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Samenvatting 

De arbeidsmarkt wordt beïnvloed door verschillende demografische en technologische 

ontwikkelingen. Om als werknemer deze ontwikkelingen bij te houden, zijn actuele competenties 

nodig. De motivatie om te leren is een belangrijke voorspeller van de professionele ontwikkeling van 

werknemers. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de motivatie van werknemers 

om gedurende de loopbaan te (blijven) leren en hoe deze motivatie om te leren beïnvloed kan worden. 

De zelfdeterminatietheorie gaat ervan uit dat mensen van nature gemotiveerd zijn om te leren, mits er 

aan een aantal psychologische basisbehoeften is voldaan. In het conceptuele model van dit onderzoek 

wordt verondersteld dat werkgerelateerde psychologische basisbehoeften invloed uitoefenen op de 

motivatie om te leren. De psychologische basisbehoeften zijn gemeten met de Werkgerelateerde 

Basisbehoeften Schaal (Work-related Basic Needs Satisfaction Scale, W-BNS). Deze schaal is 

gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie en is een belangrijke voorspeller van het functioneren van 

mensen op het werk. W-BNS bestaat uit drie schalen: autonomie, competentie en verbondenheid. 

Verbondenheid is uitgewerkt in de subschalen verbondenheid met collega’s en verbondenheid met de 

leidinggevende. De motivatie om te leren is gemeten met de Zelf-regulatie Vragenlijst – Leren en deze 

is afgeleid van de Academic Self-Regulation Scale (ASR). De vragenlijst bestaat uit vier schalen: 

intrinsieke motivatie en persoonlijk belang, samen autonome motivatie, en externe verplichting en 

interne verplichting, samen gecontroleerde motivatie. Aan het onderzoek hebben 178 werknemers 

deelgenomen en voor de werving is gebruik gemaakt van convenience sampling. Resultaten van 

correlatie - en regressieanalyses laten zien dat hogere scores op verbondenheid met collega’s en op 

verbondenheid met de leidinggevende, significante voorspellers zijn van de scores op autonome 

motivatie om te leren. Lagere scores op autonomie, competentie en verbondenheid met collega’s zijn 

voorspellers voor gecontroleerde motivatie om te leren. De leeftijd van werknemers heeft geen 

significante invloed op de motivatie om te leren. Het opleidingsniveau van werknemers heeft wel 

significante invloed op de motivatie om te leren. De functiegroep heeft significante invloed op de 

gecontroleerde motivatie om te leren. Het positief beïnvloeden van de werkgerelateerde 

psychologische basisbehoeften van de werknemer zal de autonome motivatie om te leren kunnen 

versterken en de gecontroleerde motivatie kunnen dempen. Het verhogen van de intrinsieke motivatie 

om te leren (als onderdeel van autonome motivatie) zal naar verwachting leiden tot meer natuurlijke 

nieuwsgierigheid, meer verantwoordelijkheid over het leerproces, diepgaandere verwerking van de 

leerstof en betere leerresultaten. 

 

Sleutelwoorden: motivatie om te leren, zelfdeterminatietheorie, werkgerelateerde psychologische 

basisbehoeften, volwassenen, werknemers, autonome motivatie, gecontroleerde motivatie, intrinsieke 

motivatie, motivatieprofielen 
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Summary 

The labour market is influenced by several demographic and technological developments. To cope 

with these developments as an employee, actual competencies are necessary. The motivation to learn 

is an important predictor of the professional development of employees. The purpose of this research 

is to obtain a better understanding of the motivation of employees to learn during their professional 

career and how this motivation can be influenced. The self-determination theory (SDT) claims that by 

nature people are intrinsic motivated to learn, if certain psychological basic needs are met. The 

conceptual model assumes that work-related psychological needs influence the motivation to learn. 

The work-related psychological needs are measured by the Work-related Basic Needs Satisfaction 

Scale (W-BNS). This scale is based on the self-determination theory and is an important predictor for 

employee functioning at work. W-BNS exists of three scales: autonomy, competence and relatedness. 

Relatedness is elaborated in two subscales: relatedness to colleagues and relatedness to the manager. 

Motivation to learn is measured with the Self-Regulation Questionnaire for Learning. The items from 

this questionnaire are originally distracted from the Academic Self-Regulation Scale (ASR). ASR 

exists of four scales: intrinsic motivation and internalized extrinsic motivation, together the 

autonomous motivation scale, and external regulation and internal regulation, together the controlled 

motivation scale. The convenience sample exists of 178 employees. Results from correlational and 

regression analysis show that higher scores on relatedness to colleagues and relatedness to the 

manager are significant predictors for autonomous motivation to learn. Lower scores on autonomy, 

competence and relatedness to colleagues are significant predictors for controlled motivation to learn. 

The employee’s age has no significant influence on the motivation to learn. The educational level has 

significant influence on the motivation to learn. The functional groups have significant influence on 

controlled motivation to learn. The positive reinforcement of the work-related psychological needs 

will increase the autonomous motivation to learn and will decrease the controlled motivation to learn. 

An increase of intrinsic motivation to learn (as part of autonomous motivation) can result in more 

curiosity, more responsibility over the learning process, more thorough processing of the involved 

subject matters and, finally, better learning results. 

 

Keywords: motivation to learn, self-determination theory, work-related psychological needs, adults, 

employees, autonomous motivation, controlled motivation, intrinsic motivation, motivational profiles 
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Inleiding  

De globalisering, robotisering, demografische - en technologische ontwikkelingen hebben impact op 

de arbeidsmarkt en de werkenden. Om te anticiperen op deze ontwikkelingen, wil het kabinet een 

doorbraak realiseren op de Nederlandse arbeidsmarkt op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen 

(LLO). Onder LLO worden de kansen en mogelijkheden bedoeld waardoor een werknemer zich 

voortdurend kan ontwikkelen en competenties kan verbeteren. Daarnaast wil het kabinet een 

leercultuur bewerkstelligen. Deze leercultuur dient te worden gerealiseerd door middel van het 

stimuleren van de eigen regie van mensen, zodat ze zelf keuzes kunnen maken voor de loopbaan en 

het leven. Als onderdeel daarvan zou men leren en ontwikkelen moeten zien als vanzelfsprekendheid; 

het maakt mensen vitaal, flexibel en duurzaam inzetbaar (Koolmees & Van Engelshoven, 2018).  

Koolmees heeft in 2018 een onafhankelijke commissie aangesteld om de werking van de 

huidige arbeidsmarkt te onderzoeken. Deze commissie gaat na in hoeverre de regels die in Nederland 

gelden rondom het verrichten van werk, nu en in de toekomst nog leiden tot de gewenste uitkomsten 

voor werkenden, bedrijven en de samenleving als geheel. Men stelt dat werkenden de noodzakelijke 

vaardigheden en kennis dienen te onderhouden om zichzelf te kunnen redden op een steeds 

veranderende arbeidsmarkt (Commissie Regulering van werk, 2019). Deze ontwikkeling van kennis 

en vaardigheden zien zij niet als vrijblijvend; naast de eigen verantwoordelijkheid van werknemers om 

zichzelf voortdurend professioneel te ontwikkelen, ziet de commissie een rol voor de werkgevers en 

de overheid. Het gaat dan vooral om het bieden van passende (financiële) voorzieningen om het leren 

tijdens de beroepsloopbaan te faciliteren. Naast deze voorzieningen zou ook meer interesse in een 

leven lang leren van werknemers zelf de duurzame inzetbaarheid verbeteren (Van Vuuren, Caniels, & 

Semeijn, 2011). 

Nederland heeft een beroepsbevolking van ruim negen miljoen mensen (CBS, 2020). Een deel 

van deze werknemers heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van opleidingssubsidies en 

scholingsinitiatieven via scholingsfondsen (O&O organisaties). Van deze O&O organisaties, die 

paritair bestuurd worden, werken er 29 sinds 2017 intensief samen als Samenwerkende O&O 

organisaties. Dit samenwerkingsverband vertegenwoordigt daarmee 27% van de beroepsbevolking.  

De samenwerkende O&O organisaties inventariseren best practices en delen ervaringen uit de 

praktijk over het bevorderen van de eigen regie over loopbaan en leven en het in beweging krijgen van 

werkgevers en werknemers (Samenwerkende O&O organisaties, 2018). Vanwege het contact dat 

O&O organisaties hebben met zowel werknemers als werkgevers in de sector, kunnen zij bij uitstek 

maatwerk bieden bij vraagstukken op het gebied van scholing en ontwikkeling (Koolmees & Van 

Engelshoven, 2018). 

Het initiatief van werknemers om te leren verloopt niet zo natuurlijk als werkgevers hopen. 

Bedrijven verwachten dat werknemers zelf initiatief nemen om te leren en de werknemers verwachten 
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dat de werkgever het leren faciliteert en ondersteunt (Hoenderboom, 2016). In de praktijk lijkt hier de 

schoen te wringen. Sommige werknemers leren omdat ze dit zelf graag willen, maar er zijn ook 

werknemers die leren omdat het vereist is vanuit wet – en regelgeving of omdat de werkgever het eist.  

Voor werknemers in de bouwmaterialenhandel zijn er ook verschillende aanleidingen om te 

blijven leren en om te ontwikkelen, bijvoorbeeld om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in 

de bouwregelgeving, de bouwprocessen, duurzaamheid, de energietransitie en de verschillende 

marktscenario’s (Koninklijke Hibin, 2019). Deze ontwikkelingen resulteren in andere klantbehoeften 

en werknemers dienen competenties te verwerven en te onderhouden om deze klantbehoeften te 

achterhalen en erop in te kunnen spelen. Deze analyse van klantbehoeften is daarmee vooral van 

belang voor werknemers die werkzaam zijn in verkoopfuncties. 

De benodigde competenties kunnen ontwikkeld worden door deelname aan branchespecifieke 

opleidingen. De verschillen in motivatie om te leren zijn ook bij de deelname aan de branchespecifieke 

opleidingen merkbaar. Sommige deelnemers nemen deel omdat de werkgever hen gestuurd heeft, 

maar er zijn ook deelnemers die zichzelf hebben opgegeven omdat ze graag meer willen weten over 

bepaalde onderwerpen. Deze verschillen in motivatie hebben impact op de docent, op het 

groepsproces en op het gewenste leerresultaat. 

De uitdagingen rondom leermotivatie beperken zich niet alleen tot de bouwmaterialenhandel. 

Het thema studiemotivatie speelt in veel LLO-contexten en is een internationaal thema waarbij wordt 

geprobeerd wordt inzicht te verwerven in de kwantiteit en kwaliteit van motivatie om te leren. 

