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Samenvatting 

Dit onderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in motivatieprofielen bij honoursstudenten, 

de relatie van deze profielen met studiesucces en de aansluiting van het honoursonderwijs op 

de behoeftes van honoursstudenten. Met de Zelfdeterminatietheorie als uitgangpunt is met twee 

studentgecentreerde Latente Profielen Analyses (LPA) onderzocht welke motivatieprofielen 

kunnen worden onderscheiden binnen een honourspopulatie van 227 en 135 studenten en of en 

in welke mate deze motivatieprofielen geassocieerd zijn met studiesucces, psychological need 

fulfillment, ervaren autonomie-ondersteuning en sense of belonging. Uit twee onafhankelijke 

cross-sectionele analyses van data die verzameld zijn op t0 en t1 van een langer lopende 

longitudinale studie blijkt dat bij honoursstudenten, die bekend staan om hun hoge intrinsieke 

motivatie, overeenkomstig met eerder onderzoek in andere onderwijssectoren, een high quality 

profiel, een high quantity profiel en een low quality profiel te onderscheiden zijn. Het low 

quality profiel (met een relatief lage autonome motivatie gecombineerd met een gematigde 

gecontroleerde motivatie) was geassocieerd met minder positieve gevoelens en ervaringen en 

meer frustraties ten aanzien van autonomie, verbondenheid, ervaren autonomie-ondersteuning 

en sense of belonging. De resultaten van dit onderzoek bevestigen de interne validiteit van de 

Zelfdeterminatietheorie en leveren belangrijke kennis op voor het nemen van beslissingen over 

waar het honoursonderwijs kan worden aangepast om het nauwkeuriger af te stemmen op de 

individuele behoeftes van studenten en te optimaliseren voor alle honoursstudenten. 

Keywords: Zelfdeterminatietheorie, Latente Profielen Analyse, Honoursstudenten, 

Honoursonderwijs, Motivatie, Studiesucces  
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Abstract 

The purpose of this study is to gain insight in motivational profiles of honours students, who 

are known for their high intrinsic motivation, and the association of these profiles with study 

success and the extent to which the honours educational program matches the needs of the 

honours students. With the Self Determination Theory as a starting point, two student-centered 

Latent Profile Analyses were executed to investigate the which motivational profiles are present 

in honours population of 227 and 135 students and whether these profiles are associated with 

psychological need fulfillment, perceived autonomy-support and sense of belonging. Consistent 

with previous research in other educational contexts, 2 independent cross-sectional analyses of 

t0 and t1 data obtained from a longitudinal study showed that 3 profiles could be distinguished 

in the honours population: a high quality, a high quantity and a low quality profile. The low 

quality profile (with a relatively low autonomous motivation combined with a moderate 

controlled motivation) was associated with less positive feelings and experiences and more 

frustrations regarding autonomy, relatedness, perceived autonomy-support and sense of 

belonging. In conclusion, results from this study confirm the internal validity of the Self 

Determination Theory and provide important knowledge for making decisions about where to 

adapt the honours educational program to tailor it to the students’ individual needs and to make 

it a better match for all honours students. 

 Keywords: Self Determination Theory, Latent Profile Analysis, Honours students, 

Honours education, Motivation, Study success 
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Motivatie van Honoursstudenten in het Hoger Onderwijs 

 

1. Inleiding  

1.1 Probleemschets en Doel  

Honoursonderwijs is ontstaan vanuit een behoefte van studenten om te kunnen 

excelleren (Wolfensberger, 2015). De groep studenten die voor honoursonderwijs kiest is 

beperkt en bestaat over het algemeen uit talentvolle, vaak sterk intrinsiek gemotiveerde 

studenten die meer uitdaging en diepgang zoeken in hun opleiding en die het belangrijk vinden 

om goed te presteren (Wolfensberger, 2015). Sleutelcomponenten van honoursonderwijs en 

bijbehorende doceerstrategieën zijn: het bieden van vrijheid, het creëren van gemeenschap en 

het stimuleren van academische competenties (Wolfensberger, 2012). Deze componenten 

sluiten goed aan op de drie psychologische basisbehoeftes voor intrinsieke motivatie: 

autonomie, competentie en verbondenheid, zoals beschreven in de Zelfdeterminatietheorie 

(SDT; Ryan & Deci, 2000). Volgens de SDT kan de intrinsieke motivatie worden ondermijnd 

op het moment dat het aangeboden onderwijs niet goed aansluit op deze psychologische 

basisbehoeftes (Ryan & Deci, 2000). Hoewel het honoursonderwijs in theorie goed aansluit op 

de SDT en de intrinsieke motivatie van studenten dus optimaal zou moeten ondersteunen, is 

een cruciale vraag of studenten dit zelf ook zo ervaren. In theorie kunnen 

samenwerkingsopdrachten bijvoorbeeld goed passen bij het creëren van verbondenheid, maar 

misschien wordt dit door sommige studenten, bijvoorbeeld studenten die graag zelfstandig 

werken, eerder als een ‘noodzakelijk kwaad’ gezien. Vanuit studentperspectief sluit het 

onderwijs misschien minder goed aan op de behoeftes van de studenten en wordt daardoor hun 

intrinsieke motivatie niet optimaal ondersteund, mogelijk met demotivatie, minder goede 

leerresultaten en studie-uitval tot gevolg (Ryan & Deci, 2000).  
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Een van de manieren om motivatie te bestuderen is te onderzoeken of binnen de 

honourspopulatie motivatieprofielen te onderscheiden zijn. Motivatieprofielenanalyse is een 

studentgecentreerde benadering waarbij gezocht wordt naar latent aanwezige groepen van 

studenten met vergelijkbare scores op specifieke combinaties van motivatiedimensies. 

Gevonden profielen kunnen vervolgens gerelateerd worden aan academische prestaties of 

ervaringen van studenten met het gevolgde onderwijs (Gillet et al., 2017; Vansteenkiste et al., 

2009). Onderzoek in het HBO, MBO en VO wijst uit dat in verschillende onderwijssectoren 

consequent vergelijkbare motivatieprofielen bestaan die verschillen in de verhoudingen tussen 

autonome en gecontroleerde dimensies van motivatie (Cents-Boostra et al., 2019; González et 

al., 2012; Hayenga & Corpus, 2010; Korpershoek et al., 2015; Meens et al., 2018; Ratelle et al., 

2007; Vansteenkiste et al., 2009).  

Binnen het honoursonderwijs is echter nog niet eerder motivatieprofielenonderzoek 

gedaan. Net zoals bij andere onderwijssectoren, is het ook voor het honoursonderwijs van 

belang relaties tussen motivatieprofielen, studiesucces en behoeftes en ervaringen van 

honoursstudenten met betrekking tot het aangeboden onderwijs te onderzoeken. Kennis 

hierover kan in praktische zin belangrijke aangrijpingspunten bieden voor diagnostiek en 

interventie, bijvoorbeeld om het onderwijs en de begeleiding meer te personaliseren en beter af 

te stemmen op de individuele behoeftes van honoursstudenten. Zo is het voor docenten 

bijvoorbeeld belangrijk om te weten welke studenten kwetsbaar zijn voor motivatieproblemen 

en hoe daarop in te spelen. Daarnaast draagt motivatieprofielenonderzoek bij honoursstudenten 

vanuit theoretisch perspectief bij aan de wetenschappelijke theorievorming met betrekking tot 

motivatie, bijvoorbeeld aan de interne validatie van de SDT. Het huidige onderzoek heeft 

daarom als doel inzicht te verkrijgen in motivatieprofielen bij honoursstudenten, de relatie van 

deze profielen met studiesucces en de aansluiting van het honoursonderwijs op de behoeftes 

van honoursstudenten. 
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1.2 Theoretisch Kader  

1.2.1 Honoursonderwijs 

Honoursonderwijs in Nederland is overgenomen naar voorbeelden uit Amerika, waar 

het al een lange geschiedenis kent (Wolfensberger, 2015). Ten opzichte van regulier onderwijs 

is honoursonderwijs gericht op meer diepgang, meer authentiek leren, meer ruimte voor 

creativiteit en meer aandacht voor individuele passies en interesses van de individuele studenten 

(Wolfensberger, 2015). Honoursprogramma’s zijn ontworpen om de bredere ontwikkeling van 

de student te versterken door de ontwikkeling van de cognitieve capaciteit te combineren met 

het versterken van interpersoonlijke en intrapersoonlijke vaardigheden (Draper et al., 1999).  

Kerncomponenten van honoursonderwijs zijn: het bieden van vrijheid, het creëren van 

gemeenschap en het stimuleren van academische competenties (Wolfensberger, 2012). Het 

creëren van gemeenschap staat voor het faciliteren en creëren van verbondenheid en 

verstandhouding tussen leerlingen en tussen docent en student. Volgens Kaczvinsky (2007) is 

een honoursgemeenschap misschien wel de beste kans voor academisch begaafde studenten om 

vriendschappen te ontwikkelen en sociale banden te vormen, terwijl ze ook hun intellectuele 

interesse bevredigen, op een manier die niet kan worden gerealiseerd in de reguliere 

klasomgeving. Het stimuleren van academische competenties betekent een focus op het 

vergroten van de diepgang en reikwijdte van de academische kennis, het begrip en de 

vaardigheden van studenten. Dit komt tegemoet aan de behoeftes van honoursstudenten die, 

volgens Kaczvinsky (2007), meer academisch zelfverzekerd en meer intellectueel 

geïnteresseerd zijn, sneller kunnen denken, meer betrokken zijn en meer openstaan voor nieuwe 

ideeën dan reguliere studenten. Ten slotte houdt het bieden van vrijheid in dat studenten de 

ruimte krijgen voor het ontplooien van persoonlijke initiatieven, voor het nastreven van 

persoonlijke interesses, om te experimenteren en om risico’s te nemen (Wolfensberger, 2012).  
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Honoursprogramma's in het hoger onderwijs zijn bedoeld voor de meer getalenteerde 

en gemotiveerde studenten die meer willen en kunnen dan een regulier programma kan bieden, 

zeker qua academische uitdaging maar vaak ook wat betreft hun bredere persoonlijke 

ontwikkeling (Clark & Zubizarreta, 2008; Hebert & McBee, 2007). Voor honoursstudenten 

brengt toegang tot een honoursprogramma, naast een omgeving die bevorderlijk is voor 

intellectuele groei, ook toegang tot gelijkgestemde leeftijdsgenoten met zich mee (Henfield et 

al., 2014; Shushok, 2006; Slavin et al., 2008; Wawrzynski et al., 2012). Beide aspecten worden 

door honoursstudenten erg belangrijk gevonden (Rinn & Plucker, 2019). 

Honoursprogramma's selecteren studenten op hun talent, prestatie of vermogen 

(Wolfensberger, 2015). Bij de selectie wordt geen rekening gehouden met het IQ, maar wel met 

de motivatie van de studenten. Studenten melden zich op eigen initiatief aan voor een 

honoursprogramma en beslissen, na toelating, uiteindelijk zelf om wel of niet deel te nemen. 

Studenten schatten van zichzelf in of zij het honoursprogramma bovenop hun reguliere studie 

aankunnen, waardoor aannemelijk is dat vooral de goed presterende, sterk gemotiveerde 

studenten met positieve academische self-concepties (bv. self-efficacy) zullen deelnemen aan 

honoursprogramma’s (Wolfensberger, 2015). 

1.2.2 Honoursstudenten 

Van honoursstudenten is bekend dat zij over een groot leervermogen, een grote 

intellectuele interesse en een hoge studiemotivatie beschikken (Kaczvinsky, 2007; Scager, 

2008). Een groot leervermogen houdt in dat zij gemiddeld genomen over beter ontwikkelde 

cognitieve en metacognitieve strategieën beschikken dan reguliere studenten (Pintrich & 

Garcia, 2012) en dat zij, dankzij hun diepe benadering van leren, sneller expertise ontwikkelen 

en dit tot op een hoger niveau kunnen doorontwikkelen (Sternberg, 2001). Honoursstudenten 

onderscheiden zich van reguliere studenten door creativiteit, passie voor onderzoek, het nemen 

van initiatief en het nemen van risico's (Wolfensberger, 2012). Zowel Amerikaanse als 
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Nederlandse honoursdocenten noemen nieuwsgierigheid, creativiteit, initiatiefrijkheid, 

motivatie en inzet de belangrijkste kwaliteiten van honoursstudenten (Wolfensberger, 2012). 

