
Open Universiteit 
www.ou.nl 

MASTER'S THESIS

Het effect van een op PA-Gebaseerde leefstijlinterventie op het beweeggedrag, het
welbevinden en de motivatie voor leren van mbo-studenten.

Kikkert, Roelina

Award date:
2023

Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain.
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

pure-support@ou.nl

providing details and we will investigate your claim.

Downloaded from https://research.ou.nl/ on date: 23. May. 2023

https://research.ou.nl/en/studentTheses/49868dae-be55-4d9b-84f9-95349684f4c9


VERANDERING IN BEWEEGGEDRAG, WELBEVINDEN & MOTIVATIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Effect van een op PA-Gebaseerde Leefstijlinterventie op het Beweeggedrag, het 

Welbevinden en de Motivatie voor Leren van Mbo-studenten. 

The Effect of PA-Based Lifestyle Intervention Program on the Physical Activity, Well-

Being and Motivation for Learning of Vet Students. 

 

Roelina Kikkert 

Master Onderwijswetenschappen, Open Universiteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mailadres: roelinakikkert@live.nl 

Cursuscode en cursusnaam: OM9906 – Masterthesis 

Naam begeleider: Prof. Dr. Renate de Groot 

Woordenaantal: 10000 

Datum: 24 februari 2023 

  



VERANDERING IN BEWEEGGEDRAG, WELBEVINDEN & MOTIVATIE 

Samenvatting 

In de overgangsfase van adolescent naar volwassene is een aanzienlijke afname van 

beweeggedrag zichtbaar. Daarom is het belangrijk beweeggedrag te stimuleren, bijvoorbeeld 

met behulp van een interventieprogramma. Het doel van dit onderzoek was het onderzoeken 

van het verschil in de verandering van beweeggedrag, het welbevinden en de motivatie voor 

leren van mbo-studenten bij het wel of niet participeren aan een physical activity (PA)-

gebaseerde leefstijlinterventie genaamd DCFIT. In dit quasi-experimentele onderzoek zijn 

133 studenten van drie mbo-instellingen benaderd om twee keer een zelfrapportagevragenlijst 

in te vullen. Beweeggedrag werd gemeten aan de hand van de International Physical Activity 

Questionnaire, het welbevinden met de Center for Epidemiological Studies Depression scale, 

de Rosenberg Self-Esteem Scale en de Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale en de 

motivatie voor leren met de Motivated Strategies for Learning Questionnaire. In een periode 

van 20 weken volgde de experimentele groep DCFIT, bestaande uit sportlessen, theorielessen 

en een leefstijldag. De controlegroep volgde het reguliere lesprogramma. Zowel voor als na 

het PA-gebaseerde leefstijlinterventieprogramma werd de vragenlijst ingevuld. Een ANOVA 

repeated measures toonde aan dat door het PA-gebaseerde leefstijlinterventieprogramma 

studenten zich niet significant meer bewegen dan zonder een leefstijlinterventieprogramma, p 

= > .05. Daarnaast heeft DCFIT geen effect op het welbevinden en de motivatie voor leren, p 

= > .05. Het enige effect dat DCFIT heeft, is dat het sedentair gedrag van studenten afneemt 

(F (1.88) = 7.77; p = .007). Het wordt aanbevolen om in toekomstige onderzoek de inhoud 

van de leefstijlinterventie te onderzoeken en beweeggedrag met accelerometers te meten.  

 

Keywords: leefstijlinterventie, beweeggedrag, welbevinden, motivatie  
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Abstract 

There is a significant decrease in exercise in the transition phase from adolescence to 

adulthood. That is why it is important to stimulate physical activity (PA), for example with an 

intervention program. The aim of this study was to investigate the difference in the change in 

physical activity, well-being and motivation for learning of VET-students when participating 

or not in a PA-based lifestyle intervention named DCFIT. In this quasi-experimental study, 

133 students from three VET institutions were approached to complete a self-report 

questionnaire twice. Physical activity was measured using the International Physical Activity 

Questionnaire, well-being using the Center for Epidemiological Studies Depression scale, 

Rosenberg Self-Esteem Scale, and Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale, and 

motivation for learning using the Motivated Strategies for Learning Questionnaire. Over a 

period of 20 weeks, the experimental group followed the DCFIT, consisting of sports lessons, 

theory lessons and a lifestyle day. The control group followed the regular education program. 

The questionnaire was completed both before and after the PA-based lifestyle intervention 

program. An ANOVA reapeated measures showed that the PA-based lifestyle intervention 

program did not cause students to exercise significantly more than without a lifestyle 

intervention program, p = > .05. In addition, DCFIT has no effect on wellbeing and 

motivation for learning, p = > .05. The only effect DCFIT has is that students' sedentary 

behavior decreases (F(1.88) = 7.77; p = .007). It is recommended to investigate the content of 

the lifestyle intervention in future research and to measure exercise behavior with 

accelerometers. 

  

Keywords: lifestyle intervention, physical activity, well-being, motivation   
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Het verschil in de verandering van het beweeggedrag, welbevinden en de motivatie voor 

leren van mbo-studenten bij het wel of niet participeren aan DCFIT.  

1. Inleiding  

Studenten ervaren veel klachten rondom mentaal welbevinden (Baardman & Carpay, 2018; 

Kleinjan et al., 2020). Uit eerder onderzoek blijkt dat een gezonde leefstijl met met name 

voldoende beweging bijdraagt aan het mentaal welbevinden (Almutairi et al., 2018; Lee & 

Kim, 2019; Watson, Timperio, Brown, Best & Hesketh, 2017). Van studenten in het 

middelbaarberoepsonderwijs (mbo) is echter bekend dat zij de norm voor gezond 

beweeggedrag niet halen (CBS & RIVM, 2017). Er is nog weinig onderzoek gedaan binnen 

het mbo (Kirschner et al., 2021; Vankim & Nelson, 2013; Zhang, He & Chen, 2020). Dit 

terwijl deze doelgroep juist interessant is door het beroepsgericht onderwijs wat zij volgen 

waardoor studenten school combineren met stage, maar ook door de afname in beweeggedrag 

tijdens deze overgangsfase van adolescentie naar volwassene (Kirschner et al., 2021; Vankim 

& Nelson, 2013). Een interventie kan een positieve bijdrage leveren aan het welbevinden, 

alleen wordt binnen het mbo een interventie nauwelijks ingezet. Daarom werd in voorliggend 

onderzoek onderzocht wat het verschil in verandering is van het beweeggedrag, welbevinden 

en de motivatie voor leren van mbo-studenten na het wel of niet volgen van de physical 

activity (PA)-gebaseerde leefstijlinterventie, genaamd DCFIT. 