Er is onderzoek gedaan naar de motivatie om te leren van kinderen en adolescenten (Sierens & 

Vansteenkiste, 2009) en van studenten aan een universiteit (Goldman, Goodboy, & Weber, 2017), 

maar er is nog niet veel onderzoek gedaan naar de motivatie van werknemers om te leren (De Lange, 

et al., 2005). Werknemers begeven zich in een andere levensfase dan leerlingen in het initiële 

onderwijs, doen meestal vrijwillig mee aan opleidingsprogramma’s, werken en leren tegelijk en 

combineren daarnaast nog andere (zorg) taken (Rothes, Lemos, & Gonçalves, 2017). Gezien het 

belang dat overheid, O&O organisaties en werkgevers hechten aan het leven lang leren en ontwikkelen 

van werkenden, is inzicht in de motivatie om te leren essentieel.  

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de motivatie van werknemers om 

gedurende de loopbaan te (blijven) leren en hoe deze motivatie om te leren beïnvloed kan worden. 

Dergelijk onderzoek is een interessante en noodzakelijke uitbreiding van het wetenschappelijke 

spectrum en er zijn redenen om aan te nemen dat de motivatie om te leren anders ligt bij werknemers 

dan bij leerlingen en studenten in het initiële onderwijs. 
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Motivatie en psychologische basisbehoeften 

Er wordt veel waarde gehecht aan motivatie omdat mensen hiermee in beweging komen op 

verschillende terreinen, zoals onderwijs, arbeidsmarkt, religies en gezondheid (Ryan & Deci, 2000). 

De zelfdeterminatietheorie (Self-Determination Theory, SDT) voorziet in een gedifferentieerde 

benadering van motivatie en gaat ervan uit dat mensen van nature intrinsiek gemotiveerd zijn om te 

leren, mits er aan een aantal psychologische basisbehoeften wordt voldaan (Ryan & Deci, 2000). Deze 

psychologische basisbehoeften zijn essentieel voor het welbevinden en voor de persoonlijke 

ontwikkeling van mensen (Katz & Assor, 2007; Ryan & Deci, 2000; Van den Broeck, Vansteenkiste, 

De Witte, Soenens, & Lens, 2010). Het gaat dan om de behoefte aan autonomie, competentie en 

verbinding met anderen. Autonomie verwijst naar de wil en keuze van acties en doelen als deze 

voortkomen uit zichzelf en afwezig zijn van externe sturing (Katz & Assor, 2007). Men handelt dan 

met een gevoel van wilskracht (Gagné & Deci, 2005). De behoefte aan competentie is het vertrouwen 

dat men heeft in het eigen kunnen (bekwaamheid) om de interacties met de omgeving het hoofd te 

kunnen bieden (Katz & Assor, 2007). Tot slot verwijst verbinding met anderen naar de behoefte om 

zich nauw verbonden te voelen met andere mensen; om van anderen te houden en voor ze te zorgen en 

dat ook terug te ontvangen (Deci & Ryan, 2000).  

De bron van menselijke motivatie kan voor elk individu verschillend zijn. SDT onderscheidt 

verschillende soorten motivatie die van invloed zijn op leren, presteren, ervaren en welbevinden (Ryan 

& Deci, 2000). Het gaat dan om intrinsieke motivatie (authentiek en vanuit het individu) en 

extrinsieke motivatie (van buitenaf opgelegd). 

Ook al zijn mensen van nature intrinsiek gemotiveerd, deze vorm van motivatie dient 

onderhouden en versterkt te worden door ondersteunende condities zoals bijvoorbeeld veiligheid en 

verbinding met anderen. Als deze condities ontbreken neemt ook de intrinsieke motivatie af. Met 

andere woorden, als de context waarin een individu opereert beantwoordt aan de psychologische 

basisbehoeften, dan zal deze het verwachte (leer)gedrag en gewenste ontwikkeling laten zien (Van den 

Broeck, Ferris, Chang, & Rosen, 2016). Intrinsieke motivatie wordt dan gezien als het resultaat van de 

tevredenheid op het gebied van de psychologische basisbehoeften (Goldman et al., 2017).  

Bovenmatige controle, gebrek aan uitdaging en aan verbinding met anderen leidt tot het nemen 

van minder initiatief en verantwoordelijkheid en dus ook tot vermindering van intrinsieke motivatie 

(Ryan & Deci, 2000). Een betrokken leidinggevende kan een stimulerende en steunende rol vervullen 

als deze merkt dat de motivatie om te leren vermindert (Sanders, Kraan, & Boermans, 2018). 

Motivatie om te leren 

Vanuit de algemene kenmerken van de zelfdeterminatietheorie wordt nu ingezoomd op de motivatie 

om te leren. Motivatie om te leren kan worden gezien als proces waarin activiteiten worden geïnitieerd 
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om doelen te realiseren. Er zijn meerdere theorieën ontwikkeld over de motivatie om te leren. Cook en 

Artino (2016) onderzochten vijf hedendaagse motivatietheorieën die van invloed zijn op leren: de 

verwachtingstheorie, de attributietheorie, de sociaalcognitieve theorie, de doelgeoriënteerde theorie en 

de zelfdeterminatietheorie. Inzicht in deze verschillende theorieën levert een beter begrip van de 

motivatie om te leren op en wat deze motivatie beïnvloedt. 

De verwachtingstheorie identificeert twee factoren die gedrag beïnvloeden, het vertrouwen dat 

men heeft in het behalen van succes als men iets probeert te leren en de mate waarin het geleerde van 

persoonlijk belang is. De attributietheorie concentreert zich op de causale bijdragen die lerenden 

leveren om de resultaten van activiteiten te verklaren. Zelfsturing en zelfwerkzaamheid worden in de 

sociaalcognitieve theorie als belangrijkste vliegwielen gezien voor de motivatie om te leren. De 

doelgeoriënteerde theorie gaat ervan uit dat mensen actief in actie komen als ze het gevoel hebben dat 

ze nog niet alles over een vakgebied weten of beter in het vakgebied willen zijn als anderen. Tot slot 

stelt de zelfdeterminatietheorie dat de beste leerresultaten bereikt worden als de motivatie om te leren 

voortkomt uit intrinsieke interesses of extrinsieke waarden die men heeft omarmd. Het vervullen van 

de psychologische basisbehoeften stimuleert dergelijke motivatie om te leren (Cook & Artino Jr, 

2016). 

De beide onderzoekers constateren dat deze vijf theorieën conceptuele verwarring kunnen 

veroorzaken omdat men verschillende woorden gebruikt voor hetzelfde concept en hetzelfde woord 

gebruikt voor verschillende concepten. Zij adviseren om zorgvuldig om te gaan met de 

operationalisatie en meting van de verschillende motivationele variabelen. Terugkerende thema’s van 

deze theorieën zijn bekwaamheid, waarde van de leeractiviteit, persoonlijk belang en interactie tussen 

het individu en de leercontext (Cook & Artino Jr, 2016). Deze thema’s zijn in het ontwerp van dit 

onderzoek verwerkt. 

Motivatie om te leren op het werk 

De thema’s uit de verschillende motivatietheorieën bieden aanknopingspunten om de motivatie om te 

leren van werknemers verder uit te werken. Als het om leren tijdens de loopbaan gaat, blijken 

meerdere factoren een rol te spelen in de motivatie van werknemers om te leren. Het gaat dan om de 

leeftijd van een werknemer en het opleidingsniveau (Chang & Lin, 2011), het geslacht (Rothes et al., 

2017), de leervormen (De Lange et al., 2005; Gegenfurtner & Vauras, 2012), de toepasbaarheid van 

het geleerde en het toekomstperspectief (De Lange et al., 2005).  

De uitgevoerde onderzoeken bieden verschillende inzichten. In het onderzoek van Chang en Lin 

(2011) wordt geconcludeerd dat werknemers die ouder en laagopgeleid zijn, minder gemotiveerd zijn 

om te leren. Leeftijd blijkt echter geen rol te spelen in de motivatie om te leren als werknemers 

mogelijkheden zien voor de toekomstige werkuitoefening. Als deze mogelijkheden er niet zijn, dan 
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hebben werknemers minder vertrouwen om te leren en waarderen zij professionele ontwikkeling 

minder (Kochoian, Raemdonck, Frenay, & Zacher, 2017). Werknemers die tegen de 

pensioengerechtigde leeftijd aanzitten, geloven dat ze minder in staat zijn om te leren. Toch blijkt dat 

leeftijd juist geen significant effect heeft op de motivatie om te leren (Gegenfurtner & Vauras, 2012). 

Het ontwerpen van een uitdagende werkomgeving heeft dat wel en is, ongeacht de leeftijd van de 

werknemer, belangrijk in het ontwikkelen van de motivatie om te leren (De Lange et al., 2005).  

Het vertrouwen dat een werknemer door scholing succesvol competenties kan ontwikkelen heeft 

invloed op de motivatie om te leren en de scholingsintentie. Positieve leerervaringen hangen samen 

met het vertrouwen dat men scholing tot een goed einde kan brengen. Ook de stimulans en 

ondersteuning van de leidinggevende dragen hier aan bij (Sanders et al., 2018). 

Motivatie om te leren kan niet louter worden uitgelegd als een individueel concept, maar maakt 

deel uit van een grotere sociale context (Cook & Artino Jr, 2016). De motivatie om te leren gedurende 

de loopbaan is een belangrijke voorspeller van de betrokkenheid van werknemers in de professionele 

ontwikkeling. 

Intrinsieke - en extrinsieke motivatie 

Motivatie is volgens de zelfdeterminatietheorie in te delen in twee perspectieven: intrinsieke – en 

extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie komt vanuit een individu zelf, daar waar extrinsieke 

motivatie door invloeden van buitenaf wordt ingegeven. In de onderwijscontext krijgt intrinsieke 

motivatie meer waardering omdat een individu vanuit zichzelf leeractiviteiten onderneemt en meer 

plezier beleeft aan studieactiviteiten. Bij extrinsieke motivatie kun je bijvoorbeeld denken aan een 

student die niet vanuit zichzelf geïnteresseerd is in de leerstof maar die leren gebruikt om een ander 

doel te bereiken (Sierens & Vansteenkiste, 2009).  

 

 Gecontroleerde - of verplichtende motivatie Autonome - of welwillende motivatie 

Soort motivatie 
Externe verplichting 

(Extrinsiek) 

Interne verplichting 

(Extrinsiek) 

Persoonlijk belang 

(Extrinsiek) 

Passie  

(Intrinsiek) 

Motivationele 

drijfveer 

Verwachtingen, 

beloningen, straf 

Schuld, schaamte, 

angst, stress 

Persoonlijke waarde, 

relevantie, zinvolheid 

Plezier, interesse, 

geboeidheid 

Gevoelens 
Stress, druk, 

verplichting 

Stress, druk, 

verplichting 

Welwillendheid, 

vrijheid 

Welwillendheid, 

vrijheid 

Figuur 1. Schematisch overzicht van de verschillende soorten motivatie volgens de zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci 

(2000) aangepast door Sierens en Vansteenkiste (2009). 
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Ryan en Deci (2000) onderscheiden ook intrinsieke – en extrinsieke motivatie (Figuur 1), maar 

voegen daar nog een extra dimensie aan toe. Zo wordt extrinsieke motivatie onderverdeeld in externe 

verplichting, interne verplichting en persoonlijk belang (Ryan & Deci, 2000). Intrinsieke motivatie 

wordt gezien als passie (Sierens & Vansteenkiste, 2009).  

