………………………………………….…………………………. 

 

Begeleider  : 

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

 

 

 

Samenwerking 

 

 

Aandachtspunten 

 

 

Moet beter 

 

Voldoende 

 

Goed 

Taken verdelen Onduidelijk was, wie 

wat zou gaan doen. 

(0 pnt) 

De taken konden beter 

verdeeld zijn. 

(1 pnt) 

De taken waren goed 

verdeeld. 

(2 pnt) 

Overleggen Er was nauwelijks 

overleg of jullie 

konden het niet eens 

worden (0 pnt) 

Het overleg kon beter. 

(1 pnt) 

Het overleg was goed. 

(2 pnt) 

Luisteren naar elkaar Er was nauwelijks 

waardering voor 

elkaars inbreng. (0 pnt) 

Jullie hebben 

geluisterd naar elkaars 

inbreng. (1 pnt) 

Jullie hebben met 

elkaars inbreng wat 

gedaan en van elkaar 

geleerd. (2 pnt) 

Elkaar aanspreken Jullie spraken elkaar 

niet aan op gemaakte 

afspraken. (0 pnt) 

Jullie spraken elkaar 

soms wel en soms niet 

aan op gemaakte 

afspraken. (1 pnt) 

Jullie spraken elkaar 

aan op gemaakte 

afspraken. (2 pnt) 
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Zelfstandigheid 

 

 

Aandachtspunten 

 

 

Moet beter 

 

Voldoende 

 

Goed 

Voorbereiding van je 

taak 

Je wist niet wat je 

moest doen. (0 pnt) 

Je wist wat je moest 

doen en wat je 

daarvoor nodig had. 

(1 pnt) 

Je had de planning 

goed, je had je spullen 

voor elkaar, je kon 

meteen aan de slag. 

(2 pnt) 

Uitvoering van je taak Je had te veel leiding 

nodig om je te houden 

aan je taak. (0 pnt) 

Het lukte je nog niet 

altijd om je volledig te 

concentreren. (1 pnt) 

Je concentreerde je 

volledig op je taak. 

(2 pnt) 

Reflectie Je controleerde jezelf 

niet, je stelde geen 

vragen over de taak, je 

was je niet bewust van 

je eigen niveau en 

mogelijkheden. (0 pnt) 

Je controleerde je werk 

wel, maar je hebt niet 

genoeg met de 

uitkomst gedaan.(1 pnt) 

 

Je controleerde je werk 

goed en je hebt geleerd 

van je fouten. (2 pnt) 
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Beoordelingsformulier Onderzoek aanpak  

(in te vullen door begeleider/vakbegeleider) 

 

 

Namen groepsleden : 

………………………………………………………………………………..……… 

 

Onderwerp  : 

………………………………………………………………………….……….…… 

 

Begeleider  : 

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

 

 

 

Onderzoek aanpak 

 

 

Aandachtspunten 

 

 

Moet beter 

 

Voldoende 

 

Goed 

Is er een hoofdvraag 

geformuleerd? 

Nee (0 pnt) Ja, maar niet duidelijk. 

(1 pnt) 

Ja, een duidelijke 

hoofdvraag. (2 pnt) 

Zijn er subvragen 

geformuleerd? 

Nee (0 pnt) Ja, maar staan totaal los 

van de hoofdvraag.  

(1 pnt) 

Ja, duidelijke 

subvragen, die 

betrekking hebben op 

de hoofdvraag. (2 pnt) 

Is er onderzoek gedaan 

via literatuur, internet, 

enquête, interview, en 

dergelijke? 

Nee (0 pnt) Ja, maar te 

weinig/eenzijdig.  

(1 pnt) 

Ja, een goed 

onderzoek.  

(2 pnt) 

Is er een conclusie? Nee (0 pnt) Ja, maar geeft niet het 

antwoord op de 

hoofdvraag. (1 pnt) 

Ja, geeft een duidelijk 

antwoord op de 

hoofdvraag. (2 pnt)  

Wordt deze conclusie 

onderbouwd? 