Uit onderzoek van Kaczvinsky (2007) blijkt verder dat honoursstudenten, vergeleken met 

reguliere studenten, een groter vertrouwen hebben in hun eigen vaardigheden om het 

programma met goed gevolg te volbrengen (self-efficacy). Daarnaast zeggen honoursstudenten 

van zichzelf kritisch na te denken over de aangeboden stof en vaak zelfregulerende strategieën 

toe te passen (Kazemier et al., 2014). Dit grote vertrouwen in eigen kunnen en zelfregulerend 

vermogen ligt in lijn met de bevinding dat honoursstudenten aangeven meer behoefte te hebben 

aan een minder voorgestructureerde onderwijsaanpak dan reguliere studenten (Scager, 2008; 

Offringa & Wolfensberger, 2012). 

Honoursstudenten blijken ook met betrekking tot doceerstijlen een andere voorkeur te 

hebben dan reguliere studenten (Kazemier et al., 2014). Reguliere studenten prefereren een 

faciliterende doceerstijl (Hativa & Birenbaum, 2000), terwijl honoursstudenten de voorkeur 

geven aan een zelfregulatiebevorderende doceerstijl (Kazemier et al., 2014). Faciliterende 

docenten moedigen studenten aan die het vak lastig vinden, tonen begrip en geven om hun 

slagingskansen. Zij moedigen studenten aan samen te werken om de stof beter te begrijpen en 

vragen te stellen als dat niet lukt. Zij besteden ook aandacht aan effectieve studiestrategieën. 

Zelfregulatiebevorderende docenten moedigen studenten aan om kritisch te zijn over de 

opvattingen die zij presenteren en om hun eigen creatieve ideeën te vormen. Zij vinden 

integratie van gezichtspunten en kennis uit verschillende bronnen belangrijk en vragen om 

zelfstudie van studenten en stimuleren actieve deelname tijdens de les. Succes is in hun ogen 

afhankelijk van de inspanning die studenten leveren. Een sterkere voorkeur voor de 

zelfregulatiebevorderende benadering bleek geassocieerd met een hogere intrinsieke motivatie 

(Hativa & Birenbaum, 2000). Honoursstudenten geven dus een grotere voorkeur aan docenten 

die kritisch en integratief denken stimuleren en die actief leren bevorderen. Uit onderzoek van 
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Offringa & Wolfensberger (2012) blijkt bovendien dat honoursstudenten het belangrijk vinden 

dat docenten inspirerend en vriendelijk zijn, dat cursussen aansluiten op hun persoonlijke 

interesses, uitdagend zijn en nieuwsgierigheid opwekken, en dat het leesmateriaal interessant 

is. Ook is gebleken dat honoursstudenten zich minder druk maakten om de studiebelasting en 

of het honoursprogramma belangrijk zou zijn voor hun carrière dan reguliere studenten. 

Ten slotte zijn honoursstudenten over het algemeen meer autonoom en vaker intrinsiek 

gemotiveerd dan reguliere studenten (Clark, 2008; Gerrity et al., 1993; Rinn, 2005; 

Wolfensberger, 2004). Achterberg (2005) en Kaczvinsky (2007) benadrukken echter dat er 

geen ‘motivatieblauwdruk’ voor honoursstudenten bestaat; de aard van de motivatie kan 

variëren per student en zelfs per cursus of taak. Een honoursstudent zal niet per definitie altijd 

alleen maar intrinsiek gemotiveerd zijn. Honoursstudenten beschrijven ook externe factoren als 

het prestige van het programma, toegang tot onderwijs van hoge kwaliteit, en extra kansen als 

factoren die van invloed zijn op hun behoud in een honoursprogramma (Kampfe et al., 2016; 

Nichols & Chang, 2013). Pintrich & Garcia (2012) benadrukken dat extrinsieke en intrinsieke 

motivatie elkaar bovendien kunnen versterken ten gunste van zelfregulatie en studiesucces.  

1.2.3 Zelfdeterminatietheorie 

De Zelfdeterminatietheorie (SDT; Ryan & Deci, 2000) beschouwt motivatie als een 

spectrum met intrinsieke en extrinsieke motivatie aan beide uitersten. Intrinsieke motivatie is 

volgens de SDT de natuurlijke, gunstige, menselijke toestand waarin men interesse en plezier 

heeft in wat men doet. Intrinsieke motivatie wordt volgens de SDT bereikt als aan drie 

psychologische basisbehoeftes wordt voldaan, namelijk autonomie, competentie en 

verbondenheid (Ryan & Deci, 2000). Studenten ervaren een gevoel van autonomie wanneer 

hun studiewerk verband houdt met hun interesses (Roeser, Eccles, & Sameroff, 1998), dat wil 

zeggen wanneer de cursussen zinvol en relevant zijn en verband houden met de persoonlijke 

interesses en doelen van studenten (Finn & Voelkl, 1993). Dit houdt ook in dat studenten 
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keuzevrijheid wordt geboden binnen het curriculum en studenten eigen regie mogen nemen 

over hun leerproces (Martens & Boekaerts, 2007). Verbondenheid verwijst naar de behoefte 

om zich sociaal verbonden te voelen met en steun en betrokkenheid te ervaren van andere 

mensen in de nabije omgeving (Connell & Wellborn, 1991). Wigfield, Eccles en Rodriguez 

(1998) stellen dat goede docent-studentrelaties en de relaties met medestudenten hiervoor 

essentieel zijn. Aan de competentiebehoefte van studenten wordt voldaan wanneer ze weten 

hoe ze effectief de gewenste resultaten kunnen bereiken en een goede inschatting kunnen maken 

of ze daarin succesvol zullen zijn (Skinner & Belmont, 1993). De mate waarin in een bepaalde 

context, omgeving of gemeenschap wordt voldaan aan de pychologische basisbehoeftes wordt 

psychological need fulfillment genoemd (Ryan & Deci, 2000). 

Ten Cate et al. (2011) beschrijven het motivatiespectrum als een continu doorlopende 

kwalitatieve schaal die varieert van a-motivatie ofwel een gebrek aan motivatie, via 

verschillende vormen van extrinsieke motivatie, naar intrinsieke motivatie (zie Figuur 1). 

Extrinsieke motivatie bestaat uit externe regulatie (regulatie door straffen en belonen), 

geïntrojecteerde regulatie (voldoen aan verwachtingen, vermijden van schuld of schaamte, 

bereiken van trots), geïdentificeerde motivatie (het belang ergens van inzien, bereiken van 

persoonlijke doelen) en geïntegreerde motivatie (aansluiten bij eigen waarden en normen). 

Intrinsieke motivatie is een vorm van motivatie die voortkomt uit interesse en plezier. Vallerand 

et al. (1992) maken bij intrinsieke motivatie nog onderscheid op basis van de voorkeur voor 

kennis (willen weten), prestaties (goede resultaten) en sensatie (stimulerend, voelen, ervaren). 

Externe en geïntrojecteerde regulatie worden vaak gecontroleerde motivatie genoemd. 

Geïdentificeerde, geïntegreerde en intrinsieke motivatie worden vaak aangeduid als autonome 

motivatie. Autonome motivatie wordt gekenmerkt door een gevoel van keuze en persoonlijke 

wil (willen), terwijl gecontroleerde motivatie wordt gekenmerkt door externe of interne druk 

(moeten; bijvoorbeeld Vansteenkiste et al., 2004; Vansteenkiste et al., 2006).  
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Figuur 1 

Motivatiespectrum  

 

Noot. Afbeelding is in 2020 aangepast door C. Visser op basis van een origineel van Ryan & 

Deci (2000). Afbeelding is overgenomen van https://progressiegerichtwerken.nl/waarover-

gaat-de-zelfdeterminatietheorie/  

 

1.2.4 Motivatie in relatie tot onderwijs en studiesucces 

 In het onderwijsveld heeft onderzoek met de SDT als uitgangspunt, inmiddels op alle 

onderwijsniveaus en in verschillende culturele contexten bevestigd dat tegemoetkomen aan de 

psychologische basisbehoeftes de intrinsieke motivatie bevordert en het welzijn van studenten 

verbetert (Ryan & Deci, 2020; Reis et al., 2018) en soms zelfs de studieprestaties kan verbeteren 

(Marshik et al., 2017; Wang et al., 2019). Wanneer aan de drie psychologische basisbehoeftes 

wordt voldaan, kunnen studenten die aanvankelijk extern gereguleerd zijn opschuiven binnen 

het continuüm naar een meer autonome vorm van motivatie (Kusurkar et al., 2013). Meer 

autonoom gemotiveerd gedrag ontstaat bijvoorbeeld wanneer de omgeving de leerling kansen 

biedt om een gevoel van autonomie, positieve relaties met anderen en persoonlijke competentie 
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te ontwikkelen (Reeve, 2002). De mate waarin de leeromgeving door studenten wordt ervaren 

als ondersteunend aan deze behoeftes, zal hun motivatie op school vergroten (Kusurkar et al., 

2013; Ryan & Deci, 2020). Een autonomie-ondersteunende doceerstijl of een leeromgeving 

waarin de student het gevoel heeft erbij te horen (sense of belonging) kan hieraan bijdragen 

(Jansen et al. 2012; Martens & Boekaerts, 2007; Pedler et al, 2022; Vansteenkiste et al., 2004). 

Onderzoek heeft uitgewezen dat de manier waarop studenten gemotiveerd zijn bepalend 

kan zijn voor hun studieresultaten. Uit verschillende studies blijkt dat gecontroleerde motivatie 

gerelateerd is aan negatieve studie-uitkomsten, terwijl autonome motivatie gerelateerd is aan 

meer optimale resultaten. Gecontroleerde motivatie voorspelt bijvoorbeeld schooluitval 

(Vallerand et al., 1997), lage schoolprestaties (Barkoukis et al. 2014), hoge examenangst en 

meer uitstelgedrag (Senecal et al., 1995; Vansteenkiste et al., 2009). Daarentegen is autonome 

motivatie geassocieerd met een verscheidenheid aan positieve uitkomsten (voor een overzicht, 

zie Stroet et al., 2013), waaronder lage uitvalpercentages (Hardre & Reeve, 2003; Vallerand et 

al., 1997), toegenomen doorzettingsvermogen (Vallerand & Blissonnette, 1992), hogere en 

meer optimale academische prestaties (Eccles & Wigfield 2002; Ryan & Deci 2000; Barkoukis 

et al. 2014), minder uitputting (Kusurkar et al., 2013). 

Zoals eerder genoemd, zijn de kerncomponenten van honoursonderwijs het bieden van 

vrijheid, het creëren van gemeenschap en het stimuleren van academische competenties 

(Wolfensberger, 2012), Deze componenten sluiten in theorie goed aan bij de psychologische 

basisbehoeftes verbondenheid, competentie en autonomie van de SDT (Ryan & Deci, 2000). In 

theorie creëert het ideale honourscurriculum dus een optimale leeromgeving voor het faciliteren 

van autonoom en meer intrinsiek gemotiveerd gedrag door deze basisbehoeftes te ondersteunen. 

Een cruciale vraag is echter of honoursstudenten dit zelf ook zo ervaren (McKenney et al., 2006; 

Labouta et al., 2019), met andere woorden: komt het door de studenten ervaren curriculum wel 

(in voldoende mate) overeen met het ideale curriculum? Want juist het ervaren van goed 
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gedoseerde ondersteuning met betrekking tot autonomie, competentie en verbondenheid is 

cruciaal om de intrinsieke motivatie te bevorderen en om hoogwaardige resultaten te (blijven) 

behalen (Ryan & Deci, 2020).   