De dimensie externe verplichting wordt gezien als meeste gecontroleerde vorm van motivatie. 

Er wordt gestudeerd omdat een ander dit eist. De interne verplichting wordt gevoeld als een leerling 

zichzelf onder druk zet. Bij de dimensie persoonlijk belang is een leerling misschien niet helemaal 

geïnteresseerd in de leerstof maar deze studeert dan omdat de relevantie wordt ingezien of omdat deze 

hiermee een persoonlijk doel vervult. 

Sierens en Vansteenkiste (2009) zien de gecontroleerde - of verplichtende motivatie niet als een 

ideale uitgangsituatie in het onderwijs. Bij deze vorm van motivatie studeert men bijvoorbeeld om 

straf te vermijden, beloningen te krijgen of om aan verwachtingen van anderen te voldoen. Ook kan er 

gestudeerd worden vanuit schuld, schaamte, angst en stress. Bij autonome - en welwillende motivatie 

ervaren studenten keuzevrijheid als het om studeren gaat (Sierens & Vansteenkiste, 2009). Het kan dus 

interessant zijn om de kwaliteit van de motivatie om te leren in kaart te brengen. 

Uit onderzoek blijkt dat autonome, welwillende motivatie gerelateerd is aan een beter 

psychologisch welzijn, betere leerresultaten en meer zelfstandig leren. Gecontroleerde, verplichtende 

motivatie is een voorspeller voor de mate van zelfstandig leren, faalangst, concentratie, toetsangst, 

minder diepgaande verwerkingsstrategieën, uitstelgedrag, uitval en lagere resultaten (Vansteenkiste, 

Sierens, Soenens, Luyckx, & Lens, 2009). 

Motivatieprofielen 

Op basis van twee steekproeven in het voortgezet – en hoger onderwijs blijkt dat er vier combinaties 

van autonome - en gecontroleerde motivatie om te leren te onderscheiden zijn; de zogenaamde 

motivatieprofielen (Figuur 2).  
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 Autonome motivatie om te leren 

 Hoog Laag 

Hoog Kwantitatief sterk gemotiveerde leerlingen Kwalitatief slecht gemotiveerde leerlingen 

Laag Kwalitatief goed gemotiveerde leerlingen Kwantitatief weinig gemotiveerde leerlingen 

Figuur 2. Overzicht van motivatieprofielen (Sierens & Vansteenkiste, 2009). 

 

De kwalitatief goed gemotiveerde leerlingen studeren omdat ze dit zelf willen. Ze voelen 

zichzelf verantwoordelijk voor het leerproces, in tegenstelling tot de kwalitatief slecht gemotiveerde 
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leerlingen die geen keuzevrijheid en geen druk om te leren ervaren. Deze groep studeert omdat het 

moet. In de kwantitatief sterk gemotiveerde groep kunnen leerlingen zitten met een zogenaamde 

dubbele oriëntatie: ze kunnen enerzijds leren omdat ze zich verplicht voelen en anderzijds omdat ze er 

zelf voor kiezen (Sierens & Vansteenkiste, 2009). 

Tegenover deze groep staan de kwantitatief weinig gemotiveerde leerlingen. Deze groep ervaart 

geen keuzevrijheid maar ook geen druk bij het leren. Slechts 20% van de respondenten uit de twee 

genoemde steekproeven behoort bij de kwalitatief gemotiveerde groep. De kenmerken van de 

leerlingen per motivatieprofiel zijn uitgewerkt in figuur 3.  
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Voelen zichzelf 

verantwoordelijke voor 

leerproces; 

Goede planning leerproces; 

Studeren op rustige plaats; 

Doorzettingsvermogen; 

Natuurlijke 

nieuwsgierigheid; 

Ervaren keuzevrijheid; 

Diepgaand begrip van 

leerstof; 

Goede studieresultaten. 

Leren soms vrijwillig en 

soms onder druk; 

Studeren grondig; 

Sturen leerproces; 

Geven minder snel op; 

Ervaren prestatiedruk; 

Soms uitstelgedrag; 

Redelijke studieresultaten. 

Ervaren geen druk; 

Ervaren geen keuzevrijheid; 

Geen interesse; 

Geen begrip leerstof; 

Uitstelgedrag; 

Onverschillig; 

Matige studieresultaten. 

Sturen het eigen leerproces 

niet; 

Moeten veel aangespoord 

worden; 

Studeren is vervelend; 

Ervaren stress en druk; 

Ervaren geen keuzevrijheid; 

Uitstelgedrag; 

Oppervlakkig begrip van 

leerstof; 

Kans op spieken; 

Slechte studieresultaten. 

Figuur 3. Kenmerken per motivatieprofiel (Sierens & Vansteenkiste, 2009). 

 

Rothes, Lemos en Gonçalves (2017) hebben onderzoek gedaan naar motivatieprofielen van 

volwassenen en maken daarbij onderscheid tussen traditionele lerenden (jonger dan 25 jaar) en niet 

traditionele lerenden (25 jaar en ouder). Niet traditionele lerenden zijn ook in te delen in vier groepen 

met elk een eigen motivatieprofiel (Figuur 2). De groep met hoge scores op autonome motivatie laten 

betere leerresultaten zien (Rothes et al., 2017). Er zijn ook aanwijzingen dat hogere scores op 

intrinsieke motivatie leiden tot betere en diepgaandere verwerking van lesstof (Nùñez & León, 2016). 

Versterken autonome motivatie 

De zelfdeterminatietheorie gaat ervan uit dat studiebegeleiders autonome motivatie kunnen bevorderen 

door een leeromgeving in te richten die rekening houdt met de psychologische basisbehoeften (Deci & 

Ryan, 2000). Door op deze wijze een leeromgeving in te richten zal een student zich beter voelen en 

betere resultaten behalen. Men dient dan rekening te houden met keuzevrijheid, structuur en 

betrokkenheid (Sierens & Vansteenkiste, 2009). 
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Keuzevrijheid is vooral motiverend als de mogelijkheden passen bij de interesses en doelen van 

studenten (autonomie versterkend), als de keuze overzichtelijk en niet te complex is (bekwaamheid 

versterkend) en als ze passen bij de normen en waarden van de student (versterkend voor verbinding 

met anderen) (Katz & Assor, 2007). Structuur kenmerkt zich door duidelijke doelstellingen, 

begeleiding en regelmatige feedback. Een warme en oprecht geïnteresseerde houding richting de 

lerende versterkt het gevoel van betrokkenheid.  

De taal die in de bovengenoemde leeromgeving wordt gehanteerd dient gericht te zijn op 

kunnen en willen (autonomie versterkend) in plaats van op moeten en verwachten (controlerend) 

(Sierens & Vansteenkiste, 2009).  

Ook voor werkenden is het versterken van de autonome motivatie om te leren van belang bij het 

up to date houden en ontwikkelen van de noodzakelijke competenties. Hoe meer er namelijk onder 

druk en onder verwachtingen wordt geleerd, des te sneller is een werknemer afgeleid en des te minder 

de gewenste kennis, vaardigheden en gedrag beklijven (Vansteenkiste, Sierens, Soenens, & Lens, 

2007). Autonome motivatie om te leren zal energie bij de werknemer vrijmaken omdat deze het gevoel 

heeft zichzelf uit vrije wil te kunnen ontwikkelen en ontplooien. Het leren is daarmee persoonlijk van 

waarde voor de werknemer (Rothes et al., 2017). Ook zal de transfer van het geleerde en het toepassen 

ervan in nieuwe situaties beter verlopen. Autonome motivatie om te leren en de bevordering hiervan is 

cruciaal als het gaat om het duurzaam ontwikkelen van werknemers gedurende de loopbaan. 

Werknemers met een hoger opleidingsniveau scoren hoger op autonome motivatie om te leren 

dan werknemers met een lager opleidingsniveau. De werknemers met een lager opleidingsniveau 

nemen deel aan opleidingen omdat een werkgever dit van hen vraagt of omdat ze anders het risico 

lopen een functie niet meer te kunnen uitoefenen. Dit type werknemer laat dan vergelijkbare scores 

zien op zowel autonome - als op gecontroleerde motivatie (Rothes et al., 2017). 

Vraagstellingen en hypothesen 

Het is voor werkgevers en opleidingsorganisaties van groot belang om inzicht te krijgen in de 

motivatie van werknemers om te leren. Motivatie speelt immers een belangrijke rol bij de 

ontwikkeling en het onderhoud van de benodigde competenties van werknemers. Dit inzicht is ook 

van belang voor de gewenste doorbraak die het kabinet en de samenwerkende O&O organisaties 

willen realiseren op het gebied van eigen regie en leercultuur. Werknemers met hogere scores op 

autonome motivatie om te leren voelen zichzelf meer verantwoordelijk voor het eigen leerproces, zijn 

van nature meestal nieuwsgierig en laten een diepgaander begrip van de leerstof zien. Het is daarom 

belangrijk om te achterhalen hoe deze motivatie om te leren beïnvloed wordt.  

De centrale vraag voor dit onderzoek luidt: Wat is de relatie tussen werkgerelateerde 

psychologische basisbehoeften en de motivatie van werknemers om te leren?  
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Deze centrale vraag wordt door middel van twee deelvragen uitgewerkt, waarbij de tweede 

deelvraag een meer exploratief karakter heeft. Deze deelvragen zijn: 

1. Welke rol spelen de werkgerelateerde psychologische basisbehoeften autonomie, competentie en 

verbondenheid bij de motivatie om te leren? (Hypothese 1 en 2) 

2. Welke rol spelen leeftijd, opleidingsniveau en functiegroep bij de motivatie om te leren? 

(Hypothese 3, 4 en 5) 

Om de centrale vraag en de deelvragen te beantwoorden worden de volgende hypothesen 

geformuleerd: 

Hypothese 1 (H1) Er is een positieve samenhang tussen psychologische basisbehoeften en 

autonome motivatie om te leren. Op grond van het theoretisch kader wordt verwacht dat hoe beter de 

psychologische basisbehoeften zijn bevredigd, des te hoger op autonome motivatie wordt 

gerapporteerd. 

