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Samenvatting  

Gemotiveerde studenten die bij hun studie betrokken zijn, hebben een hogere kans op 

studiesucces. Een Teacher Learning Group (TLG) wordt gezien als een veelbelovende 

onderwijssetting omdat het de studiemotivatie van studenten kan verhogen. Succesvolle 

deelname van studenten aan TLG’s is echter geen vanzelfsprekendheid. Zowel de diversiteit 

in samenstelling van TLG’s als het belang van een professionele ontwikkeling van alle 

deelnemers vragen namelijk om passende studentfacilitering. Middels een mixed-methods 

pre-test post-test design werd op een Nederlandse pabo onderzocht hoe studentfacilitering 

middels de ontwerpprincipes ‘Ontwerpgerichtheid’ (het opstellen en monitoren van 

gezamenlijk doelen, het bijbehorende leerproces en de opbrengsten) en ‘Gelijkwaardigheid’ 

(elke deelnemer ziet zichzelf als lerende) vorm kreeg binnen TLG’s en welk effect deze 

ontwerpprincipes hadden op de studiemotivatie van pabostudenten (n=76). De resultaten 

tonen dat ‘Ontwerpgerichtheid’ vorm kreeg middels de thema’s: ‘Doelgericht werken’, 

‘Werken in groepen’, ‘Reflecteren’ en ‘Het geven van (peer)feedback’. ‘Gelijkwaardigheid’ 

kreeg vorm middels de thema’s: ‘Gedeelde verantwoordelijkheid’, ‘Actieve participatie’, 

‘Keuzevrijheid’ en ‘Veilige sfeer’. Als gevolg van de interventie is de ervaren competentie 

van pabostudenten significant verbeterd. Studentfacilitering had tevens een positieve invloed 

op de ervaren verbondenheid en autonomie van pabostudenten, echter was deze invloed niet 

significant. Uit onderhavige studie vloeien de volgende implicaties voort ter optimalisering 

van toekomstige TLG’s: (1) Maak vanaf de oriëntatiefase doelen inzichtelijk; (2) Organiseer 

regelmatig momenten van (peer)feedback; (3) Reflecteer zowel op de opbrengsten als op de 

onderliggende, collectieve leerprocessen; (4) Ondersteun de zelfregulatie van studenten 

tijdens onlinebijeenkomsten; (5) Vergroot social presence tijdens onlinebijeenkomsten. 

   Keywords: pabostudenten, Teacher Learning Group, faciliteren, ontwerpprincipes, 

motivatie 



PABOSTUDENTEN IN TEACHER LEARNING GROUPS

  3 

Abstract  

Motivated students involved in their studies have a higher likelihood of study success. A 

Teacher Learning Group (TLG) is considered a promising educational setting because it can 

increase students' studymotivation. However, successful student participation in TLGs is not a 

given. Indeed, both the diversity in composition of TLGs and the importance of professional 

development of all participants require appropriate student facilitation. By means of a mixed-

methods pre-test post-test design, a Dutch teacher training college investigated how student 

facilitation by means of the design principles 'Design Orientation' (formulating and 

monitoring joint goals, the associated learning process and outcomes) and 'Equality' (each 

participant sees him/herself as a learner) took shape within TLGs and what effect these design 

principles had on the studymotivation of teacher students (n=76). The results show that 

'Design orientation' took shape through the themes: 'Working goal-oriented', 'Working in 

groups', 'Reflecting' and 'Giving (peer)feedback'. 'Equality' was achieved through the themes: 

'Shared responsibility', 'Active participation', 'Freedom of choice' and 'Safe atmosphere'. As a 

result of the intervention, the perceived competence of teacher students improved 

significantly. Student facilitation also had a positive impact on teacher students' perceived 

relatedness and autonomy, however, this impact was not significant. The following 

implications emerge from the present study for the optimization of future TLGs: (1) Make 

goals transparent from the orientation phase; (2) Organize regular moments of (peer)feedback; 

(3) Reflect both on the outcomes and on the underlying, collective (social) learning processes; 

(4) Support students' self-regulation skills during onlinemeetings; (5) Enhance social presence 

during onlinemeetings. 

   Keywords: Student Teachers, Teacher Learning Group, facilitation, design principles, 

motivation 

 



PABOSTUDENTEN IN TEACHER LEARNING GROUPS

  4 

Inhoud 

Samenvatting ............................................................................................................................ 2 

Abstract ..................................................................................................................................... 3 

Inhoud ....................................................................................................................................... 4 

1. Inleiding ................................................................................................................................. 5 

1.1 Theoretisch Kader .......................................................................................................... 7 

1.2 Huidige Studie ............................................................................................................... 15 

2. Methode ............................................................................................................................... 17 

2.1 Deelnemers .................................................................................................................... 17 

2.2 Meetinstrumenten en Materialen ................................................................................ 19 

2.3 Procedure ...................................................................................................................... 22 

2.4 Data-Analyse ................................................................................................................. 24 

3. Resultaten ............................................................................................................................ 25 

3.1 De Wijze waarop Studentfacilitering Vorm krijgt binnen de TLG’s (HV1) .......... 25 

3.2 Het Effect van Studentfacilitering op de Ervaren Studiemotivatie (HV2) .............. 33 

4. Discussie .............................................................................................................................. 40 

4.1 Conclusie ........................................................................................................................ 40 

4.2 Discussie ......................................................................................................................... 42 

4.3 Beperkingen en Vervolgonderzoek ............................................................................. 45 

4.4 Onderwijsimplicaties .................................................................................................... 46 

Referenties ............................................................................................................................... 49 

Bijlagen .................................................................................................................................... 59 

 



PABOSTUDENTEN IN TEACHER LEARNING GROUPS

  5 

Pabostudenten in Teacher Learning Groups: 

De Vormgeving van Studentfacilitering en het Effect hiervan op de Studiemotivatie 

 

1. Inleiding  

De continuïteit van het basisonderwijs is in het geding (Onderwijsraad, 2018). Naar 

verwachting zal het gebrek aan basisschoolleraren (hierna leraren) de komende jaren sterk 

toenemen (Adriaens et al., 2018). Verminderde aantrekkelijkheid van het beroep 

(Onderwijsraad, 2018) en uitval onder startende leraren (Gaikhorst et al., 2016) vormen de 

basis voor het lerarentekort. Binnen de lerarenopleidingen basisonderwijs (pabo) is tevens 

sprake van dalende instroom door terugloop van studenten (Inspectie van het Onderwijs, 

2017). Voor pabostudenten is een positief sociaal groepsklimaat van belang voor een gevoel 

van verbondenheid (Gizir, 2019). Vooral in de hogere leerjaren ervaren pabostudenten echter 

eenzaamheidsgevoelens door gebrek aan verbondenheid met de onderwijsinstelling en hun 

peers (Vrieling-Teunter et al., 2022), als gevolg van veel individueel werk (Vrieling-Teunter 

et al., 2022) binnen een curriculum met een individualistisch karakter (Dobber et al., 2013). 

Studentenwelzijn is daarmee een actueel thema binnen lerarenopleidingen (NWO, 2019). 

 Professionalisering door middel van sociaal leren, zoals het samenwerken binnen een 

lerarengroep met peers en professionals, wordt gezien als veelbelovende werkwijze om 

motivatie en betrokkenheid onder studenten te vergroten (Eteläpelto et al., 2005; Vrieling-

Teunter et al., 2019). Sociaal leren betreft een verandering in het begrip van een lerende als 

gevolg van sociale interactie waarbij de kennis gesitueerd is binnen de sociale 

(leer)gemeenschap waar het leren plaatsvindt en verder reikt dan het individu (Reed et al., 

2010). Het biedt toegang tot diverse informatiebronnen, antwoorden, ondersteuning en 

begeleiding (De Laat et al., 2014). Onderzoek toont dat sociaal leren bijdraagt aan een betere 

leerhouding van studenten (Rogers, 2014), eenzaamheidsgevoelens verkleint (Vrieling-

Teunter et al., 2022) en hun leerproces vergemakkelijkt (Eteläpelto et al., 2005). Sociaal leren 
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binnen het curriculum van lerarenopleidingen lijkt een middel om pabostudenten voor te 

bereiden op hun toekomstige beroep (Sewell et al., 2017; Vrieling-Teunter et al., 2021). 

  Om de voordelen van sociaal leren te benutten, bieden diverse pabo’s Teacher 

Learning Groups (TLG’s) aan (Van Schaik et al., 2019). Studenten, opleiders, leraren, 

onderzoekers en experts nemen aan deze sociale leergroepen deel (Van Schaik et al., 2019) 

wat kan leiden tot meer leermogelijkheden voor studenten (De Laat et al., 2016; Vrieling-

Teunter., 2021). TLG’s worden gedefinieerd als sociale leergroepen waarin studenten en 

onderwijsprofessionals gezamenlijke leeractiviteiten ondernemen die leiden tot een 

verandering in kennis en/of gedrag op individueel- en/of groepsniveau (Doppenberg et al., 

2012). Ervaren praktijkproblemen en inzichten worden op constructieve manier met elkaar 

gedeeld en gekoppeld aan nieuwe kennis die gezamenlijk wordt opgebouwd middels sociale 

interactie (Wenger et al., 2011).  

 Actieve deelname aan TLG’s kan positief bijdragen aan de studiemotivatie van 

studenten (Eteläpelto et al., 2005). Sociaal leren in een TLG gaat echter niet vanzelf 

(Huiskamp et al., 2017; Vrieling-Teunter & Wopereis, 2020; Wassink & Goes-Daniëls, 

2011). Studenten zijn novices die samenwerken met experts wat vraagt om degelijke 

begeleiding (Dobber et al., 2012; Vrieling-Teunter et al., 2021). Inzicht in de wijze waarop 

studenten gefaciliteerd kunnen worden op deelname in een TLG is daarmee van belang 

(Vrieling-Teunter & Wopereis, 2020). Huidig onderzoek richt zich daarom op de wijze 

waarop studentfacilitering middels de ontwerpprincipes ‘Ontwerpgerichtheid’ (opstellen en 

monitoren van gezamenlijke hanteerbare doelen, het bijbehorende leerproces en opbrengsten) 

en ‘Gelijkwaardigheid’ (elke deelnemer ziet zichzelf als lerende) vorm krijgt binnen TLG’s 

en het effect ervan op de studiemotivatie van pabostudenten. De resulterende kennis kan 

worden ingezet om sociaal leren van studenten te faciliteren waardoor studentmotivatie kan 

worden vergroot. 
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1.1 Theoretisch Kader  

1.1.1 Wat is Motivatie?  

  Motivatie is de drijfveer of beweegreden van een individu om een gewenste uitkomst 

of prestatie te bereiken (Ryan & Deci, 2000a). Verschillende theorieën beschrijven motivatie 

als een enkelvoudig (unitair) concept waarbij de nadruk ligt op de hoeveelheid motivatie die 

een individu ervaart (Vansteenkiste et al., 2009). De complexiteit van het begrip motivatie 

vraagt echter om een bredere benadering (Ryan & Deci, 2000a). Een onderscheidend 

motivatiemodel dat niet alleen iets zegt over de hoeveelheid motivatie maar ook over het type 

motivatie, is de Zelf-Determinatietheorie (ZDT) van Ryan en Deci (2000a). Binnen ZDT 

wordt motivatie verklaard vanuit de onderliggende houding en ambities die stimuleren tot 

handelen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen intrinsieke- en extrinsieke motivatie. In 

Tabel 1 is het motivatiecontinuüm te zien waarop dit onderscheid zichtbaar wordt.  
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1.1.2 Motivatie en de Zelf-Determinatietheorie 

  Intrinsieke motivatie (Tabel 1, rij 1) wordt binnen de ZDT gezien als de hoogste en 

meest krachtige vorm van motivatie. Er is sprake van intrinsieke motivatie wanneer een 

activiteit of handeling volledig wordt uitgevoerd vanuit oprechte interesse en vrije wil (Ryan 

& Deci, 2000a, 2000b; Vansteenkiste et al., 2009). Van extrinsieke motivatie (Tabel 1, rij 1) 

is sprake wanneer externe factoren, in meer of mindere mate, stimuleren tot actie (Ryan & 

Deci, 2000a, 2000b). Extrinsieke motivatie wordt gewaardeerd als lagere vorm van motivatie, 

omdat het gedrag ofwel de gedragsregulatie, afhankelijk is van de consequentie die er 

tegenover staat (Ryan & Deci, 2000a; 2000b; Van den Broeck et al., 2009).  

  Zoals afgebeeld in Tabel 1 (rij 2 en 3) kunnen zowel extrinsieke- als intrinsieke 

motivatie verder worden opgesplitst in subcategorieën op basis van de mate waarin een 

individu de gedragsregulaties heeft geïnternaliseerd. Vanuit deze regulatiestijlen wordt 

onderscheid gemaakt tussen geen motivatie (a-motivatie), gecontroleerde- en autonome 

motivatie (Tabel 1, rij 4). Deze vormen van motivatie verschillen sterk van elkaar (Tabel 1, rij 

5) (Ryan & Deci, 2000a; Van den Broeck et al., 2016). Zo blijkt gecontroleerde motivatie 

gerelateerd aan studieuitval, een lager welbevinden en een ondoeltreffende leerhouding terwijl 

autonome motivatie daarentegen in verband wordt gebracht met hogere studieresultaten, het 

hanteren van een effectieve studieplanning en minder angstgevoelens bij toetsen 

(Vansteenkiste et al., 2005). 