1.2.5 Motivatieprofielen 

Een van de manieren om motivatie te bestuderen is door te onderzoeken of er binnen 

een onderzoekspopulatie verschillende motivatieprofielen te onderscheiden zijn. Het primaire 

doel van motivatieprofielen analyses (bijvoorbeeld door middel van clusteranalyse: Huberty et 

al., 2005; Wormington & Linnenbrink-Garcia, 2017) is om individuen te categoriseren in 

groepen waarvan de leden worden gekenmerkt door identieke combinaties van verschillende 

dimensies van motivatie. Motivatieprofielen kunnen verschillen doordat bepaalde dimensies 

van motivatie (bijvoorbeeld autonome of gecontroleerde motivatie) bij sommige studenten 

dominanter aanwezig zijn, terwijl andere dimensies bij anderen dominanter zijn. Ook kunnen 

studenten bepaalde dimensies op een relatief unieke, zeer effectieve manier combineren 

(bijvoorbeeld studeren omdat ze moeten voldoen aan externe eisen èn omdat ze leren als 

zodanig leuk vinden). Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat gecontroleerde motivatie niet altijd 

nadelig is voor leren wanneer het samengaat met een hoge mate van autonome motivatie (Gillet 

et al., 2017; Wormington et al., 2012).  

De gevonden motivatieprofielen kunnen vervolgens weer onderzocht worden in relatie 

tot variabelen als leerresultaten, psychological need fulfillment en studiesucces. Onderzoek naar 

motivatieprofielen heeft tot dusver aangetoond dat: 1) high quality profielen (met relatief hoge 

scores op autonome dimensies van motivatie) gerelateerd zijn aan de meest optimale 

leerresultaten (bijvoorbeeld academische prestaties, diep leren, zelfstudietijd; Ratelle et al., 

2007; Hayenga & Corpus, 2010; Vansteenkiste et al., 2009); 2) studenten met een high quality 

profiel, vergeleken met studenten met een low-quality profiel (met relatief hoge scores op 

gecontroleerde motivatie), het meest positief zijn over hun ervaringen met het gevolgde 
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onderwijs als het gaat om het ondersteunen van de psychologische basisbehoeftes voor 

intrinsieke motivatie (Vansteenkiste et al., 2009); 3) meer autonome profielen, maar ook 

profielen met combinaties van autonome en gecontroleerde dimensies van motivatie 

vergelijkbaar scoorden op academische prestaties (Gillet et al., 2017); 4) meer autonome 

profielen een positief verband hebben met de wil om levenslang te blijven leren (Van den Burgt 

et al., 2018); 5) extern gereguleerde motivatie is gerelateerd aan negatieve consequenties als 

faalangst en lage self-efficacy (Cents-Boonstra et al., 2019).  

Een tot op heden onbeantwoorde vraag is of bij honoursstudenten ook verschillende 

motivatieprofielen te onderscheiden zijn en of deze profielen gerelateerd zijn aan hun 

ervaringen met het gevolgde onderwijs, studiesucces en/of studie-uitval. Onderzoek naar 

motivatieprofielen bij honoursstudenten levert informatie op over waar mogelijk winst te 

behalen valt voor het onderwijs of de begeleiding. Als bepaalde motivatieprofielen studiesucces 

voorspellen of als bepaalde profielen geassocieerd zijn met studie-uitval, dan zouden 

interventies gericht op het bevorderen van de gunstige dimensies van motivatie studiesucces 

kunnen bevorderen. Het onderwijs en de begeleiding kan op die manier meer gepersonaliseerd 

worden en zodoende beter afgestemd op de behoeftes van de individuele studenten.  

1.3 Huidige Studie  

In de huidige studie is onderzocht of er binnen een honourspopulatie, afkomstig van 17 

verschillende 3-jarige honoursprogramma’s van een hogeschool in Noord-Nederland, 

motivatieprofielen te onderscheiden zijn en of deze profielen studiesucces, psychological need 

fulfillment, ervaren autonomie-ondersteuning en sense of belonging kunnen voorspellen. Als 

maat voor studiesucces wordt het aantal behaalde studiepunten gebruikt. Onder psychological 

need fulfillment worden de ervaringen en tevredenheid van de student met betrekking tot het 

onderwijs in relatie tot de drie psychologische basisbehoeftes autonomie, competentie en 

verbondenheid verstaan. Met ‘ervaren autonomie-ondersteuning’ wordt bedoeld hoe de 
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ondersteuning van autonomie door honoursdocenten wordt ervaren door de studenten; en bij 

sense of belonging gaat het om het gevoel van studenten bij de honoursgemeenschap te horen. 

De huidige studie betreft twee onafhankelijke cross-sectionele analyses van data die verzameld 

zijn bij aanvang (t0) en aan het eind (t1) van het eerste studiejaar van het honoursprogramma. 

De dataverzameling vond plaats binnen een grootschalig kwantitatief, longitudinaal 

cohortonderzoek met een looptijd van september 2020 tot september 2025. De centrale 

vraagstelling van de studie luidt: Welke motivatieprofielen kunnen worden onderscheiden 

binnen een honourspopulatie en in welke mate zijn deze motivatieprofielen geassocieerd met 

studiesucces, psychological need fulfillment, ervaren autonomie-ondersteuning en sense of 

belonging?  

De verwachting is dat er minimaal 3 motivatieprofielen gevonden zullen worden 

(hypothese 1). In recent onderzoek van Meens et al. (2018) bij 1311 eerstejaars studenten in het 

hoger onderwijs zijn 3 motivatieprofielen gevonden; een ‘high quality’-profiel met 

bovengemiddelde autonome motivatie, een ‘high quantity’-profiel met bovengemiddelde 

gecontroleerde en autonome motivatie, en een ‘low quality’-profiel met bovengemiddelde 

gecontroleerde motivatie en ondergemiddelde autonome motivatie. Afhankelijk van de 

fijnmazigheid van het motivatieprofiel en de grootte van de onderzochte populatie zijn in 

eerdere studies bij andere onderzoekspopulaties 2-6 profielen gevonden (bv. González et al., 

2012; Ratelle et al., 2007; Vansteenkiste et al., 2009).   

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat profielen met meer autonome dimensies van 

motivatie het sterkst geassocieerd zijn met factoren die samenhangen met studiesucces, gevolgd 

door profielen met een combinatie van autonome en gecontroleerde vormen van motivatie 

(Gillet et al., 2017; Ratelle et al., 2007; Vansteenkiste et al., 2009). De tweede verwachting 

(hypothese 2) is dan ook dat binnen de honourspopulatie motivatieprofielen met meer autonome 
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dimensies van motivatie, vergeleken met de andere profielen, het sterkst geassocieerd zijn met 

studiesucces.  

Intrinsieke motivatie ontstaat als aan de psychologische basisbehoeftes wordt voldaan 

(Ryan & Deci, 2000). Van honoursstudenten is bekend dat zij vaker en sterker intrinsiek 

gemotiveerd zijn en een sterke behoefte hebben aan autonomie, competentie en verbondenheid 

(Wolfensberger, 2012). Het honoursonderwijs is, rekening houdend met de specifieke 

psychologische behoeftes van honoursstudenten, zo bedacht en ontworpen dat het in theorie 

goed zou moeten aansluiten op deze behoeftes (Wolfensberger, 2015). De vraag is, echter, of 

dit door de studenten ook zo wordt ervaren. Vanuit dit studentperspectief is de verwachting 

(hypothese 3) dat studenten met motivatieprofielen met meer intrinsieke dimensies van 

motivatie, vergeleken met de andere profielen, het sterkst geassocieerd zijn met psychological 

need fulfillment, ervaren autonomie-ondersteuning en sense of belonging. 

 

2. Methode 

2.1 Deelnemers en procedure  

Deelnemers aan het onderzoek waren studenten die in 2020 en 2021 zijn gestart met een 

honoursprogramma. Deze studenten volgden, naast een reguliere opleiding, een driejarig 

honoursprogramma welke start op het moment dat de student aan zijn of haar tweede reguliere 

studiejaar begint. De studenten waren afkomstig van 17 verschillende honoursprogramma’s. 

Studenten ontvingen een e-mail met een informatiebrief en een uitnodiging tot deelname. Door 

middel van het ondertekenen van een toestemmingsverklaring gaven studenten toestemming 

voor deelname aan het onderzoek. Deelname geschiedde op basis van anonimiteit en 

vrijwilligheid en kon op elk gewenst moment worden afgebroken. Studenten die instemden met 

deelname konden via een link in de informatiebrief een online vragenlijst openen. Daarnaast 

werd er apart toestemming gevraagd voor inzage in de behaalde studiepunten. De brieven, 



MOTIVATIE VAN HONOURSSTUDENTEN IN HET HOGER ONDERWIJS 19 

uitnodigingen en vragenlijsten werden bij aanvang van het honoursprogramma (t0) en aan het 

eind (t1) van het eerste studiejaar verzonden. De gegevens met betrekking tot studiesucces 

(behaalde studiepunten) werden aan het eind van het eerste studiejaar (t1) opgevraagd bij de 

studentadministratie. Het onderzoek is beoordeeld en goedgekeurd door de Ethische Advies 

Commissie van de betreffende hogeschool. 

Het onderzoek betrof twee onafhankelijke cross-sectionele analyses van data die 

verzameld zijn bij aanvang van het honoursprogramma (t0) en aan het eind van het eerste 

studiejaar (t1). Op t0 is motivatie in kaart gebracht en op t1 is motivatie, psychological need 

fulfillment, ervaren autonomie-ondersteuning en sense of belonging in kaart gebracht. Cases 

waarbij gegevens met betrekking tot de motivatievragenlijsten ontbraken zijn voorafgaand aan 

de analyses uit de datasets verwijderd. Vervolgens is de opgeschoonde t0-dataset (n = 227) 

gebruikt 1) voor een exploratieve latente profielen analyse en 2) om de gevonden profielen te 

relateren aan studiesucces. De opgeschoonde t1-dataset (n = 135) is gebruikt om 1) de profielen 

analyse van t0 met een verkorte motivatievragenlijst te reproduceren in een kleinere data set, 

en 2) de gevonden profielen te relateren aan studiesucces, psychological need fulfillment, 

ervaren autonomie-ondersteuning, en sense of belonging. De gemiddelde leeftijd van de 

studenten in de t0-dataset was 20.7 (SD = 2.4) en de gemiddelde leeftijd van de van de studenten 

in de t1-dataset was 22.1 (SD = 2.8). Op t0 en op t1 hebben respectievelijk 206 en 111 studenten 

toestemming gegeven voor inzage in de behaalde studiepunten. 

2.2 Meetinstrumenten en Materialen  

De t0-vragenlijst bevat de Academic Motivation Scale (AMS; Vallerand et al., 1989). 

De t1-vragenlijst bevat de Short Academic Motivation Scale (SAMS; Kotera et al., 2021), de 

korte Basic Psychological Needs Satisfaction and Frustration Scale (BPNSFS; Chen et al., 

2015), de Short Learning Climate Questionnaire (SLCQ; Black & Deci, 2000, Chen et al., 

2019), en de Sense of Belonging vragenlijst (SOB; Jansen et al., 2014). Stellingen werden 
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zodanig geherformuleerd dat ze aansloten op het honoursonderwijs. Schalen, subschalen, aantal 

items en Cronbach’s alpha’s voor alle onderzochte variabelen worden weergegeven in Tabel 1. 

De interne consistenties van de subschalen van de AMS en de SAMS waren redelijk tot goed 

(AMS: α[.717-.843]; SAMS: α[.600-.868]). Principale componenten analyse (PCA) bevestigde 

de verschillende subschalen voor de AMS en in mindere mate voor de SAMS: bij de SAMS 

laadden er geen items op de subschaal ‘intrinsieke motivatie prestatiegericht’, wat erop kan 

duiden dat deze vragen mogelijk niet goed geformuleerd of geïnterpreteerd zijn. Dit kan nadelig 

zijn geweest voor de sensitiviteit van de vragenlijst en de betrouwbaarheid van de resultaten. 

De interne consistenties van de subschalen van de BPNSFS waren redelijk (α[.656-.771]) en 

bij de PCA laadden de items goed op de corresponderende subschalen. Bij de SLCQ en de SOB 

waren de interne consistenties goed met α’s van respectievelijk .910 en .890. 