Hypothese 2 (H2) Er is een negatieve samenhang tussen de bevrediging van psychologische 

basisbehoeften en gecontroleerde motivatie. De verwachting is dat hoe lager wordt gescoord op de 

psychologische basisbehoeften, des te hoger op gecontroleerde motivatie wordt gerapporteerd. 

Hypothese 3 (H3) Er is een negatieve samenhang tussen leeftijd en de autonome motivatie om 

te leren. Hoe hoger de leeftijd, hoe lager de motivatie om te leren. Over de invloed van leeftijd op de 

motivatie om te leren worden verschillende inzichten gerapporteerd. Via het toetsen van deze 

hypothese kan hier ook in dit onderzoek een uitspraak over gedaan worden.  

Hypothese 4 (H4) Hoe hoger de vooropleiding van een werknemer, hoe hoger de scores van 

autonome motivatie om te leren. Over de invloed van het niveau van de vooropleiding op de motivatie 

om te leren is nog niet zoveel bekend. Door deze hypothese te toetsen kan hierover inzicht verkregen 

worden. 

Hypothese 5 (H5) Werknemers met de functiegroep verkoop laten hogere gemiddelde scores op 

autonome motivatie om te leren zien en lagere gemiddelde scores op gecontroleerde motivatie om te 

leren zien dan de overige functiegroepen. Werknemers met deze functiegroep staan direct in contact 

met klanten en zullen daarom steeds op de hoogte moeten blijven van ontwikkelingen in de markt. 

Door deze hypothese te toetsen kan worden gekeken of deze functiegroep inderdaad andere scores laat 

zien. 

Methode 

Ontwerp  

Om de vragen in dit onderzoek te beantwoorden is een verklarend, correlationeel ontwerp toegepast 

(Creswell, 2014, p. 366). Dit ontwerp kenmerkt zich door te onderzoeken in hoeverre en in welke mate 
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variabelen met elkaar samenhangen. Deze samenhang vertaalt zich in negatieve samenhang met een 

dempend effect of positieve samenhang met een versterkend effect.  

De variabelen in dit onderzoek zijn Werkgerelateerde Psychologische Basisbehoeften en de 

Motivatie om te Leren. Werkgerelateerde Psychologische Basisbehoeften zijn volgens de 

zelfdeterminatietheorie uitgewerkt in de aspecten autonomie, competentie, verbondenheid met 

collega’s en verbondenheid met de leidinggevende.  

De variabele Motivatie om te Leren is onderverdeeld in de aspecten autonome motivatie 

(intrinsieke motivatie en persoonlijk belang) en gecontroleerde motivatie (externe verplichting en 

interne verplichting).  

De volgende controlevariabelen zijn gebruikt: geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en functie. 

 

 

Figuur 4. Conceptueel model: de mate van bevrediging van de werkgerelateerde psychologische basisbehoeften beïnvloeden 

de motivatie om te leren. Hogere scores op de basisbehoeften versterken autonome motivatie en dempen gecontroleerde 

motivatie om te leren (Model A). Lagere scores op de basisbehoeften dempen autonome motivatie en versterken 

gecontroleerde motivatie om te leren (Model B). 

 

Het conceptuele model (Figuur 4) gaat ervan uit dat hogere scores op de werkgerelateerde 

psychologische basisbehoeften een versterkend effect hebben op de autonome motivatie om te leren 

(Model A) en dat lagere scores op de werkgerelateerde psychologische basisbehoeften een dempend 

effect hebben op de autonome motivatie om te leren (Model B).  
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Onderzoeksgroep  

De deelnemers aan dit onderzoek zijn 178 werknemers (141 mannen, 79%, 37 vrouwen, 21%) die 

werkzaam zijn in de bouwmaterialenhandel in Nederland. De leeftijd van de deelnemers loopt van 19 

tot en met 61 jaar (M = 38,43, SD = 10,72) en de meesten hebben een mbo-opleidingsniveau (Tabel 1).  

Meer dan de helft van de deelnemers heeft een functie in de functiegroep verkoop (n = 95). 

Daarna volgt de functiegroep leiding (n = 44), de functiegroep staf en facilitair (n = 16), de 

functiegroep logistiek (n = 13) en de functiegroep administratie en secretariaat (n = 10) (Koninklijke 

Hibin, 2020).  

Voor de steekproef is gebruik gemaakt van convenience sampling. Het doel was om zoveel 

mogelijk werknemers te laten deelnemen, zodat een betrouwbare uitspraak gedaan kan worden als het 

gaat over de motivatie om te leren (Creswell, 2014, p. 407).  

De vragenlijst is per mail verspreid onder 1.049 werknemers en van 116 potentiele 

respondenten kwam een onbestelbaar melding. Van de resterende 933 respondenten reageerden 97 

deelnemers (10,4%) op de eerste oproep. Na een week is een herinneringsmail verzonden. Dit leverde 

nog eens 116 (12,4%) respondenten op. Hiermee komt het totaal op 213 respondenten (22,8%). Na het 

verwijderen van onvolledige vragenlijsten bleven 178 respondenten (19,1%) over; de 

steekproefgrootte is op deze wijze voldoende voor de statische toetsing. Deze uitspraak is gebaseerd 

op de berekening met G*Power (versie 3.1.9.4), waarbij een steekproefgrootte van 111 respondenten 

nodig is om de verschillende variabelen met elkaar te kunnen relateren (Creswell, 2014, p. 164).  

Er zijn 98 respondenten die het mailadres hebben achtergelaten om na afloop van het onderzoek 

een samenvatting te ontvangen. 

Materialen  

Om de samenhang tussen variabelen te onderzoeken en de vraagstelling in dit onderzoek te 

beantwoorden, zijn verschillende instrumenten gebruikt.  

Werkgerelateerde psychologische basisbehoeften. Deze variabele is gemeten met de 

gevalideerde Werkgerelateerde Basisbehoeften Schaal (Work-related Basic Needs Satisfaction Scale, 

W-BNS). Deze schaal (bijlage 1) is gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie en is een belangrijke 

voorspeller van het functioneren van mensen op het werk. W-BNS meet de bevrediging van de 

verschillende psychologische basisbehoeften specifiek in een werkomgeving en bestaat uit drie 

aspecten: autonomie (AUT, 6 items), competentie (COM, 6 items) en verbondenheid (VERC, 6 items) 

(Van den Broeck et al., 2010).  De corresponderende auteur Van den Broeck heeft per mail de 

gebruikte Nederlandse (België) versie van de vragenlijst in het onderzoeksartikel “Capturing 

Autonomy, Competence, and Relatedness at work: Construction and Initial Validation of the Work-

related Basic Need Satisfaction scale (2010)” toegezonden. Voorwaarde voor het gebruik van deze 
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vragenlijst is toezending van de ruwe, geanonimiseerde data met geslacht en leeftijd na afloop van het 

onderzoek.  

De betrouwbaarheid van de schalen van de W-BNS in dit onderzoek is voldoende te noemen: 

autonomie, α = .74, competentie, α = .76 en verbondenheid, α = .80. De schaalbetrouwbaarheid ligt 

daarmee iets lager dan de oorspronkelijke validatie, respectievelijk α = .81, α = .85 en α = .82 (Van 

den Broeck et al., 2010). 

De vragenlijst bestaat uit 18 uitspraken die betrekking hebben op de psychologische 

basisbehoeften op het werk. De uitspraken kunnen beantwoord worden met een vijfpunt Likert schaal 

(1 = geheel mee oneens, 2 = enigszins mee oneens, 3 = neutraal, 4 = enigszins mee eens, 5 = geheel 

mee eens). Voorbeelden van uitspraken zijn: “Mijn taken op het werk stemmen overeen met wat ik 

graag wil doen (AUT)”, “Ik voel me bekwaam in mijn werk (COM)” en “Ik voel me een deel van een 

groep op het werk (VERC)”. Omdat het onderzoek onder Nederlandse werknemers wordt uitgevoerd, 

zijn daar waar nodig specifieke Nederlands-Belgische woorden vervangen voor de gebruikelijke 

termen in Nederland. Een voorbeeld hiervan is de uitspraak “Ik heb het gevoel dat ik mezelf kan zijn 

in mijn job”, deze is aangepast naar de uitspraak “Ik heb het gevoel dat ik mezelf kan zijn tijdens mijn 

werk”.  

De schaal verbondenheid van de W-BNS gaat vooral in op de relatie met anderen (collega’s). 

Omdat uit het theoretisch kader blijkt dat de rol van de leidinggevende ook belangrijk is als het gaat 

om de motivatie om leren, wordt de vragenlijst aangevuld met 4 uitspraken over de verbondenheid met 

de leidinggevende (bijlage 1). De basis voor deze uitspraken is afkomstig van de Student 

Psychological Needs Scale (SPNS) waarin de verbinding met de docent is gemeten (Goldman et al., 

2017).  

De betrouwbaarheid van de schaal is voldoende, α = .79. De uitspraken kunnen beantwoord 

worden met een vijfpunt Likert schaal (1 = geheel mee oneens, 2 = enigszins mee oneens, 3 = neutraal, 

4 = enigszins mee eens, 5 = geheel mee eens). Een voorbeeld van een uitspraak is: “Ik voel me 

verbonden met mijn leidinggevende (VERL)”.  

Motivatie om te leren. Deze variabele is gemeten met de Zelf-regulatie Vragenlijst – Leren 

(Vansteenkiste, 2016). Deze vragenlijst (bijlage 2) is een aangepaste versie van de oorspronkelijke 

Academic Self-Regulation Scale (ASR) door Ryan en Connell (1989) en bestaat uit 24 items en vier 

subschalen: intrinsieke motivatie (IM, 4 items), persoonlijk belang (PB, 4 items), externe verplichting 

(EV, 4 items) en interne verplichting (IV, 4 items) (Ryan & Connell, 1989; Vansteenkiste et al., 2009). 

Intrinsieke motivatie en persoonlijk belang vormen samen de samengestelde schaal autonome 

motivatie en interne - en externe verplichting vormen samen de samengestelde schaal gecontroleerde 

motivatie. 
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De schalen zijn voldoende betrouwbaar, dit blijkt uit de verschillende Cronbach’s alphas: 

intrinsieke motivatie, α = .91, persoonlijk belang, α = .84, externe verplichting, α = .82 en interne 

verplichting, α = .85. De samengestelde schalen rapporteren ook betrouwbare scores: autonome 

motivatie, α = .92 en gecontroleerde motivatie, α = .83. Deze alpha’s liggen hiermee hoger dan de 

oorspronkelijke validatie van de Zelf-regulatie vragenlijst - Leren, respectievelijk α = .89, α = .79, α = 

.77, α = .69, α = .87 en α = .72 (Vansteenkiste et al., 2009). 