  Bij de gecontroleerde vormen van motivatie, ofwel externe regulatie en 

geïntrojecteerde regulatie (Tabel 1, rij 2), wordt de regulering aangestuurd door een externe 

prikkel. Zo ervaart een persoon bij externe regulatie druk vanuit de omgeving om een 

activiteit uit te voeren (Vansteenkiste et al., 2009). Deze druk kan bijvoorbeeld bestaan uit een 

dreigende straf of beloning. Bij geïntrojecteerde regulatie ervaart een persoon tevens druk, 

maar komt deze druk niet vanuit de omgeving, maar vanuit de persoon zelf (Vansteenkiste et 
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al., 2009). Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van gevoelens van angst, schaamte of trots 

waardoor de persoon wordt aangezet tot handelen. Tabel 1 (rij 2) visualiseert dat naast 

intrinsieke regulatie (voortkomend uit intrinsieke motivatie), ook geïdentificeerde regulatie en 

geïntegreerde regulatie gezien worden als autonome, hogere vormen van motivatie (Ryan & 

Deci, 2000a, 2000b). Bij deze reguleringsprocessen is er namelijk sprake van gedrag dat in 

meer of mindere mate wordt aangestuurd door een geïnternaliseerde prikkel.   

  Het ontwikkelen van geïdentificeerde en geïntegreerde regulatie (de autonome vormen 

van extrinsieke motivatie) (Tabel 1, rij 2) hangt dus af van het type regulatiestijl ofwel de 

mate waarin een persoon de omgevingsdoelen heeft geïnternaliseerd (Deci & Ryan, 2008; 

Schipper, 2020). Deze autonome vormen van extrinsieke motivatie (Tabel 1, rij 2) benaderen 

de kracht van intrinsieke motivatie het meest (Schipper, 2020). Zo bevordert autonome 

motivatie het doorzettingsvermogen (Deci & Ryan, 2008) en is het van belang voor innovatief 

gedrag en professionele groei van startende leraren (Jansen in de Wal, 2016). Daarnaast 

behalen pabostudenten met een autonome motivatie hogere (leer)prestaties en hebben ze een 

grotere ambitie voor onderwijsontwikkeling en onderzoek (Kaldeway et al., 2016). 

 

 1.1.3 Motivatie voor Leren en Professionaliseren 

  Motivatie speelt dus een cruciale rol binnen het leerproces (Vansteenkiste et al., 2007). 

Het is ‘de bron die aanzet tot actie’ (Murphy & Alexander, 2000). Door tegemoet te komen 

aan de drie psychologische basisbehoeften autonomie, competentie en verbondenheid kunnen 

de reguleringsprocessen die de hogere, autonome vormen van motivatie (hierna motivatie) 

ondersteunen, worden bevorderd (Deci & Ryan, 2008; Ryan & Deci, 2000a, 2000b; 

Vansteenkiste et al., 2009). Autonomie is de behoefte aan het zelfstandig mogen handelen en 

denken zonder druk en controle van buitenaf. Competentie betreft het gevoel van 

bekwaamheid en uitdaging tijdens het uitvoeren van een activiteit en het bereiken van de 
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gewenste doelen. Tot slot heeft verbondenheid betrekking op de behoefte van mensen om zich 

gewaardeerd en gezien te voelen door anderen, een wederzijds respect en vertrouwen met hen 

op te bouwen en hen zorg en aandacht te geven (Ryan & Deci, 2000a). Een leeromgeving 

waarbinnen de lerende deze drie psychologische basisbehoeften in voldoende mate ervaart, 

faciliteert de ontwikkeling en het behoud van een optimale motivatie (Niemiec & Ryan, 

2009). 

  Zo toont onderzoek van Bergmark en Westman (2018) aan dat pabostudenten die 

invloed hebben op het curriculumontwerp waarmee tegemoet wordt gekomen aan hun 

behoefte aan autonomie, een hogere motivatie ervaren, zowel voor het leren tijdens de 

opleiding als voor hun toekomstige beroep. Daarnaast laat onderzoek van Kaldi en Xafakos 

(2017) zien dat door theoretische- en sociale ondersteuning tijdens het praktijkleren 

pabostudenten voldoende competentie ervaren waardoor hun motivatie voor het beroep wordt 

vergroot. Tot slot wijst onderzoek van Vrieling-Teunter et al., (2022) uit dat een gevoel van 

voldoende verbondenheid- en gelijkwaardigheid met medestudenten en professionals binnen 

de leeromgeving positief samenhangt met de motivatie van studenten. Daarentegen kan het 

onvoldoende ervaren van verbondenheid aanleiding geven tot eenzaamheidsgevoelens en een 

laag gemeenschapsgevoel met als gevolg een hoger risico op studieuitval (Tinto, 2012).  

 

 1.1.4 Sociaal Leren 

  Een gemotiveerde leerhouding is dus van belang om tot leren te komen. Deze ontstaat 

en volhardt zich echter niet vanzelf (Niemiec & Ryan, 2009). Onderzoek toont aan dat leren 

van elkaar in een sociale context, ook wel sociaal leren genoemd, de motivatie (hierna 

studiemotivatie) voor professioneel leren positief kan beïnvloeden. (Admiraal et al., 2012; 

Cordingley et al., 2005; De Laat, 2012; Korenhof et al., 2013). Sociaal leren is voortgekomen 

uit het sociaal constructivisme waarvan onder andere Vygotsky (1997) de grondlegger is. 
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Volgens Vygotsky is leren een sociale aangelegenheid en construeren mensen kennis door 

interactie met de ander- en de wereld om zich heen (Roth, 2014). Door sociale interactie kan 

reeds opgebouwde kennis verder worden uitgebreid waardoor er sprake is van 

kennisconstructie (Schunk, 2013). In tegenstelling tot traditioneel leren, dat gericht is op het 

reproduceren van informatie los van elke context, gaat het bij kennisconstructie om het verder 

ontwikkelen van ideeën, die de lerende op basis van een actieve participatie- en sociale 

interactie met de omgeving opbouwt, hetgeen kan leiden tot verbeterde of nieuwe inzichten 

(De Jong, 2019).  

  Sociaal leren kan worden gedefinieerd als: “Een verandering in het begrip van het 

individu dat verder reikt dan het individu zelf omdat het zich situeert in een bredere sociale 

eenheid of leergemeenschap via de sociale interacties tussen de actoren binnen sociale 

netwerken” (Reed et al., 2010, p. 10). Deze definitie veronderstelt drie basiskenmerken van 

sociaal leren. Allereerst moet er als gevolg van de sociale interactie een verandering 

plaatsvinden in het begrip van de betrokkenen zodat er gesproken kan worden van leren. Ten 

tweede moet de kennis gesitueerd zijn binnen de gemeenschap waar het leren plaatsvindt en 

verder reiken dan het individu. En tot slot moet het leren plaatsvinden middels sociale 

interactie en processen tussen betrokkenen binnen een sociaal netwerk.   

 

 1.1.5 Sociaal Leren van Pabostudenten in een TLG  

  Voor de professionalisering van pabostudenten wordt het belang van sociaal leren 

steeds meer onderkend (Cordingley et al., 2005; Van Schaik et al., 2019). Lerarenopleidingen 

integreren sociaal leren binnen het curriculum door studenten deel te laten nemen aan sociale 

netwerken (Huiskamp et al., 2017). Diverse Nederlandse pabo’s organiseren deze sociale 

netwerken in de vorm van Teacher Learning Groups (TLG’s) (Vrieling-Teunter et al., 2021). 

Binnen een TLG werken studenten samen met peers, lerarenopleiders, leraren, soms 
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aangevuld met onderzoekers en experts aan onderwijsvraagstukken door kennis en praktisch 

advies uit te wisselen (Admiraal et al., 2016; Van Schaik et al., 2019). Door middel van 

sociale interactie worden problemen en inzichten op constructieve wijze gedeeld en wordt 

nieuwe kennis, die collectief wordt geconstrueerd, verbonden aan reeds bekende concepten 

(Wenger et al., 2011). TLG’s kunnen dan ook  gedefinieerd worden als sociale netwerken 

waarin de leeractiviteiten die studenten en onderwijsprofessionals gezamenlijk ondernemen 

leiden tot een verandering in kennis en/of gedrag op individueel- en/of groepsniveau 

(Doppenberg et al. 2012).  

  Participeren in TLG’s blijkt een effectieve manier om de studiemotivatie en 

betrokkenheid onder deelnemers te vergroten (Admiraal et al., 2012; Eteläpelto et al., 2005; 

Vrieling-Teunter et al., 2019). Als we specifiek inzoomen op de studiemotivatie en 

betrokkenheid van studenten laat onderzoek zien dat deelname aan TLG’s de professionele 

ontwikkeling stimuleert omdat zij de mogelijkheid krijgen om te werken aan hun sociale 

vaardigheden (De Laat et al., 2016; Vrieling-Teunter et al., 2019) hetgeen gezien wordt als 

belangrijke competentie binnen hun toekomstige werkomgeving (Dobber et al., 2012; Sewell 

et al., 2017). Daarnaast biedt deelname aan TLG’s studenten de gelegenheid om kennis en 

praktische adviezen uit te wisselen (Van Schaik et al., 2019) en biedt het 

feedbackmogelijkheden ter verbetering van hun werk (Doppenberg et al., 2013; Vrieling-

Teunter et al., 2019). Tenslotte heeft deelname aan TLG’s een positieve invloed op het 

gemeenschapsgevoel van studenten (Vrieling-Teunter et al., 2019) en ervaren ze hoe 

deelnemers in een groep met elkaar omgaan (De Laat et al., 2016). Gezien bovenstaande 

voordelen wordt het integreren van TLG’s binnen het curriculum van lerarenopleidingen dan 

ook gezien als een effectieve manier om studenten voor te bereiden op hun toekomstige 

beroep (Sewell et al., 2017). 
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 1.1.6 Facilitering van Sociaal Leren van Pabostudenten in TLG’s 

  Een succesvolle uitvoering van sociaal leren in TLG’s binnen het curriculum van de 

lerarenopleiding gaat echter niet vanzelf (Panadora & Järvelä, 2015; Vrieling-Teunter et al., 

2021). Gezien de grote diversiteit in samenstelling van TLG’s en het belang van een 

professionele ontwikkeling van alle deelnemers, vereist het leren in een TLG meer inspanning 

om tot gedeelde leerdoelen en een goede samenwerking te komen. Het is daarom relevant om 

na te denken over de wijze waarop studenten, die als novices samenwerken met experts, 

kunnen worden ondersteunt ten behoeve van een succesvolle deelname aan TLG's (Vrieling-

Teunter et al., 2021). Om het sociale leerproces binnen een TLG soepel te laten verlopen is 

facilitering belangrijk (Vrieling-Teunter & Wopereis, 2020). Facilitering kan vormgegeven 

worden op basis van ontwerpprincipes (Elster et al., 2014). Uit diverse onderzoeken blijkt dat 

een ontwerpgerichte aanpak (hierna ‘Ontwerpgerichtheid’) en het stimuleren van 

gelijkwaardigheid (hierna ‘Gelijkwaardigheid’) belangrijke ontwerpprincipes zijn voor de 

begeleiding van studenten in een heterogene TLG’s (Elster et al., 2014; Harris & Van Tassell, 

2005; Vrieling-Teunter et al., 2021).  

   ‘Ontwerpgerichtheid’ legt zich toe op het vaststellen en monitoren van concrete 

individuele en gezamenlijke doelen. Volgens Vermeulen en Vrieling (2020) is het 

leerrendement in een TLG afhankelijk van de gestelde doelen en de bijbehorende processen. 

Het is daarom van belang dat deelnemers zowel individuele als gezamenlijke doelen opstellen 

(Elster et al., 2014) die realistisch en haalbaar zijn (Sewell et al., 2017) en de beoogde 

opbrengsten en bijbehorende criteria inzichtelijk maken (Harris & Van Tassell, 2005). Een 

dergelijke werkwijze faciliteert het geven van gerichte feedback en reflectie wat kan leiden tot 

hogere leeropbrengsten (Hattie & Timperley, 2007). Deze bevindingen veronderstellen dat 

ontwerpgerichtheid vraagt om het opstellen van gezamenlijke leerdoelen die aansluiten bij de 

context van de TLG. De opgestelde doelen dienen samen met het bijbehorende leerproces en 
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de leeropbrengst te worden gemonitord (Vrieling-Teunter et al., 2021). 

  ‘Gelijkwaardigheid’ beoogt een gelijke inbreng onder deelnemers en het verkleinen 

van machtsverhoudingen binnen een TLG. Volgens Prahalad en Ramaswamy (2004) is een 

constructieve samenwerking tijdens sociaal leren afhankelijk van het bevorderen van de 

gelijkwaardigheid. Om gelijkwaardigheid binnen een TLG te stimuleren is het belangrijk dat 

iedere deelnemer een bijdrage levert aan het gezamenlijke werk (Harris & Van Tassell, 2005) 

en vrijheid en autonomie ervaart bij het nemen van besluiten (Elster et al., 2014). Daarnaast 

benadrukken Sewell et al. (2017) het belang van de mogelijkheid tot kennisdeling, het 

demonstreren van vaardigheden en het aangaan van de dialoog. Volgens Vrieling-Teunter et 

al. (2021) is het dan ook belangrijk dat alle deelnemers zichzelf opstellen als lerende en dat er 

aandacht wordt besteed aan de opbouw van het onderlinge vertrouwen, de veiligheid en de 

sfeer binnen de TLG.  