 

1.1 Theoretisch Kader 

2.2.1 Welbevinden 

Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat jongvolwassenen in 2021 

vaker te maken hadden met psychische klachten dan in 2020. Van de jongvolwassenen gaf in 

2021 48% aan zich vaker eenzaam te voelen, 37% voelde zich vaker somber en 31% vaker 

gestrest (Centraal Bureau voor Statistiek, 2022). Er worden veel verschillende definities 
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gebruikt voor welbevinden binnen het doen van onderzoek (Centre for Education Statistics 

and Evaluation (CESE), 2015). Schoemaker et al. (2019) beschrijven welbevinden als: “een 

positieve geestelijke gezondheid, bepaald door optimisme, zelfvertrouwen, geluk, vitaliteit, 

gevoel van betekenis hebben, eigenwaarde, ervaren van ondersteuning uit de omgeving en het 

goed weten om te gaan met eigen emoties” (p. 5). Gubbels en Kappe (2017b) definiëren 

studentenwelbevinden als een duurzame positieve psychische staat, gekenmerkt door 

veerkracht, tevredenheid tijdens de studententijd en gekenmerkt door de afwezigheid van 

psychische klachten zoals stress, angst en depressie. Binnen dit onderzoek wordt de definitie 

van Gubbels & Kappe (2017b) aangehouden omdat deze definitie zich richt op de doelgroep 

van dit onderzoek.  

 

2.2.2. Leefstijl 

Het thema gezonde leefstijl is een actueel thema binnen het mbo. De mbo-raad doet al 

een aantal jaar onderzoek, met als doel inzicht krijgen in de stand van zaken op de mbo-

instellingen op het thema gezonde leefstijl. Onder gezonde leefstijl vallen vijf hoofdthema’s: 

1) bewegen en sport; 2) voeding; 3) relaties en seksualiteit; 4) roken, alcohol, drugs en 

gehoorschade en 5) psychosociaal welbevinden (Roorda & Duijvestijn, 2016). De 

leefstijlkeuzes van studenten hebben een effect op welbevinden. Het verbeteren van 

welbevinden bij studenten komt steeds meer naar voren als een belangrijke benadering, niet 

alleen voor verbetering van de resultaten en betere prestaties, maar ook voor de ontwikkeling 

van de sociale en emotionele vaardigheden (Centre for Education Statistics and Evaluation 

(CESE), 2015; Noble, McGrath, Wyatt, Carbines, Robb & International, 2008). De tijd waarin 

een jongere studeert is een kritieke tijd waarin ze meer geneigd zijn om risicovol 

gezondheidsgedrag te vertonen (Almutairi et al., 2018). Daarom dienen studenten ondersteund 

te worden bij een gezondheidsbevorderende leefstijl (Almutairi et al., 2018). Onderzoek toont 
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aan dat interventies gericht op het stimuleren om fysiek actief te zijn in de loop van de 

schoolweek, ervoor zorgen dat de fysieke activiteit van studenten wordt verhoogd (Watson et 

al., 2017). Binnen huidig onderzoek is het effect van een PA-gebaseerde leefstijlinterventie 

onderzocht. Hiervoor is onderzocht hoe hoog het welbevinden was voor en na de interventie. 

Naast het welbevinden zijn ook beweeggedrag en de motivatie voor leren van mbo-studenten 

onderzocht.  

 

2.2.2.1 Beweeggedrag  

Volgens de WHO (2020) wordt fysieke activiteit gedefinieerd als elke lichamelijke 

beweging die geproduceerd wordt door spieren die energie nodig hebben. Deze lichamelijke 

beweging kan op drie niveaus van intensiteit worden uitgevoerd, namelijk licht, matig en 

intensief (Watson et al., 2017). De intensiteit van lichamelijke beweging kan ook worden 

uitgedrukt in MET-waarden. MET staat voor Metabolic Equivalent of Task en is een 

meeteenheid voor het energieverbruik die een bepaalde activiteit kost (Jetté, Sidney & 

Blümchen, 1990). Hierbij komt één MET overeen met de hoeveelheid energie die verbruikt 

wordt tijdens stilzitten. Wanneer iemand zich meer inspant, zal de MET-waarde hoger 

worden. Bij MET-waarden onder de 3 is sprake van lichte intensiteit, MET-waarden van 3 tot 

6 vallen onder matige intensiteit en MET-waarden van 6 of hoger horen bij zware intensiteit 

(Voedingscentrum, n.d.). Binnen dit onderzoek worden de MET-waarden hoger dan 3 

omgezet naar MVPA: moderate-to-vigorous physical activity (Brown, Cairney & Kwan, 

2021).  

Fysieke activiteit wordt over het algemeen als belangrijk beschouwd, het beïnvloedt de 

gezondheid en de efficiëntie van dagelijkse activiteiten, daarnaast kan het ook de kosten van 

de gezondheidszorg verlagen (Nowak, Bozek & Blukacz, 2019). Lichaamsbeweging is een 

wereldwijd erkend instrument voor gezondheidsbevordering. Vanuit zowel de Wereld 
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Gezondheidsorganisatie als de Gezondheidsraad Nederland, zijn richtlijnen opgesteld waaraan 

moet worden voldaan. Volgens de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad (2017) moeten 

kinderen tussen de 12 en 17 jaar zich minimaal één uur per dag matig of zwaar intensief 

inspannen, minimaal drie keer per week spier- en botversterkende activiteiten uitvoeren en 

veel stilzitten voorkomen. Vanaf de leeftijd van 18 jaar zijn deze richtlijnen anders: minimaal 

150 minuten per week matig tot zwaar intensieve inspanning, minimaal twee keer per week 

spier- en botversterkende activiteiten en veel stilzitten voorkomen worden. Het mbo valt 

onder beide leeftijdscategorieën, een mbo student is 15 jaar of ouder (Centraal Bureau voor de 

Statistiek, 2020). Onderzoek laat een aanzienlijke afname van beweeggedrag tijdens de 

overgang van adolescentie naar volwassenheid zien (Vankim & Nelson, 2013). Er is een 

algehele afname van fysieke activiteit zichtbaar, daarnaast is deze doelgroep minder geneigd 

om deel te nemen aan fysieke activiteiten (Nelson, Neumark-Stzainer, Hannan, Sirard & 

Story, 2006). Deze afname is opvallend omdat verminderde fysieke activiteit in de top drie 

staat van risicofactoren op chronische ziekte of vervroegd overlijden. Daarom is het 

belangrijk beweeggedrag te stimuleren tijdens deze overgangsfase (Vankim & Nelson, 2013).  

Diverse landen om ons heen hebben richtlijnen om veel zitten te voorkomen, 

gemiddeld genomen mag een zitperiode maximaal 30 minuten aaneengesloten duren (Van der 

Poel, Hoeijmakers, Pulles & Tiessen-Raaphorst, 2018). Nederlandse scholieren zitten 

gemiddeld 10,4 uur van de 24 uur per dag (RIVM, 2019). Een jongere zit gemiddeld ruim 3 

uur per dag tijdens school of tijdens het studeren, daarnaast besteden ze bijna 3 uur per dag 

aan computer-, tablet- of smartphone-gebruik in de vrije tijd, de overige uren besteden ze aan 

vervoer, werk of andere zitactiviteiten (RIVM, 2019). De hoeveelheid sedentair gedrag groeit 

steeds meer; de hoeveelheid tijd die voor een computerscherm of tv wordt doorgebracht 

neemt systematisch toe (RIVM, 2019). Dit, in combinatie met een gebrek aan 

lichaamsbeweging, heeft een negatieve relatie met zowel de objectieve als subjectieve 
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kwaliteit van leven (Nowak et al., 2019). Interventieprogramma’s die sedentair gedrag 

verminderen en het beweeggedrag en mentale gezondheid van studenten verbeteren, zijn 

daarom noodzakelijk (Lee & Kim, 2019). Binnen huidig onderzoek is de PA-gebaseerde 

leefstijlinterventie DCFIT onderzocht. 