2.2.1 De AMS en de SAMS (Motivatie).  

De AMS en de SAMS meten de manier waarop studenten gemotiveerd zijn. De AMS 

bestaat uit 28 items en 7 subschalen (4 items per subschaal). De SAMS bestaat uit 14 items en 

7 subschalen (2 items per subschaal). Uit eerder onderzoek is gebleken dat de interne 

consistentie van beide vragenlijsten goed is (Vallerand et al., 1989; Kotera et al., 2021). De 

subschalen brengen de beweegredenen van de studenten in kaart op basis van 7 verschillende 

motivatiedimensies. Er wordt onderscheid gemaakt tussen amotivatie, externe motivatie, 

geïntrojecteerde motivatie, geïdentificeerde motivatie en drie vormen van intrinsieke motivatie, 

namelijk kennisgericht (willen weten), prestatiegericht (goede resultaten) of sensatiegericht 

(ervaren en voelen). Met een 7-punts Likert-schaal kan worden aangegeven in welke mate de 

student het eens of oneens is met bepaalde stellingen (1-komt helemaal niet overeen; 7-komt 

helemaal overeen). Alle stellingen hebben betrekking op de vraag: “Waarom neem je deel aan 

het Honours talentprogramma?” Voorbeelden van stellingen zijn: “Omdat ik nieuwe dingen 

leer en hier voldoening uit haal” (intrinsiek – kennisgericht), “Omdat ik het leuk vind mijn 
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eigen studieprestaties steeds weer te overtreffen” (intrinsiek – prestatiegericht) of “Omdat ik 

dankzij een honoursprogramma betere carrièrekeuzes kan maken (geïdentificeerd)”. Op de 

AMS kan voor elke subschaal (motivatiedimensie) een score van 4 - 28 worden behaald en op 

de SAMS kan voor elke subschaal (motivatiedimensie) een score van 2 - 14 worden behaald.  

2.2.2 De BPNSFS (Psychological Need Fulfillment). 

De korte BPNSFS brengt de psychological need fulfillment van honoursstudenten in 

kaart. De oorspronkelijke BPNSFS meet met 24 items op een 5-punts Likertschaal tevredenheid 

en frustraties (gevoelens) ten aanzien van de drie psychologische basisbehoeftes autonomie, 

competentie en verbondenheid (Chen et al., 2015). In de huidige studie is een selectie gemaakt 

van stellingen uit de BPNSFS waarbij het 6-factormodel van de originele BPNSFS is 

gehandhaafd. De korte BPNSFS bestaat uit 12 items: voor elke basisbehoefte 4 stellingen 

waarvan 2 gericht waren op tevredenheid en 2 op frustraties. Met een 7-punts Likert-schaal kan 

de student, genuanceerder dan met een 5-punts schaal, zijn ervaringen met betrekking tot het 

honoursonderwijs van de afgelopen 3 maanden aangeven (1-helemaal niet waar; 7-helemaal 

waar). Voorbeelden van stellingen zijn: In het honours talentprogramma gedurende de 

afgelopen 3 maanden: “…ervoer ik een gevoel van keuze en vrijheid in de dingen die ik 

ondernam” (autonomie – tevredenheid), “…voelde ik me uitgesloten van de groep 

medestudenten waar ik bij wilde horen” (verbondenheid – frustraties) of “…had ik er 

vertrouwen in dat ik dingen goed kon doen” (competentie – tevredenheid). Op de BPNSFS kan 

voor elke subschaal (basisbehoefte), na omkering van 2 items, een score van 4 - 28 worden 

behaald. 

2.2.3 De SLCQ (Ervaren Autonomie-Ondersteuning). 

De SLCQ is een korte vragenlijst van 6 items die ‘ervaren autonomie-ondersteuning’ 

meet, ofwel: hoe de ondersteuning van autonomie door honoursdocenten wordt ervaren door 

de studenten. Met een 7-punts Likert-schaal kan worden aangegeven in welke mate de student 
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het eens of oneens is met bepaalde stellingen (1-sterk mee oneens; 7-sterk mee eens). Een 

voorbeeld van een stelling is: “ik heb het gevoel dat mijn honoursdocent me keuzes en opties 

geeft”. Op de SLCQ kan een score van 6 - 42 worden behaald. 

2.2.4 De SOB (Sense of Belonging).  

De SOB is een korte vragenlijst van 4 items die sense of belonging meet, ofwel: het 

gevoel van studenten bij de honourscommunity te horen. Met een 7-punts Likert-schaal kan 

worden aangegeven in welke mate de student het eens of oneens is met bepaalde stellingen (1-

sterk mee oneens; 7-sterk mee eens). Alle stellingen hebben betrekking op het afmaken van de 

volgende zin: “De mensen in mijn honoursprogramma…”. Een voorbeeld van een stelling is: 

“… geven mij het gevoel erbij te horen”. Op de SOB kan een score van 4 - 28 worden behaald. 

 

Tabel 1 

Uitkomstmaten en Interne Consistentie van de Gebruikte Schalen 

Subchaal Outcome AMS (t0) SAMS (t1) 

  Items (n) α Items (n) α 

Amotivation Amot 4 .812 2 .868 

External Regulation ER 4 .826 2 .720 

Introjected Motivation Intro 4 .843 2 .600 

Identified Motivation Ident 4 .717 2 .617 

Intrinsic Motivation - sensatiegericht  IM_exp 4 .797 2 .898 

Intrinsic Motivation - prestatiegericht  IM_acc 4 .759 2 .708 

Intrinsic Motivation - kennisgericht  IM_knw 4 .726 2 .810 

   korte BPNSFS 

      Items (n) α 

Autonomie Aut   4 .656 

Competentie Com   4 .766 

Verbondenheid Verb   4 .771 
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    Overige schalen 

      Items (n) α 

SLCQ (erv. autonomie ondersteuning) EAO   6 .910 

SOB (sense of belonging)  SOB   4 .890 

Noot. AMS = Academic Motivation Scale; SAMS = Short Academic Motivation Scale; BPNSFS = 

Basic Psychological Needs Satisfaction and Frustration Scale; SLCQ = Short Learning Climate 

Questionnaire; SOB = Sense of Belonging Questionnaire. In de kolom ‘Outcome’ staan afkortingen 

weergegeven zoals deze gebruikt worden bij de beschrijving van de resultaten. α = Cronbach’s alpha. 

 

2.3 Data-Analyse  

Allereerst is onderzocht of de vragenlijsten betrouwbaar zijn en valide zijn toegepast. 

Voor alle (sub)schalen is daartoe een uni- en bivariate item-analyse en een Principal Component 

Analyse (PCA) uitgevoerd. De interne consistentie van de meetinstrumenten werd bepaald door 

het berekenen van Crohnbach’s α (zie Tabel 1). Vervolgens zijn bij de vragenlijsten met 

subschalen de item-scores van elke subschaal geaggregeerd door per deelnemer de somscores 

per subschaal te berekenen, waarna door middel van univariate en bivariate data-screening de 

validiteit van de verzamelde data is bepaald. Voor deze data-analyses is gebruik gemaakt van 

IBM SPSS Statistics 28. 

Om motivatieprofielen te identificeren, is gebruik gemaakt van Latent Profile Analysis 

(LPA). LPA is een variant van Latent Class Analysis en wordt gebruikt bij continue in plaats 

van categorische variabelen. Gezien het aannamebeleid van de honoursprogramma’s waarbij 

dit onderzoek plaatsvindt, wordt ervanuit gegaan dat honoursstudenten in principe allemaal 

gemotiveerd zijn om een honoursprogramma te volgen. De LPA richt zich in dit onderzoek op 

de manier waarop deze studenten gemotiveerd zijn. Om die reden is de motivatiedimensie 

Amotivatie buiten beschouwing gelaten. Ter voorbereiding op de LPA werden in SPSS eerst 

datasets aangemaakt, waarbij alle cases met missende waardes in de motivatieschalen werden 

verwijderd. Deze opgeschoonde datasets (t0 [n = 227]; t1 [n = 135]) werden geïmporteerd in 
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RStudio Desktop. Voor de LPA is gebruik gemaakt van de TidyLPA package in R 4.2.2 

programmeertaal (Rosenberg et al., 2018). De programmeercodes die zijn gebruikt voor de LPA 

zijn weergegeven in bijlage A (t0) en bijlage B (t1). In de eerste stap van de LPA werden 

individuen geclusterd op basis van hun patroon van gestandaardiseerde scores op de 

motivatiedimensies. Voor het bepalen van het aantal profielen zijn drie criteria gehanteerd 

(Morin & Wang, 2016; Spurk et al., 2020). Als eerste wordt gekeken naar het Bayesiaanse 

informatiecriterium (BIC), een criterium voor modelselectie uit een eindige verzameling 

modellen, waarbij het model met de laagste BIC de voorkeur heeft (Schwarz, 1978). Dit is het 

belangrijkste statistische criterium. Vervolgens wordt gekeken naar de bootstrap/likelihood-

ratio (BLRT), welke significant zou moeten zijn als er verbetering van de modelfit optreedt 

wanneer er een profiel aan het model wordt toegevoegd (Nylund et al., 2007). Ten derde wordt 

gekeken naar de entropie. Dit is een maat voor de nauwkeurigheid waarmee individuen worden 

toegewezen aan een bepaald profiel: hogere waardes wijzen op minder toewijzingsfouten. In 

de tweede stap van de LPA werd, aan de hand van de scores van het individu op de 

motivatiedimensies, voor elk individu de waarschijnlijkheid berekend om tot elk van de 

profielen te behoren. Individuen werden ingedeeld in het profiel waarvoor de classificatiekans 

het grootst was.  

De individuele classificaties zijn vervolgens overgezet naar SPSS, waarna op basis van 

deze classificaties profielgemiddeldes zijn berekend voor alle variabelen inclusief de behaalde 

studiepunten. Vervolgens is met ANOVA getoetst of tussen de profielen significante 

verschillen waren in psychological need fulfillment, ervaren autonomie-support, sense of 

belonging en behaalde studiepunten. Tenslotte is met de Chi-square test onderzocht of er tussen 

profielen significante verschillen waren in de verdeling van mannen of vrouwen en de verdeling 

van internationale of Nederlandse studenten. Voor het toetsen van significante effecten wordt 

een betrouwbaarheidsinterval van 95% aangehouden (p < .05). 
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3. Resultaten 

3.1 Algemene karakteristieken 

Het onderzoek betrof twee cross-sectionele analyses van data die verzameld zijn bij 

aanvang van het honoursprogramma (t0) en aan het eind van het eerste studiejaar (t1). Op t0 (n 

= 227) is motivatie in kaart gebracht en op t1 (n = 135) is motivatie, psychological need 

fulfillment, ervaren autonomie-ondersteuning en sense of belonging in kaart gebracht. Voor 

beide onderzoekspopulaties is eerst de vooropleiding, de geslachtsverdeling en de herkomst van 

de honoursstudenten geïnventariseerd (zie Tabel 2). De verdeling van deze variabelen kwam 

overeen en verschilde niet significant tussen t0 en t1 (Chi-square-test). 