 

 1.1.7 Faciliteren van Studentleren en Studiemotivatie in TLG’s 

  Het uitgangspunt van deelname aan een TLG is dat leren plaatsvindt in verbondenheid 

met elkaar waarbij de onmiddellijke bruikbaarheid van opgedane kennis de vaardigheden van 

deelnemers verhoogt (De Laat, 2012; Van Amersfoort et al., 2019). Deze kerngedachte sluit 

aan bij de ZDT die er vanuit gaat dat studiemotivatie ontstaat wanneer er wordt voldaan aan 

de drie psychologische basisbehoeften autonomie, competentie en verbondenheid (Deci & 

Ryan, 2008; Ryan & Deci 2000a). Om het leren van studenten in TLG’s zo optimaal mogelijk 

te kunnen faciliteren, onderzochten Vrieling-Teunter et al. (2021) in een eerdere studie de 

relatie tussen de sociale configuratie van TLG’s en de studiemotivatie onder deelnemende 

studenten. De sociale configuratie werd hierbij geoperationaliseerd op basis van drie factoren 

(i.e. praktijkintegratie, langetermijnoriëntatie en doelen, verbondenheid en gelijkwaardigheid) 

en de studiemotivatie van de studenten op basis van drie dimensies (i.e. Verbondenheid, 
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Competentie en Autonomie). Hierbij is een significante correlatie gevonden tussen de factor 

‘verbondenheid en gelijkwaardigheid’ en de drie dimensies van studiemotivatie en daarnaast 

is gebleken dat deze factor (‘Verbondenheid en Gelijkwaardigheid’) een significante 

voorspeller van motivatie is. Het ervaren van een gevoel van verbondenheid- en 

gelijkwaardigheid binnen een TLG blijkt dus, in overeenstemming met de ZDT (Ryan en 

Deci 2000a), van groot belang voor de studiemotivatie van pabostudenten (Vrieling-Teunter 

et al., 2021). 

 

1.2 Huidige Studie  

 Uit het voorgaande blijkt dat integratie van sociaal leren in TLG’s binnen het 

curriculum van lerarenopleidingen een belangrijke bijdrage kan leveren aan het optimaliseren 

van het leerproces van pabostudenten (Sewell et al., 2017; Vrieling-Teunter et al., 2021). 

Deelname aan TLG’s lijkt een veelbelovende manier om de studiemotivatie en betrokkenheid, 

en daarmee het welbevinden, onder studenten te vergroten (Vrieling-Teunter et al., 2019). Een 

TLG biedt studenten namelijk de mogelijkheid om in een sociale leeromgeving 

(Verbondenheid) een bijdrage te leveren aan het oplossen (Competentie) van ervaren 

praktijkproblemen en ingebrachte vraagstukken (Autonomie) (De Laat, 2012) hetgeen een 

positieve invloed kan hebben op de studiemotivatie (Deci & Ryan, 2008). Gezien de grote 

diversiteit in samenstelling en daarnaast het belang van een professionele ontwikkeling van 

alle deelnemers, is een succesvolle deelname voor studenten binnen TLG’s echter niet 

vanzelfsprekend. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de ontwerpprincipes ‘Ontwerpgerichtheid 

en ‘Gelijkwaardigheid’ belangrijke richtlijnen zijn om de facilitering van pabostudenten beter 

vorm te kunnen geven (Elster et al., 2014; Harris & Van Tassell, 2005; Vrieling-Teunter et 

al., 2021). Tot op heden is echter nog niet onderzocht wat het effect is van deze 

studentfacilitering op de studiemotivatie van studenten in TLG’s. Daarom is onderzoek nodig 
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naar de wijze waarop de ontwerpprincipes ‘Ontwerpgerichtheid’ (Paragraaf 1.1.6) en 

‘Gelijkwaardigheid’ (Paragraaf 1.1.6) kunnen worden toegepast binnen de organisatie van een 

TLG ten behoeve van een optimale studentfacilitering. De inzichten die hieruit voortkomen 

leiden mogelijk tot handvatten voor opleiders binnen een pabo om studentfacilitering beter 

vorm te geven en dragen op deze wijze mogelijk bij aan de kennis en vaardigheden van 

studenten om zo beter voorbereid te zijn op hun toekomstige beroep. De hoofdvragen (HV) 

van dit onderzoek zijn:  

• HV1: Op welke wijze krijgt studentfacilitering middels de ontwerpprincipes 

‘Ontwerpgerichtheid’ en ‘Gelijkwaardigheid’ vorm binnen de TLG’s? 

• HV2: Wat is het effect van studentfacilitering middels de ontwerpprincipes 

‘Ontwerpgerichtheid’ en ‘Gelijkwaardigheid’ op de studiemotivatie (i.e. 

Verbondenheid, Competentie en Autonomie) van pabostudenten in TLG’s? 
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2. Methode  

2.1 Deelnemers  

  Om de onderzoeksvragen te beantwoorden werd in de periode van september 2021 tot 

juni 2022 interventie-onderzoek (Field, 2018) uitgevoerd op een pabo in het oosten van 

Nederland. Middels een power-analyse uitgevoerd met G*power 3.1.9.7 (Faul et al., 2009) 

werd a priori het aantal benodigde participanten berekend om de nulhypothese, er is geen 

verschil tussen de condities, te kunnen verwerpen (Field, 2018). De 76 derdejaars 

pabostudenten die hebben meegewerkt aan het onderzoek werden middels conveniënce 

sampling geselecteerd (Field, 2018) en namen gedurende het studiejaar 2021-2022 deel aan de 

TLG’s. Een TLG, die binnen de onderzoekssetting ook wel ‘werkplaats’ werd genoemd, 

bestond uit gemiddeld achttien deelnemers (studenten, leraren, opleiders en experts) die 

gezamenlijk een ontwerpgericht onderzoek uitvoerden vanuit een praktijkvraagstuk. Binnen 

deze TLG’s die rondom acht verschillende thema’s werden georganiseerd, stond centraal dat 

de leerinhoud flexibel was, de bijeenkomsten als sociale leersituatie georganiseerd werden en 

de deelnemers gedurende het studiejaar als groep bijeenbleven. De opleiders die deel 

uitmaakten van de TLG waren tevens de projectleiders. Tabel 2 visualiseert het aantal 

deelnemers per TLG.  
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  Gedurende het studiejaar kwamen de deelnemers van de TLG’s twaalf keer bij elkaar 

(zie Tabel 3). Dit waren zowel fysieke (acht bijeenkomsten van 180 minuten) als online 

bijeenkomsten (vier bijeenkomsten van 60 minuten). Naast deze bijeenkomsten werden er ook 

4 bijeenkomsten (van 60 minuten) voor de opleiders georganiseerd (zie Tabel 3) waarin onder 

andere praktische zaken rondom de organisatie van de TLG’s werden besproken. Deze 

bijeenkomsten vonden in hybride vorm plaats waarbij een deel van de opleiders fysiek 

aanwezig waren, terwijl een ander deel online aansloot. Tijdens de bijeenkomst met de 

opleiders in december 2021 (zie Tabel 3) werden de ontwerpprincipes ‘Ontwerpgerichtheid’ 

(Paragraaf 1.1.6) en ‘Gelijkwaardigheid’ (Paragraaf 1.1.6) die als interventie werden ingezet 

besproken en aan de hand van voorbeelden verduidelijkt. De opleiders hadden binnen de 

TLG’s de vrijheid om deze ontwerpprincipes naar eigen inzicht vorm te geven binnen de 

kaders van de gemaakte afspraken. Tijdens de tweede, derde en vierde bijeenkomst met de 
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projectleiders (zie Tabel 3) werden de ontwerpprincipes gemonitord en aangescherpt. De 

vragenlijst die hiervoor gebruikt werd is opgenomen in Bijlage A. 

 

 

 

2.2 Meetinstrumenten en Materialen  

  Om zicht te krijgen op de wijze waarop de ontwerpprincipes vorm kregen binnen de 

TLG’s (HV1) werden de circulaire verschijningsvormen beoogd, uitgevoerd en bereikt 

curriculum aangehaald (Van den Akker., 2003). Zoals tabel 4 toont werd er met de opleiders 

in juni 2022 een focusgroep belegd om de inzet van de ontwerpprincipes vanuit het 

perspectief van de opleiders te onderzoeken (beoogd curriculum). De audio-registraties van 

zowel de online-als de fysieke bijeenkomsten (zie Tabel 4) werden geanalyseerd om de 

daadwerkelijke inzet van de ontwerpprincipes door de opleiders inzichtelijk te maken 

(uitgevoerd curriculum). Tenslotte werden studenten (n=6) tijdens het biografische Motivatie 

Interview (MVI) in juni 2022 (zie Tabel 4) bevraagd over hoe zij de inzet van de 

ontwerpprincipes ervaren hadden tijdens de TLG’s (bereikt curriculum).  

  Om zicht te krijgen op het effect van studentfacilitering middels de ontwerpprincipes 

‘Ontwerpgerichtheid’ en ‘Gelijkwaardigheid’ op de ervaren studiemotivatie van studenten 

(HV2) werd de variabele studiemotivatie op twee momenten (zie Tabel 4) onderzocht middels 
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de kwantitatieve Motivatie Vragenlijst (MVV) (Chen et al., 2014; Jansen in de Wal, 2016). 

Tevens werd de variabele studiemotivatie kwalitatief in kaart gebracht middels het 

biografische Motivatie Interview (MVI) (Jansen in de Wal, 2016; Ryan & Deci, 2000; 

Vrieling-Teunter et al., 2018). Tabel 4 geeft een overzicht van de meetinstrumenten en 

afnamemomenten. In de volgende paragrafen worden deze meetinstrumenten nader toegelicht. 

 

 

  

2.2.1 Focusgroep 

  Om zicht te krijgen op vormgeving van de ontwerpprincipes ten behoeve van 

studentfacilitering werd in juni een focusgroep georganiseerd met alle opleiders van de 

TLG’s. Tijdens deze focusgroep kregen de opleiders de gelegenheid om vanuit 

opleidersperspectief (beoogd curriculum) de inzet van de ontwerpprincipes te verduidelijken 

en stelde de onderzoeker aanvullende en verdiepende vragen (opgenomen in Bijlage B). 

 

2.2.2 Audiobestanden van de Bijeenkomsten 

  Om zicht te krijgen op de wijze waarop de opleiders daadwerkelijk vorm gaven aan de 

ontwerpprincipes (uitgevoerd curriculum) werden audio-analyses van zowel de fysieke- als de 

online bijeenkomsten verzameld.  
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2.2.3. Biografisch Motivatie Interview 

  Middels de afname van het biografisch MVI werd de vormgeving van de 

ontwerpprincipes (HV1)- en het effect hiervan op de ervaren studiemotivatie van studenten 

(HV2) (bereikt curriculum) kwalitatief onderzocht. Het biografisch MVI werd ontwikkeld op 

basis van de structuur van het Dimensies Sociaal Leren Interview (DSLI) van Vrieling-

Teunter et al. (2018) en op de inhoud van het motivatie-interview van Jansen in de Wal 

(2016). Het biografisch MVI valt onder narratief onderzoek (Nurse & O’Neill, 2018) waarbij 

deelnemers gevraagd werd om op chronologische wijze te reflecteren op concrete activiteiten 

tijdens de TLG’s waarbij studiemotivatie werd ervaren. Op basis van het motivatie-interview 

van Jansen in de Wal (2016) werden richtinggevende vragen opgesteld die focussen op de 

drie schalen van studiemotivatie: (1) Autonomie bv. ‘In welke mate heb je hierbij 

keuzevrijheid of druk ervaren? ‘(2) Competentie bv. ‘Hoe waardevol vond jij je bijdrage aan 

dit netwerk?’ (3) Verbondenheid bv. ‘Heb je het gevoel dat iedereen een gelijkwaardige 

inbreng heeft gehad?’. Deze vragen zijn aangevuld met richtinggevende vragen over de twee 

ontwerpprincipes zoals ‘Op welke wijze kreeg je tijdens de werkplaatsbijeenkomsten zicht op 

je persoonlijke leerproces en doelen? (‘Ontwerpgerichtheid’; Monitor de doelen, het 

bijbehorende leerproces en de leeropbrengst) en ‘Denk terug aan een moment tijdens de 

werkplaatsbijeenkomsten waarop je je gelijkwaardig voelde aan alle deelnemers. Wat zorgde 

hiervoor?’ (‘Gelijkwaardigheid’; Zorg ervoor dat elke deelnemer zichzelf als lerende ziet). De 

volledige interviewleidraad is opgenomen in bijlage C.    

 

2.4.4. Motivatie Vragenlijst 

  Middels de MVV werd de ervaren studiemotivatie van studenten kwantitatief gemeten 

(Chen et al., 2014; Jansen in de Wal, 2016). De MVV is een zelfrapportagevragenlijst 

bestaande uit 17 items, onderverdeeld in drie schalen: (1) Verbondenheid (zeven items); (2) 
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Competentie (6 items) en (3) Autonomie (vier items). De antwoorden werden gescoord op een 

vijf-puntslikertschaal die liep van ‘helemaal niet van toepassing tot ‘helemaal van toepassing’. 

De volledige vragenlijst is opgenomen in Bijlage D.  De MVV is een variant van de 

gevalideerde Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale (BPNSF-Scale) 

(Chen et al., 2014). De vragenlijst is door Jansen in de Wal (2016) vertaald in het Nederlands 

en voor huidig onderzoek aangepast aan het doel van deze studie. Hierbij is de vraag ‘mensen 

betrokken bij mijn professionele ontwikkeling’ vervangen door ‘mensen in mijn werkplaats’. 

Tabel 5 toont het aantal items per schaal, een voorbeeldvraag en de betrouwbaarheid van de 

schalen op de voor- en de nameting.  

 

 

 

2.3 Procedure  

  Voor de uitvoering van dit thesisonderzoek heeft de ethische commissie van de Open 

Universiteit toestemming verleend onder cETO-nummer U/2019/0901/MQF (Netwerkleren in 

de Academische Werkplaats Oost-Gelderland). Volgens de ethische normen namen studenten 

ingelicht en vrijwillig deel aan dit onderzoek. Derhalve werden studenten voorafgaand aan de 
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eerste bijeenkomst geïnformeerd over de aard van het onderzoek, de anonieme 

dataverwerking en de benodigde tijdsinvestering voor deelname. De studenten hadden de 

mogelijkheid om deelname aan het onderzoek te allen tijde te beëindigen zonder 

consequenties of beargumentering.  