Nee (0 pnt) Voor een deel. (1 pnt) Ja, op een goede en 

duidelijke manier.  

(2 pnt) 

Is er een eigen mening? Nee (0 pnt) Niet uitgesproken, is 

wel tijdens het project 

aan de orde geweest.  

(1 pnt) 

Ja, er is een duidelijke 

mening. (2 pnt) 
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Beoordelingsformulier Presentatie  

(in te vullen door begeleider en één aanwezige begeleider) 

 

Namen groepsleden : 

…………………………………………………………………………….…………… 

 

Onderwerp  : 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Begeleider  : 

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

 

 

 

Presentatie 

 

 

Aandachtspunten 

 

 

Moet beter 

 

Voldoende 

 

Goed 

Taalgebruik. Tekst wordt van papier 

gelezen. (0 pnt) 

Tekst is ingestudeerd. 

(1 pnt) 

Spreekt spontaan, in 

eigen woorden. (2 pnt) 

Taken tijdens de 

presentatie. 

Taken tijdens de 

presentatie zijn niet 

duidelijk. (0 pnt) 

Taken zijn wel 

verdeeld, maar af en 

toe onduidelijk. (1 pnt) 

Taken zijn goed 

verdeeld en het is voor 

iedereen duidelijk wat 

hij/zij moet doen. (2 

pnt) 

Er is een opbouw van 

de presentatie 

(inleiding-middenstuk-

afronding) aanwezig. 

Er is geen opbouw 

aanwezig. (0 pnt) 

De opbouw is niet 

logisch. (1 pnt) 

Er is een duidelijke 

opbouw aanwezig.  

(2 pnt) 

De presentatie wordt 

boeiend gebracht. 

De presentatie is niet 

boeiend. (0 pnt) 

De presentatie is 

redelijk boeiend. (1 

pnt) 

De presentatie is 

boeiend. (2 pnt)  

Er wordt gebruik 

gemaakt van 

PowerPoint/maquette/

muurkrant of iets 

dergelijks. 

Nee (0 pnt) Ja, maar de 

PowerPoint/maquette/ 

muurkrant en 

dergelijke voegt weinig 

tot niets toe. (1 pnt) 

Ja, de 

PowerPoint/maquette/ 

muurkrant en 

dergelijke geeft 

meerwaarde aan de 

presentatie. (2 pnt) 

De leerlingen geven 

aan wat ze hebben 

geleerd (op het gebied 

van vaardigheden en 

inhoudelijk). 

Nee (0 pnt) Ja, maar niet erg 

duidelijk. (1 pnt) 

Ja, op een duidelijke 

manier. (2 pnt) 

 

 

 

 

 



Het effect van samenwerkend leren op zelfregulatie 

60 

 

Bijlage E: Feedbackformulier team project Groenplein 

Het feedbackformulier vult de begeleider in als het team hun teamopdracht hebben afgerond. Centraal 

staat hoe de samenwerking door de teamleden is beleefd, ook de begeleiding vanuit de begeleider 

komt aan bod. Verder worden de leerlingen gevraagd om suggesties te geven wat beter zou kunnen in 

de toekomst en wat er goed is gegaan. Het feedbackformulier is in samenwerking met de begeleiders 

ontwikkeld.  

 

1. Wat vonden jullie van de groepsopdracht?  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Wat vonden jullie het leukst om te doen?  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Wat vonden jullie het minst leuk of moeilijk om te doen?  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Hoe vonden jullie dat de samenwerking is verlopen? (Heterogeen: Hoe vonden jullie het om   

  met leerlingen uit andere klassen in een groepje te werken?)  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Hoe vonden jullie het om met rollen te werken? Kon je elkaar in de rol houden?  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Welke rol vonden jullie het leukst en welke het minst leuk om in te vullen?  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Hoe vonden jullie de begeleiding van de begeleider? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Hebben jullie nog tips en tops?   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bijlage F: Informatiebrief  

 

Informatie voor deelname  

aan onderzoek samenwerkend leren en zelfregulatie 

 

Het verbeteren van zelfregulatie door samen te werken. 