De inleidende vraag bij de ASR-vragenlijst is: “Waarom leer je? Ik ben gemotiveerd om 

opleidingen te volgen omdat …”.  Vervolgens kunnen de 24 items worden beantwoord met een 

vijfpunt Likert schaal (1 = geheel mee oneens, 2 = enigszins mee oneens, 3 = neutraal, 4 = enigszins 

mee eens, 5 = geheel mee eens). 

Voorbeelden van items zijn: “Ik leren boeiend vind (IM)”, “Ik leren persoonlijk heel waardevol 

vind (PB)”, “Anderen (werkgever, familie, etc.) me hiertoe verplichten (EV)” en “Ik wil dat anderen 

denken dat ik verstandig ben (IV)”. 

De voornoemde instrumenten zijn samengevoegd in één online vragenlijst. 

Procedure  

De respondenten voor dit onderzoek zijn geworven door middel van convenience sampling. De 

deelnemers hebben per mail de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek ontvangen. In deze 

mail is de link naar de online vragenlijst over werkgerelateerde psychologische basisbehoeften en de 

motivatie om te leren opgenomen. Onderdeel van de uitnodigingsmail was een Letter of Consent en de 

vragenlijst bevatte invulinstructies. Respondenten konden ten alle tijden besluiten om wel of niet mee 

te doen aan het onderzoek of tussentijds met de vragenlijst stoppen. De deelnemers ontvangen de 

samenvatting van het onderzoek als zij na het invullen van de vragenlijst een naam en een mailadres 

hebben ingevuld op het daarvoor bestemde invoerveld. De respondenten mochten echter ook anoniem 

deelnemen. 

Een week nadat de eerste mail met de link naar de vragenlijst werd verzonden, is het aantal 

respondenten bekeken. Dit bleek met 97 deelnemers nog onvoldoende voor de gewenste 

steekproefgrootte en er is vervolgens een herinneringsmail verzonden. Aan deze mail is de verwachte 

invultijd van de vragenlijst van vijf minuten (gemiddelde invultijd eerste groep) toegevoegd. Dit 

leverde nog eens 116 reacties op. Na het verwijderen van onvolledige vragenlijsten bleven 178 

respondenten over voor de statische toetsing. 

Analyse  

Om de centrale vraag en de deelvragen te beantwoorden en de hypothesen te toetsen zijn verschillende 

statistische analyses met behulp van SPSS (versie 26.0) uitgevoerd. Zo is er gebruik gemaakt van 
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beschrijvende statistiek om een algemeen beeld te krijgen van de respondenten en van de verschillende 

controlevariabelen zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en huidige functie (Tabel 1).  

In totaal hebben 213 respondenten de vragenlijst ingevuld. Drie daarvan hebben geen 

toestemming gegeven voor deelname aan het onderzoek. De onvolledige vragenlijsten (n = 32) zijn 

verwijderd en zo blijven er in totaal 178 volledige vragenlijsten over voor verdere analyse. 

De omgedraaide items, herkenbaar in de vragenlijsten door (R), zijn omgerekend. Daarnaast 

zijn mogelijke uitbijters onderzocht. Er zijn 34 respondenten die op een item meer dan drie 

standaarddeviaties van het gemiddelde scoren en 48 respondenten die met twee standaarddeviaties van 

het gemiddelde op een item scoren. Van deze respondenten zijn er 6 respondenten die 4 of 5 keer 

afwijkend scoren. De analyses zonder deze potentiele uitbijters oefenen echter geen onevenredige 

invloed uit op de belangrijkste statische analyses (Peters & Pat-El, 2019). Er zijn daarom geen 

respondenten uitgesloten voor verdere analyses. 

Om per leeftijdsgroep de gemiddelde scores op autonome - en gecontroleerde motivatie te 

kunnen bepalen en deze ook met ander onderzoek te kunnen vergelijken, zijn de respondenten 

ingedeeld in drie leeftijdsgroepen: werknemers jonger dan 35 jaar, werknemers van 35 tot en met 50 

jaar en werknemers ouder dan 50 jaar (De Lange et al., 2005; Kochoian et al., 2017). 

Om per functiegroep de gemiddelde scores op autonome - en gecontroleerde motivatie te 

kunnen vaststellen en te kunnen vergelijken, zijn de respondenten ingedeeld in vijf functiegroepen: 1) 

staf en facilitair, 2) logistiek en magazijn, 3) administratie en secretariaat, 4) verkoop en 5) leiding 

(Koninklijke Hibin, 2020). 

Itemanalyses zijn toegepast om de betrouwbaarheid van de verschillende items vast te stellen. 

Hierbij is extra gelet op items met een gecorrigeerde totaal correlatie < .20 in verband met 

betrouwbaarheid en items met een gecorrigeerde totaal correlatie > .90 in verband met 

multicollineariteit (Field, 2013, p. 694). 

Principale factoranalyses zijn gebruikt om de structuur en betrouwbaarheid van de verschillende 

(sub)schalen vast te stellen (Field, 2013, p. 666). Hierbij is per (sub)schaal de Cronbach’s alpha 

gerapporteerd. Een waarde van .70 of hoger wordt meestal als acceptabel gezien in schalen met 

psychologische items (Field, 2013, p. 709). Items met een factorlading < .35 zijn verder onderzocht. 

De scores van de items per schaal zijn samengevoegd en de gemiddelde scores per (sub) schaal zijn 

berekend (Tabel 2). 

De relatie tussen variabelen is onderzocht door middel van correlatie - en regressieanalyses. 

Deze relatie is in een correlatiematrix gepresenteerd (Tabel 2); hierin zijn de kracht en richting van de 

correlatie opgenomen (Creswell, 2014, p. 366).  

Het verschil tussen groepen en variabelen zijn onderzocht door middel van variantieanalyses en 

post hoc toetsen. 
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De indeling van de respondenten in de vier motivatieprofielen (Figuur 2), is onderzocht door 

middel van een K-means clusteranalyse. Met deze methode kunnen respondenten snel geclusterd 

worden in een aantal vooraf te verwachten clusters. Om deze clusteranalyse uit te kunnen voeren zijn 

van de items en de schalen uit de Zelf-regulatie vragenlijst – Leren de z-scores berekend. 

 

Resultaten 

Om inzicht te krijgen in de steekproef van dit onderzoek is in de eerst fase van de data-analyse 

beschrijvende statistiek toegepast (Tabel 1). Het merendeel van de respondenten heeft een opleiding 

op mbo-niveau gevolgd. 

Tabel 1. Aantal respondenten naar opleiding, leeftijd en geslacht (N = 178). 

Opleiding N Leeftijd  Geslacht 

  M SD  Man Vrouw 

Lager beroepsonderwijs (lbo/lts/vmbo) 7 44.71 8.66  6 1 

Voortgezet onderwijs (mavo/havo/vwo) 11 44.18 13.93  10 1 

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 83 36.96 10.06  70 13 

Hoger beroepsonderwijs (hbo) 65 37.54 10.75  48 17 

Wetenschappelijk onderwijs (wo) 12 44.42 9.33  7 5 

Totaal 178 38.43 10.72  141 37 

 

Itemanalyses zijn toegepast om de betrouwbaarheid van de verschillende items te bepalen. 

Hierbij is gekeken naar items met een gecorrigeerde totaal correlatie < .20 en >.90. In dit onderzoek 

zijn items met dergelijke scores niet aanwezig. 

De principale factoranalyse (PAF) met de Oblimin rotatiemethode (Field, 2013, p. 681) van de 

Werkgerelateerde Basisbehoeften Schaal (W-BNS) met de aanvullende items van de Student 

Psychological Needs Scale (SPNS) bevestigt de vierfactorstructuur (Bijlage 1). Het item “Ik heb het 

gevoel dat ik mezelf kan zijn tijdens mijn werk” van de oorspronkelijke W-BNS schaal autonomie 

heeft een factorlading van < .35. De verdere analyses zonder dit item, zoals bijvoorbeeld de 

schaalbetrouwbaarheid, laten nauwelijks verschil zien en daarom is de oorspronkelijke W-BNS schaal 

intact gelaten. Op deze wijze kunnen resultaten ook met andere onderzoeken met de W-BNS schaal 

worden vergeleken (Van den Broeck et al., 2010). 

Factoranalyses voor de Zelf-regulatie vragenlijst – Leren (ASR) geven een ander beeld dan de 

theorie veronderstelt. De verwachte vierfactorstructuur met intrinsieke motivatie (IM), persoonlijk 

belang (PB), externe verplichting (EV) en interne verplichting (IV) is minder duidelijk aanwezig. Het 

item “Leren me erg interesseert” van de subschaal intrinsieke motivatie heeft een factorlading van .49 
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op de schaal van persoonlijk belang en een lading van -.42 op de schaal van intrinsieke motivatie. 

Voor het overige is het vierfactorpatroon herkenbaar (Bijlage 2).  

Duidelijker is de tweefactorstructuur met autonome motivatie (factor 1) en gecontroleerde 

motivatie (factor 2). De items “Anderen (werkgever, leidinggevende, etc.) me dwingen dit te doen 

(EV2)” en “Anderen (werkgever, leidinggevende, etc.) me hiertoe verplichten (EV3)” laden met 

factorladingen > .35 negatief op factor 1 en positief op factor 2. 

Een driefactorstructuur laat de beste resultaten voor de ASR-vragenlijst zien met autonome 

motivatie (factor 1), externe verplichting (factor 2) en interne verplichting (factor 3). 

Tabel 2. Gemiddelden, standaarddeviaties en correlaties tussen variabelen (N=178) 

(Sub)schaal M SD 1 2 3 4 5 6 

1. Autonomie 3.89 .68 -- -- -- --. -- -- 

2. Competentie 4.17 .63 .42** -- -- -- -- -- 

3. Verbondenheid collega’s 3.98 .71 .44** .33** -- -- -- -- 

4. Verbondenheid leidinggevende 3.77 .90 .50** .23** .39** -- -- -- 

5. Autonome motivatie 3.97 .73 .11 .09 .16* .16* -- -- 

6. Gecontroleerde motivatie 2.05 .75 -.21** -.30** -.23** -.08 -.17* -- 

 

      ** Correlatie is significant p <.01 (tweezijdig getoetst). 

       *  Correlatie is significant p <.05 (tweezijdig getoetst). 

 

Uit de resultaten van de correlatieanalyses (Tabel 2) blijkt dat autonomie een significante 

samenhang laat zien met competentie, r = .42, p < .001, met verbondenheid met collega’s, r = .44, p < 

.001, met verbondenheid met de leidinggevende, r = .50, p < .001 en met gecontroleerde motivatie, r = 

-.21, p = .006. Competentie vertoont een significante samenhang met verbondenheid met collega’s, r = 

.33, p < .001, met verbondenheid met de leidinggevende, r = .23, p = .002 en met gecontroleerde 

motivatie, r = -.30, p < .001. Verbondenheid met collega’s laat een significante samenhang zien met 

verbondenheid met de leidinggevende, r = .39, p < .001, met gecontroleerde motivatie, r = -.23, p = 

.002 en met autonome motivatie, r = .16, p = .036. Verbondenheid met de leidinggevende vertoont een 

significante samenhang met autonome motivatie, r = .16, p = .033. Tot slot laat autonome motivatie 

een significante samenhang zien met gecontroleerde motivatie, r = -.17, p = .023. 