  Voor de kwantitatieve dataverzameling werden de pabostudenten in december 2021, 

voor de start van de interventie, en in mei 2022, na afloop van de een-na-laatste fysieke 

werkplaatsbijeenkomst, uitgenodigd voor het schriftelijk invullen van de MVV (zie Tabel 4). 

Het invullen hiervan nam ongeveer tien minuten in beslag. Om een hoog responspercentage te 

bewerkstelligen werden studenten die niet aanwezig waren, door de opleiders per mail 

benaderd, om de vragenlijst online in te vullen. De kwantitatieve vragenlijst werd in december 

2021 (voormeting) ingevuld door 61 studenten. Dit was een responspercentage van 80%. In 

mei 2022 (nameting) beantwoordden 66 studenten de vragenlijst wat overeenkomt met een 

responspercentage van 87%.  

 Voor de kwalitatieve dataverzameling werden voorafgaand aan de TLG’s, zowel bij de 

fysieke (acht bijeenkomsten van 180 minuten) als online bijeenkomsten (vier bijeenkomsten 

van 60 minuten), voicerecorders overhandigd aan de opleiders. Met deze voicerecorders 

werden audio-registraties gemaakt van de TLG’s die nadien werden getranscribeerd. 

Daarnaast werden aan het einde van het studiejaar zes studenten, van tenminste drie 

verschillende TLG’s, random geselecteerd om deel te nemen aan de semigestructureerde 

MVI’s. De studenten werden voor de start van de een-na-laatste fysieke bijeenkomst, 

uitgenodigd door de opleiders om deel te nemen aan deze interviews. Omdat hier 

onvoldoende deelnemers uit voortkwamen werden studenten actief benaderd door twee 

masterstudenten totdat er voldoende studenten bereid waren gevonden om deel te nemen. De 

interviews werden afgenomen via Microsoft Teams en duurden maximaal 60 minuten. Via 

ditzelfde programma werden de interviews opgenomen en na afloop getranscribeerd door de 
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onderzoeker. Tenslotte werd er in juni 2022 een focusgroep met de projectleiders van de 

TLG’s georganiseerd. Deze focusgroep vond plaats via Microsoft Teams en duurde maximaal 

45 minuten. De verkregen data (zowel kwantitatief als kwalitatief) werd geanonimiseerd, 

geanalyseerd en in Full Disclosure opgeslagen op een afgeschermd account van het 

onderzoeksproject op SURFdrive (opslagdienst voor het Nederlands Onderwijs en 

Onderzoek). 

 

2.4 Data-Analyse  

 2.4.1 Kwantitatieve Analyse 

  De kwantitatieve data verkregen uit de MVV werd anoniem verwerkt en vervolgens 

geanalyseerd met behulp van het statistische programma IBM SPSS versie 28. Voorafgaand 

aan de analyse werd middels Cronbach’s Alpha berekend of de interne consistentie van de 

items binnen de schalen (i.e. Verbondenheid, Competentie en Autonomie) voldoende 

betrouwbaar was. Eén schaal, die voor autonomie (M1) (zie Tabel 5), was onvoldoende met 

een Cronbach’s Alpha van .56. Bij verwijdering van item VA-1 (‘In mijn werkplaats heb ik 

een gevoel van keuze en vrijheid in de dingen die ik onderneem’) kon dit verhoogd worden 

naar .59, wat op het randje onvoldoende is, maar volgens andere arbitrair bepaalde cut-off 

waarden wel acceptabel is (Bryman, 2021). Wat betreft de overige schalen (autonomie M2; 

verbondenheid M1 en M2; competentie M1 en M2) zaten alle Cronbach’s Alpha waarden 

tussen .68 en .83 (zie Tabel 5). Dit wordt respectievelijk gezien als voldoende tot zeer goed 

(DeVellis, 2016). Omwille van de afwijking van de normaalverdeling van de data (Field, 

2018) zijn vier outliers (cases 4, 27, 33 en 43) verwijderd waarna de data normaal verdeeld 

was. Daarmee voldeed de data aan de assumpties voor het uitvoeren van de paired-samples t-

test. De paired-samples t-test is uitgevoerd per dimensie van studiemotivatie (i.e. 
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Verbondenheid, Competentie en Autonomie) om nauwkeurig vast te kunnen stellen op welke 

dimensies de interventie een significant effect heeft gehad (zie Tabel 7). 

 

2.4.2 Kwalitatieve Analyse 

  De kwalitatieve data (audio-opnamen van de werkplaatsbijeenkomsten, de 

bijeenkomsten en focusgroep met de opleiders en de interviews) werd verwerkt in een iteratief 

proces via ATLAS.ti 9.0. De audio-registraties werden woordelijk getranscribeerd en 

daaropvolgend aan de hand van een deductieve methode gecodeerd (Boeije & Bleijenbergh, 

2019). Hierbij werden codes toegewezen op basis van het Ontwerpprincipes-Analysekader 

(Paragraaf 1.2.6) (opgenomen in Bijlage E). Daarnaast werden codes toegewezen op basis van 

het Motivatie-Analysekader (opgenomen in Bijlage F). Aanvankelijk werd ongeveer tien 

procent van de kwalitatieve data door codeerders onafhankelijk gecodeerd om de 

interbeoordelaarsovereenkomst te berekenen (O’Connor & Joffe, 2020), waarbij α < .67 gold 

als voldoende betrouwbaar (Krippendorff, 2018). Een voldoende hoge betrouwbaarheid van 

de interbeoordelaarsovereenkomst (α < .67) (Krippendorff, 2018) werd vastgesteld 

(Ontwerpprincipes: α = .86; Studiemotivatie: α = .86). Vervolgens werd de overige data 

gecodeerd door de onderzoeker.  

 

3. Resultaten 

3.1 De Wijze waarop Studentfacilitering Vorm krijgt binnen de TLG’s (HV1) 

   In deze sectie volgt een beschrijving van de wijze waarop studentfacilitering middels 

de ontwerpprincipes ‘Ontwerpgerichtheid’ (Paragraaf 3.1.1) en ‘Gelijkwaardigheid’ 

(Paragraaf 3.1.2) vorm krijgt binnen de TLG’s. Allereerst wordt een kwalitatieve beschrijving 

gegeven van de studentfacilitering vanuit het theoretische perspectief van de opleiders 
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(beoogd curriculum). Daarna volgt een beschrijving van de daadwerkelijke inzet van de 

studentfacilitering door de opleiders binnen de setting van een TLG (uitgevoerd curriculum) 

en tenslotte volgt een beschrijving over de wijze waarop de studenten de inzet van deze 

studentfacilitering hebben ervaren (bereikt curriculum). De thema’s voortkomend uit de 

analyse van deze kwalitatieve data over de inzet van de ontwerpprincipes zijn per vorm van 

curriculum weergegeven in Tabel 6. 

 

Tabel 6 

Thema’s voortkomend uit de kwalitatieve analyse van de ontwerpprincipes binnen de TLG’s  
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3.1.1 Ontwerpgerichtheid 

  3.1.1.1 Ontwerpgerichtheid vanuit het Beoogd Curriculum. Vanuit het perspectief 

van de opleiders blijkt dat ‘Ontwerpgerichtheid’ (het opstellen en monitoren van gezamenlijke 

hanteerbare doelen, het bijbehorende leerproces en de leeropbrengst) op diverse wijzen vorm 

kreeg tijdens de TLG´s (zie Tabel 6). Ten aanzien van het eerste thema ‘Doelgerichtheid’ 

gaven de opleiders aan dat zowel individuele- als gezamenlijke doelen werden 

geïnventariseerd en besproken tijdens de bijeenkomsten. Het inzichtelijk maken van deze 

doelen gebeurde aan de hand van online tools zoals Google Forms of een Padlet (digitaal 

prikbord): ‘We hebben aan de hand van een Padlet een soort van digitale doelenwand 

gemaakt om focus te creëren richting onderwerp en ontwerp’. Bij aanvang van de 

bijeenkomst werd teruggepakt op deze doelen aan de hand van een tijdlijn waarmee de 

(deel)opbrengsten inzichtelijk werden gemaakt. 

  Met betrekking tot het tweede thema ‘Werken in deelgroepen’ faciliteerden de 

opleiders tijdens de fysieke bijeenkomsten het werken in deelgroepen om de onderlinge 

afstemming met betrekking tot de doelen, onderwerpen en de (deel)ontwerpen soepeler te 

laten verlopen: ‘We gingen in deelgroepjes aan het werk om zo gerichter aan de doelen te 

werken en deze beter te kunnen monitoren’. Deze deelgroepen werkten aan een eigen ontwerp 

met eigen subdoelen gericht op de praktijk. 

 Aangaande het derde thema ‘Reflecteren’ gaven de opleiders aan de reflectie op het 

(individuele) leerproces van studenten te stimuleren: ‘Aan het eind van iedere bijeenkomst 

blikken we terug op: wat weet je nu wat je aan het begin van de bijeenkomst nog niet wist?’ 

maar concludeerden nog onvoldoende aandacht te hebben besteed aan het reflecteren op het 

collectieve leerproces en de collectieve opbrengsten van het netwerkleren: ‘Nu je dit vraagt 

denk ik van ja, dat hebben wij eigenlijk nog niet zozeer gedaan. Wel tussentijds individuele 
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reflectie op dat wat je ontwerpt maar geen reflectie op het grote collectieve doel waar je als 

werkplaats aan werkt’. 

  Wat betreft het vierde thema ‘Het geven van (peer)feedback’ gaven de opleiders aan 

studenten de mogelijkheid te geven om elkaar aan het eind van elke bijeenkomst de 

opbrengsten of conceptontwerpen te presenteren en te voorzien van (peer)feedback: 

‘Studenten geven vanuit de theorie en hun eigen ontwerp-ervaring feedback, deze feedback 

wordt daarna in kleine groepjes besproken’.  

 

  3.1.1.2 Ontwerpgerichtheid vanuit het Uitgevoerd Curriculum. Uit de audio bleek 

dat er op verschillende wijzen aandacht is geweest voor het ontwerpprincipe 

‘Ontwerpgerichtheid’ (zie Tabel 6). Ten aanzien van het eerste thema ‘Doelgerichtheid’ bleek 

dat de opleiders een agenda gebruikten als leidraad voor de bijeenkomsten: ‘We hebben de 

agenda opgestuurd en als het goed is, kunnen jullie daarbij. Hij staat in de map van de 

werkplaats bijeenkomst tien’. Ook maakten opleiders regelmatig gebruik van een tijdlijn en 

digitale tools om de doelen en ideeën van deelnemers inzichtelijk te maken, te monitoren en te 

bespreken. 

 Met betrekking tot het tweede thema ‘Werken in deelgroepen’ werden deelnemers 

gestimuleerd om in kleine groepen gezamenlijke subdoelen en (concept)ontwerpen te 

ontwikkelen en opbrengsten aan elkaar te presenteren: ‘En toen hebben we eigenlijk 

geconstateerd dat wij onze vragen nog gaan aanpassen. Omdat er toch wel wat overlap 

ontstond met andere deelgroepjes’.  

  Wat betreft het derde thema ‘Reflecteren’ bleek dat opleiders regelmatig met studenten 

terugblikten op de (leer)doelen, het leerproces en de opbrengsten: ‘Als eerste een terugblik op 

de vorige bijeenkomst. Zijn er nog dingen die besproken moeten worden naar aanleiding van 

de vorige bijeenkomst?’  
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 Aangaande het vierde thema ‘Het geven van (peer)feedback’ bleek dat de opleiders 

aan het einde van het studiejaar ruimte creëerden om deelnemers feedback te laten geven op 

elkaars ideeën en opbrengsten: ‘Eerst 20 of 30 minuten tijd om schriftelijke feedback te geven. 

En dan heb je daarna nog tijd je feedback mondeling toe te lichten aan het groepje, zodat het 

andere groepje ook echt snapt wat je bedoelt en vragen kan stellen.’  

 

  3.1.1.3 Ontwerpgerichtheid vanuit het Bereikt Curriculum. Uit de interviews bleek 

dat studenten op diverse wijzen een ontwerpgerichte aanpak ervoeren (zie Tabel 6). Wat 

betreft het eerste thema ‘Doelgerichtheid’ benoemden studenten dat opleiders voorafgaand 

aan de bijeenkomst de agenda op een gezamenlijke drive plaatsten en de doelen en 

bijbehorende gemeenschappelijke waarden inzichtelijk maakten: ‘Toen hebben wij onze 

uitkomsten en doelen in een drive gezet waar iedereen dus in kon.’ Verschillende studenten 

ervoeren de oriëntatiefase als te lang waardoor voor hen ‘de stip op de horizon’ ofwel de 

doelgerichtheid ontbrak. Hierdoor bleef het onduidelijk wat er van hen verwacht werd: ‘De 

eerste periode hadden we het gevoel van: waar gaan we nu naartoe? Gaan we nu al naar een 

product? Blijven we nog bij de theorie hangen? Toen dacht ik: Ja, het is doelloos, want er is 

nog geen doel.’  

  Met betrekking tot het tweede thema ‘Werken in deelgroepen’ gaven studenten aan dat 

er tijdens de bijeenkomsten in kleine groepjes werd gewerkt aan een concrete opdracht of een 

product waarbij de opleiders zorgden voor het geven van richting: ‘De docenten hadden van 

tevoren een aantal richtlijnen opgesteld zodat we wisten waar ons eindproduct aan moest 

voldoen. We mochten verder zelf weten op welke manier we het product gingen vormgeven’. 