 

2.2.3 Motivatie 

Volgens de self-determination theory (SDT) van Deci en Ryan (1985) bestaat 

motivatie uit twee aspecten: intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie. Intrinsieke 

motivatie komt van binnenuit en kan gezien worden als een drijvende kracht van iemand. 

Intrinsieke motivatie voor leren levert een belangrijke bijdrage aan het leerproces van de 

student (Jacobson & Harris, 2008). Extrinsieke motivatie is een vorm van motivatie die van 

buitenaf komt, bijvoorbeeld door een ander persoon. De extrinsiek gemotiveerde student is 

gefocust op het resultaat van de studie in plaats van het leerproces (Raufelder, Lazarides & 

Lätsch, 2018).  

Motivatie komt voort uit drie aangeboren psychologische basisbehoeften, namelijk 

relatie, competentie en autonomie (Ryan & Deci, 2020). Relatie is de behoefte om contact te 

hebben met een ander, competentie is het gevoel dat je iets kan en autonomie staat voor het 

gevoel van eigenaarschap. De drie basisbehoeften richten zich met name op intrinsieke 

motivatie. Er bestaat een direct verband tussen het investeren in intrinsieke doelen gericht op 

intrinsieke motivatie zoals zelfontplooiing en het verbeteren van het welbevinden 

(Vansteenkiste, Ryan & Deci, 2008). Wanneer deze drie psychologische basisbehoeften 

afwezig zijn, kan dit leiden tot een afname in motivatie (Ryan & Deci, 2020). Volgens 

McKeachie, et al. (1987) kan je motiveren voor leren in zes algemene studentperceptie 

constructen weergeven, namelijk: doeloriëntatie, taakwaarde, effectiviteitscontrole en 

uitkomstovertuigingen, percepties van moeilijkheidsgraad van de taak, faalangst en 
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verwachting van succes. In huidig onderzoek is motivatie voor leren onderzocht aan de hand 

van deze constructen.  

 

2.2.4 Beweeggedrag en welbevinden  

Er zijn diverse onderzoeken geweest naar de relatie tussen beweeggedrag en 

welbevinden. Rose en Soundy (2020) hebben in een review diverse studies onderzocht en 

toonden aan dat een positieve relatie bestaat tussen zelfgerapporteerd beweeggedrag en het 

welbevinden. Volgens van Woudenberg, Bevelander, Burk en Buijzen (2020) zijn er twee 

redenen waarom deze relatie bestaat. Ten eerste is sprake van een fysiologische reden; 

beweeggedrag zorgt voor de aanmaak van stoffen in de hersenen die een gevoel van geluk 

kunnen geven. Beweeggedrag verhoogt de overdracht van monoaminen in de hersenen en 

verhoogt de productie van endorfine. Dit zorgt weer voor een afname van depressieve 

symptomen en angst. Daarnaast is sprake van cognitieve en affectieve processen (van 

Woudenberg et al., 2020).  

Ander onderzoek toonde aan dat een relatie bestaat tussen de intensiteit van 

beweeggedrag en het welbevinden. Wanneer participanten één dag zich fysiek hadden 

ingespannen, rapporteerden ze een hoger niveau van positieve stemming in vergelijking met 

dagen waarop ze geen fysieke inspanning hadden verricht en wanneer sprake was van MVPA, 

werd meer geluk ervaren (Giacobbi, Hausenblas & Frye, 2005; Ready, Marquez & 

Akkerstedt, 2009; Steptoe, Kimbell & Basford, 1998; Zhang et al., 2020).  

 Bij onderzoek onder kinderen en jongeren tussen de 3 en 20 jaar blijkt een relatie te 

bestaan tussen het beweeggedrag en het zelfbeeld (Ekeland, Heian & Hagen, 2005). Xu et al. 

(2018) toonden aan dat een relatie bestaat tussen het deelnemen aan beweeggedrag en het 

welbevinden. Toch is volgens Vankim en Nelson (2013) en Zhang et al. (2020) nog weinig 

onderzoek gedaan naar de relatie tussen beweeggedrag en welbevinden onder studenten. 
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Binnen voorgaande onderzoeken is de doelgroep vaak breder of gericht op hbo en wo 

studenten. Zij vinden dat meer onderzoek onder studenten wel van belang is, zodat 

interventies ontworpen kunnen worden voor het verbeteren van beweeggedrag om zo het 

welbevinden te verbeteren. Dit onderzoek heeft zich gericht op het effect van een PA-

gebaseerde leefstijlinterventie onder mbo-studenten. 

 

2.2.5 Leefstijl en motivatie voor leren  

 Diverse onderzoeken hebben de relatie tussen beweeggedrag en motivatie voor leren 

onderzocht. Uit onderzoek van Pachota (2009) blijkt dat beweeggedrag de motivatie voor 

leren van studenten verbeterde. Wanneer leerlingen drie keer per week een naschoolse fysieke 

activiteit volgen, zijn zij meer gemotiveerd. Ook Vazou, Gavrilou, Mamalaki, Papanastasiou 

en Sioumala (2012) toonden aan dat wanneer beweeggedrag geïntegreerd wordt binnen het 

onderwijs, dit een positieve impact heeft op de motivatie. Echter blijkt uit onderzoek van 

Berki en Tarjányi (2022) dat er geen relatie tussen beweeggedrag en motivatie voor leren 

bestaat. Zij geven aan dat een reden hiervoor kan zijn dat het per individuele student verschilt 

in hoeverre zij buiten schooltijd bewegen. Daarnaast gaven Bunketorp Käll, Malmgren, 

Olsson, Lindén en Nilsson (2015) aan dat het aanbieden van fysieke activiteit op school alleen 

niet voldoende is om de motivatie voor leren te verbeteren. Het effect van een PA-gebaseerde 

leefstijlinterventie op de motivatie voor leren is binnen dit onderzoek verder onderzocht. 

 

1.2 Huidige Studie  

 Vanuit de mbo-raad is een masterplan bewegen en sport opgesteld, waarin gestreefd 

wordt 5% van de contacttijd te laten bestaan uit bewegen en sport. Daarnaast moeten mbo-

instellingen voldoen aan de kwalificatie-eis vitaal burgerschap (Nederlandse Sportraad, 

Onderwijsraad, 2018; Roorda & Duijvestijn, 2016). Om hieraan te voldoen heeft de betrokken 
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mbo-instelling een PA-gebaseerde interventie ontwikkeld, DCFIT genaamd. Dit bestaat uit 

sportlessen, theorielessen en een leefstijldag.  Binnen dit onderzoek is daarom de volgende 

hoofdvraag beantwoord: Wat is het verschil in de verandering van het beweeggedrag, 

welbevinden en de motivatie van mbo studenten bij het wel of niet participeren aan DCFIT? 