Het effect van samenwerkend leren op het zelfregulatie ontwikkeling van 1e jaar vmbo 

leerlingen.  

 

Inleiding 

Geachte heer/mevrouw, 

Met deze informatiebrief willen we u vragen of uw zoon en/of dochter meedoet aan een klein 

wetenschappelijk onderzoek. Ondanks dat deelname aan het vakoverstijgende project voor uw kind 

verplicht is, is deelname aan het onderzoek wat hiermee samenhangt, vrijwillig.    

 

U leest hier om wat voor onderzoek het gaat, waarom het onderzoek wordt uitgevoerd en wat het voor 

uw zoon en/of dochter betekent wanneer u beslist om deel te nemen. Wilt u de informatie doorlezen en 

beslissen of u wilt meedoen? Als u wilt meedoen, dan vragen wij u of u het bijgesloten formulier wil 

invullen en wilt terugsturen/retourneren aan Thijs van den Bosch, de teamleider Onderbouw.  

Wij zouden het heel fijn vinden als uw zoon en/of dochter wilt meedoen aan ons onderzoek! 

 

Stel uw vragen 

U kunt uw beslissing nemen met de informatie die u in deze informatiebrief vindt. Daarnaast raden we 

u aan om dit te doen: 

- Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst  

U mag ook altijd contact opnemen met onze school.  

 

1. Algemene informatie 

Dit onderzoek is een onderzoek welke door een student, David de Visser, van de Open Universiteit 

Nederland wordt uitgevoerd. In het kader van het afstuderen van zijn studie Onderwijswetenschappen 

doet hij op onze school onderzoek naar de effecten samenwerken op zelfregulatie bij leerlingen.  

 

Samenwerken en zelfregulatie worden gezien als belangrijke 21e -eeuwse vaardigheden. Door samen 

te werken leren leerlingen van elkaar. Ze leren kritisch te kijken naar hun eigen aandeel in de groep, 

het aandeel van hun groepsgenoten en op het groepsproces. Wanneer samenwerken in groepen goed 

verloopt dan leidt dit tot meer sociaal inzicht en tot persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. 

Wanneer een leerling over een goede zelfregulatie beschikt betekent dit dat hij of zij in staat is om zijn 
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of haar eigen leerproces te plannen, te monitoren, uit te voeren en bij te sturen wanneer nodig. Het 

ontwikkelen van zelfregulatie vaardigheid is erg belangrijk om tot goede leerresultaten te komen en 

succesvol later te zijn als volwassenen.  

 

Het onderzoek maakt onderdeel uit van het vakoverschrijdend project Groen wat wij met al onze 

eerste jaar leerlingen dit jaar vanaf lesperiode 2 gaan starten. Wanneer u besluit dat uw zoon en/of 

dochter meedoet aan het onderzoek dan zal deze twee keer een korte vragenlijst in vullen die de 

zelfregulatie voor het samenwerken en na afronding van de groepsopdracht meet. Ook wordt na de 

eerste samenwerkingsopdracht een korte motivatie vragenlijst afgenomen. Van te voren krijgen de 

leerlingen natuurlijk een uitgebreide instructie en naderhand zullen we de resultaten van het onderzoek 

met de leerlingen en met u als ouder en verzorgers delen. 

 

2. Wat is het doel van het onderzoek? 

Door dit onderzoek onderzoeken we of samenwerken in groepen leidt tot een betere zelfregulatie van 

de leerlingen. Leerlingen gaan in groepen van vier gedurende 5 weken, elke week aan een 

groepsopdracht werken. Hierbij werkt de helft van alle eerste jaar leerlingen met eigen klasgenoten. 