Door de beperkte groepsgrootte ervoeren studenten meer mogelijkheden tot inspraak en 

afstemming.  

 Aangaande het derde thema (Reflecteren)  benoemden studenten dat zowel aan het 
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begin als aan het eind van een bijeenkomst ruimte was voor reflectie: ‘De doelen werden 

steeds teruggepakt. Iedere keer werd terugblikt op wat hebben we hiervoor gedaan? En waar 

willen we na deze werkplaats staan?’  

  Ten aanzien van het vierde thema ‘Het geven van (peer)feedback’ vermeldden 

studenten dat er aan het einde van het studiejaar ruimte werd gecreëerd voor het geven van 

feedback op elkaars eindproducten: ‘De uitkomsten van ons eindproduct hebben wij in een 

bestand gezet, in een drive waar iedereen dus in kon. En toen mochten twee groepjes steeds 

feedback op elkaar geven.’ 

 

3.1.2 Gelijkwaardigheid 

  3.1.2.1 Gelijkwaardigheid vanuit het Beoogd Curriculum. Het ontwerpprincipe 

gelijkwaardigheid (elke deelnemer ziet zichzelf als lerende) kreeg vanuit het perspectief van 

de opleiders op verschillende wijzen vorm (zie Tabel 6). Wat betreft het eerste thema 

‘Gedeelde verantwoordelijkheid’ benoemden opleiders dat studenten mede 

verantwoordelijkheid waren voor het opstellen van de agenda, het voorbereiden van (een deel) 

een bijeenkomst of voor het schrijven van de notulen: ‘We bereiden samen met de student(en) 

de agenda en het voorzitterschap voor, zodat we wel de inhoud kunnen bewaken’. Eén 

opleider gaf aan gedurende het jaar met het roulerend voorzitterschap te zijn gestopt omdat de 

kwaliteit van de bijeenkomst hieronder te lijden had.  

 Ten aanzien van het tweede thema ‘Actieve participatie’ rapporteerden opleiders te 

streven naar een actieve participatie: ‘Iedereen draagt bij vanuit zijn eigen expertise, zijn 

eigen rol en persoonlijkheid als gelijke’. Opleiders kwamen hieraan tegemoet door studenten 

te bevragen op inspirerende bevindingen of good practices of door studenten hetzelfde 

voorbereidende werk te laten doen. Opleiders ervoeren minder actieve participatie tijdens de 

online bijeenkomsten. Studenten waren bijvoorbeeld onvoorbereid, namen minder actief deel 
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of meldden zich af. 

 Met betrekking tot het derde thema ‘Keuzevrijheid’ benadrukten opleiders alle  

deelnemers dezelfde keuzemogelijkheden te bieden. Bijvoorbeeld bij de voorbereiding van de 

bijeenkomsten, bij de uitwerking van (deel)taken of bij het werken in deelgroepen op basis 

van hun eigen interesse, voorkeur of talent (rol): ‘Ik wil ze echt de vrije keuze geven juist om 

die betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid te stimuleren’.  

  Aangaande het vierde thema ‘Veilige sfeer’ gaven opleiders aan tijdens de 

bijeenkomsten een informele setting te creëren. Zo werd er gebruik gemaakt van een ronde 

tafel en werd er gezorgd voor koffie en thee met iets lekkers. Daarnaast benoemden 

verschillende opleiders het belang van een geïnteresseerde houding in de zienswijze van 

studenten. ‘Want juist doordat zij (leerkracht) met regelmaat aan studenten vroeg: ‘Goh, hoe 

zie jij dat dan?’ werden de studenten eigenlijk heel erg omhoog getild.’ 

 

   3.1.2.2 Gelijkwaardigheid vanuit het Uitgevoerd Curriculum. Uit de audioanalyses 

bleek dat opleiders op diverse manieren vorm gaven aan het ontwerpprincipe 

‘Gelijkwaardigheid’ (zie Tabel 6). Wat betreft het eerste thema ‘Gedeelde 

verantwoordelijkheid’ werd het eigenaarschap van studenten gestimuleerd door hen te laten 

meedenken over de doelen en de opbrengsten gericht op de praktijk of door hen 

verantwoordelijk te maken voor de voorbereiding of organisatie van (een deel) van de 

bijeenkomst: ‘Anoniem, jij bent voorzitter, denk je niet, ze haken wel aan? Anoniem (als 

voorzitter van de bijeenkomst): Ja, we gaan gewoon beginnen.’ 

   Ten aanzien van het tweede thema ‘Actieve participatie’ bleek dat deelnemers actief 

werden benaderd om hun zienswijze, suggesties en inspirerende ervaringen te delen en 

controleerden opleiders regelmatig of er consensus bestond over de gemaakte keuzes. 

Vooral tijdens de online bijeenkomsten stimuleerden opleiders een actieve inbreng van 
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studenten: ‘Willen jullie nog reageren? Het blijft een beetje stil aan de andere kant? En ik 

vraag me even af: waarom?’ 

  Aangaande het derde thema ‘Keuzevrijheid’ boden opleiders studenten diverse 

keuzemogelijkheden omtrent het bestuderen van bronnen, het formeren van groepjes, de 

uitwerking van opdrachten of het vaststellen van een onderwerp: ‘We willen vandaag gaan 

bekijken welke thema wij gaan kiezen. We moeten ook gaan bedenken welk materiaal we dan 

gaan ontwerpen. Daar zijn ook allerlei verschillende opties in‘. 

  Met betrekking tot het vierde thema ‘Veilige sfeer’ bleek dat opleiders een veilige 

werksfeer stimuleerden door studenten te waarderen en complimenteren over hun inbreng. 

Daarnaast beoogden ze een informele setting tijdens de bijeenkomsten: ‘Je mag het gesprek 

met elkaar starten, dan haal ik even thee en dan ga ik daarna met jullie mee doen.’ 

 

  3.1.2.3 Gelijkwaardigheid vanuit het Bereikt Curriculum. Uit de interviews bleek 

dat studenten het ontwerpprincipe gelijkwaardigheid op diverse wijze hebben ervaren (zie 

Tabel 6). Ten aanzien van het eerste thema ‘Gedeelde verantwoordelijkheid’ ervoeren 

studenten gelijkwaardigheid omdat iedere deelnemer vanuit zijn eigen expertise en 

achtergrond bijdroeg aan de voorbereiding of organisatie van (een deel) van de bijeenkomst 

en bij het vaststellen en ontwikkelen van doelen en opbrengsten: ‘Iedereen nam zijn of haar 

verantwoordelijkheid, de een soms wat meer dan de ander.’ Het gevoel van een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid werd door studenten minder ervaren tijdens de online bijeenkomsten: 

‘Ik heb het gevoel dat er een aantal mensen zijn die die verantwoordelijkheid dan echt niet 

nemen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik tijdens die online bijeenkomsten die inbreng ook veel 

minder voel’.  

  Aangaande het tweede thema ‘Actieve participatie’ benoemden studenten dat zij 

werden aangemoedigd actief deel te nemen aan de bijeenkomsten door hun kennis te delen 
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en/of te demonstreren. Ook ervoeren zij gelijkwaardigheid doordat opleiders en experts actief 

deelnamen aan de activiteiten waarbij ze zich als lerende opstelden: ‘En niemand wist 

eigenlijk het antwoord en dat we echt samen, zowel de experts als de studenten, op zoek 

gingen naar een antwoord. En later bleek dat zij (experts) af en toe ook gewoon zoekende 

zijn.’ Tijdens de online bijeenkomsten ontbrak het volgens sommige studenten aan een actieve 

houding en inbreng van medestudenten: ‘Nou, dan zie je mensen in bed liggen. Ik heb wel een 

actieve houding en dat zag je bij een aantal gewoon niet.’ 

  Wat betreft het derde thema ‘Keuzevrijheid’ rapporteerden studenten dat opleiders 

soms richting gaven aan het leerproces maar dat zij daarbij wel steeds keuzemogelijkheden 

ervoeren. Studenten werd bijvoorbeeld steeds gevraagd naar hun voorkeur en zienswijze. Ook 

kregen zij keuzevrijheid bij het kiezen van een thema en bij het formeren van deelgroepjes: 

‘Je mag dat zelf kiezen, bij wie en welk onderwerp je aansloot.’  

  Met betrekking tot het vierde thema ‘Veilige sfeer’ gaven studenten aan dat opleiders 

zorgden voor een informele sfeer en/of kennismakingsactiviteiten die de onderlinge relaties 

versterkte: ‘De kennismakingsactiviteiten hebben ertoe geleid dat het nu gewoon heel gezellig 

is en de gesprekken ook meer op gang komen.’ Daarnaast benoemden studenten een veilige 

werksfeer te ervaren doordat alle deelnemers, ongeacht hun achtergrond en ervaring, werden 

aangesproken als onderwijsontwerpers en doordat experts interesse toonden in hun inbreng. 

Tijdens online bijeenkomsten ervoeren studenten een mindere mate van gemeenschapsgevoel 

door een gebrek aan nabijheid van andere deelnemers.  

 

3.2 Het Effect van Studentfacilitering op de Ervaren Studiemotivatie (HV2) 

  In deze sectie wordt het effect beschreven van studentfacilitering middels de 

ontwerpprincipes ‘Ontwerpgerichtheid’ en ‘Gelijkwaardigheid’ op de ervaren studiemotivatie 
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van studenten binnen een TLG. Elke paragraaf, een voor elke dimensie van studiemotivatie 

(Paragraaf 3.2.1 Verbondenheid; Paragraaf 3.2.2 Competentie; Paragraaf 3.2.3 Autonomie), 

start met een beschrijving van de kwantitatieve uitkomsten van de paired samples t-test. Deze 

bevindingen worden vervolgens gekoppeld aan de kwalitatieve analyse gebaseerd op citaten 

van studenten afkomstig uit het retrospectief biografisch motivatie interview (n=6).  

 

 3.2.1 Verbondenheid  

  Uit de kwantitatieve analyse (zie Tabel 7) bleek dat het gemiddelde op de voormeting 

van ervaren verbondenheid (M = 4.02; SD = .61) iets hoger lag dan het gemiddelde op de 

nameting (M = 3.99; SD = .48). Deze gemiddelden gaven zowel op de voor- als nameting een 

hoge ervaren verbondenheid aan (in de vragenlijst wordt een vijfpuntschaal gehanteerd 

waarbij 1 staat voor ‘helemaal niet van toepassing’ en 5 voor ‘helemaal van toepassing’). Het 

verschil tussen de voor- en de nameting in de ervaren verbondenheid van studenten (zie Tabel 

7) binnen de TLG’s was niet significant (t (27) = .28; p = .78).  
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 Uit de kwalitatieve data bleek tevens dat studenten verbondenheid ervoeren tijdens 

hun fysieke deelname aan de TLG’s. Zoals tabel 8 toont benoemden studenten naast tevreden 

ervaringen echter ook ontevreden ervaringen. Tabel 9 laat zien dat studenten ten aanzien van 

het thema ‘Werken in deelgroepjes’ een tevreden gevoel van saamhorigheid ervoeren doordat 

zij tijdens de bijeenkomsten in een klein groepje aan een gezamenlijk doel/product werkten: 

‘Ik vond het leuk dat je echt samen naar iets toewerkt, naar een ontwerp werkt’. Bovendien 

ervoeren zij dat ze in de veilige setting van een kleine groep gemakkelijker hun inbreng 

konden geven en doelen konden afstemmen. 

   Wat betreft het thema ‘Gedeelde verantwoordelijkheid’ ervoeren studenten een 

tevreden gevoel van verbondenheid omdat er een gezamenlijke bijdrage werd geleverd aan de 

voorbereiding en vormgeving van de bijeenkomsten en aan de doelen en opbrengsten. Tijdens 

de online bijeenkomsten werd een minder tevreden gevoel van gezamenlijke 

verantwoordelijkheid ervaren: ‘Ik heb het gevoel dat er wel een aantal mensen zijn die die 

verantwoordelijkheid dan echt niet nemen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik tijdens die online 

bijeenkomsten die inbreng ook veel minder voel’.   

  Aangaande het thema ‘Actieve participatie’ ervoeren studenten een tevreden gevoel 

van verbondenheid omdat alle deelnemers actief hun kennis, ervaringen en expertise deelden 

en bijdroegen aan het gezamenlijk doel. Tijdens de online bijeenkomsten ervoeren studenten 

een minder tevreden gevoel van verbondenheid door een gebrek aan actieve samenwerking en 

interactie: ‘Bij de online bijeenkomsten was ik niet meer gemotiveerd. Ieder moest zijn 

bijdrage op een website plaatsen en dat werd dan verzameld maar ik had niet het idee dat je 

dan iets samen deed’.  

  Tot slot ervoeren studenten met betrekking tot het thema ‘Veilige sfeer’ een tevreden 

gevoel van verbondenheid omdat er aandacht was voor kennismakingsactiviteiten en 

informele momenten: ‘In het begin waren de activiteiten gericht op kennismaken met elkaar. 
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Dat heeft ertoe geleid dat het heel gezellig is en de gesprekken meer op gang komen.’ 

Daarnaast werden gevoelens van ongelijkheid vanaf de start van het studiejaar ontkracht en 

toonden deelnemers met een formele functie interesse en waardering voor de inbreng van 

studenten. Tijdens de online bijeenkomsten werd er door studenten minder onderlinge steun 

en een gebrekkig gemeenschapsgevoel ervaren: ‘Tijdens de online bijeenkomsten was het 

scherm uit, geluid uit. Ja, volgens mij was de helft er niet eens, dat je dan denkt van hmmm’. 