Uit een enkelvoudige regressieanalyse blijkt dat verbondenheid met collega’s, R² = .025, F 

(1,176) = 4.466, p = .036, en verbondenheid met de leidinggevende, R² = .026, F (1,176) = 4.606, p = 

.033, significante predictoren zijn voor autonome motivatie. 

Autonomie, competentie en verbondenheid met collega’s zijn significante predictoren voor de 

afhankelijke variabele gecontroleerde motivatie, respectievelijk R² = .042, F (1,176) = 7.737, p = .006, 

R² = .088, F (1,176) = 17.014, p < .001 en R² = .053, F (1,176) = 9.916, p = .002. 
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Meervoudige regressieanalyses op basis van het conceptuele model laten zien dat autonome 

motivatie niet significant wordt bepaald door autonomie, competentie, verbondenheid met collega’s of 

verbondenheid met de leidinggevende (Tabel 3). Het regressiemodel (Model A) is niet significant. 

Gecontroleerde motivatie wordt voor een deel bepaald door competentie, β = -.23, p = .004, maar niet 

door autonomie, verbondenheid met collega’s of verbondenheid met de leidinggevende. Het 

bijbehorende regressiemodel (Model B) is significant, R² = .114, F (4,173) = 5.569, p < .001.  

Tabel 3. Meervoudige regressieanalyses waarbij aspecten van motivatie om te leren worden voorspeld op basis van 

werkgerelateerde psychologische basisbehoeften (N=178). 

 Autonome motivatie Gecontroleerde motivatie 

 β t p β t p 

Autonomie -.01 

[-.21, .20] 

-.07 .946 -.08 

[-.29, .11] 

-.89 .377 

Competentie .04 

[-.15, .23] 

.43 .667 -.23 

[-.46, -.09] 

-2.89 .004 

Verbondenheid collega’s .10 

[-.07, .29] 

1.21 .229 -.15 

[-.33, .02] 

-1.80 .073 

Verbondenheid leidinggevende .11 

[-.05, .24] 

1.30 .197 .07 

[-.08, .20] 

.87 .384 

(R², R² adj.)  (.04, .02)   (.11, .09)  

Noot. Onder elke coëfficiënt β staat tussen haakjes het 95% betrouwbaarheidsinterval. 

 

Om inzicht te krijgen in de relatie tussen leeftijd en de motivatie om te leren, zijn de 

respondenten ingedeeld in drie verschillende leeftijdsgroepen: werknemers jonger dan 35 jaar (n = 72), 

werknemers tussen 35 en 50 jaar (n = 79) en werknemers ouder dan 50 jaar (n = 27). Uit 

variantieanalyses blijkt dat er, voor zowel de scores op autonome – als op gecontroleerde motivatie om 

te leren, geen significante verschillen zijn tussen de leeftijdsgroepen. 

Daarnaast is onderzocht of het opleidingsniveau van de respondenten invloed heeft op de scores 

op autonome motivatie. Er zijn verschillen tussen de scores op autonome motivatie van de 

verschillende opleidingsniveaus, lager beroepsonderwijs (M = 3.52, SD = .89), voortgezet onderwijs 

(M = 3.52, SD = .56), middelbaar beroepsonderwijs (M = 3.90, SD = .71), hoger beroepsonderwijs (M 

= 4.09, SD = .74) en wetenschappelijk onderwijs (M = 4.49, SD = .54) en deze verschillen zijn 

significant, F (4,173) = 4.06, p = .004. Met behulp van de post hoc toets Games-Howell, die accuraat 

blijft met kleine, ongelijke steekproeven (Field, 2013, p. 459), wordt duidelijk dat er significante 

verschillen zijn tussen respondenten met voortgezet onderwijs en wetenschappelijk onderwijs,  

p = .003 en tussen respondenten met middelbaar beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs,  

p = .026. 

Verder is getoetst of de verschillende functiegroepen invloed hebben op de scores op autonome 

en gecontroleerde motivatie. Er zijn geen significante verschillen tussen de functiegroepen ten aanzien 
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van de gemiddelde scores op autonome motivatie. Er zijn wel significante verschillen tussen de 

gemiddelde scores van de functiegroepen op gecontroleerde motivatie: staf en facilitair (M = 1.56, SD 

= .48), logistiek en magazijn (M = 1.87, SD = .73), administratie en secretariaat (M = 1.90, SD = .88), 

verkoop (M = 2.13, SD = .70) en leiding (M = 2.13, SD = .85), F (4,173) = 2.492, p = .045. De post 

hoc toets Games-Howell laat zien dat er significante verschillen zijn tussen de functiegroepen staf en 

facilitair en verkoop, p = .003 en tussen de functiegroep staf en facilitair en leiding, p = .018. 

Tot slot laten de resultaten van de K-means clusteranalyse, op basis van de vier verwachte 

clusters uit het theoretisch kader (Figuur 2), zien dat de meeste respondenten passen in het 

motivatieprofiel van kwantitatief weinig gemotiveerd, gevolgd door kwalitatief goed gemotiveerd, 

kwantitatief sterk gemotiveerd en tot slot kwalitatief slecht gemotiveerd (Tabel 4). 

Tabel 4. Indeling respondenten in motivatieprofielen op basis van z-scores volgens Sierens & Vansteenkiste (2009). 

 

Variabele 

Kwalitatief goed 

gemotiveerd 

Kwantitatief sterk 

gemotiveerd 

Kwantitatief weinig 

gemotiveerd 

Kwalitatief slecht 

gemotiveerd 

 

F 

 n = 52 (29%) n = 44 (25%) n = 57 (32%) n = 25 (14%)  

Intrinsieke motivatie 1.20 0.18 -2.13 -2.88 101.30*** 

Persoonlijk belang 1.00 1.00 -3.01 -1.83  88.99*** 

Externe verplichting -0.88 0.40 -0.88 2.51  55.98*** 

Interne verplichting -0,97 2,38 -0.97 -0.97  64.16*** 

   *** F-waarden zijn significant p <.001 

 

Conclusie en discussie 

In deze studie zijn de relaties onderzocht tussen werkgerelateerde psychologische basisbehoeften en de 

motivatie van werknemers om te leren. Deze relaties zijn onderzocht om de centrale vraag - Wat is de 

relatie tussen de werkgerelateerde psychologische basisbehoeften en de motivatie van werknemers om 

te leren? - te kunnen beantwoorden. 

Naast de centrale vraag zijn twee deelvragen geformuleerd. De eerste deelvraag gaat in op de rol 

die de werkgerelateerde psychologische basisbehoeften spelen bij de motivatie om te leren. De tweede 

deelvraag, die een meer exploratief karakter heeft, probeert inzicht te krijgen in de rol van de leeftijd, 

het opleidingsniveau en de functiegroep bij de motivatie om te leren. Algemeen werd verondersteld 

dat hoe hoger werknemers scoren op de werkgerelateerde psychologische basisbehoeften, dat de score 

op de autonome motivatie om te leren toeneemt en de gecontroleerde motivatie om te leren afneemt 

(Model A). Daarnaast werd aangenomen dat hoe lager werknemers op de werkgerelateerde 

psychologische basisbehoeften scoren, dat de autonome motivatie om te leren afneemt en de 

gecontroleerde motivatie om te leren toeneemt (Model B).  

De eerste deelvraag betreft de rol die de werkgerelateerde psychologische basisbehoeften, 

autonomie, competentie en verbondenheid, spelen bij autonome - en gecontroleerde motivatie om te 
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leren. Werknemers in dit onderzoek laten hoge gemiddelde scores zien op de werkgerelateerde 

psychologische basisbehoeften. Het hoogst wordt gescoord op competentie, gevolgd door 

verbondenheid met collega’s, autonomie en tot slot op de verbondenheid met de leidinggevende. 

Daarnaast scoren de respondenten gemiddeld hoger op autonome motivatie dan op gecontroleerde 

motivatie. Als er wordt gekeken naar de twee schalen waar de samengestelde schaal autonome 

motivatie uit bestaat, te weten intrinsieke motivatie en persoonlijk belang, dan valt op dat de 

werknemers in dit onderzoek gemiddeld hoger scoren op persoonlijk belang, dan op intrinsieke 

motivatie. Dit is een verschil met de gemiddelde scores van leerlingen van het voortgezet onderwijs 

die gemiddeld hoger scoren op gecontroleerde motivatie dan op autonome motivatie (Vansteenkiste et 

al., 2009). Een mogelijk oorzaak van dit verschil kan liggen in de vrijwillige deelname van 

werknemers aan opleidingen (Rothes et al., 2017), de persoonlijke waarde die werknemers aan 

opleidingen hechten en de levensfase waarin zij zich bevinden (Nauta, De Lange, & Görtz, 2010). 

De clusteranalyse bevestigt dat bijna een derde van de werknemers in dit onderzoek kwalitatief 

goed gemotiveerd is om te leren. Dat ligt hoger dan het percentage van de leerlingen in het voortgezet 

onderwijs die dit type motivatie om te leren vertoont (Sierens & Vansteenkiste, 2009) en hoger dan 

eerder onderzoek naar motivatieprofielen van lerende volwassenen bij een vergelijkbare steekproef 

(Rothes et al., 2017). Ook laat de clusteranalyse zien dat een zevende deel van de werknemers 

kwalitatief slecht gemotiveerd is om te leren. Dat ligt veel lager dan het gevonden resultaat onder 

lerende volwassenen, waaruit blijkt dat ruim een derde van de volwassenen kwalitatief slecht 

gemotiveerd is om te leren (Rothes et al., 2017). 

De hypothese (H1), die op basis van het theoretisch kader veronderstelt dat er een positieve 

samenhang is tussen de werkgerelateerde psychologische basisbehoeften en de autonome motivatie 

om te leren, wordt deels ondersteund. Er is in dit onderzoek enkel significante, positieve samenhang 

gevonden tussen verbondenheid met collega’s, verbondenheid met de leidinggevende en autonome 

motivatie om te leren. De positieve samenhang tussen de verbondenheid met de leidinggevende en 

autonome motivatie ondersteunt het idee dat de rol van de leidinggevende een versterkend effect kan 

hebben op de autonome motivatie om te leren (Sanders et al., 2018). De leidinggevende kan een 

werknemer stimuleren om te leren en kan deze positieve leerervaringen op laten doen. Ook de 

verbinding met collega’s is belangrijk zodat men zich veilig voelt om te leren, kan leren tijdens het 

werk en waar nodig vragen kan stellen. 