Dit zijn dus groepen waarbij alle leerlingen uit hetzelfde leerwegniveau komen. De andere helft werkt 

samen met leerlingen uit andere leerwegniveaus. Bij deze samenstelling is het streven dat elke leerling 

in de groep een ander leerwegniveau heeft. Door deze twee groep samenstellingen met elkaar te 

vergelijken krijgen we inzicht wat de invloed is van groepssamenstelling op de ontwikkeling van 

zelfregulatie wanneer leerlingen met elkaar samenwerken.  

 

3. Wat is de achtergrond van het onderzoek? 

Onze samenleving verandert snel. De kennis en vaardigheden die onze leerlingen later nodig hebben 

als ze eenmaal volwassenen zijn, veranderen ook. Als school hebben we een belangrijke rol in het 

aanleren van deze zogenaamde 21e -eeuwse vaardigheden. Samenwerken en zelfregulatie zijn 

voorbeelden van 21e -eeuwse vaardigheden Ondanks dat er geen twijfel is over het belang van het 

aanleren van deze vaardigheden in deze leeftijdsfase is er nog geen duidelijk onderwijsprogramma hoe 

deze het beste kunnen worden aangeleerd en hoe samenwerken en zelfregulatie elkaar beïnvloeden.  

Met de resultaten van dit onderzoek zullen wij als school beter in staat zijn om dit soort vaardigheden 

in ons onderwijsprogramma op te nemen.   

 

4. Welke algemene gegevens worden verzameld?  

De vragenlijst bevat vragen van algemene aard om enerzijds een koppeling te maken tussen de voor- 

en de nameting en anderzijds om te kunnen uitsluiten of deze gegevens mogelijk van invloed zijn op 

de mate van zelfregulatie. De gegevens die gevraagd worden zijn: naam, geboortedatum, leeftijd en 

geslacht.  



Het effect van samenwerkend leren op zelfregulatie 

64 

 

 

5. Wat gebeurt er met de gegevens van uw zoon en/of dochter?   

Nadat de tweede en tevens laatste vragenlijst is afgenomen worden de gegevens uit beide vragenlijsten 

gekoppeld en geanonimiseerd. Dit laatste betekent dat er niet meer te achterhalen is wie de vragenlijst 

heeft ingevuld. De persoonlijke gegevens worden vernietigd en de geanonimiseerde data wordt 

gebruikt voor analyse en verwerkt in het definitieve rapport. De ruwe data (geanonimiseerde gegevens 

van de vragenlijsten) en het definitieve rapport worden na afloop van het onderzoek naar de Open 

Universiteit gestuurd waar het 10 jaar digitaal bewaard blijft in een beveiligde omgeving.  

 

6.  Wat wordt er tijdens het onderzoek verwacht van uw zoon en/of dochter? 

De school controleert of de toestemmingsverklaringen van de ouders zijn ontvangen. De school neemt 

contact op met de ouders/verzorgers waarvan de toestemmingsverklaring niet op tijd is ontvangen. Het 

doel hiervan is om uit te sluiten of de leerling niet mag deelnemen aan het invullen van de 

vragenlijsten. Voorafgaand aan de start van het onderzoek zullen alle leerlingen plenair over het 

onderzoek worden geïnformeerd. Hierbij wordt aandacht besteed aan het invullen van de vragenlijsten, 

het samenwerkend leren en de opdrachten waar de groepen tijdens het project aan gaan werken. De 

deelname aan het onderzoek wordt op school begeleid. Deze start door het invullen van de 1e 

vragenlijst. Uw zoon of dochter klikt hiervoor op de link die in een uitnodigingsmail wordt verstuurd. .  

 

7. Stopzetten deelname 

Stopzetten van de deelname kan op ieder gewenst moment zonder opgave van reden. De gegevens van 

de enquête zullen dan direct vernietigd worden. Er kan dan ook geen aanspraak meer worden gemaakt 

op de gegevens voor onderzoeksdoeleinden.  