Tot slot waren twee deeltijdstudenten ontevreden over hun gevoel van verbondenheid door 

een verschil in (werk)houding met voltijdstudenten waardoor de samenwerking in 

deelgroepjes stroef verliep. Het vinden van aansluiting was lastiger voor hen omdat zaken aan 

hen voorbij gingen of op andere momenten werden besproken. 
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 3.2.2 Competentie 

  Uit de kwantitatieve gegevens bleek dat studenten de ervaren competentie in de 

nameting hoger waardeerden (M =4.10 ; SD = .55) dan de ervaren competentie in de 

voormeting (M = 3.90; SD = .49). Dit verschil is tevens significant  (t (26) =  -2.15; p = .03) 

(Zie Tabel 6). Ook uit de kwalitatieve data bleek dat studenten voldoende vervulling van de 

behoefte aan competentie ervoeren tijdens hun deelname aan de TLG´s. Naast tevreden 

ervaringen benoemden studenten echter ook ontevreden ervaringen (zie Tabel 8). Tabel 9 laat 

zien dat studenten ten aanzien van het thema ‘Doelgerichtheid’ een tevreden 

competentiegevoel ervoeren door het monitoren van de doelen en het gezamenlijk opstellen 

van een gestructureerde studieplanning: ‘Door als groep een planning te maken kon iedereen 

zijn taak volbrengen.’ Studenten ervoeren een ontevreden competentiegevoel wanneer 

doelgerichtheid ontbrak en opleiders onvoldoende richting gaven: ‘Dat we inderdaad echt 

wilden weten: ja, waar werken we nu naartoe? Zodat we niet steeds in die oriënterende fase 

zitten, maar zodat we echt ook wel stappen kunnen gaan zetten.’  

  Ten aanzien van het thema ‘Het geven van (peer)feedback’ ervoeren studenten een 

tevreden competentiegevoel doordat zij in de gelegenheid werden gesteld feedback te geven- 
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en te ontvangen. Door het leggen van verbindingen tussen hun eigen werk en het werk van de 

ander ontstonden nieuwe inzichten of werden gemaakte keuzes bevestigd: ‘En het leuke is dan 

dat je eigenlijk wel veel hetzelfde ziet en dat je ook wel overeenkomsten ziet met de praktijk. 

En dan weet je ook wel dat je goed zit’.  

  Ten aanzien van het thema ‘Gedeelde verantwoordelijkheid’ ervoeren studenten een 

tevreden competentiegevoel wanneer zij hun eigen kennis, ervaring en expertise konden delen 

ten behoeve van het gezamenlijk eind(product). Zij bemerkten resultaten te bereiken doordat 

het ontwikkelde (les)materiaal bruikbaar was voor de praktijk. Daarnaast ervoeren studenten 

tevreden bekwaamheidsgevoelens door het toepassen van de ideeën en ervaringen van andere 

deelnemers: ‘Een van de gastsprekers vertelde vanuit haar eigen verhaal dingen dat je denkt; 

hier heb ik echt iets aan. Ik ga dan zelf terugkijken naar wat ik met de kinderen kan doen.’  

 Ten aanzien van het thema ‘Actieve participatie’ ervoeren studenten een tevreden 

competentiegevoel wanneer deelnemers met een formele functie interesse toonden voor hun 

bijdrage en omdat zij in voldoende mate de taken hebben kunnen uitvoeren die zij voor ogen 

hadden: ‘Hetgeen wat ik heb bedacht wat ik wil uitvoeren heb ik ook kunnen doen, daar was 

ook ruimte voor.’ Eén student ervoer een ontevreden competentiegevoel ten aanzien van dit 

thema door een onevenredige inbreng tussen de studenten en de opleiders: ‘Die gewone 

werkplaatsen zijn bij mij best wel demotiverend geweest. Want we zaten daar eigenlijk alleen 

bij te luisteren en uiteindelijk ben je niet verder gekomen.’ 

       

 3.2.3 Autonomie 

  Uit de kwantitatieve analyse (zie Tabel 7) bleek dat het gemiddelde op de voormeting 

van ervaren autonomie (M = 3.68; SD = .62) iets hoger lag dan het gemiddelde op de 

nameting (M = 3.53; SD = .62). Deze gemiddelden gaven zowel op de voor- als nameting een 

bovengemiddeld gevoel van ervaren verbondenheid aan (in de vragenlijst wordt een 
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vijfpuntschaal gehanteerd waarbij 1 staat voor ‘helemaal niet van toepassing’ en 5 voor 

‘helemaal van toepassing’). Het verschil tussen de voor- en de nameting in de ervaren 

autonomie van studenten binnen de TLG’s (zie Tabel 7) was niet significant  

(t (29) = 1.35; p = .19). Vanuit de kwalitatieve data werd een voldoende vervulling van de 

behoefte aan autonomie vastgesteld. Eén student benoemde naast tevreden ervaringen ook 

ontevreden ervaringen (zie Tabel 8).   

  Tabel 9 laat zien dat studenten ten aanzien van het thema ‘Gedeelde 

verantwoordelijkheid’ een tevreden gevoel van autonomie ervoeren doordat zij de 

mogelijkheid kregen om hun bijdrage te leveren aan de voorbereiding en organisatie van de 

TLG’s; ‘Elke les was er een opening of wat dan ook door iemand. Daar kon je dan zelf voor 

kiezen als je dat wilde doen’. Eén student was minder tevreden over de autonome 

handelingsruimte op momenten dat er weinig mogelijkheid was voor het leveren van een 

eigen, actieve bijdrage: ‘Meestal waren dus alleen de docenten aan het woord. Ja, dan krijg ik 

daar ook wel een keer genoeg van.’ 

 Tot slot ervoeren studenten ten aanzien van het thema ‘Keuzevrijheid’ een tevreden 

gevoel van autonomie. Hoewel opleiders tijdens de bijeenkomsten een richtinggevende rol 

hadden bij het bepalen van het thema, was er voldoende ruimte voor inbreng van studenten: 

´De docent stuurt maar daarin hebben we allemaal inbreng. Dus vanuit de hele groep wordt 

er voor een bepaald onderwerp gekozen´. Studenten ervoeren hierdoor eigenaarschap over de 

gestelde doelen en activiteiten binnen de TLG. Eén student rapporteerde ten aanzien van dit 

thema ontevredenheid over de mate van autonomie tijdens de bijeenkomsten door een gebrek 

aan keuzemogelijkheden bij het bepalen van de doelen en de activiteiten: ‘De docenten 

hadden een verdeling voor ogen op niveau: starters, mensen met ervaring en gevorderden en 

ik dacht waarom werken ze met niveaus, je kunt toch ook gewoon qua doel werken?’ 
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4. Discussie 

4.1 Conclusie 

  Dit interventieonderzoek biedt zicht op het effect van studentfacilitering middels de 

ontwerpprincipes ‘Ontwerpgerichtheid’ (thema’s: Doelgerichtheid, Reflecteren, Werken in 

deelgroepen en Het geven van (peer)feedback) en ‘Gelijkwaardigheid’ (thema’s: Gedeelde 

verantwoordelijkheid, Actieve participatie, Keuzevrijheid en Veilige sfeer) in TLG’s op de 

studiemotivatie van pabostudenten. Hierbij is enerzijds gekeken naar de wijze waarop 

studentfacilitering vorm kreeg binnen de TLG’s (HV1) en anderzijds naar het effect van 

studentfacilitering middels de ontwerpprincipes ‘Ontwerpgerichtheid’ en ‘Gelijkwaardigheid’ 

op de dimensies van studiemotivatie (i.e. Verbondenheid, Competentie en Autonomie) van 

pabostudenten in TLG’s (HV2). Op basis van de bevindingen kan aangegeven worden waar 

ruimte voor verbetering ligt om de studiemotivatie van pabostudenten te vergroten om 

daarmee de uitstroom van pabostudenten (en daarmee tevens het lerarentekort) te verkleinen. 

  In antwoord op HV1 kan geconcludeerd worden dat studentfacilitering middels de 

ontwerpprincipes ‘Ontwerpgerichtheid’ en ‘Gelijkwaardigheid’ binnen de TLG’s vorm kreeg 

door een combinatie van meerdere bijpassende thema’s in het beoogd, uitgevoerd en bereikt 

curriculum (Paragraaf 3.1) (zie Tabel 6). Binnen de TLG’s werd studentfacilitering middels 

ontwerpgerichtheid vormgegeven aan de hand van het combineren van vier thema’s: 1) 

Doelgerichtheid; 2) Werken in deelgroepen; 3) Reflecteren; 4) Het geven van (peer)feedback. 

Het doel van het combineren van deze thema’s was het creëren van een duidelijke 

(werk)structuur en concrete werkvormen ter bevordering van studentfacilitering. Op basis van 

de resultaten kan geconcludeerd worden dat ‘Werken’ in deelgroepen’ succesvol 

vormgegeven is maar dat ruimte voor verbetering bestaat wat betreft de thema’s 

‘Doelgerichtheid’, ‘Reflecteren’ en ‘Het geven van (peer)feedback’. Daarnaast werd binnen 

de TLG’s studentfacilitering middels gelijkwaardigheid vormgegeven aan de hand van een 
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combinatie van vier thema’s: 1) Gedeelde verantwoordelijkheid; 2) Actieve participatie; 3) 

Keuzevrijheid; 4) Veilige sfeer. Het doel van het combineren van deze thema’s was het 

creëren van een groter gevoel van onderlinge verbondenheid en het versterken van het 

groepsgevoel. Op basis van de resultaten kan gesteld worden dat succesvol vorm is gegeven 

aan alle vier de thema’s tijdens de fysieke bijeenkomsten, maar dat ruimte voor verbetering 

bestaat wat betreft ‘Gedeelde verantwoordelijkheid’, ‘Actieve participatie’ en ‘Veilige sfeer’ 

tijdens de online bijeenkomsten van de TLG’s. 

  In antwoord op HV2 kan geconcludeerd worden dat de ervaren studiemotivatie van 

studenten is toegenomen door studentfacilitering in een TLG middels een combinatie van de 

ontwerpprincipes ‘Ontwerpgerichtheid’ en ‘Gelijkwaardigheid’. De kwantitatieve data tonen 

dat de interventie heeft geleid tot een significante toename in het ervaren gevoel van 

competentie (Paragraaf 3.2.2) (zie Tabel 7). De toename in competentie lijkt voort te vloeien 

uit een toename in structuur en samenwerking en daarmee de opbrengsten binnen de TLG als 

gevolg van de inzet van de ontwerpprincipes en met name ‘Ontwerpgerichtheid’. De 

combinatie van de ontwerpprincipes blijkt niet te hebben geleid tot een significante toename 

in het ervaren gevoel van verbondenheid en autonomie (Paragraven 3.2.1 en 3.2.3) (zie Tabel 

7). Het ontbreken van een significante toename in de ervaren verbondenheid lijkt enerzijds te 

wijden aan tekortkomingen in verbondenheid als gevolg van online-bijeenkomsten en 

anderzijds aan een reeds hoog niveau van ervaren verbondenheid voorafgaand aan de 

interventie (Paragraaf 3.2.1) (zie Tabel 7). Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in 

de interviews waaruit bleek dat opleiders voorafgaand aan de interventie reeds aandacht 

hadden besteed aan kennismakingsactiviteiten en het creëren van een informele sfeer. Ook de 

afwezigheid van een significante toename in de ervaren autonomie lijkt te wijden aan een 

reeds hoog niveau van ervaren autonomie voorafgaand aan de interventie (Paragraaf 3.2.3) 

(zie Tabel 7), waarbij studenten aangaven dat zij vanaf de start van het studiejaar al veel 



PABOSTUDENTEN IN TEACHER LEARNING GROUPS

  42 

vrijheid en keuzemogelijkheden ervoeren. 

 

4.2 Discussie  

  De resultaten van deze studie tonen als gevolg van de interventie meerdere 

verbeteringen alsmede kansen en uitdagingen voor de organisatie van toekomstige TLG’s. De 

kansen en uitdagingen worden in onderstaande sectie bediscussieerd. Allereerst tonen de 

resultaten dat het voor de studiemotivatie van studenten van belang is om vanaf de 

oriëntatiefase van een TLG individuele en gezamenlijke doelen inzichtelijk te maken. Het 

inzichtelijk maken en monitoren van de doelen (Ontwerpgerichtheid; thema Doelgerichtheid) 

resulteert in het vaststellen van gemeenschappelijke waarden en doelen die richting geven aan 

het gezamenlijk leerproces en vergroot daarmee de kans op het behalen van de beoogde 

leerresultaten binnen de TLG. Bij het ontbreken van doelgerichtheid, zoals tijdens de 

oriëntatiefase het geval was, blijkt het voor studenten onduidelijk wat van hen verwacht wordt 

met negatieve gevolgen zoals een verminderde studiemotivatie en stagnatie van het 

leerproces. Dit belang van afstemming van de doelen is in lijn met McKenny en Reeves 

(2018), die tevens onderstrepen dat het succesvol realiseren van gewenste (leer)resultaten 

afhankelijk is van het stellen van gezamenlijke doelen die voor ieder van belang zijn omdat 

deze richting geven aan het leerproces en aanzetten tot handelen. Locke en Latham (2012) 

benadrukken daarnaast dat specifiek gestelde doelen gerichte feedback mogelijk maken.  