 

Tabel 2 

Algemene Karakteristieken van de Onderzoekspopulaties op t0 en t1  

Vooropleiding t0 t1 

 n % n % 

HAVO 128 56.6 73 54.5 

VWO 53 23.5 27 20.1 

MBO 34 15.0 26 19.4 

HBO 3 1.3 8 6.0 

WO 5 2.2 2 1.5 

Anders, wel afgerond 15 6.6 6 4.5 

Anders, niet afgerond 1 0.0 1 0.0 

Totaal 227 100 135 100 

     

Geslacht t0 t1 

 n % n % 

Man 65 28.6 43 31.9 

Vrouw 157 69.2 88 65.2 

Onbekend 5 2.2 4 2.9 

Totaal 227 100 135 100 
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Herkomst t0 t1 

 n % n % 

Nederland 156 68.7 101 74.8 

Internationaal 71 31.3 34 25.5 

Totaal 227 100 135 100 
 

 

3.2 Uitkomsten van de vragenlijsten 

In Tabel 3 zijn voor t0 en t1 de resultaten van de populatiegemiddelden op de 

vragenlijsten weergegeven. Op zowel t0 als t1 is op ‘amotivatie’ (Amot) het laagst gescoord, 

ruim beneden het schaalmidden van 16 (t0) en 8 (t1). Op de subschalen ‘intrinsieke motivatie 

prestatiegericht’ (IM_acc) en ‘intrinsieke motivatie kennisgericht’ (IM_knw) is het hoogst 

gescoord, ruim boven het schaalmidden van 16 (t0) en 8 (t1). Op de drie subschalen van de 

BPNSFS, de EAO en de SOB werd, vergeleken met het schaalmidden van respectievelijk 16, 

24 en 16, bovengemiddeld tot hoog gescoord. Om een algemene indruk te krijgen van de 

onderlinge samenhang tussen de motivatieschalen ER, Intro, Ident, IM_exp, IM_acc en IM-

knw is een correlatie-analyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat zowel op t0 als t1 significante 

correlaties bestaan tussen verschillende motivatieschalen (zie Bijlage C). 

 

Tabel 3 

Uitkomsten van de Vragenlijsten op t0 en t1 

 AMS (t0) 
 

SAMS (t1) 

 M SD 
 

M SD 

Amot 6.94 3.73 
 

3.10 2.06 

ER 14.98 5.93 
 

7.32 3.28 

Intro 17.82 5.83 
 

9.16 3.34 

Ident 20.73 4.21 
 

9.53 2.99 

IM_exp 17.01 4.93 
 

7.68 3.26 

IM_acc 21.16 3.88 
 

10.63 2.74 

IM_knw 24.44 2.77 
 

12.01 2.19 
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BPNSFS 

   
 

M SD 

Autonomie   
 

19.51 4.01 

Competentie   
 

19,41 4.24 

Verbondenheid   
 

20.56 4.01 

   
 

  

   
 

Overige schalen 

    
 

M SD 

EAO   
 

34.33 6.29 

SOB   
 

20.01 4.73 

 Noot. AMS: schaalrange t0 [4-28] en schaalmidden 16; SAMS: schaalrange t1 [2-14] en schaalmidden 

8; BPNSFS: schaalrange [4-28] en schaalmidden 16; EAO = Ervaren Autonomie Ondersteuning: 

schaalrange [6-42] en schaalmidden 24; en SOB = Sense of Belonging: schaalrange [4-28] en 

schaalmidden 16. M = Mean; SD = Standard Deviation. 

   

3.3 Latente Profielen Analyse op de t0-dataset 

De t0-data (n = 227) zijn vervolgens gebruikt voor een exploratieve LPA. De resultaten 

van de eerste stap van de LPA staan weergegeven in Tabel 4. Uit de BIC, de BLRT en de 

entropie blijkt dat het 5-profielenmodel het meest optimale model is dat het best past bij de t0-

data (BIC: 3707.13; entropie: 0.79). De BLRT verliest significantie als er een 6e profiel wordt 

toegevoegd aan het model. De modelkarakteristieken voor het 5-profielenmodel zijn 

weergegeven in bijlage A.  

Op basis van deze LPA-classificaties zijn per profiel de gestandaardiseerde gemiddeldes 

(z-scores) berekend van de totaalscores (somscores) op de motivatieschalen ER, Intro, Ident, 

IM_exp, IM_acc en IM_knw. In Figuur 2 zijn deze motivatieprofielen zichtbaar gemaakt. In 

Figuur 3 staat per motivatiedimensie de gemiddelde somscore van elk profiel weergegeven. 

Wat opvalt is dat alle profielen op IM_acc meer dan 2 punten boven het schaalmidden van 16 

punten scoren en op IM_knw zelfs meer dan 5 punten. Dit duidt op een hoge intrinsieke 
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(prestatiegerichte en kennisgerichte) motivatie bij alle profielen. Voor elke motivatiedimensie 

zijn de verschillen tussen de profielen statistisch significant (p < .01). Effectgroottes η2 van 

deze verschillen variëren tussen .316 voor IM_exp en .598 voor Ident. 

Uit de resultaten van de LPA blijkt dat, afgezet tegen het populatiegemiddelde van elke 

motivatiedimensie, profiel 1 (N = 23; 10%) wordt gekenmerkt door relatief lage gecontroleerde 

motivatie met gematigde intrinsieke motivatie; profiel 2 (N = 35; 15%) door zowel zeer hoge 

gecontroleerde als zeer hoge autonome motivatie; profiel 3 (N = 36; 16%) door relatief lage 

gecontroleerde motivatie met gematigde kennisgerichte-motivatie; profiel 4 (N = 65; 29%) door 

gematigde gecontroleerde en autonome motivatie; en profiel 5 (N = 68; 30%) door gematigde 

gecontroleerde motivatie en relatief lage autonome motivatie. Op basis van de LPA worden de 

volgende labels aan de profielen gegeven; 1) profiel 1: ‘Intrinsic only’, 2) profiel 2: ‘High 

C&A’, 3) profiel 3: ‘Knowledge driven’, 4) profiel 4: ‘Moderate C&A’, en 5) profiel 5: 

‘Moderate C – Low A’, waarbij C staat voor gecontroleerd en A voor autonoom.  

 

Tabel 4 

Resultaten van de LPA op de t0-Data: Het Best Passende Model Bestaat uit 5 Profielen 

Profielen BIC AIC Entropy prob_min prob_max BLRT 

1 3924.24 3883.18 1 1 1 . 

2 3809.44 3744.36 .69 .87 .93 .01 

3 3727.20 3638.15 .75 .86 .91 .01 

4 3710.66 3597.64 .77 .83 .90 .01 

5 3707.13 3570.13 .79 .83 .92 .01 

6 3731.96 3570.99 .76 .70 .93 .26 

Noot. BIC = Bayesion Information Criterion; AIC = Akaike Information Criterion; BLRT = 

Bootstrapped Likelihood Ratio Test. 

 

Figuur 2 

Motivatieprofielen Volgens het 5-Profielenmodel 
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Noot. Voor elk profiel zijn de gemiddelde gestandaardiseerde afwijkingen van het populatiegemiddelde 

van de somscores op de subschalen van de AMS weergegeven. De balken naar boven duiden op een 

bovengemiddelde score en de balken naar beneden duiden op een ondergemiddelde score op de 

desbetreffende motivatieschalen ten opzichte van het populatiegemiddelde. 

 

Figuur 3 

Motivatiescores op de Verschillende Motivatiedimensies van de AMS Voor elk Profiel  
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Noot. Voor elke motivatieschaal is van elk profiel de gemiddelde somscore weergegeven. Hogere scores 

duiden op meer motivatie. De horizontale lijn geeft het schaalmidden weer (16). Schaalrange [4-28]. 

 

3.4 Relatie tussen profielen, studiesucces en verhoudingen M/V en NL/INT (t0). 

Vervolgens is gekeken of tussen deze vijf motivatieprofielen verschillen bestaan in het 

behaald aantal studiepunten, de man/vrouw verdeling en de verdeling van Nederlandse en 

internationale studenten. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 5 en 6. De profielen 

verschilden significant in het behaald aantal honoursstudiepunten (p < .05), maar niet in het 

behaald aantal reguliere studiepunten. De ‘High C&A’-groep behaalde de meeste reguliere en 

honoursstudiepunten (Regulier: M = 61.6, SD = 11.7; Honours: M = 5.3, SD = 6.4). De 

‘Moderate C&A’-groep behaalde de minste reguliere studiepunten (M = 53.9, SD = 17.4) en de 

‘Moderate C – Low A’-groep behaalde de minste honoursstudiepunten (M = 1.7, SD = 3.2). 

Tussen de profielen bestonden bovendien significante verschillen in de verdeling van 

Nederlandse en internationale studenten (p < .01; zie Tabel 6). De meeste internationale 

studenten zaten in de ‘Knowledge driven’-groep (37%) en de meeste Nederlandse studenten in 

de ‘High C&A’-groep (31%). Daarnaast zaten ten opzichte van de Nederlandse studenten, 

relatief veel internationale studenten in de ‘Moderate C&A’-groep (NL 11%; INT 25%). Ten 

slotte zaten de meeste mannen in de ‘Knowledge driven’-groep (40%), terwijl de meeste 

vrouwen in de ‘High C&A’-groep zaten (34%). De verdeling van mannen en vrouwen over de 

profielen verschilde niet significant. 
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Tabel 5 

Relatie Tussen Motivatieprofielen en Studiesucces  

  
Intrinsic  

only 

Knowledge 

driven 
High C&A 

Moderate 

C&A 

Moderate C – 

Low A 
p* 

 M SD M SD M SD M SD M SD 
  

Studiepunten 

Regulier  
60.6 8.5 55.4 16.9 61.6 11.7 53.9 17.4 57.2 17.5 .199 

 
Studiepunten 

Honours  
2.3 4.3 3.0 6.7 5.3 6.4 2.6 5.2 1.7 3.2 .041 

 
Noot. Totale populatie n = 206: voor ‘Intrisic only’ n = 19, ‘Knowledge driven’ n = 30, ‘High C&A’ n 

= 34, ‘Moderate C&A n = 61 en ‘Moderate C – Low A’ n = 62. M = Mean; SD = Standard Deviation. 

*p-waarde voor ANOVA. 

 

Tabel 6 

Relatie tussen Motivatieprofielen en de Verhouding Man/Vrouw en NL/INT 

  
Intrinsic 

only 

Knowledge 

driven 
High C&A 

Moderate 

C&A 

Moderate C 

– Low A 
p* 

 N % N % N % N % N % 
  

NL  19 12 42 27 48 31 17 11 30 19 .006 
 

INT  4 6 26 37 17 24 18 25 6 8  

 

Vrouw 12 8 40 25 53 34 28 18 24 15 .104 

Man 11 17 26 40 10 15 7 11 11 17  

Noot. In de totale populatie (n = 227) zaten 156 (69%) NL studenten versus 71 (31%) internationale 

studenten en 157 (69%) vrouwen versus 65 (29%) mannen en 5 studenten (2%) hebben geen keuze 

gemaakt voor geslacht. Voor ‘Intrisic only’ n = 23, ‘Knowledge driven’ n = 36, ‘High C&A’ n = 35, 

‘Moderate C&A n = 65 en ‘Moderate C – Low A’ n = 68. NL = Nederlandse; INT = internationale. 

*p-waarde voor Chi-square-toets: er is getoetst op verschillen in de verdelingen over de profielen tussen 

NL en INT en tussen Vrouw en Man. 
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3.5 Latente Profielen Analyse op de t1-dataset 

Met de t1-data (n = 135) is getracht het 5-profielenmodel te reproduceren. Hierbij moet 

opgemerkt worden dat er op t1 gebruik is gemaakt van een verkorte motivatievragenlijst. Ook 

is de populatiegrootte aanzienlijk kleiner dan op t0. De resultaten van de eerste stap van de LPA 

staan weergegeven in Tabel 7. Uit de BIC en de entropie blijkt dat het 3-profielenmodel het 

meest optimale model is dat het best past bij de t1-data (BIC: 2230.92; entropie: 0.85). De 

BLRT neemt toe als er een 5e en 6e profiel wordt toegevoegd aan het model. De 

modelkarakteristieken voor het 3-profielenmodel zijn weergegeven in bijlage B.  

Op basis van deze LPA-classificaties zijn per profiel de gestandaardiseerde gemiddeldes 

(z-scores) berekend van de totaalscores (somscores) van de motivatieschalen ER, Intro, Ident, 

IM_exp, IM_acc en IM_knw. In Figuur 4 zijn deze motivatieprofielen zichtbaar gemaakt. In 

Figuur 5 staan de gemiddelde somscores op de motivatiedimensies per profiel weergegeven. 

Wat opvalt is dat profiel 2 op zowel IM_exp, IM_acc en IM_knw onder het schaalmidden van 

8 punten scoren. Dit duidt op een lage intrinsieke motivatie bij profiel 2. Voor elke 

motivatiedimensie zijn de verschillen tussen de profielen statistisch significant (p < .01). 