 

8. Groepsindeling  

De leerlingen worden na aanmelding willekeurig en evenredig verdeeld over de twee groepen. Voor 

alle duidelijkheid, de leerlingen hebben hierin dus geen keuze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het effect van samenwerkend leren op zelfregulatie 

65 

 

Bijlage G: Groepsopdracht    

Taak:  

Wat zou je in je omgeving kunnen doen aan duurzaamheid? (waarom, wat en  hoe?)  

Resultaat: 

In samenwerking met jouw groepsleden maak je een Poster op A0, deze wordt door jullie groep aan 

begeleiders en de andere groepen gepresenteerd. Tijdens de opendagen zullen jullie posters in de 

school ter presentatie worden opgehangen.  

Beoordeling: 

Jullie worden beoordeeld door je begeleider. Deze kijkt hoe er wordt samengewerkt, hoe jullie de 

rollen invullen en jullie tot beslissingen komen. Ook telt de poster en de presentatie daarvan mee in het 

eindresultaat.   

Duur project: 

Jullie gaan op een aantal middagen, tijdens het project Groenplein werken aan deze groepsopdracht.  

Indeling van de lessen:  

 

Les 1 

1. Leerlingen in groepen verdelen 

2. Groepen worden gekoppeld aan begeleider 

3.      Kennismakingsopdracht 

4.  Voor alle leerlingen tegelijk: uitleg over duurzaamheid en vergroening, uitleg over de   

  opdracht door de begeleiders.  

5.   Per groep: brainstormen over ideeën, onderwerp kiezen, onderwerp wordt opgeschreven en  

  keuzes waarom worden vastgelegd in het Groenplein document.  

6.  Per groep: verdelen rollen, de verdeling wordt opgeschreven en keuzes waarom worden ook  

vastgelegd in het Groenplein document. 

 

Les 2 

1. Jullie krijgen van je begeleiders informatie over de verschillende thema`s, ook zijn er filmpjes  

  beschikbaar die je met je groepje kunt kijken. De informatie en filmpjes geven je meer hulp en   

  ideeën op wat voor verschillende manieren je gekozen onderwerp kan uitwerken. Je kunt  

  eventueel nu nog beslissen om toch een ander onderwerp te kiezen. Overleg dit wel met je   

  begeleider. Het is belangrijk dat je elke beslissing steeds goed opschrijft (denk aan de rollen  

  zoals je die les in Les 1 hebt verdeeld!)  

2. Verwerkingsopdracht, hierin ga je aan de hand van een vragen verder uitleggen waarom je  

  gekozen hebt voor jullie onderwerp. Je legt de antwoorden vast in het Groenplein document. 
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3.  In het tweede uur, ga je met je groep een begeleider interviewen over het gekozen onderwerp.  

  Het doel van het interview is dat jullie meer informatie krijgen over je gekozen onderwerp en  

  mogelijk ideeën hoe te vergroenen met jullie gekozen onderwerp. Je krijgt van je begeleider  

  een lijst met alle verschillende beschikbare begeleiders en het lokaalnummer waar je de  

  begeleiders kan vinden. Je maakt als groep zelf de keuze welke begeleider je gaat interviewen.  

  Zorg dat je een top 3 maakt, zodat wanneer de door jullie gekozen begeleider al bezet is, je  

  toch je vragen kan stellen.  Zorg dat je interview maximaal 10 minuten duurt, dit komt overeen  

  met het stellen van 3-5 vragen. Brainstorm nu met je groepsgenoten en probeer zo goed  

  mogelijke vragen te bedenken. Zorg dat iedereen meedenkt en meehelpt. Let op de  

  rolverdeling (wie gaat de vragen stellen en wie legt de antwoorden vast). Leg dit vast in het   

  Groenplein document. 