  Ten tweede tonen de resultaten dat het geven van Feedback (als onderdeel van 

’Ontwerpgerichtheid’) over de voortgang van het leerproces ten opzichte van de gestelde 

doelen kan leiden tot bevredigende opbrengsten en een hoge studiemotivatie (Hattie & Clarke, 

2018). Dergelijke feedback evalueert de juistheid van de taakaanpak en geeft daarmee 

informatie over de mate waarin het gestelde doel bereikt is (Hattie & Timperley, 2007). Uit de 
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resultaten van dit onderzoek blijkt dan ook dat het geven en ontvangen van feedback op de 

conceptontwerpen bijdraagt aan het leggen van verbindingen tussen het eigen werk en dat van 

anderen, waardoor nieuwe kennis wordt opgedaan of gemaakte keuzes worden bevestigd. De 

competentiegevoelens die hier mogelijk uit voortvloeien kunnen leiden tot een grotere mate 

van intrinsieke studiemotivatie. Deze bevindingen zijn in lijn met de Zelf-Determinatietheorie 

(Ryan & Deci, 2000a).  

  Ten derde blijkt uit de resultaten dat reflectie (als onderdeel van ‘Ontwerpgerichtheid’) 

tijdens de TLG’s door studenten niet in verband werd gebracht met hun ervaren 

studiemotivatie. Het reflecteren tijdens de TLG’s was met name productgericht en vond plaats 

middels terugblikken op doelen, waarbij de individuele en gezamenlijke leeropbrengsten 

centraal stonden. Deze productgerichtheid van de reflectie staat in contrast met eerdere 

bevindingen uit de meta-analyse van Hattie en Timperley (2007), waarbij gesteld werd dat 

met name aandacht voor het procesniveau en het zelfregulatieniveau tot de meeste 

leeropbrengst leidt omdat dit het denkproces en daarmee het leerproces van studenten 

bevordert. In lijn hiermee geven Vrieling-Teunter et al. (2014) aan dat verdieping van de 

reflectie tijdens het netwerkleren bereikt kan worden door gebruik te maken van 

betekenisgerichte reflectie. Dergelijke reflectie is gericht op het begrijpen van de 

onderliggende, collectieve leerprocessen. Het opnemen van betekenisgerichte reflectie lijkt 

een goede aanvulling om de kwaliteit van het reflecteren binnen de huidige TLG’s te 

verhogen wat kan leiden tot een hoger gevoel van competentie en daarmee een positief effect 

op de studiemotivatie. 

  Ten vierde tonen de resultaten dat het bijdragen aan de voorbereiding en vormgeving 

van bijeenkomsten (Gelijkwaardigheid, thema ‘Gedeelde verantwoordelijkheid’) en het delen 

van inspirerende bevindingen of expertise (Gelijkwaardigheid, thema ‘Actieve participatie’) 

bevorderend werken voor de studiemotivatie tijdens deelname aan TLG’s. Echter bleken een 
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gedeelde verantwoordelijkheid en actieve participatie van studenten moeilijker te realiseren 

tijdens de online bijeenkomsten. Een verklaring voor deze tekortkomingen bij de online 

bijeenkomsten kan gevonden worden in de Theory of Transactional Distance (Moore, 1997), 

waarin gesteld wordt dat tijdens afstandsleren niet alleen sprake is van fysieke afstand tussen 

studenten en opleiders, maar ook van een psychologische of communicatieve kloof. Deze 

kloof scheidt studenten en opleiders in de onderlinge transactie (transactional distance) die 

plaatsvindt tijdens het leren (Moore, 1997), waardoor (non-)verbale signalen gemist kunnen 

worden en opleiders moeilijker de gemoedstoestand en concentratie van studenten kunnen 

beoordelen (Thomas & Thorpe, 2019). Hierdoor vraagt het leren in de online variant van een 

blended leeromgeving een hogere mate van zelfregulatie waar niet alle studenten aan 

tegemoet kunnen komen (Rasheed et al., 2020). Van Dorresteijn et al. (2020) adviseren om de 

zelfregulatievaardigheden van studenten in een online leeromgeving te stimuleren door hen te 

helpen bij het opstellen van een studeerschema, hen kritische te laten reflecteren op hun 

(studie)voortgang en studentsamenwerking in kleine groepjes te faciliteren. 

 Tenslotte tonen de resultaten dat kennismakingsactiviteiten en informele momenten 

(Gelijkwaardigheid, ‘Veilige sfeer’) bijdragen aan een tevreden gemeenschapsgevoel van 

studenten tijdens de fysieke TLG-bijeenkomsten. Deze gevoelens van verbondenheid kunnen 

vervolgens leiden tot een hogere mate van studiemotivatie. Echter blijkt ook hier uit de 

resultaten dat studenten een zwakkere mate van verbondenheid ervoeren tijdens de online 

bijeenkomsten vanwege een ervaren gebrek aan steun en isolementgevoelens. Een verklaring 

hiervoor kan gevonden worden in de mate van de ervaren social presence, een psychologisch 

verschijnsel waarbij anderen in onlinebijeenkomsten al dan niet als levensecht worden ervaren 

(Kreijns, 2020). Van Dorresteijn et al. (2020) adviseren om de social presence te vergroten 

middels de inzet van online tools (bijvoorbeeld videoconferentiesoftware) en didactische 

strategieën (bijvoorbeeld online discussies) die faciliteren dat studenten zich als ‘echte’ 
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authentieke personen kunnen voorstellen. Om de gevoelens van verbondenheid te vergroten 

kan daarom gekozen worden om dergelijke suggesties te implementeren tijdens de online 

bijeenkomsten om daarmee de studiemotivatie te waarborgen.   

 

4.3 Beperkingen en Vervolgonderzoek 

  Dit onderzoek kent een aantal beperkingen die in acht genomen dienen te worden bij 

de interpretatie van de resultaten waarvoor suggesties gedaan voor vervolgonderzoek. 

Allereerst zijn de kwantitatieve resultaten van het onderzoek gebaseerd op een relatief klein 

aantal deelnemers (n = 29), hoewel de G-Power analyse toont dat een minimum van n = 41 

benodigd is om valide uitspraken te kunnen doen en te kunnen generaliseren naar de populatie 

(Field, 2018). Tevens zijn slechts een beperkt aantal deelnemers bereid gevonden om deel te 

nemen aan de interviews (n =6). Hierbij speelt zelfselectiebias mogelijk een rol vanwege de 

manier van werving van de deelnemers. Daarom wordt geadviseerd om dit onderzoek te 

herhalen met een voldoende grote responsgroep met aselecte steekproeftrekking. Ook wordt 

geadviseerd om bij vervolgonderzoek niet alleen verdiepende kwalitatieve data na afloop van 

de interventie te verzamelen, maar ook voorafgaand- en tijdens de interventie, om een 

completer beeld te verkrijgen van de causale verbanden en de bijbehorende effecten. 

  Een tweede beperking betreft de externe validiteit van het onderzoek gezien de 

resultaten enkel gebaseerd zijn op studenten van één lerarenopleiding in Nederland, waarbij 

het mogelijk is dat de resultaten in mindere mate betrekking hebben op andere populaties met 

andere kenmerken, zoals bijvoorbeeld andere opleidingen of andere landen. Geadviseerd 

wordt om vervolgonderzoek uit te voeren in TLG’s in deze populaties. 

  Een derde beperking betreft de verschillen in de TLG’s in termen van aantal 

deelnemers en kenmerken; zo bestaat de kleinste TLG uit 11 deelnemers en de grootste uit 27 
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deelnemers en verschilden de verhoudingen tussen studenten, opleiders en experts per TLG, 

waardoor de expertise ongelijkmatig verdeeld was. Ondertussen kunnen deze factoren invloed 

hebben op de werking van de TLG, bijvoorbeeld met betrekking tot de verbondenheid, de 

studiemotivatie en het sociaal leren, wat bepalend kan zijn voor de resultaten van dit 

onderzoek. Er wordt daarom geadviseerd om in het geval van vervolgonderzoek de deelname 

aan TLG’s zo te organiseren dat gesproken kan worden van groepen met gelijke kenmerken.  

  Een vierde beperking betreft de focus op slechts twee ontwerpprincipes terwijl uit 

diverse onderzoeken gebleken is dat meerdere richtlijnen bekend zijn die het studentleren in 

TLG’s kunnen faciliteren (Elster et al., 2014; Harris & Van Tassell, 2005; Vrieling-Teunter et 

al., 2021). Verkennend en vergelijkend vervolgonderzoek naar de effectiviteit van deze 

overige ontwerpprincipes wordt geadviseerd zodat opleiders beschikken over een compleet en 

vergelijkbaar overzicht van mogelijke handvatten voor een optimale studentfacilitering.  

  Tot slot is binnen dit onderzoek gekeken naar de relatie tussen de ontwerpprincipes en 

de studiemotivatie (i.e.Verbondenheid, Competentie en Autonomie) maar is het 

tussenliggende proces van sociaal leren onderbelicht gebleven. Aanbevolen wordt om in 

vervolgonderzoek zowel de sociale leerprocessen als de aanvullende variabelen in kaart te 

brengen zodat de niveaus en de kwaliteit van de sociale interactie zichtbaar wordt. Deze 

onderzoeksuitkomsten geven mogelijk belangrijke informatie over hoe het proces van sociale 

interactie versterkt kan worden ten behoeve van de studiemotivatie tijdens TLG’s. 

 

4.4 Onderwijsimplicaties  

  Uit de resultaten van onderhavige studie blijkt dat er een relatie bestaat tussen 

studentfacilitering middels de inzet van de ontwerpprincipes ‘Ontwerpgerichtheid’ en 

‘Gelijkheid’ en een tevreden vervulling van de dimensies van studiemotivatie (i.e. 
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Verbondenheid, Competentie en Autonomie). Op basis van de resultaten kan overal gesteld 

worden dat het maken van gezamenlijke afspraken tussen opleiders over de minimale inzet 

van de ontwerpprincipes van belang is om ongelijkheid in studentfacilitering binnen het 

curriculum van de opleiding te voorkomen. Daarnaast wordt voor een optimale 

studentfacilitering geadviseerd om tijdens de organisatie van een TLG rekening te houden met 

het volgende:  

a. Zie toe op een doelgerichte aanpak vanaf de oriëntatiefase bijvoorbeeld door het 

hanteren van een tijdlijn waarop de doelen en de stappen in het (toekomstige) 

leerproces inzichtelijk worden gemaakt (Ontwerpgerichtheid; thema 

‘Doelgerichtheid’)  

b. Zie toe op het faciliteren van een soepele afstemming tussen de groepsdoelen en ieders 

individuele interesse- en leerbehoefte bijvoorbeeld door het werken in kleine 

deelgroepen (Ontwerpgerichtheid; thema ‘Werken in deelgroepen’)  

c. Zie toe op een verdieping van het leerproces door zowel te reflecteren op de producten 

als op de onderliggende, collectieve (sociale) leerprocessen die leiden tot het product. 

(Ontwerpgerichtheid; thema ‘Reflecteren’) 

d. Zie toe op het regelmatig faciliteren van momenten van (peer)feedback. Deze 

(peer)feedback dient zowel gericht te zijn op het product- als op het onderliggend 

proces (Ontwerpgerichtheid; thema ‘Het geven van (peer)feedback’) 

e. Zie toe op de ondersteuning en verbetering van de zelfregulatie van studenten tijdens 

online bijeenkomsten bijvoorbeeld door het bieden van hulp bij het opstellen van een 

studieplanning, het stimuleren van reflectie op de (studie)voortgang en het faciliteren 

van online studentsamenwerking in kleine groepjes. 

 (Gelijkwaardigheid; thema’s Gedeelde verantwoordelijkheid en Actieve participatie)  
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f. Zie toe op een soepele samenwerking tussen voltijd- en deeltijdstudenten door hen 

voorafgaand aan de start van de TLG’s verwachtingen naar elkaar te laten uitspreken- 

en afspraken te laten maken over de vormgeving van de samenwerking 

(Gelijkwaardigheid; ‘Gedeelde verantwoordelijkheid’ en ‘Actieve participatie’) 

g. Zie toe op gelijke keuzemogelijkheden voor alle deelnemers binnen TLG’s  

bijvoorbeeld bij de selectie van bronmateriaal, de groepsformatie (rollen) of bij de 

uitwerking van (deel)taken. (Gelijkwaardigheid; ‘Keuzevrijheid’)  

h. Zie toe op een hoge mate van social presence tijdens de online TLG bijeenkomsten 

waardoor studenten het gevoel hebben ‘er niet alleen voor te staan’. Bijvoorbeeld door 

studenten te verzoeken om hun videobeeld in te schakelen en te vergroten, door 

middel van tussentijdse peilingen te checken hoe studenten het online leerproces 

ervaren en door expliciet na te gaan waarom sommige deelnemers 'achterover leunen' 

en niet actief participeren (Gelijkwaardigheid; ‘Veilige Sfeer’)  
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Bijlagen 

    Bijlage A: Monitoring inzet ontwerpprincipes 

Naam:        

Naam Academische werkplaats/TLG: 

 

Ontwerpprincipes: Ontwerpgerichte aanpak 

(1) Gemaakte keuzes?  

 

(2) Best practices?  

 

(3) Knelpunten?  

 

(4) Hoe verder?  

 

  

Ontwerpprincipes: Het stimuleren van gelijkwaardigheid 

(1) Gemaakte keuzes?  

 

(2) Best practices?  

 

(3) Knelpunten?  

 

(4) Hoe verder?  
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Bijlage B: Focusgroep  

Vraag 1: Algemeen 

In februari en april zijn de ontwerpprincipes zoals ze door jullie in de academische werkplaats worden 

vormgegeven gemonitord en besproken. Wij horen graag of er in deze aanpak nog iets is gewijzigd en 

daarom ontvangen jullie straks per AW het format ‘monitoring ontwerpprincipes’ in de mail zodat 

jullie kunnen deze aanvullen. 