De hypothese (H2), die veronderstelt dat er een negatieve samenhang is tussen werkgerelateerde 

psychologische basisbehoeften en gecontroleerde motivatie, wordt significant ondersteund. Hoe lager 

wordt gescoord op de bevrediging van de werkgerelateerde psychologische basisbehoeften, des te 

hoger op gecontroleerde motivatie wordt gerapporteerd. Dit sluit aan bij het theoretisch kader en de 

uitgangspunten van de zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000). Hoe meer 
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onder druk en onder verwachtingen wordt geleerd, des te sneller is een werknemer afgeleid en des te 

minder zal de noodzakelijke kennis, de benodigde vaardigheden en het gewenste gedrag beklijven. 

Werknemers met hogere scores op gecontroleerde motivatie sturen het eigen leerproces niet, vinden 

studeren vervelend, ervaren geen keuzevrijheid, laten uitstelgedrag en een oppervlakkiger begrip van 

de leerstof zien en - misschien wel het allerbelangrijkste - behalen slechtere studieresultaten 

(Vansteenkiste et al, 2007).  

Uit de resultaten blijkt dat de werkgerelateerde psychologische basisbehoeften in dit onderzoek 

verschillende rollen spelen bij de (autonome - en gecontroleerde) motivatie om te leren. De mate van 

verbondenheid met collega’s en met de leidinggevende voorspellen hogere scores op autonome 

motivatie om te leren; hoe beter de verbondenheid, des te hoger er op autonome motivatie om te leren 

wordt gerapporteerd. Werknemers zullen dan leren omdat ze er aan plezier aan beleven of omdat ze er 

persoonlijk waarde aan hechten (Sierens & Vansteenkiste, 2009). Dit is belangrijk voor werkgevers en 

werknemers omdat men met deze drijfveren om te leren goed op de hoogte kan blijven van 

ontwikkelingen in de markt en in het vakgebied. 

Lagere scores op autonomie, competentie en verbondenheid met collega’s zijn belangrijke 

voorspellers voor de scores op gecontroleerde motivatie om te leren. Als deze psychologische 

basisbehoeften minder goed worden bevredigd, dan worden de resultaten op de gecontroleerde 

motivatie om te leren verhoogd (Ryan & Deci, 2000). Werknemers ervaren dan meer druk, vinden 

leren minder plezierig, laten minder verdieping op de leerstof zien en behalen slechtere resultaten 

(Sierens & Vansteenkiste, 2009). Hogere scores op gecontroleerde motivatie hebben daarmee een 

negatief effect op het welzijn van de werknemer (Vansteenkiste et al., 2009).  

De tweede deelvraag van dit onderzoek verkent de rol van leeftijd, opleidingsniveau en 

functiegroep bij de motivatie om te leren en is uitgewerkt met verschillende hypothesen. Volgens de 

hypothese (H3) wordt verwacht dat er een negatieve samenhang is tussen leeftijd en de autonome 

motivatie om te leren. Deze hypothese wordt echter niet ondersteund. Er zijn per leeftijdsgroep 

verschillen tussen de gemiddelde scores op autonome motivatie maar deze verschillen zijn niet 

significant. Vergelijkbare resultaten worden ook in het onderzoek over werk en motivatie om te leren 

gerapporteerd (De Lange et al., 2005) maar juist weer niet in het onderzoek van Chang en Lin (2011) 

en Gegenfurtner en Vauras (2012). Daar wordt juist wel bewijs gevonden voor de verwachte, 

negatieve samenhang in deze hypothese; er wordt een hoofdeffect gerapporteerd van leeftijd op de 

motivatie om te leren. Hoe hoger de leeftijd, des te lager de motivatie om te leren (Chang & Lin, 2011; 

Gegenfurtner & Vauras, 2012). De invloed van leeftijd op de motivatie om te leren laat daarmee in de 

verschillende onderzoeken geen consistent beeld zien. In de onderzoeken die in Nederland zijn 

uitgevoerd blijkt tot zover dat leeftijd geen invloed heeft op de motivatie om te leren. 
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De hypothese (H4), die stelt dat hoe hoger de vooropleiding van een werknemer is, des te hoger 

deze scoort op autonome motivatie om te leren, wordt ondersteund. De gemiddelde scores op 

autonome motivatie stijgen mee met het opleidingsniveau en deze stijging is significant. Dit betekent 

dat werknemers met lagere opleidingsniveaus zich mogelijk minder verantwoordelijk voelen voor het 

leerproces, minder geinteresseerd zijn om te leren en minder waarde hechten aan leren (Sierens & 

Vansteenkiste, 2009). De resultaten met betrekking tot de relatie tussen opleidingsniveau en autonome 

motivatie laten zich lastig met ander onderzoek vergelijken. Eerder onderzoek is voornamelijk verricht 

onder hoger opgeleiden en geeft geen beeld over alle opleidingsniveaus heen (Kochoian et al., 2017). 

De laatste hypothese (H5) gaat ervan uit dat werknemers met de functiegroep verkoop hogere 

gemiddelde scores op autonome motivatie om te leren laten zien en lagere gemiddelde scores op 

gecontroleerde motivatie om te leren laten zien ten opzichte van de andere functiegroepen. 

Werknemers met deze functiegroep staan direct in contact met klanten en zullen daarom steeds op de 

hoogte moeten blijven van ontwikkelingen in de markt om aan veranderende klantbehoeften te kunnen 

voldoen. De functiegroep verkoop laat echter de laagste gemiddelde scores zien op autonome 

motivatie om te leren, maar dit gemiddelde is in vergelijking met de andere functiegroepen niet 

significant. Wel significant ten opzichte van de andere functiegroepen zijn de gemiddelde scores op 

gecontroleerde motivatie. Werknemers uit de functiegroep verkoop leren mogelijk omdat het van hen 

verwacht wordt of omdat ze vinden dat ze moeten leren (Ryan & Deci, 2000). Bij deze functiegroep 

zou een verschuiving naar autonome motivatie wenselijk zijn omdat werknemers dan leren vanuit 

interesse en natuurlijk nieuwsgierigheid. 

De centrale vraag van het onderzoek betreft de relatie tussen werkgerelateerde psychologische 

basisbehoeften en de motivatie van werknemers om te leren. Uit dit onderzoek blijkt dat de mate van 

bevrediging van de werkgerelateerde psychologische basisbehoeften, verbondenheid met de 

leidinggevende en verbondenheid met collega’s, significante voorspellers zijn voor de autonome 

motivatie om te leren. Des te hoger men op verbondenheid scoort, des te hoger is de autonome 

motivatie om te leren. Dat is anders dan bij gecontroleerde motivatie om te leren, waar lagere scores 

op autonomie, competentie en verbondenheid met collega’s een significante rol spelen. Concreet 

betekent dit dat des te minder de werkgerelateerde psychologische basisbehoeften worden bevredigd, 

des te hoger op gecontroleerde motivatie wordt gerapporteerd. Met deze bevindingen kloppen de 

veronderstellingen bij aanvang van het onderzoek, echter spelen bij werknemers in dit onderzoek de 

mate van bevrediging van de werkgerelateerde psychologische basisbehoeften voornamelijk een 

significante rol bij de gecontroleerde motivatie. 

Leeftijd speelt geen significante rol in de motivatie om te leren. Een vergelijkbaar resultaat is 

ook gevonden in ander onderzoek (De Lange, et al., 2005; Gegenfurtner & Vauras, 2012). Voor het 

vooroordeel dat ouderen minder gemotiveerd zouden zijn om te leren, wordt in dit onderzoek geen 
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bewijs gevonden. Terwijl leeftijd in dit onderzoek geen rol speelt in de motivatie om te leren, speelt 

het opleidingsniveau wel een significante rol in de motivatie om te leren. Ditzelfde resultaat is ook 

gevonden in onderzoek onder werknemers in Europa (Dæhlen & Ure, 2009). Hoe hoger het 

opleidingsniveau, des te hoger er op autonome motivatie en des te lager op gecontroleerde motivatie 

om te leren wordt gerapporteerd. Lager opgeleiden rapporteren juist lager op autonome motivatie en 

hoger op gecontroleerde motivatie. Dit is een aandachtspunt bij het up to date houden van deze groep 

werknemers. De lager opgeleide groep zal mogelijk zelf minder snel initiatief nemen om 

leeractiviteiten te starten of opleidingen te volgen. Het is van belang dat men in ieder geval 

keuzevrijheid ervaart en steun vanuit collega’s en leidinggevende (Sanders et al., 2018).  

Tot slot speelt de functiegroep ook een significante rol als het om motivatie om te leren gaat. De 

functiegroep staf en facilitair scoort lager op gecontroleerde motivatie dan de functiegroepen verkoop 

en leiding. Werknemers in de functiegroep verkoop staan dagelijks in contact met klanten en dienen 

dus veel kennis te hebben van markt – en klantontwikkelingen. Leidinggevenden hebben een 

belangrijke rol als het om continu up to date blijven gaat. Een leidinggevende kan een passende 

leeromgeving, steun en begeleiding bieden bij het leren gedurende de loopbaan. Dit blijkt ook uit het 

feit dat hoe hoger wordt gescoord op de verbondenheid met de leidinggevende, des te hoger op 

autonome motivatie om te leren wordt gerapporteerd. 

Dit onderzoek kent een aantal beperkingen. Het conceptuele model lijkt op basis van de 

resultaten onvolledig ten aanzien van de predictoren die de autonome motivatie om te leren 

beïnvloeden. Variabelen die mogelijk ook effect kunnen hebben op de autonome motivatie om te leren 

kunnen zijn: vroegere ervaringen met leren, voorwaarden van de werkgever (tijd en geld), 

toekomstperspectief, eisen aan huidige functie, eisen aan toekomstige functie, vitaliteit, werk-

privébalans, aanmoediging door en steun van de leidinggevende, leervormen en transfer van een 

opleiding naar de werkomgeving. 

De variabele motivatie om te leren is uitgewerkt richting het volgen van opleidingen. In 

werksituaties is echter sprake van formeel (in de vorm van opleidingen) en informeel leren (op de 

werkplek). De resultaten van dit onderzoek gaan daarmee overwegend over de motivatie om formeel 

te leren. 