Effectgroottes η2 van deze verschillen variëren tussen .196 voor IM_exp en .583 voor IM_knw. 

Uit de resultaten van de LPA blijkt dat, afgezet tegen het populatiegemiddelde van elke 

motivatiedimensie, profiel 1 (N = 83; 61%) wordt gekenmerkt door zowel hoge gecontroleerde 

als hoge autonome motivatie; profiel 2 (N = 13; 10%) door gematigde gecontroleerde motivatie 

en lage autonome motivatie; en profiel 3 (N = 39; 29%) door lage gecontroleerde motivatie met 

hoge kennis-motivatie. Dertien studenten met profiel 2 lijkt weinig, maar als minimum 

groepsgrootte wordt bij LPA over het algemeen een ondergrens aangehouden van 5% van de 

totale populatie (Korpershoek et al. 2014; Morin & Wang, 2016; Wijnia & Baars, 2021). Op 

basis van de LPA worden de volgende labels aan de profielen gegeven; 1) profiel 1: ‘High 
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C&A’, 2) profiel 2: ‘Moderate C – Low A’, en 3) profiel 3: ‘Knowledge driven’, waarbij C 

staat voor gecontroleerd en A voor autonoom. 

 

Tabel 7 

Resultaten van de LPA op de t1-Data: Het Best Passende Model Bestaat uit 3 Profielen  

Profielen BIC AIC Entropy prob_min prob_max BLRT 

1 2351.51 2316.66 1 1 1 . 

2 2277.05 2221.85 .85 .86 .99 .01 

3 2230.92 2155.39 .85 .85 .99 .01 

4 2239.78 2143.90 .80 .77 .96 .01 

5 2248.58 2132.37 .79 .80 .99 .02 

6 2262.45 2125.90 .83 .83 1 .05 

 Noot. BIC = Bayesion Information Criterion; AIC = Akaike Information Criterion; BLRT = 

Bootstrapped Likelihood Ratio Test. 

 

Figuur 4 

Motivatieprofielen Volgens het 3-Profielenmodel 

 

Noot. Voor elk profiel zijn de gemiddelde gestandaardiseerde afwijkingen van het populatiegemiddelde 

van de somscores op de subschalen van de AMS weergegeven. De balken naar boven duiden op een 
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bovengemiddelde score en de balken naar beneden duiden op een ondergemiddelde score op de 

desbetreffende motivatieschalen ten opzichte van het populatiegemiddelde. 

 

Figuur 5 

Motivatiescores op de Verschillende Motivatiedimensies van de SAMS Voor elk Profiel  

 

Noot. Voor elke motivatieschaal is van elk profiel de gemiddelde somscore weergegeven. Hogere scores 

duiden op meer motivatie. De horizontale lijn geeft het schaalmidden weer (8). Schaalrange [2-14]. 

 

3.6 Relatie tussen profielen en PNF, EAO en SOB (t1) 

Vervolgens is gekeken of er tussen deze drie motivatieprofielen verschillen zijn in 

psychological need fulfillment (PNF), ervaren autonomie-ondersteuning (EAO) en sense of 

belonging (SOB). Met hulp van ANOVA zijn tussen de verschillende motivatieprofielen 

significante verschillen aangetoond in de gemiddelde scores op de (sub)schalen ‘autonomie’, 

‘verbondenheid’, EAO en SOB. De gemiddelde scores op de ‘competentie’-schaal verschilden 

niet tussen de profielen. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 8. De ‘High C&A’-groep 

scoort van alle groepen het hoogst op alle (sub)schalen behalve ‘verbondenheid’. De 

‘Knowledge driven’-groep scoort van alle groepen het hoogst op ‘verbondenheid’ (M = 21.5, 
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SD = 2.9) en het laagst op ‘competentie’ (M = 18.7, SD = 4.4). Zowel de ‘High C&A’-groep 

als de ‘Knowledge driven’-groep scoren op alle schalen meer dan 2 punten boven het 

schaalmidden van 16 voor (sub)schalen ‘autonomie’, ‘competentie’, ‘verbondenheid’ en SOB, 

en het schaalmidden van 24 voor de EAO. De ‘Moderate C – Low A’-groep scoort van alle 

groepen het laagst op alle (sub)schalen behalve ‘competentie’.  

 

Tabel 8 

Relatie tussen Motivatieprofielen en PNF (Aut, Com en Verb), EAO en SOB  

 High C&A Moderate C– Low A Knowledge driven p η2 

  M SD M SD M SD   

Aut  20.0 4.0 15.8 4.8 19.7 3.2 .001 .095 

Com 19.8 4.1 19.2 4.9 18.7 4.4 .408 .013 

Verb 20.7 3.8 16.5 5.7 21.5 2.9 .000 .119 

EAO 35.3 5.9 30.3 8.6 33.6 5.7 .018 .059 

SOB 20.5 5.0 16.8 5.4 20.1 3.3 .030 .052 

 Noot. Totale populatie n = 135: voor ‘High C&A’, ‘Moderate C – Low A’ en ‘Knowledge driven’ 

respectievelijk n = 83, 13 en 39. Schaalmidden voor Aut, Com, Verb en SOB = 16: hogere scores wijzen 

respectievelijk op meer behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid, en een sterkere sense 

of belonging. Schaalmidden voor EAO = 24: hogere scores wijzen op meer ervaren autonomie-

ondersteuning. M = Mean; SD = Standard Deviation. 

 

3.7 Relatie tussen profielen, studiesucces en verhoudingen M/V en NL/INT (t1). 

Tenslotte is gekeken of tussen deze drie motivatieprofielen verschillen bestaan in het 

behaald aantal studiepunten, de man/vrouw verdeling en de verdeling van Nederlandse en 

internationale studenten. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 9 en 10. Er zijn tussen de 

profielen geen significante verschillen gevonden in het behaald aantal studiepunten. De 

spreiding in het behaald aantal studiepunten was groot. De ‘Moderate C – Low A’-groep (n = 

13) behaalde de meeste reguliere en honoursstudiepunten (Regulier: M = 64.8, SD = 6.6; 

Honours M = 6.5, SD = 5.3). De ‘High C&A’-groep (n = 83) behaalde de minste reguliere en 
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honoursstudiepunten (Regulier: M = 60.4, SD = 14.5; Honours: M = 3.8, SD = 4.7). Vergeleken 

met de Nederlandse studenten, zaten relatief meer internationale studenten in de ‘Moderate C 

– Low A’-groep (NL 7%; INT 18%) en relatief minder in de ‘Knowledge driven’-groep (NL 

33%; INT 18%). De verdelingen van Nederlandse en internationale studenten en van mannen 

en vrouwen over de profielen verschilden niet significant (zie Tabel 10). 

 

Tabel 9 

Relatie Tussen Motivatieprofielen en Studiesucces  

  
Knowledge 

driven 
High C&A 

Moderate C – 

Low A 
p* 

 M SD M SD M SD 
  

Studiepunten 

Regulier  
61.0 10.1 60.4 14.5 64.8 6.6 .656 

 
Studiepunten 

Honours  
6.0 9.9 3.8 4.7 6.5 5.3 .210 

 
Noot. Totale populatie n = 111: voor ‘High C&A’, ‘Moderate C – Low A’ en ‘Knowledge driven’ 

respectievelijk n = 66, 13 en 32; M = Mean; SD = Standard Deviation.  

*p-waarde voor ANOVA. 

 

Tabel 10 

Relatie Tussen Motivatieprofielen en de Verhouding Man/Vrouw en NL/INT 

  Totaal 
Knowledge 

driven 
High C&A 

Moderate C 

– Low A 
p* 

 N % N % N % N % 
  

NL 101 75 33 33 61 61 7 7 .078 
 

INT 34 25 6 18 22 65 6 18  

 

Vrouw 88 65 27 31 55 63 6 7 .475 

Man 43 32 12 28 24 56 7 16  
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Noot. Totale populatie n = 135; 4 studenten (3%) hebben geen keuze gemaakt voor geslacht. N voor 

‘High C&A’, ‘Moderate C – Low A’ en ‘Knowledge driven’ zijn respectievelijk 83, 13 en 39. NL = 

Nederlandse; INT = internationale. 

*p-waarde voor Chi-square-toets: er is getoetst op verschillen in de verdelingen over de profielen tussen 

NL en INT en tussen Vrouw en Man. 

 

4. Discussie  

De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidde: Welke motivatieprofielen kunnen 

worden onderscheiden binnen een honourspopulatie en in welke mate zijn deze 

motivatieprofielen geassocieerd met studiesucces, psychological need fulfillment, ervaren 

autonomie-ondersteuning en sense of belonging? Uniek aan dit onderzoek is de 

onderzoekspopulatie gecombineerd met de fijnmazigheid van de latente profielenanalyse, 

waarbij gebruik is gemaakt van de 7-dimensionele motivatievragenlijst van Vallerand et al. 

(1989). Uit de resultaten blijkt dat in de t0-populatie 5 motivatieprofielen te onderscheiden zijn: 

1) High C&A, 2) Moderate C&A, 3) Moderate C – Low A, 4) Intrinsic only, en 5) Knowledge 

driven, waarbij C staat voor gecontroleerde motivatie en A voor autonome motivatie. In de 

kleinere t1-populatie werden 3 motivatieprofielen gevonden: 1) High C&A, 2) Moderate C – 

Low A, en 3) Knowledge driven. Het High C&A profiel van t0 is binnen de onderzochte 

populatie positief geassocieerd met studiesucces en het Moderate C – Low A profiel van t1 is 

geassocieerd met minder positieve gevoelens en ervaringen ten aanzien van autonomie, 

autonomie-ondersteuning, verbondenheid en sense of belonging. 

4.1 Motivatieprofielen 

Na vergelijk met eerder gepubliceerd motivatieprofielenonderzoek blijkt dat het 

Knowlegde driven-profiel en het Intrinsic only-profiel vergelijkbaar zijn met het high quality 

profiel, dat gekenmerkt wordt door een relatief hoge intrinsieke motivatie (Meens, 2018). Het 

High C&A-profiel en het Moderate C&A-profiel zijn vergelijkbaar met het high quantity 
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profiel, dat gekenmerkt wordt door relatief hoge gecontroleerde en autonome motivatie, en het 

Moderate C – Low A-profiel is vergelijkbaar met het low quality profiel, dat gekenmerkt wordt 

door relatief lage intrinsieke motivatie (Meens, 2018). De resultaten van dit onderzoek bij 

honoursstudenten bevestigen dus het bestaan van vergelijkbare motivatieprofielen in 

verschillende onderwijssectoren, waaronder het middelbaar voortgezet onderwijs (Ratelle et al., 

2007; Hayenga & Corpus, 2010), het middelbaar beroepsonderwijs (Cents-Boonstra et al., 

2019), het hoger onderwijs (Meens, 2018) en het universitair onderwijs (Ratelle et al., 2007). 

Cents-Boonstra et al. (2019), Hayenga & Corpus (2010) en Vansteenkiste et al. (2009) 

vonden in grofmazigere studies met 2-4 motivatiedimensies ook nog een low quantity profiel, 

waarbij ondergemiddeld werd gescoord op zowel gecontroleerde als autonome motivatie. Dit 

profiel werd in dit onderzoek bij honoursstudenten niet gevonden. Wel werden er twee high 

quantity profielen gevonden (High C&A en Moderate C&A), waarbij het Moderate C&A 

profiel het meest vergelijkbaar is met het high quantity profiel uit de studies van Meens (2018) 

en Havenga & Corpus (2019), terwijl het High C&A profiel duidelijk nog hoger scoorde op alle 

motivatiedimensies (zie Figuur 2). Het is aannemelijk dat deze verschillen te verklaren zijn 

door specifieke kenmerken van de honourspopulatie. Profielen kunnen namelijk context-

afhankelijk zijn en verschillen per onderwijssector of per opleiding (Wijnia & Baars, 2021). 