 

Vraag 2: Ontwerpprincipe ‘Gelijkwaardigheid’ 

Uit diverse interviews komt naar voren dat studenten de samenwerking binnen de academische 

werkplaats als erg fijn hebben ervaren. De studenten geven aan dat ze graag met elkaar willen 

samenwerken, dat ze het gevoel hebben te worden gehoord, dat ze het gevoel hebben iets als groep te 

hebben gedaan en dat ze zich vrij genoeg voelden om binnen de groep te spreken.  

Een van de voorbeelden die studenten gaven aan dit gevoel te hebben bijgedragen zijn het rouleren 

van het voorzitterschap en het inbrengen van een casus. Zijn er verder nog concrete voorbeelden van 

werkvormen die jullie hebben ingezet om dit gevoel van gelijkwaardigheid te stimuleren? 

 

Vraag 3: Ontwerpprincipe ‘Ontwerpgerichte aanpak’  

In diverse interviews beschrijven studenten dat het inzichtelijk maken van de lesdoelen werd bereikt 

bijvoorbeeld door het vooraf doorsturen van de agenda met daarin de lesdoelen. De leeropbrengsten 

werden inzichtelijk gemaakt door bijvoorbeeld het delen van de producten (bv. E-Magazine of 

ontwerpcriteria) op de Drive en door het geven van presentaties aan elkaar. Door de studenten werd 

weinig gezegd over het monitoren van het bijbehorende leerproces. Hoe is hier binnen de werkplaats 

concreet vorm aan gegeven en op welke manier? Hebben jullie hier concrete voorbeelden van. 
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Bijlage C: Biografisch Motivatie Interview 

Gebaseerd op de structuur van het Dimensies Sociaal Leren Interview (DSLI) van Vrieling-

Teunter et al. (2018) en op het Motivatie-Analysekader (Bijlage F) (Ryan en Deci, 2000a; 

Jansen in de Wal, 2016).  

 

Middels het biografisch interview wordt met behulp van een tijdlijn weergegeven wat de perceptie van 

de student is op de ervaren motivatie en daarnaast op de ervaren motivatie in verhouding tot de 

gebruikte ontwerpprincipes binnen de werkplaats. Concreet betekent dit dat waardecreatie van de 

student op een tijdlijn met een mindmap in kaart gebracht wordt van ‘start studiejaar 2021-2022’ naar 

‘einde studiejaar 2021-2022’. 

 

Interview 

De interviewer stelt zich voor en omschrijft het doel van het gesprek: 

Aan de hand van de vragen die volgen wordt getracht, om middels reflectie op concrete 

(leer)activiteiten in de werkplaats, jouw ervaren motivatie tijdens het leren in de werkplaats in beeld te 

brengen. Dit gebeurt aan de hand van een tijdlijn. (teken een tijdlijn met links ‘start studiejaar 2021-

2022’, rechts ‘einde studiejaar 2021-2022’). Wat is het thema van de werkplaats waar je aan hebt 

deelgenomen? [boven de tijdlijn noteren]  

 

a) Denk terug aan de werkplaats-bijeenkomsten aan het begin van het studiejaar en kies een 

aantal leermomenten of activiteiten uit waarop je je erg gemotiveerd voelde. Waar kwam dit 

door? Kunt u dit als mindmap/boomstructuur weergeven op de tijdlijn? (afhankelijk van het 

antwoord inzoomen op onderstaande verdiepende vragen omtrent de ontwerpprincipes en de 

ervaren motivatie) 
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b) Denk terug aan de werkplaats-bijeenkomsten aan het einde van het studiejaar en kies een 

leermoment of activiteit uit waarop je je erg gemotiveerd voelde. Waar kwam dit door? Kunt u 

dit als mindmap/boomstructuur weergeven op de tijdlijn? (afhankelijk van het antwoord 

inzoomen op onderstaande MV-vragen) 

 

Bij een aantal leermomenten en/of activiteiten (naar keuze van de geïnterviewde) worden de volgende 

verdiepende vragen gesteld omtrent de ervaren motivatie en ontwerpprincipes: 

 

Om de ervaren Autonomie binnen de werkplaats in kaart te brengen: 

• Aan welke doelen werd er gewerkt en hoe werden deze doelen bepaald? In welke mate heb je 

hierbij keuzevrijheid of druk ervaren? Waar werd dit door veroorzaakt? 

• Hoe werden de activiteiten binnen de TLG werkplaats gekozen? In welke mate heb je hierbij 

keuzevrijheid of druk ervaren?  Waar werd dit door veroorzaakt? 

• In hoeverre heb je de taken die je graag uit wilde voeren in deze TLG werkplaats ook 

daadwerkelijk uit kunnen voeren? Waar werd dit door veroorzaakt? 

• In welke mate heb je een volwaardige bijdrage kunnen leveren aan dit netwerk? Waar lag dit 

aan?  

 

Om de ervaren Competentie binnen de werkplaats in kaart te brengen: 

• Wat zijn je persoonlijke en/of groepsdoelen geweest binnen deze TLG werkplaats? In 

hoeverre heb je het gevoel dat je deze doelen hebt kunnen bereiken? Waar komt dit door? 

Wat/wie versterkt of verzwakt dit gevoel?  

• Hoe waardevol vond jij je bijdrage aan dit netwerk? Waarom vind je dat? 

 

Om de ervaren Verbondenheid binnen de werkplaats in kaart te brengen: 

• Hoe heb je de sfeer ervaren binnen de TLG  werkplaats? Waar kwam dit door?  
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• Heb je het gevoel dat iedereen een gelijkwaardige inbreng heeft gehad? Waar kwam dit door?  

 

Om het ontwerpprincipe ‘Monitor de doelen, het bijbehorende leerproces en de leeropbrengst’ 

(karakteristiek: ‘Ontwerpgerichte Aanpak’) in beeld te brengen: 

• Op welke wijze kreeg je tijdens de werkplaatsbijeenkomsten zicht op je persoonlijke 

leerproces (doelen) en op de opbrengsten voor de onderwijspraktijk?  

 

Om het ontwerpprincipe ‘Zorg ervoor dat alle deelnemers zichzelf als lerende zien’ (karakteristiek 

‘Diversiteit en Gelijkwaardigheid’ in beeld te brengen: 

• Denk terug aan een moment tijdens de werkplaatsbijeenkomsten waarop je je gelijkwaardig 

voelde aan alle deelnemers. Wat zorgde hiervoor?  

• Denk terug aan een moment tijdens de werkplaatsbijeenkomsten waarop je ten opzichte van de 

andere deelnemers een gelijkwaardige bijdrage hebt kunnen leveren aan de bijeenkomsten. 

Wat zorgde hiervoor?  

• Welke inbreng heb jij ten opzichte van de andere deelnemers gehad tijdens de bijeenkomsten? 

Wat vind je hiervan? 

 

Evaluerende vragen: 

• Hoe heb je het interview ervaren?  

• Zijn er nog andere zaken die je graag kwijt wil?  

Ter afsluiting dankt de interviewer de student hartelijk voor zijn/haar deelname.  
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     Bijlage D: Motivatie-Vragenlijst 

Gebaseerd op Chen et al., 2014; Jansen in de Wal, 2016 

Beste collega, 

Op dit moment maak jij deel uit van een onderzoekswerkplaats. Onderstaande vragen zijn bedoeld om 

meer inzicht te krijgen in het leerproces en de opbrengst van de werkplaats. Op basis van de 

antwoorden kunnen we concrete tips uitwisselen voor het samenwerken in de werkplaats (proces) en 

de waarde van het samen leren (product). Soms zijn vragen nog niet van toepassing omdat de 

werkplaats bijvoorbeeld net is gestart; kies dan voor ‘helemaal niet van toepassing’. Er is ook ruimte 

voor eventuele opmerkingen. 

Alvast enorm bedankt voor het invullen! 

1. Wat is je code? (voorletters vader – voorletters moeder – geboortejaar. Bijv. JS-BV-1999)  

 

 

2. Wat is je geslacht? 

 

 

3. Wat is je functie?  

 

 

4. In welk leerjaar zit je?  

 

 

5. Aan welke werkplaats neem je deel? 

 

 

6. Hoe lang maak je al deel uit van de werkplaats? 

 

 

 

7. Hoe vaak komt de werkplaats bij elkaar? 

 



PABOSTUDENTEN IN TEACHER LEARNING GROUPS

  65 

 

      Motivatie  

In hoeverre is er sprake van de onderstaande kijkpunten bij jouw werkplaats?……..(slechts één 

vierkantje aanvinken) 

1 Ik geef om de mensen in mijn werkplaats. 

 

 1  2  3  4  5 

Helemaal niet van toepassing Helemaal van toepassing 

 

2 Ik voel dat de mensen in mijn werkplaats om mij geven.* 

 

 1  2  3  4  5 

Helemaal niet van toepassing Helemaal van toepassing 

 

3 Ik voel dat de mensen in mijn werkplaats koel en afstandelijk tegen mij zijn.* 

 

 1  2  3  4  5 

Helemaal niet van toepassing Helemaal van toepassing 

 

 

4 Ik heb de indruk dat de mensen in mijn werkplaats een hekel aan mij hebben. * 

 

 1  2  3  4  5 

Helemaal niet van toepassing Helemaal van toepassing 



PABOSTUDENTEN IN TEACHER LEARNING GROUPS

  66 

 

5 Ik voel dat de relaties in mijn werkplaats slechts oppervlakkig zijn. * 

 

 1  2  3  4  5 

Helemaal niet van toepassing Helemaal van toepassing 

 

6 Ik voel me verbonden met mijn werkplaats. * 

 

 1  2  3  4  5 

Helemaal niet van toepassing Helemaal van toepassing 

 

7 Ik heb een warm gevoel bij de mensen uit mijn werkplaats. * 

 

 1  2  3  4  5 

Helemaal niet van toepassing Helemaal van toepassing 

 

8 In mijn werkplaats heb ik er vertrouwen in dat ik dingen goed kan doen. * 

 

 1  2  3  4  5 

Helemaal niet van toepassing Helemaal van toepassing 

 

9 In mijn werkplaats voel ik me bekwaam in wat ik doe.  

 

 1  2  3  4  5 
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Helemaal niet van toepassing Helemaal van toepassing 

 

10 In mijn werkplaats heb ik ernstige twijfels over de vraag of ik de dingen wel goed kan 

doen.  

 

 1  2  3  4  5 

Helemaal niet van toepassing Helemaal van toepassing 

 

11 In mijn werkplaats voel ik me teleurgesteld in veel van mijn prestaties.  

 

 1  2  3  4  5 

Helemaal niet van toepassing Helemaal van toepassing 

 

 

12 In mijn werkplaats voel ik me in staat om mijn doelen te bereiken.  

 

 1  2  3  4  5 

Helemaal niet van toepassing Helemaal van toepassing 

 

13 In mijn werkplaats voel ik dat ik moeilijke taken met succes kan voltooien.  

 

 1  2  3  4  5 

Helemaal niet van toepassing Helemaal van toepassing 
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14 In mijn werkplaats heb ik een gevoel van keuze en vrijheid in de dingen die ik onderneem.  

 

 

 1  2  3  4  5 

Helemaal niet van toepassing Helemaal van toepassing 

 

 

15 In mijn werkplaats voel ik dat mijn beslissingen weerspiegelen wat ik echt wil.  

 

 1  2  3  4  5 

Helemaal niet van toepassing Helemaal van toepassing 

 

16 In mijn werkplaats voel ik me verplicht om te veel dingen te doen.  

 

 1  2  3  4  5 

Helemaal niet van toepassing Helemaal van toepassing 

 

17 In mijn werkplaats voelen mijn activiteiten als een aaneenschakeling van verplichtingen. 

 

 1  2  3  4  5 

Helemaal niet van toepassing Helemaal van toepassing 
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Bijlage E: Ontwerpprincipes Analysekader 

 

Gebaseerd op de ontwerpprincipes van Vrieling-Teunter et al. 2021 

 
Ontwerpprincipe 1: ‘Ontwerpgerichtheid’ Ontwerpprincipe 2: ‘Gelijkwaardigheid’ 

 
  

Monitoren van doelen 

  

 

Alle deelnemers participeren actief en krijgen de 

ruimte om hun ideeën en vaardigheden uit te 

voeren / te demonstreren. 

  

  

Monitoren van leerproces 

  

  

Alle deelnemers hebben inbreng en nemen 

verantwoordelijkheid voor het leerproces en de 

leeropbrengst.  

 
  

Monitoren van leeropbrengst 

  

  

Alle deelnemers dragen bij aan de 

samenwerking en aan de gezamenlijke 

(deel)opdrachten. Hierbij is sprake van 

veiligheid, vertrouwen en respect voor elkaar. 
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Bijlage F: Motivatie-Analysekader 

Gebaseerd op Ryan en Deci, 2000a; Jansen in de Wal, 2016 

Competentie 

• Ervaren competentie: 

- Vertrouwen in eigen kunnen 

- Bekwaam gevoel 

- Gevoel doelen te kunnen bereiken 

- Gevoel moeilijke taken succesvol uit te kunnen voeren 

 

• Niet ervaren competentie: 

- Twijfel over eigen kunnen 

- Teleurstelling over prestaties 

Autonomie 

• Ervaren autonomie 

 - Keuze en vrijheid in ondernemen 

 - Beslissingen weerspiegelen wil 

 

• Niet ervaren autonomie 

- Gevoel van verplichting 

- Gevoel van moeten 

Verbondenheid 

• Ervaren verbondenheid 

- Geven om anderen en andersom 

- Gevoel van verbonden zijn 

- Warm gevoel 

 

• Niet ervaren verbondenheid 

- Kil gevoel 

- Afstandelijk gevoel 

- Gevoel dat anderen een hekel aan mij hebben 

- Oppervlakkige relaties 

 

 

      

    