Deze hoofdvraag wordt beantwoord met behulp van vier hypotheses: 

Hypothese 1a: Wanneer studenten DCFIT gevolgd hebben, is de intensiteit van 

beweeggedrag hoger dan wanneer studenten geen DCFIT gevolgd hebben. 

Hypothese 1b: Wanneer studenten DCFIT gevolgd hebben is de duur van MVPA 

hoger dan wanneer studenten geen DCFIT gevolgd hebben. 

Hypothese 1c: Wanneer studenten DCFIT gevolgd hebben is de duur van sedentair 

gedrag lager dan wanneer studenten geen DCFIT gevolgd hebben. 

Hypothese 2: Studenten hebben een hoger welbevinden na het volgen van DCFIT dan 

wanneer studenten geen DCFIT hebben gevolgd.  

Hypothese 3: Studenten zijn meer gemotiveerd voor leren na het volgen van DCFIT 

dan wanneer studenten geen DCFIT hebben gevolgd. 

Hypothese 4a: Wanneer studenten meer bewegen hebben zij een hoger welbevinden. 

Hypothese 4b: Wanneer studenten meer bewegen zijn zij meer gemotiveerd voor 

leren. 

2. Methode 

2.1 Design 

Voorliggend onderzoek is een quasi experimenteel onderzoek, op deze manier is het 

effect van het 20-weekse PA-gebaseerde leefstijlinterventieprogramma onderzocht. Het 

onderzoek is uitgevoerd binnen twee onderzoeksgroepen: een experimentele groep en een 

controlegroep. De experimentele groep heeft het PA-gebaseerde 

leefstijlinterventieprogramma gevolgd. De controlegroep is vergelijkbaar aan de 
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experimentele groep, maar afkomstig van twee andere mbo-instellingen waar de 

leefstijlinterventie niet geïncorporeerd is in het lesprogramma. 

 

2.2 Deelnemers  

De participanten die aan dit onderzoek hebben deelgenomen zijn geworven bij twee 

mbo-instellingen in Noord-Nederland en één mbo-instelling in Zuid-Nederland met de 

volgende inclusiecriteria: eerstejaars studenten die een mbo-welzijnsopleiding via de beroep 

opleidende leerweg (bol) volgen. Pedagogisch Werk (PW) en Maatschappelijke Zorg (MZ) 

zijn een driejarige bol-opleiding, waarbij studenten het grootste deel naar school gaan, met 

daarnaast een stage. De verwachting was dat de studenten een leeftijd van 15 tot 23 jaar 

zouden hebben, waarbij meer vrouwen deel zouden gaan nemen dan mannen. Deze 

verhouding komt overeen met de verhouding binnen welzijnsopleidingen. Binnen één van de 

mbo-instellingen werd het interventieprogramma aangeboden, hierdoor behoorden alle 

studenten van deze mbo-instelling automatisch tot de experimentele groep. De studenten van 

de andere twee mbo-instellingen behoorden tot de controlegroep.  

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een poweranalyse met het 

computerprogramma G*Power (Mayr, Erdfelder & Buchner, 2017). Op basis van voorgaand 

onderzoek (Rose & Soundy, 2020; van Woudenberg et al., 2020) en de onderzoeksvraag van 

het huidige onderzoek is gekozen voor een ANOVA repeated measures, within-between 

subjects design met een effect size f van 0.15, α err prob 0.05 en Power (1 - β err prob) 0.8. 

De poweranalyse wees uit dat voor dit onderzoek minimaal 90 participanten benodigd waren 

om een significant effect te kunnen meten. Er heeft echter oversampling plaatsgevonden, 

omdat verwacht werd dat gedurende het project nog sprake van uitval zou zijn. Hierdoor 

werden in totaal 133 participanten benaderd voor dit onderzoek. 
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2.3 Interventieprogramma 

Binnen dit onderzoek was sprake van een 20-weekse PA-gebaseerde 

leefstijlinterventieprogramma, genaamd DCFIT. Dit interventieprogramma werd aangeboden 

aan de experimentele groep. Deze groep studenten heeft allereerst sportlessen gevolgd, deze 

sportlessen werden aangeboden door een docent van DCFIT waarbij de studenten samen met 

de docent de invulling van de lessen bepaalden waarbij de focus op bewegen lag. 

Oorspronkelijk waren er acht sportlessen van 60 minuten beoogd, maar er zijn er zeven 

verzorgd. Na de sportlessen werden vier theorielessen van 60 minuten aangeboden gericht op 

leefstijl, ook deze lessen werden aangeboden door een docent van DCFIT. De invulling van 

de lessen was afhankelijk van de wensen en behoeften van de studenten naar aanleiding van 

de TestJeLeefstijl-test. Als laatste werd een leefstijldag georganiseerd van 4x 60 minuten. 

Deze leefstijldag richtte zich op beweeggedrag en samenwerking. De controlegroep onderging 

geen DCFIT-programma, maar volgde het reguliere lesprogramma; i.e. in zowel de 

experimentele- als de controlegroep bevat het reguliere lesprogramma sport en spellessen.  

 

2.4 Meetinstrumenten en Materialen  

2.4.1 Demografische gegevens 

Allereerst werd gevraagd naar een aantal demografische gegevens van de respondent, 

namelijk: leeftijd, geslacht, het wel of niet hebben van een blessure, de sociaal-economische 

status (SES), BMI-score, rookgedrag, alcoholgebruik en drugsgebruik. De SES werd gemeten 

aan de hand van de hoogst genoten opleiding van ouders/verzorgers: lager onderwijs, 

middelbaar onderwijs en hoger onderwijs of zelfstandig wonend. De BMI-score berekende de 

respondent zelf met behulp van het voedingscentrum (Voedingscentrum, n.d.). Het 

rookgedrag, alcoholgebruik en drugsgebruik werd gemeten met de vragen van Stichting 

TestJeLeefstijl (Vinea, 2019). 
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2.4.1 Beweeggedrag 

Beweeggedrag werd gemeten met behulp van de International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ) (IPAQ Research Committee, 2005). De IPAQ is geschikt voor de 

leeftijdscategorie van 15 tot 69 jaar en beoordeelt het beweeggedrag van de student op drie 

niveaus: laag, gemiddeld en hoog (IPAQ Research Committee, 2005). De vragenlijst bestaat 

uit 27 vragen over de afgelopen 7 dagen, verdeeld over vijf deelgebieden: 1) werk 

gerelateerde fysieke activiteit; 2) fysieke activiteit die verband houdt met vervoer; 3) 

huishoudelijke fysieke activiteit; 4) fysieke activiteit in de vrije tijd en 5) zitgedrag. Er is geen 

sprake van een antwoordschaal; respondenten gaven in minuten, uren en dagen aan hoeveel 

en hoelang zij bewegen. Deze informatie werd tijdens de analyse omgezet in gemiddelde 

MET-waarden per week. Vanuit deze MET-waarden werden vier scores berekend: totaalscore 

IPAQ (totale intensiteit), MVPA-score, totaalscore sedentair gedrag en totaalscore wandelen. 