Zoals eerder beschreven staat de honourspopulatie bekend als een sterk intrinsiek gemotiveerde 

groep studenten (Clark, 2008; Gerrity et al., 1993; Rinn, 2005; Wolfensberger, 2004) en wordt 

er bij de honoursprogramma’s bovendien geselecteerd op een hoge motivatie om aan het 

honoursonderwijs deel te nemen (Wolfensberger, 2015). Deze hoge intrinsieke motivatie wordt, 

zowel op t0 als op t1, bevestigd door de relatief hoge populatiegemiddelden op de intrinsieke 

motivatiedimensie (zie Tabel 3). Wanneer de populatiegemiddelden van de honoursstudenten 

worden vergeleken met onderzoek van Vallerand et al. (1992) kan inderdaad worden 

vastgesteld dat honoursstudenten een (zeer) hoog uitgangsniveau van intrinsieke motivatie 
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hebben, in ieder geval met betrekking tot prestaties en kennis. Daarnaast hebben ze een 

opvallend lager uitgangsniveau van externe regulatie dan reguliere studenten uit de studie van 

Vallerand et al. (1992). Met dit hoge uitgangsniveau van intrinsieke motivatie bij de 

honourspopulatie moet rekening worden gehouden bij de interpretatie van de gevonden 

profielen en het vergelijk met andere studies. Het low quality profiel kan hierdoor bijvoorbeeld, 

vergeleken met andere populaties of vergeleken met het schaalmidden, anders van aard zijn in 

de zin dat het nog altijd een relatief hoge intrinsieke motivatie kan representeren.  

De 3 gevonden profielen op t1 zijn redelijk goed vergelijkbaar met 3 van de 5 profielen 

op t0. Dit suggereert dat deze 3 profielen binnen de onderzochte populatie redelijk stabiel 

aanwezig zijn binnen de tijdspanne van dit onderzoek. Bij deze interpretatie moet echter 

opgemerkt worden dat direct vergelijk van de resultaten op t0 en t1 niet goed mogelijk is: de 

t1-populatie is niet alleen aanzienlijk kleiner dan de t0-populatie, ook is bij de t1-populatie een 

kortere motivatievragenlijst gebruikt. Ondanks de goede correlaties tussen de lange en de korte 

vragenlijst (Kotera et al., 2021), zouden deze factoren verschillen in uitkomsten tussen t0 en t1 

deels kunnen verklaren. Bovendien zijn de vragenlijsten op verschillende momenten 

afgenomen: de t0-vragenlijst aan het begin en de t1-vragenlijst aan het einde van het eerste 

honoursstudiejaar. Ook dit zou verschillen kunnen verklaren, aangezien studenten die net 

besloten hebben te starten met een honoursprogramma beginnen (t0), anders gemotiveerd 

kunnen zijn dan studenten die al een jaar honoursonderwijs hebben gevolgd (t1), waarbij de 

motivatie beïnvloed kan zijn door factoren die samenhangen met het gevolgde onderwijs 

(Meens, 2018). Ook bestaat de mogelijkheid dat studenten met specifieke profielen de tweede 

vragenlijst niet hebben willen invullen of gedurende het eerste honoursstudiejaar zijn gestopt 

met het honoursprogramma. 
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4.2 Motivatie en studiesucces 

Vervolgens is onderzocht of tussen de gevonden motivatieprofielen verschillen bestaan 

ten aanzien van het aantal behaalde honoursstudiepunten en reguliere studiepunten. In de t0-

populatie (studenten die net gestart zijn met het honoursprogramma) was het high quantity 

profiel High C&A (15% van de studenten) positief geassocieerd met studiesucces in de zin dat 

studenten met dit profiel ten opzichte van alle andere profielen na 1 jaar honoursonderwijs het 

grootst aantal honoursstudiepunten hebben behaald. Studenten met een high quality profiel 

presteerden niet beter dan anderen. Studenten met een low quality profiel (30% van de 

studenten) behaalden het laagst aantal honoursstudiepunten. Verschillen met voorgaand 

onderzoek waarbij het high quality profiel het sterkst geassocieerd is met studiesucces (Ratelle 

et al., 2007; Hayenga & Corpus, 2010; Vansteenkiste et al., 2009) zullen waarschijnlijk te 

maken hebben met het hoge uitgangsniveau van intrinsieke motivatie bij de honourspopulatie, 

waardoor het aannemelijk is dat de meeste profielen vergelijkbaar presteren als het gaat om het 

behalen van studiepunten. Interessant is wel dat bij honoursstudenten blijkbaar de combinatie 

van een zeer hoge autonome en een zeer hoge gecontroleerde motivatie het beste resultaat geeft. 

In de t1-populatie (studenten die 1 jaar honoursonderwijs hebben gevolgd) werden wat betreft 

studiesucces geen significantie verschillen gevonden tussen de verschillende 

motivatieprofielen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de spreiding van het behaald aantal 

studiepunten te groot was en de populatie niet groot genoeg was om significante verschillen 

tussen profielen aan te kunnen tonen.  

4.3 Motivatie en de ervaringen van de studenten met het honoursonderwijs 

Uit de populatiegemiddelden voor autonomie, competentie, verbondenheid, ervaren 

autonomie-ondersteuning en sense of belonging blijkt dat de honoursstudenten over het geheel 

genomen behoorlijk tevreden zijn met het gevolgde onderwijs en dat ze zich zeer thuis voelen 

in de honoursgemeenschap (zie Tabel 3). Ook vergeleken met onderzoek van Benlahcene et al. 
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(2020) bij reguliere studenten zijn de gevonden scores op autonomie, competentie en 

verbondenheid behoorlijk hoog. Vervolgens is in de t1-populatie onderzocht of studenten met 

verschillende motivatieprofielen verschillen in hun behoeftes ten aanzien van autonomie, 

competentie en verbondenheid en in hoeverre het onderwijs, vanuit de perceptie van de student, 

daarin tegemoetkomt. Uit de resultaten blijkt dat er inderdaad significante verschillen bestaan 

tussen de verschillende motivatieprofielen. Het low quality profiel (10% van de studenten) was 

negatief geassocieerd met gevoelens van autonomie en verbondenheid in de zin dat studenten 

met dit profiel, vergeleken met studenten met een high quality of high quantity profiel, na 1 jaar 

honoursonderwijs, het laagst scoorden op autonomie en verbondenheid. Studenten met een low 

quality profiel waren dus het minst tevreden en ervoeren de meeste frustraties ten aanzien van 

autonomie en verbondenheid. Ook vergeleken met de reguliere studenten uit de studie van 

Benlahcene et al. (2020) scoorden studenten met een low quality profiel lager op autonomie en 

verbondenheid, terwijl studenten met een high quality of high quantity profiel hoger scoorden. 

Het low quality profiel was bovendien negatief geassocieerd met ervaren autonomie-

ondersteuning en sense of belonging, wat inhoudt dat studenten met dit profiel, vergeleken met 

studenten met een high quality of high quantity profiel, minder positief waren ten aanzien van 

de ondersteuning die ze van docenten ontvangen bij autonomie (keuzevrijheid en eigen regie) 

en hun gevoel ook echt bij de honoursgemeenschap te horen en zich daar geaccepteerd te 

voelen.  

4.4 Beschouwing van de resultaten in relatie tot de Latente Profielen Analyse 

Dit onderzoek beschrijft als eerste de motivatie van honoursstudenten met 

gebruikmaking van een latente profielen analyse (LPA). Het onderzoek betreft twee cross-

sectionele analyses van data die verzameld zijn op twee verschillende meetmomenten. De 

populatiegroottes waren 227 en 135, wat voor LPA geen grote samples zijn. Populatiegroottes 

van minimaal 500 deelnemers worden door onderzoekers groot genoeg geacht voor 
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betrouwbare resultaten (Nylund et al., 2007; Tein et al., 2013). Bij kleinere samples worden de 

resultaten minder betrouwbaar vanwege het groot aantal aannames dat moet worden gedaan 

met betrekking tot de eigenschappen van de data. Maar ondanks de kleine samples zijn de 

resultaten van dit onderzoek toch betekenisvol. Ten eerste zijn alle gevonden profielen groot 

genoeg (>5% van de onderzoekspopulatie; Morin & Wang, 2016) en getoetst in relatie tot 

relevante theoretische uitkomstmaten, waarbij enkele substantiële effectgroottes zijn gevonden; 

ten tweede zijn de high quality, high quantity en de low quality profielen inhoudelijk behoorlijk 

goed vergelijkbaar tussen de t0 en de t1 populatie; ten derde zijn er met betrekking tot de 

resultaten duidelijke overeenkomsten met resultaten van eerdere studies die LPA gebruiken 

voor onderwijsonderzoek; ten vierde passen de resultaten goed in het theoretisch kader. Dit 

maakt de resultaten van dit onderzoek theoretisch plausibel en daarmee goed bruikbaar als 

bijdrage aan de wetenschappelijke kennis met betrekking tot motivatie (Spurk et al., 2020). 

4.5 Beschouwing van de resultaten in relatie tot de Zelfdeterminatietheorie 

Zoals eerder beschreven hebben studenten met een groot ontwikkelpotentieel, waartoe 

ook de honoursstudenten gerekend kunnen worden (Chancey & Butts, 2018; Bakx et al., 2019), 

vergeleken met reguliere studenten, een sterkere behoefte aan autonomie, academische 

competentie en verbondenheid (Kieboom & Venderikx, 2017; Wolfensberger, 2012). Mits goed 

afgestemd op de behoeftes van de studenten, zou het onderwijs, bijvoorbeeld door voldoende 

eigen regie en keuzevrijheid te bieden en voldoende aan te sluiten op de individuele interesses 

van de studenten (autonomie), de intrinsieke motivatie moeten stimuleren (Martens & 

Boekaerts, 2007). Hetzelfde geldt voor het aanbieden van voldoende samenwerkings-

mogelijkheden en het stimuleren van verbinding met gelijkgestemden en docenten door wie de 

studenten zich begrepen, erkend en gerespecteerd voelen (verbondenheid; Connell & Wellborn, 

1991).  
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Uit het huidige onderzoek blijkt dat de mate waarin het honoursonderwijs tegemoetkomt 

aan de psychologische basisbehoeftes voor motivatie door studenten met verschillende 

motivatieprofielen verschillend wordt ervaren en beoordeeld. Studenten met profielen met meer 

intrinsieke dimensies van motivatie (high quality en high quantity profielen) ervaren dat het 

honoursonderwijs inderdaad goed is afgestemd op hun behoeftes. Voor deze studenten biedt 

het aangeboden onderwijs volgens de Zelfdeterminatietheorie een optimale omgeving om de 

intrinsieke motivatie vast te houden (Ryan & Deci, 2020). Studenten met een lagere intrinsieke 

motivatie (low quality profiel; 10% van de studenten) ervaren daarentegen een mismatch: de 

opleiding zet in op verbondenheid, maar toch voelen zij zich minder verbonden met de 

honoursgemeenschap dan de andere studenten; de opleiding zet in op vrijheid en eigen regie, 

maar toch zijn zij daar minder tevreden over dan de andere studenten. Aangezien de gevoelens 

met betrekking tot de competentie niet tussen de profielen verschillen en de studenten met het 

low quality profiel niet minder studiepunten behalen (het effectief studeren wordt blijkbaar niet 

belemmerd door de mismatch) is het maar de vraag of deze ‘mismatch’ door de studenten zelf 

als iets negatiefs en belemmerends wordt ervaren of dat dit meevalt. Nader onderzoek zou dit 

moeten uitwijzen. Ook moet niet vergeten worden dat, zoals eerder beschreven, bij de low 

quality groep nog altijd sprake kan zijn van een relatief hoge intrinsieke motivatie.  