De theorie die ten grondslag ligt aan de Zelf-regulatie vragenlijst – Leren, met vier vormen van 

motivatie, lijkt minder passend bij niet traditionele lerenden. In de theorie wordt een twee – en 

vierfactorstructuur met autonome motivatie (intrinsieke motivatie en persoonlijk belang) en 

gecontroleerde motivatie (externe verplichting en interne verplichting) aangehouden (Sierens & 

Vansteenkiste, 2009; Vansteenkiste et al., 2009), maar in dit onderzoek is een driefactorstructuur van 

autonome motivatie (intrinsieke motivatie en persoonlijk belang), externe verplichting en interne 

verplichting het best passend. Dit kan te maken hebben met de niet traditionele lerende, de werknemer. 
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Het eerdere onderzoek is vooral onder traditionele lerenden, leerlingen en studenten, uitgevoerd. Voor 

een werknemer lijken intrinsieke motivatie en persoonlijk belang dichter bij elkaar te liggen en deze 

worden als een gezamenlijke schaal geladen. De werknemer kiest meestal uit vrije wil om deel te 

nemen aan een opleidingsprogramma (Rothes et al., 2017) en combineert werken en leren. 

De verschillende sub steekproeven zijn, met uitzondering van mbo en hbo, per opleidingsniveau 

klein. Dit geldt ook voor de aantallen respondenten per functiegroep, met uitzondering van verkoop en 

leiding. Hierdoor is voorzichtigheid met het generaliseren van de gevonden resultaten naar groepen 

werknemers, anders dan hiervoor genoemd, geboden. 

Er zijn op basis van de bevindingen in dit onderzoek een aantal aanknopingspunten voor 

vervolgonderzoek te geven. De predictoren die de (autonome) motivatie om te leren beïnvloeden 

kunnen verder uitgebreid worden. Daarnaast kan de operationalisatie van de motivatie om te leren 

voor niet traditionele lerenden mogelijk aangepast worden, omdat de gevonden resultaten niet 

overeenkomen met de theorieën die ten grondslag liggen aan de motivatie om te leren van de 

traditionele lerenden. Verder kan de motivatie om te leren mogelijk uitgesplitst worden in formeel en 

informeel leren.  

De gebruikte instrumenten kunnen worden geoptimaliseerd. Zo kan de vertaling van de 

Nederlands Belgische W-BNS naar het Nederlands bij een aantal items aangepast worden, zodat ze 

beter aansluiten bij Nederlandse werknemers. Hiermee kan mogelijk ook de schaalbetrouwbaarheid 

van de W-BNS verhoogd worden. De items van de Zelf-regulatie Vragenlijst – Leren stonden in dit 

onderzoek per subschaal achter elkaar. Doordat de items per subschaal erg veel op elkaar lijken, 

verdient het aanbeveling om de items bij vervolgonderzoek te mengen zodat het potentiele risico op 

multicollineariteit verlaagd kan worden. 

De bevindingen in dit onderzoek zijn relevant voor werkgevers, leidinggevenden, 

personeelsmanagers, opleidingsinstituten, O&O organisaties en alle overige actoren die zich 

bezighouden met het ontwikkelen en up to date houden van werknemers. De resultaten laten zien dat 

de motivatie om te leren anders ligt bij werknemers dan bij leerlingen en studenten in het initiële 

onderwijs. Daarnaast speelt leeftijd geen rol bij de motivatie om te leren, maar het opleidingsniveau en 

de functiegroep wel. Er zijn naast de mate van bevrediging van de werkgerelateerde psychologische 

basisbehoeften, mogelijk meer aspecten die de motivatie om te leren kunnen beïnvloeden. Als men 

meer autonome motivatie om te leren bij werknemers wil bevorderen, omdat werknemers dan meer 

eigen regie over leerprocessen, natuurlijke nieuwsgierigheid en diepgaandere verwerking van leerstof 

laten zien, dan zal hier bij het inrichten van leeromgevingen voor werknemers rekening mee gehouden 

moeten worden. 
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Bijlage 1 Werkgerelateerde Basisbehoeften Schaal (W-BNS) 

 

Tabel 5. Factorladingen voor de Werkgerelateerde Basisbehoeften Schaal (W-BNS) (Van den Broeck et al., 2010) en 

subschaal verbondenheid met leidinggevende van de Student Psychological Needs Scale (SPNS) (Goldman et al., 2017). 

Item Omschrijving Factor M SD 

  1 2 3 4   

AUT1 1. Ik heb het gevoel dat ik mezelf kan zijn tijdens mijn 

werk. 

.14 .03 .11 -.14 4.20 1.09 

AUT2 2. Op mijn werk heb ik vaak het gevoel dat ik moet doen 

wat anderen mij bevelen (R). 

.16 .04 .01 -.47 3.72 1.07 

AUT3 3. Als ik mocht kiezen, dan zou ik mijn werk anders 

aanpakken (R). 

-.05 .02 .00 -.71 3.14 1.19 

AUT4 4. Mijn taken op het werk stemmen overeen met wat ik 

graag wil doen. 

.01 .11 .10 -.47 3.85 .97 

AUT5 5. Ik voel me vrij mijn werk te doen zoals ik denk dat het 

goed is. 

.01 .00 .04 -.67 4.20 .89 

AUT6 6. Op mijn werk, voel ik me gedwongen dingen te doen 

die ik niet wil doen (R). 

-.17 .01 .05 -.52 4.24 .96 

COM1 7. Ik voel me niet bekwaam in mijn werk (R). .02 .41 .07 .02 4.08 1,17 

COM2 8. Ik heb de taken op mijn werk goed onder de knie. .02 .76 -.06 .08 4.23 .76 

COM3 9. Ik voel me bekwaam in mijn werk. .03 .79 .05 .09 4.27 .84 

COM4 10. Ik twijfel eraan of ik mijn werk goed kan uitvoeren (R). .14 .37 .06 -.15 4.02 1.17 

COM5 11. Ik ben goed in mijn werk. -.09 .70 -.08 -.14 4.19 .82 

COM6 12. Ik heb het gevoel dat ik ook de moeilijke taken op mijn 

werk tot een goed einde kan brengen. 

-.06 .55 .01 -.10 4.24 .78 

VERC1 13. Ik voel niet echt een band met de andere mensen op 

mijn werk (R).   

.08 .08 .55 .09 
4.14 1.12 

VERC2 14. Ik voel me een deel van een groep op het werk. -.10 -.06 .76 -.05 4.30 0.91 

VERC3 15. Ik ga niet echt met de andere mensen op mijn werk om 

(R). 

-.03 .06 .63 -.05 
4.17 1.01 

VERC4 16. Ik kan met anderen op het werk praten over wat ik echt 

belangrijk vind. 

.13 .02 .61 -.15 
4.15 0.93 

VERC5 17. Ik voel me vaak alleen als we onder collega’s zijn (R). -.03 -.02 .71 .03 4.42 0.92 

VERC6 18. De mensen op mijn werk zijn echte vrienden. .05 -.02 .48 -.04 2.69 1.05 

VERL1 19. Ik voel mij niet verbonden met mijn leidinggevende (R). .51 .01 .09 .08 3.63 1.30 

VERL2 20. Mijn leidinggevende geeft om mij als werknemer. .68 -.03 -.04 -.26 3.90 1.05 

VERL3 21. De relatie met mijn leidinggevende is afstandelijk (R). .80 -.03 -.01 .02 3.90 1.14 

VERL4 22. Ik voel me verbonden met mijn leidinggevende als 

persoon. 

.74 .06 -.05 -.13 
3.63 1.09 

Noot. Extractiemethode: Principal Axis Factoring (PAF). Rotatiemethode: Oblimin met Kaiser normalisatie.  

AUT = autonomie, COM = competentie, VERC = verbondenheid met collega’s, VERL = verbondenheid met leidinggevende. 

Antwoordopties van 1 (geheel mee oneens) tot 5 (geheel mee eens). (R) Reversed item. Factorladingen >.35 zijn vetgedrukt. 

 



 

Bijlage 2 Zelf-regulatie vragenlijst – Leren (ASR) 

 

Tabel 6. Factorladingen voor de Zelf-regulatie vragenlijst – Leren (ASR) (Vansteenkiste et al., 2009). 

Item Omschrijving Factor Factor Factor M SD 

  1 1 3 4 1 2 3 1 2   

IM1 1. Leren me erg interesseert. .49 -.07 .06 -.42 .83 -.07 .08 .77 .02 4.05 .93 

IM2 2. Leren leuk is. -.00 .02 -.04 -.89 .80 -.13 .06 .74 -.05 3.73 .98 

IM3 3. Ik leren boeiend vind. .37 -.08 .05 -.61 .91 -.14 .11 .81 -.03 3.96 .95 

IM4 4. Ik leren een aangename bezigheid vind. .22 .09 -.10 -.67 .82 -.01 -.02 .82 .01 3.51 1.07 

PB1 5. Ik nieuwe dingen wil (bij)leren. .60 -.06 -.06 .03 .50 .03 -.11 .55 -.02 4.55 .68 

PB2 6. Ik leren persoonlijk zeer waardevol vind. .77 .01 -.11 -.07 .73 .10 -.16 .81 .03 4.25 .77 

PB3 7. Dit voor mij een belangrijke keuze is. .70 .04 -.01 -.13 .73 .12 -.05 .77 .12 4.00 .88 

PB4 8. Ik dit een belangrijk levensdoel vind. .59 .13 -.03 -.26 .76 .17 -.04 .81 .17 3.71 1.05 

EV1 9. Ik verondersteld word dit te doen. .12 .18 .52 .13 -.01 .24 .48 -.17 .52 2.42 1.15 

EV2 10. Anderen (werkgever, leidinggevende, etc.) me dwingen dit te doen. -.12 -.11 .91 -.05 -.04 -.10 .92 -.42 .40 1.47 .78 

EV3 11. Anderen (werkgever, leidinggevende, etc.) me hiertoe verplichten. -.16 -.11 .92 -.09 -.04 -.10 .93 -.43 .41 1.51 .79 

EV4 12. Anderen (werkgever, leidinggevende, etc.) dit van mij verwachten. .07 .21 .61 .10 -.02 .27 58 -.22 .59 2.29 1.22 

IV1 13. Ik wil dat anderen denken dat ik verstandig ben. .10 .70 .03 .02 .07 .72 .02 .19 .69 2.43 1.27 

IV2 14. Ik me schuldig zou voelen als ik het niet zou doen. -.04 .81 .07 .03 -.06 .81 .07 .06 .79 2.13 1.19 

IV3 15. Ik me zou schamen als ik het niet zou doen. -.19 .82 .04 -.14 -.03 .74 .01 .09 .69 1.81 1.07 

IV4 16. Ik anderen de indruk wil geven dat ik een goede werknemer ben. .11 .72 .02 .09 01 .76 -.00 .14 .70 2.32 1.29 

Noot. Extractiemethode Principal Axis Factoring (PAF). Rotatiemethode: Oblimin Rotatie met Kaiser normalisatie. 

IM = intrinsieke motivatie, PB = persoonlijk belang, EV = externe verplichting, IV = interne verplichting. Antwoordopties van 1 (geheel mee oneens) tot 5 (geheel mee eens).  

Factorladingen >.35 zijn vetgedrukt. 