De gehele vragenlijst is terug te vinden in bijlage A. Cronbach’s alpha voor de lange versie 

van IPAQ is .73 (IPAQ Research Committee, 2005).  

 

2.4.2 Welbevinden  

Voor het meten van het welbevinden werd bij de voormeting gebruik gemaakt van een 

combinatie van twee bestaande vragenlijsten, namelijk de Center for Epidemiological Studies 

Depression scale (CES-D) (Radloff, 1977) en de Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) 

(Rosenberg, 1965). Bij de nameting werd een derde bestaande vragenlijst toegevoegd, 

namelijk de Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS) (Tennant et al., 

2007). Op deze manier werd het welbevinden breed gemeten. 

De CES-D schaal heeft als doel depressieve symptomen bij bevolkingsgroepen vast te 

kunnen stellen (Bouma, Ranchor, Sanderman & Sonderen, 2012). Binnen deze schaal wordt 

gevraagd naar de toestand van de respondenten gedurende de afgelopen week. De schaal 

bestaat uit 20 items, waarbij 16 items ‘negatief’ zijn geformuleerd en 4 items ‘positief’. De 
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vragenlijst wordt ingevuld met behulp van een 4-punts Likertschaal waarbij respondenten 

kunnen kiezen uit ‘zelden of nooit (minder dan 1 dag)’ tot ‘meestal of altijd (5-7 dagen)’, met 

scores van 0 tot 3. De totaalscore van de antwoorden tonen aan hoeveel gevoelens van 

depressie aanwezig zijn, hierbij worden de ‘positieve’ items omgekeerd gescoord. Hoe hoger 

de score, hoe meer gevoelens van depressie aanwezig zijn; een score van 16 of hoger wordt 

beschouwd als ‘mogelijke geval’. Cronbach’s alpha’s zijn respectievelijk tussen de .79 en .92 

(Bouma et al., 2012).  

De RSES is een veelgebruikt zelfrapportage-instrument gericht op individuele 

zelfwaardering op zowel positieve als negatieve gevoelens (Rosenberg, 1965). De schaal 

bestaat uit 10 items waarbij de respondent aangeeft in hoeverre de student eens is met het 

item, hierbij zijn 5 items gericht op positieve gevoelens en 5 items gericht op negatieve 

gevoelens. Er wordt gebruik gemaakt van een 4-punts Likertschaal waarbij gekozen kan 

worden uit ‘helemaal mee eens’ tot ‘helemaal mee oneens’. Bij het scoren van de antwoorden 

krijgt ‘helemaal mee oneens’ 1 punt tot ‘helemaal mee eens’ 4 punten; de 5 items gericht op 

negatieve gevoelens worden omgekeerd gescoord waardoor er een totaalscore ontstaat. 

Hierbij geeft een hoge score een hoger zelfbeeld aan. Binnen dit onderzoek is gebruik 

gemaakt van de Nederlandse vertaling van de RSES, cronbach’s alpha van de Nederlandse 

vertaling is .86 (Franck, De Raedt, Barbez & Rosseel, 2008). 

De WEMWBS is een veelgebruikte vragenlijst om het welbevinden te meten. De 

vragenlijst bestaat uit 14 items die gericht zijn op positief affect, het ervaren van voldoening 

in interpersoonlijke relaties en positief functioneren (Ikink, Lamers & Bolier, 2012). 

Respondenten geven per item aan hoe zij zich de afgelopen twee weken hebben gevoeld, op 

basis van een 5-puntslikertschaal. Hierbij kan gekozen worden uit ‘nooit’ tot ‘altijd’, welke 

corresponderen met een score van 1 tot 5. Op basis van de scores op de items kan een 

totaalscore berekend worden tussen de 14 en 70, waarbij een hoge score staat voor een hoger 
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welbevinden. Er is gebruik gemaakt van de Nederlandse validatie van de WEMWBS, 

Cronbach’s alpha hiervan is .82 (Ikink et al., 2012). In bijlage B staan de CES-D, de RSES en 

de WEMWBS. 

 

2.4.3 Motivatie  

Motivatie voor leren werd gemeten met de Motivated Strategies for Learning 

Questionnaire (MSLQ) van Pintrich, Smidt, Garcia en McKeachie (1991). Dit is een 

zelfrapportage instrument om de motivatie en leerstrategieën van studenten te meten. Het 

instrument bestaat uit twee onderdelen: motivatie en leerstrategieën en is los van elkaar te 

gebruiken. Voor dit onderzoek werd alleen de motivatie gemeten. De motivatiesectie richt 

zich op de doelen en overtuigingen van studenten over de studie, de vaardigheden en de 

bezorgdheid over het behalen van onderdelen van de studie (Pintrich et al., 1991). De MSLQ-

motivatie is een vragenlijst bestaande uit 31 items, welke gescoord worden op een 7-punts 

Likert schaal. De schaal loopt van ‘helemaal niet op mij van toepassing’ tot ‘helemaal op mij 

van toepassing’. De vragenlijst is opgedeeld in zes subschalen: 1) intrinsieke doeloriëntatie; 2) 

extrinsieke doeloriëntatie; 3) taakwaarde; 4) verwachting; 5) self-efficacy en 6) testangst. 

Voor dit onderzoek werd de totaalscore van deze subschalen gebruikt. Cronbach’s alpha van 

deze vragenlijst ligt tussen .62 en .93 (Pintrich et al., 1991). De vragenlijst is voor dit 

onderzoek van het Engels vertaald naar het Nederlands, hiervoor is ook gebruik gemaakt van 

de Nederlandse vertaling van Broeke, Duit en de Lijser (2008). In bijlage C staat deze 

vragenlijst. 

 

2.5 Data-Analyse  

Alle data van dit onderzoek is geanalyseerd met behulp van SPSS 28 met een 

significantieniveau van .05. Alle verzamelde data vanuit de vragenlijsten met behulp van 
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LimeSurvey is in SPSS verzameld en waar nodig omgezet in values. De data van de vragen 

gericht op roken en alcoholgebruik zijn berekend in scores per week. De data van de RSES en 

de CES-D zijn gehercodeerd, om vervolgens een totaalscore te berekenen voor zowel de voor- 

als nameting. Ook is een totaalscore berekend van de MSLQ op alle zes de sub-schalen en 

voor de WEMWBS.  

Vervolgens is de data van de IPAQ nagelopen; alle scores < 10 minuten zijn 

gehercodeerd naar 0 en alle scores hoger dan 960 minuten zijn geëxcludeerd (IPAQ Research 

Committee, 2005). Vanuit deze data zijn alle totaalscores van de IPAQ berekend, zoals 

beschreven wordt in de handleiding (IPAQ Research Committee, 2005).  