Toch kan het interessant zijn deze bevinding nader te verkennen, want: hoe zou de 

discrepantie tussen het aangeboden onderwijs en de behoeftes en ervaringen van studenten met 

een low quality profiel verklaard kunnen worden? Het honoursonderwijs doet wat betreft 

autonomie een relatief groot beroep op het goed kunnen omgaan met keuzevrijheid, 

zelfregulatie en eigen regie. Wat betreft verbondenheid doet het een relatief groot beroep op het 

open staan voor veel interactie en een kwalitatief goede en intensieve omgang met docenten en 

medestudenten. Een verklaring voor de minder goede aansluiting van het honoursonderwijs op 

studenten met een low quality profiel kan zijn dat deze studenten domweg minder behoefte 
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hebben aan autonomie en verbondenheid dan de gemiddelde honoursstudent. Vanuit dit 

perspectief zou het voor deze studenten misschien wenselijk zijn als het onderwijs een meer 

gestructureerde leeromgeving zou bieden, minder hoge eisen zou stellen aan het 

gemeenschapsgebeuren en dat docenten zich meer faciliterend dan zelfregulatiebevorderend 

zouden opstellen (Hativa & Birenbaum, 2000; Kazemier et al., 2014).  

Een andere verklaring voor deze discrepantie kan zijn dat studenten met een low quality 

profiel de tools en strategieën missen om succesvol en effectief om te kunnen gaan met 

autonomie of dat het deze studenten zelf niet goed lukt om de verbinding met de 

honoursgemeenschap aan te gaan omdat ze problemen hebben met communicatie en sociale 

omgang bijvoorbeeld omdat ze bijvoorbeeld erg verlegen zijn. Uit de literatuur blijkt dat 

studenten met een groot ontwikkelpotentieel vaak tegen bepaalde hindernissen aanlopen 

(Kieboom & Venderickx, 2017), die ervoor kunnen zorgen dat deze studenten problemen 

ervaren met betrekking tot autonomie en verbondenheid. Zo hebben sommige studenten met 

een groot ontwikkelpotentieel bijvoorbeeld een ‘lege toolbox’ wat wil zeggen dat zij niet weten 

hoe iets te realiseren door een gebrek aan tools en aangeleerde strategieën; hebben ze moeite 

om hun comfortzone te verlaten en zien zij veel beren op de weg; zijn ze niet gewend fouten te 

maken en kunnen daar angstig voor zijn (faalangst; Roberts & Lovett, 1994); zijn ze gewend 

snel te werken maar geven ook snel op als iets niet direct lukt (lage frustratiedrempel); leggen 

zij de lat erg hoog voor zichzelf en de omgeving (perfectionisme; Neumeister, 2004); schieten 

ze snel in de weerstand door het gevoel niet begrepen te worden, niet rechtvaardig behandeld 

te worden of door iets nutteloos te vinden (Webb & Rimm, 2013); voelen ze zich anders dan 

anderen en ervaren ze problemen met de sociale omgang waardoor ze sociale bijeenkomsten 

liefst vermijden (Kieboom & Venderickx, 2017). Genoemde factoren zouden het omgaan met 

keuzevrijheid en eigen regie en het aangaan van sociale verbinding in de weg kunnen staan. 

Omdat honoursstudenten op basis van de selectiecriteria voor de honoursprogramma’s in 
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principe goed presterende, gemotiveerde studenten zijn, zullen mogelijke problemen op het 

eerste oog misschien niet aanwezig zijn, ware het niet dat deze problemen meestal onzichtbaar 

zijn voor de omgeving en zeer vaak ook voor de persoon zelf (Kieboom & Venderickx, 2017). 

Het zou dus best kunnen dat er studenten zijn die (ongemerkt) wel degelijk last hebben van 

deze problemen, vastlopen tijdens het honoursprogramma of zelfs helemaal uitvallen. 

4.6 Limitaties en vervolgonderzoek  

Een limitatie van deze studie is dat, op het moment van de analyse, niet te herleiden was 

welke studenten zowel de eerste als de tweede vragenlijst hebben ingevuld. Deze gegevens 

konden daardoor niet aan elkaar worden gekoppeld. Daardoor is niet duidelijk of er studenten 

zijn geweest die gedurende het studiejaar zijn veranderd van profiel. Het monitoren van 

veranderingen in de tijd kan van belang zijn voor het monitoren en de diagnostiek van 

motivatieproblemen en eventuele studie-uitval (Meens, 2018; Cents-Boonstra et al., 2019). Ook 

konden er met het cross-sectionele onderzoeksdesign geen causale verbanden of mediërende 

effecten worden onderzocht. Wat betreft dat laatste zou longitudinaal vervolgonderzoek zich 

bijvoorbeeld kunnen richten op de vraag of de lagere intrinsieke motivatie bij de low quality 

studenten de oorzaak van de mismatch met de basisbehoeftes autonomie en verbondenheid is 

of omgekeerd en welke factoren daarop van invloed zijn.  

Een andere beperking is dat dit onderzoek geen inzicht geeft in welke specifieke 

gevoelens, ervaringen, of gedachten, die nodig zijn voor autonome motivatie, ervoor zorgen dat 

studenten voelen dat hun behoeftes aan autonomie, verbondenheid en competentie bevredigd 

zijn. Met een mixed-methods design zou met gebruikmaking van vragenlijsten, focusgroepen 

en interviews bijvoorbeeld meer fijnmazig en verdiepend inzicht verkregen kunnen worden in 

het vraagstuk of studenten met een low quality profiel zelf ook daadwerkelijk een mismatch 

ervaren met het honoursonderwijs, hoe groot deze mismatch is, wat precies de aard van deze 

mismatch is, hoe dit wordt ervaren en welke factoren daarop van invloed zijn. Ten slotte kan 
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worden onderzocht of bij deze studenten specifieke problemen spelen met betrekking tot de 

aansluiting bij medestudenten en docenten of het omgaan met keuzevrijheid en eigen regie. 

Sommige studenten vinden het misschien moeilijk om contact te leggen en te onderhouden en 

of hebben een gebrek aan sociaal zelfvertrouwen, zelfregulerende vaardigheden of executieve 

functies.  

4.7 Relevantie en praktische implicaties  

De resultaten van dit onderzoek leveren nieuwe kennis op over motivatie en 

motivatieprofielen bij honoursstudenten en dragen vanuit theoretisch perspectief bij aan de 

wetenschappelijke theorievorming met betrekking tot motivatie, meer specifiek aan de interne 

validatie van de Zelfdeterminatietheorie. Uit het onderzoek blijkt dat ook bij honoursstudenten, 

die bekend staan om hun hoge intrinsieke motivatie, motivatieprofielen bestaan die 

vergelijkbaar zijn met profielen die gevonden zijn in andere studies, waaronder ook een low 

quality profiel met een (voor de honourspopulatie) relatief lage autonome motivatie 

gecombineerd met een gematigde gecontroleerde motivatie. Dit low quality profiel bleek samen 

te hangen met minder tevredenheid en meer frustraties ten aanzien van twee van de drie 

basisbehoeftes voor intrinsieke motivatie: autonomie en verbondenheid.  

Hoewel uit dit onderzoek blijkt dat deze minder autonoom gemotiveerde studenten niet 

minder studiepunten halen dan studenten met meer autonome motivatie, is niet duidelijk 

hoeveel moeite ze daarvoor moeten doen, of en welke problemen ze ervaren en of deze groep 

uiteindelijk ook meer risico loopt om gedemotiveerd te raken en uit te vallen. Om dat uit te 

zoeken is meer onderzoek nodig. Deze kennis is van belang om aangrijpingspunten te vinden 

voor diagnostiek en interventie om het honoursonderwijs en de begeleiding van de studenten 

meer te personaliseren en beter af te stemmen op de individuele behoeftes. Zo is het voor 

docenten bijvoorbeeld belangrijk om te weten welke studenten kwetsbaar zijn voor 

motivatieproblemen en hoe daarop in te spelen. Docenten zouden daarbij alert moeten zijn op 
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problemen die een rol kunnen spelen bij studenten met een groot ontwikkelpotentieel (Kieboom 

& Venderikx, 2017). Investeren in goede relaties met studenten is noodzakelijk om hen beter 

te leren kennen, hun capaciteiten en problemen te observeren (Kezar, 2001) en om te kunnen 

inschatten hoeveel autonomie en verantwoordelijkheid studenten aankunnen en hoeveel 

structuur er geboden moet worden om te voorkomen dat ze verdwalen in hun ideeën en 

onderzoek (Martens & Boekaerts, 2007; Minnaert et al., 2017).  

4.8 Conclusie 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat ook bij 

honoursstudenten, die bekend staan om hun hoge intrinsieke motivatie, motivatieprofielen 

bestaan die vergelijkbaar zijn met profielen die gevonden zijn in andere studies. Het t0-profiel 

met een combinatie van zeer hoge autonome en gecontroleerde motivatie (high quantity: 15% 

van de studenten) was geassocieerd met groter behaald aantal honoursstudiepunten en het t1-

profiel met een relatief lage autonome en een gematigde gecontroleerde motivatie (low quality: 

10% van de studenten) was geassocieerd met minder positieve gevoelens en ervaringen ten 

aanzien van autonomie, verbondenheid, ervaren autonomie-ondersteuning en sense of 

belonging. De resultaten van dit onderzoek bevestigen de interne validiteit van de 

Zelfdeterminatietheorie en leveren belangrijke kennis op voor het nemen van beslissingen over 

waar het honoursonderwijsprogramma kan worden aangepast om het honoursonderwijs 

nauwkeuriger af te stemmen op de individuele behoeftes van studenten en te optimaliseren voor 

alle honoursstudenten. Het honoursonderwijs zit al heel goed in elkaar, maar met de resultaten 

van dit onderzoek kan de verwerkelijking van de stelling van Meskin (2020): “Education is not 

the filling of a bucket, but the lighting of a fire” in de toekomst misschien nog aangevuld worden 

met: “For all honours students”.  
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Bijlage A 

Latente Profielen Analyse op t0: Programmeercodes en Modelfit Karakteristieken 

 

Programmeercodes: 

stap 1 

> survey <- T0_LPAzscores6dim 

> estimate_profiles(survey, n_profiles = c(1,2,3,4,5,6)) 

 

stap 2 

> m2 <- survey %>%  

+ estimate_profiles(5) 

 

Model karakteristieken – model 5: 

tidyProfile estimated using Mclust: 

Model   Classes  LogLik  AIC   AWE   BIC 

1   5   -1745.07  3570.13  4042.56  3707.13 

 

CAIC   CLC   KIC   SABIC  ICL   Entropy 

3747.13  3491.70  3613.13  3580.36  -3783.72  0.79 

 

prob_min  prob_max  n_min   n_max  BLRT_val  BLRT_p 

0.83   0.92   0.08   0.33   41.51   0.01 
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Bijlage B 

Latente Profielen Analyse op t1: Programmeercodes en Modelfit Karakteristieken 

 

Programmeercodes: 

stap 1 

> surveyt1 <- T1_LPAzscores6dim 

> estimate_profiles(surveyt1, n_profiles = c(1,2,3,4,5,6)) 

 

stap 2 

> mt1 <- surveyt1 %>%  

+ estimate_profiles(3) 

 

Model karakteristieken – model 3: 

tidyProfile estimated using Mclust:  

Model  Classes    LogLik       AIC       AWE       BIC  

1          3   -1051.69 2155.39 2434.76 2230.92  

 

CAIC       CLC       KIC      SABIC       ICL  Entropy  

2256.92 2105.09 2184.39 2148.68  -2251.84      0.85  

 

prob_min  prob_max     n_min     n_max  BLRT_val    BLRT_p  

0.85      0.99      0.10      0.67      80.47      0.01 
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Bijlage C 

Aanvullende correlatie-analyse 

 

Tabel A 

Correlaties Tussen Motivatiedimensies op t0 

  ER Intro Ident IM_exp IM_acc IM_knw 

ER 1      
Intro .517** 1     
Ident .526** .329** 1    
IM_exp .074 .124 .173** 1   
IM_acc .124 .427** .256** .406** 1  
IM_knw -.158* .023 .194** .451** .518** 1 

**p < 0.01, *p < 0.05 

 

Tabel B 

Correlaties Tussen Motivatiedimensies op t1 

  ER Intro Ident IM_exp IM_acc IM_knw 

ER 1      
Intro .398** 1     
Ident .466** .188* 1    
IM_exp .061 .259** .270** 1   
IM_acc .254** .496** .365** .360** 1  
IM_knw -.140 .025 .259** .371** .499** 1 

 **p < 0.01, *p < 0.05 

 