4.  Begeleiders interviewen en antwoorden vastleggen. -Controleren binnen de groep of de  

  antwoorden  goed zijn vastgelegd in het Groenplein document- 

 

Les 3 

1.   Begeleiders leggen  uit wat er in de door jullie opgestelde poster moet terugkomen. De  

  begeleiders leggen dit uit aan de hand van een voorbeeld. Het is belangrijk dat je bij elk plaatje  

  wat je kiest goed kan uitleggen waarom je voor dat plaatje hebt gekozen. Bij elk plaatje wat je  

  in je poster toevoegt moet je kort uitleggen wat de afbeelding zegt, de relatie met het door  

  jullie gekozen onderwerp en waarom juist dit plaatje  

2.   Groepjes verzamelen foto`s en tekst 

3.   Verwerken in een klad poster, bepaal hoeveel foto`s je in de poster wilt plaatsen en waarom.  

  Let op de rol verdeling 

 

Les 4 

1. Afronden poster 

2. Presentatie voorbereiden, jullie groep krijgt volgende week 3 minuten om jullie poster te  

  presenteren. Wat ga je vertellen en waarom? Twee leerlingen presenteren de poster, de hele  

  groep beantwoord vragen van de begeleiders of andere leerlingen. Denk aan de rolverdeling  

  (Wat ga je in die 3 minuten vertellen en hoe ga je dat doen. Wie gaat dit vastleggen,  Wie gaat  

  de poster presenteren. 

3. Wanneer jullie denken dat je klaar bent, dan overleg je je voorbereiding met je begeleider. Je  

  kunt altijd vragen stellen aan jullie begeleider als je twijfelt.  
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 Les 5 

1. Presenteren poster per groep.  

2. De begeleiders stellen na je presentatie een paar vragen, het is de bedoeling dat ieder groepslid  

  in de groep een vraag van een begeleider beantwoord.  
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Bijlage H: Evaluatieformulier Groenplein voor begeleiders    

Het evaluatieformulier vult de begeleider in en bespreekt de onderzoeker samen met alle begeleiders 

in een evaluatiesessie. De begeleiders nemen daarbij ook de feedback van de leerlingen mee (zie 

bijlage E).  

 

Voorbereiding:  

1. Wat ging goed en wat had beter gekund in de voorbereiding? 

2. Wat vond je van het lesmateriaal?  

3. Wat vond je van de lessen (het aantal c.q. de kwaliteit)? 

4. Was het thema Duurzaamheid toereikend voor deze opdracht?  

5. Wat vond je van de ruimtes waarin de groepen samenwerkten?  

6. Zou je in het vervolg ook betrokken willen worden bij het opstellen ervan?   

7. Hoe heb je je voorbereid op de lessen?  

8. Had het geholpen als het lesmateriaal eerder beschikbaar was gesteld?  

 

Resultaat:  

9. Hoe heb je het project (resultaat) ervaren?  

10. Heb ik bij de beoordeling BB en KB-leerlingen volgens dezelfde norm beoordeeld als GL en  

  TL leerlingen? 

11. Denk je dat de kwaliteit van de posters hoger zou zijn geweest als de leerlingen hadden  

  geweten dat de posters op de Open Dagen hadden gehangen?  

12. Denk je dat het geven van een eindpresentatie van invloed is geweest op de kwaliteit van de  

  posters en de manier van samen werken binnen de groepen?  

13. Wat vond je van de samenwerking van de leerlingen in groepen? 

14. Wat vond je van de samenstelling van de groepen, homogeen en heterogeen? 

15. Zie je meerwaarde in deze manier van samenwerken? 

16. In hoeverre is de relatie tussen leerlingen bepalend geweest om goed samen te werken?  

17. Zou je deze manier van werken nog een keer willen proberen bij ons op school? 

18. Wat zou je volgende keer anders willen doen?  

 

Groepsopdracht 

19. Sluit deze manier van werken aan bij onze 1 jaar leerlingen? 

20. Sluit deze manier van werken aan bij alle niveaus?   

21. Zou je deze manier van werken nog een keer willen proberen bij ons op school?  

22. Wat zou je volgende keer anders willen doen? 
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Rol van de begeleider 

23. Ben ik voldoende onderlegd om leerlingen te begeleider?  

24. Waarin zou ik als docent ondersteund willen worden? 