Van alle data zijn de descriptives opgevraagd en is gekeken naar uitbijters. Wanneer 

de data van een respondent twee keer de SD afweek, is ervoor gekozen de respondent niet 

mee te nemen in de analyses (Field, 2009). In huidig onderzoek geldt dit voor één respondent, 

de leeftijd van deze respondent week af van de rest van de respondenten. Om te analyseren of 

er groepsverschillen waren in de proefpersoonkenmerken leeftijd, geslacht, blessures, 

sociaaleconomische status, BMI-score, rookgedrag, alcoholgebruik en drugsgebruik, is bij 

normaal verdeelde data gebruik gemaakt van een ongepaarde t-test, bij dichotome 

uitkomstmaten een chi-square test en bij categorische variabelen een Mann-Whitney U test. 

Doordat gebruik gemaakt is van een experimentele groep en een controlegroep met 

meerdere metingen, zijn hypothese 1a t/m c en 2 getoetst met behulp van een ANOVA 

repeated measures, behalve voor de WEMWBS. Hier is gekozen voor een ANOVA omdat er 

maar één meetmoment (bij de nameting) is. Hypothese 3 is getoetst met behulp van een 

ANOVA repeated measures per sub-schaal van de MSLQ. Zo is respectievelijk getoetst wat 

het effect van de leefstijlinterventie is op het beweeggedrag, het welbevinden en de motivatie 

voor leren. Hiervoor is eerst getest of aan alle assumpties werd voldaan met behulp van 
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normale verdeeldheid, lineariteit en sphericiteit om zo te toetsen of de variantie van de 

verschilscores van de gegevens van dezelfde participant gelijk zijn (Field, 2009).  

Hypothese 4a is eerst getoetst aan de hand van een pearson-correlatie, om zo te 

bepalen welke co-variabelen meegenomen dienden te worden in de data-analyse. De pearson-

correlatie is onderzocht tussen de totaalscore van de IPAQ en 1) de demografische gegevens; 

2) welbevinden en 3) motivatie. Op basis van de pearson-correlatie en het theoretisch kader 

zijn covariaten wel of niet meegenomen. Vervolgens is gebruik gemaakt van de totale 

intensiteit van beweging als onafhankelijke variabele en het welbevinden (CES-D en RSES) 

als afhankelijke variabelen. Hierdoor werd de hypothese getoetst met behulp van een 

meervoudige regressieanalyse, om zo het verband te toetsen. Ook voor hypothese 4b is een 

meervoudige regressieanalyse gebruikt, waarbij de totale intensiteit van beweging als 

onafhankelijke variabele en de zes sub-schalen van motivatie voor leren de afhankelijke 

variabelen zijn. Vooraf is getoetst of aan alle assumpties werd voldaan met behulp van 

lineariteit, normaliteit en homoscedasticiteit (Field, 2009). 

 

2.6 Procedure 

Voor dit onderzoek is allereerst ethische goedkeuring gevraagd aan de Open 

Universiteit. Tevens werd toestemming gevraagd aan de deelnemende instellingen om 

eerstejaars studenten te benaderen voor het onderzoek. Vervolgens werden de participanten, 

eerstejaars studenten PW en MZ, benaderd deel te nemen aan het onderzoek. Zij werden 

geïnformeerd middels een informatiebrief en een bijgesloten informed consent. Binnen dit 

onderzoek werd ervan uitgegaan dat de participanten a compos mentis zijn. Dit komt overeen 

met de richtlijnen die zijn opgesteld door de cETO omtrent informed consent onder 

minderjarigen tussen de 12 en 17 jaar (The research Etics Committee (cETO), 2014).  
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Alle participanten werden eerst geïnformeerd over het onderzoek. De participanten 

kregen op de locatie bij de mbo-instellingen in de eerste lesweek van schooljaar 2021-2022 

een toelichting op het onderzoek waarbij de informatiebrief doorgenomen werd en de 

informed consent ondertekend. Daarna hebben de studenten de link van LimeSurvey naar een 

zelfrapportagevragenlijst ontvangen en hebben zij deze ingevuld. Deze vragenlijst bestond uit 

vier onderdelen: demografische gegevens, beweeggedrag, welbevinden en motivatie. 

Participanten hebben de vragenlijst, onder begeleiding van de onderzoeker of docent, via hun 

eigen laptop ingevuld, tijdens een lesuur volgens het lesrooster. Tijdens het invullen van de 

vragenlijst werd de student verzocht stil te zijn. Wanneer de student klaar was met het 

invullen van de vragenlijst, of niet mee wilde doen aan het onderzoek, ging de student 

zelfstandig iets voor zichzelf doen. 

 De experimentele groep heeft vervolgens het DCFIT-programma zoals 

aangeboden wordt door de mbo-instelling gevolgd. Dit interventieprogramma staat 

beschreven in paragraaf 2.3. De controlegroep heeft dit programma niet gevolgd en had dus 

geen interventie. 

 Na 20 lesweken heeft bij zowel de experimentele groep als de controlegroep 

een tweede meting plaatsgevonden. Deze tweede meting heeft op dezelfde wijze als de eerste 

meting plaatsgevonden. Participanten hebben onder begeleiding van de onderzoeker of 

docent, opnieuw dezelfde zelfrapportagevragenlijst via LimeSurvey ingevuld op hun eigen 

laptop. De student werd opnieuw verzocht in stilte de vragenlijst in te vullen en wanneer de 

student klaar was met het invullen van de vragenlijst, mocht de student zelfstandig aan de slag 

met ander schoolwerk. 
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3. Resultaten 

3.1 Deelnemers 

In totaal zijn 133 studenten benaderd voor deelname aan het onderzoek. Hierbij was 

het inclusiecriterium: eerstejaars studenten die een mbo-welzijnsopleiding via de bol volgen. 

In totaal hebben 128 studenten een informed consent ondertekend en deelgenomen aan de 

voormeting van het onderzoek. Op basis van inschrijving bij de mbo-instelling is een student 

gekoppeld aan de experimentele groep of de controlegroep. Studenten van de instelling waar 

de leefstijlinterventie DCFIT plaatsvond behoorden tot de experimentele groep (N = 60). Van 

deze groep was 74,6% vrouw en 23,7% man en de gemiddelde leeftijd was 17. De overige 

studenten behoorden tot de controlegroep (N = 66). In deze groep was 77,3% vrouw en 21,2% 

man en de gemiddelde leeftijd was 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voordat getest werd of er sprake was van groepsverschillen in 

proefpersoonkenmerken is onderzocht of deze data normaal verdeeld was met behulp van de 

Shapiro-Wilk test. Uit deze analyses bleek dat de data van alle proefpersoonkenmerken niet 

Figuur 1  

Flow Chart 
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normaal verdeeld waren, de significantieniveaus waren lager dan p = < .05. Daarom is 

gekozen voor niet-parametrische tests om het verschil in proefpersoonkenmerken tussen de 

twee groepen te onderzoeken. In geval van binaire data werd gebruik gemaakt van de chi-

square test, in geval van continue data van een Mann-Withney U test. Voor alle 

proefpersoonkenmerken geldt dat er geen significant verschillen zijn tussen de experimentele- 

en controlegroep, p = > .05 (zie tabel 1). 

Tabel 1 

Proefpersoonkenmerken Per Groep (N= 94) 

 

 Experimentele 

groep 

N = 48 

Controle 

groep  

N = 46 

p 

Geslacht a (% mannen) 23.7 21.2 .940 

Leeftijd b (gem.) 17 17 .288 

Blessure a  (% ja) 22.9 19.6 .440 

SES a (% hoger onderwijs) 16.9 13.6 .875 

BMI b (gem. BMI score) 22.4 22.7 .799 

Rookgedrag b (gem. sigaretten p.w.) 10.3 11 .469 

Alcoholgebruik b (gem. glazen p.w.) 5.6 6.5 .619 

Uitval a (% uitval tussen meting 1 en 2) 18.6 30.3 .132 

Noot  

 a Chi-square test 

 b Mann-Whitney U test 

gem. = gemiddelde 

p.w. = per week 

 

Tabel 2 

Gemiddelde en Verandering Voor Beweeggedrag (N=90), Welbevinden en Motivatie (N= 94) 

 
  Voormeting 

M 

Nameting 

M 
Verandering 

MVPA gem. min. p.w. E 6026.6 5368.5 - 658.1 

C 5189.1 4519.6 - 669.5 

Intensiteit gem. min. p.w. E 8199.0 6538.2 - 1660.8 

C 6715.4 5530.8 - 1184.6 

Sedentair gedrag gem. min. p.w. E 2791.9 1866.5 - 925.4 

 C 1962.0 2263.0 301.0 

CES-D gem. totaalscore  E 15.3 15.9 0.6 

 C 16.5 19.3 2.8 

RSES gem. totaalscore  E 18.9 19.8 0.9 

 C 18.3 18.5 0.2 

WEMWBS gem. totaalscore  E - 51.2 - 

 C - 47.5 - 

Intrinsieke motivatie gem. totaalscore  E 5.7 5.4 - 0.3 

 C 5.3 5.0 - 0.3 
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Extrinsieke motivatie gem. totaalscore  E 4.7 4.6 - 0.1 

 C 4.8 4.8 0.0 

Taakwaarde gem. totaalscore  E 5.9 5.5 - 0.4 

 C 5.6 5.2 - 0.4 

Verwachting gem. totaalscore  E 5.3 5.2 - 0.1 

 C 5.1 5.1 0.0 

Selfefficacy gem. totaalscore  E 5.4 5.3 - 0.1 

 C 5.2 5.0 - 0.2 

Testangst gem. totaalscore  E 3.7 3.6 - 0.1 

 C 3.9 4.0 0.1 
Noot  

gem. = gemiddelde 

min. = minuten 

p.w. = per week 

MVPA = Moderate-to-Vigorous Physical Activity 

CES-D = Center for Epidemiological Studies Depression 

RSES = Rosenberg Self-Esteem Scale 

WEMWBS = Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale 

 

3.2 Hypothese 1, effect DCFIT op beweeggedrag 

Voor MVPA is geen significant interactie-effect gevonden, p = > .05. Dit betekent dat DCFIT 

geen effect heeft. Ook is geen hoofdeffect voor zowel tijd als groep gevonden, p = > .05. Er is 

geen verandering over tijd in beide groepen en de groepen verschilden niet gedurende de 

onderzoeksperiode (zie tabel 3).  

Voor de totale intensiteit van beweeggedrag is geen significant interactie- en hoofd-

effect voor tijd gevonden, p = > .05 (zie tabel 3). Wel is een significant hoofdeffect voor 

groep gevonden (F (1.88) = 5.43; p = .022). In tabel 2 wordt zichtbaar dat tijdens de gehele 

onderzoeksperiode er al een verschil was tussen de groepen. 

 DCFIT heeft wel effect op het sedentair gedrag van de respondenten, er is een 

interactie-effect gevonden (F (1.88) = 7.77; p = .007). Over tijd is het effect van de interventie 

in de experimentele groep anders dan in de controlegroep. Er is geen significant hoofdeffect 

voor zowel tijd en groep gevonden, p = > .05 (zie tabel 3). In figuur 1 wordt de verandering 

over tijd voor zowel de experimentele- als de controlegroep zichtbaar gemaakt. In de 

experimentele groep is sprake van een daling in de hoeveelheid sedentair gedrag, terwijl in de 

controlegroep sprake is van een stijging.  
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Tabel 3 

Resultaten ANOVA Repeated Measures Voor Beweeggedrag (N=90) en Welbevinden en 

ANOVA Voor de WEMWBS (N=94) 

 

  df F p 

MVPA Interactie-effect tijd x groep 1.88 .06 .802 

 Tijd 1.88 1.03 .313 

 Groep 1.88 3.26 .075 

Intensiteit  Interactie-effect tijd x groep 1.88 .11 .742 

 Tijd 1.88 3.89 .052 

 Groep 1.88 5.43 .022 

Sedentair gedrag Interactie-effect tijd x groep 1.88 7.77 .007 

 Tijd 1.88 2.32 .131 

 Groep 1.88 .53 .469 

CES-D Interactie-effect tijd x groep 1.92 .08 .779 

 Tijd 1.92 3.39 .069 

 Groep 1.92 2.71 .103 

RSES Interactie-effect tijd x groep 1.92 .03 .860 

 Tijd 1.92 2.10 .151 

 Groep 1.92 2.45 .121 

WEMWBS Between Groups 1.92 4.18 .044 
Noot  

MVPA = Moderate-to-Vigorous Physical Activity 

CES-D = Center for Epidemiological Studies Depression 

RSES = Rosenberg Self-Esteem Scale 

WEMWBS = Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale 

 

 

Figuur 1  

Verandering Over Tijd Experimentele- en Controlegroep 

  

Noot  

MVPA = Moderate-to-Vigorous Physical Activity 
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3.3 Hypothese 2, effect DCFIT op welbevinden  

In tabel 3 wordt zichtbaar dat voor de CES-D het volgen van DCFIT niet tot significante 

verschillen leidt, p = > .05. DCFIT heeft geen effect op de depressiesymptomen van 

studenten. Daarnaast is geen hoofdeffect gevonden voor zowel tijd als groep, p = > .05. In 

tabel 2 wordt zichtbaar dat de controlegroep over tijd meer depressieve gevoelens heeft 

ontwikkeld dan de experimentele groep (M = 19.3 en M = 15.9). 

 Ook voor de score van de RSES geldt dat geen significant interactie-effect is 

gevonden, p = > .05. Over tijd is het effect van de interventie voor de experimentele groep 

niet anders dan de controlegroep. Er is geen significant hoofdeffect gevonden voor zowel tijd 

als groep, p = > .05 (zie tabel 3). 

De WEMWBS is alleen met een ANOVA geanalyseerd, omdat deze vragenlijst alleen 

bij de nameting is afgenomen. Een oneway-ANOVA toonde een significant verschil in de 

score op de WEMWBS tussen de experimentele- en controlegroep aan (F (1.92) = 4.18; p = 

.044). De experimentele groep scoorde significant hoger dan de controlegroep, wat aangeeft 

dat de experimentele groep op de nameting een hoger mentaal welbevinden rapporteerde dan 

de controlegroep.  

Figuur 2  

Verandering Over Tijd Experimentele- en Controlegroep 

Noot  

CES-D = Center for Epidemiological Studies Depression 

RSES = Rosenberg Self-Esteem Scale 

WEMWBS = Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale 
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3.4 Hypothese 3, gevolg DCFIT op de motivatie voor leren 

In tabel 4 wordt zichtbaar dat voor alle zes de sub-schalen van de MSLQ geen significant 

interactie-effect is gevonden, p = < .05. DCFIT heeft geen effect op de motivatie voor leren. 

Wel geldt voor drie sub-schalen dat een significant hoofdeffect voor tijd is gevonden, p = > 

.05. Dit laat zien dat over tijd in de gehele onderzoekspopulatie gemiddeld een daling optrad 

(zie figuur 3). Dit geldt voor intrinsieke motivatie, taakwaarde en self-efficacy (F (1.92) = 

11.90; p = <.001; F (1.92) = 18.03; p = <.001; F (1.92) = 7.62; p = .007). Voor intrinsieke 

motivatie is ook een hoofdeffect voor groep gevonden (F (1.92) = 5.92; p = .017). In figuur 3 

wordt zichtbaar dat tijdens de gehele onderzoeksperiode een verschil is geweest tussen de 

groepen. Voor de overige sub-schalen geldt dat geen significant hoofdeffect voor groep is, p = 

> .05. 

Tabel 4 

Resultaten MANOVA Repeated Measures Voor Motivatie (N= 94) 

  df F p 

Intrinsieke motivatie Interactie-effect tijd x groep 1.92 .05 .822 

 Tijd 1.92 11.90 <.001 

 Groep 1.92 5.92 .017 

Extrinsieke motivatie Interactie-effect tijd x groep 1.92 .18 .670 

 Tijd 1.92 1.49 .225 

 Groep 1.92 .72 .398 

Taakwaarde Interactie-effect tijd x groep 1.92 .00 .979 

 Tijd 1.92 18.03 <.001 

 Groep 1.92 3.84 .053 

Verwachting Interactie-effect tijd x groep 1.92 .00 .986 

 Tijd 1.92 .65 .421 

 Groep 1.92 .23 .636 

Self-efficacy Interactie-effect tijd x groep 1.92 .00 .965 

 Tijd 1.92 7.62 .007 

 Groep 1.92 2.00 .161 

Testangst Interactie-effect tijd x groep 1.92 .89 .349 

 Tijd 1.92 .00 .952 

 Groep 1.92 2.87 .094 
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Figuur 3  

Verandering Over Tijd Experimentele- en Controlegroep 

 

3.5 Hypothese 4, associaties beweeggedrag 

Voor H4 is eerst gekeken naar de correlatie tussen de totaalscore van de IPAQ (baseline) en 

de verschillende demografische gegevens, welbevinden en motivatie voor leren (tabel 5). De 

Pearson-correlatie wees uit dat er zwakke niet-significante correlaties zijn tussen 

beweeggedrag en de verschillende demografische variabelen, welbevinden en motivatie, p = > 

.05. Ook is gekeken naar de correlatie tussen geslacht en welbevinden omdat blijkt dat 

meisjes meer depressieve klachten hebben dan jongens (Centraal Bureau voor Statistiek, 2022; 

Gubbels & Kappe, 2017). Voor CES-D geldt geen significante correlatie, voor de RSES wel r = 

.33; p = < .001. Daarom is bij hypothese 4a ook geslacht meegenomen als covariaat. 

Tabel 5 

Pearson-correlatie Totaalscore IPAQ en Demografische Gegevens, Welbevinden en Motivatie 

(N= 90) 

 r p 

Geslacht .04 .640 

Leeftijd -.11 .217 

Blessure .10 .274 

SES -.14 .202 

BMI .01 .936 

Rookgedrag -.02 .884 

Alcoholgebruik .07 .501 

CES-D -.02 .856 

RSES .03 .744 
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MSLQ intrinsiek .17 .060 

MSLQ extrinsiek .01 .888 

MSLQ taakwaarde .09 .312 

MSLQ verwachting .13 .158 

MSLQ self-efficacy .14 .125 

MSLQ testangst -.01 .937 
Noot  

SES = Sociaal-Economische Status 

BMI = Body Mass Index 

CES-D = Center for Epidemiological Studies Depression 

RSES = Rosenberg Self-Esteem Scale 

MSLQ = Motivated Strategies for Learning Questionnaire 

 

Tabel 6 

Pearson-correlatie Geslacht en Welbevinden (N= 90) 

 r p 

CES-D -.12 .209 

RSES .33 < .001 
Noot  

CES-D = Center for Epidemiological Studies Depression 

RSES = Rosenberg Self-Esteem Scale 

 

Ondanks dat in deze populatie geen samenhang gevonden is tussen de diverse 

demografische gegevens, welbevinden en de IPAQ, wijst literatuur wel uit dat er een 

samenhang is. Zo blijkt een samenhang tussen roken en beweeggedrag, alcoholgebruik en 

beweeggedrag, BMI en beweeggedrag en welbevinden en beweeggedrag (Almutairi et al., 

2018; Velten et al., 2018). Daarom is gekozen om ook rookgedrag, alcoholgebruik en BMI als 

covariaat te gebruiken bij de analyse.  

H4 is getest met behulp van meervoudige regressieanalyses, waarbij beweeggedrag op 

vier verschillende niveaus gebruikt is als onafhankelijke variabele: 1) totaalscore IPAQ; 2) 

MVPA-score; 3) totaalscore sedentair gedrag; 4) totaalscore wandelen. In tabel 7 wordt 

zichtbaar dat de verklaarde variantie niet significant is, de score op welbevinden wordt niet 

verklaard vanuit het beweeggedrag, p = > .05. Dit geldt voor alle vier de niveaus. Wel is een 

significant verband gevonden tussen de zelfvertrouwenmaat en geslacht, jongens scoren over 

het algemeen hoger op zelfvertrouwen dan meisjes, p = < .05. 
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Tabel 7 

Verklaarde Variantie Beweeggedrag op Welbevinden 

 CES-D SELFESTEEM 

 B SE β p B     SE β p 

Model 1         

IPAQ totaal -5.70 .00 -.040 .712 -3.70 .00 -0.45 .683 

 Model: F(1.85) = .137,  

p = .712, R² = .002 

Model: F (1.85) = .168,  

p = .683, R² = .002 

Model 2         
IPAQ totaal -7.47 .00 -.053 .631 -2.58 .00 -.031 .771 

Alcoholgebruik .272 .210 .150 .200 -.166 .120 -.157 .172 

Rookgedrag -.016 .041 -.044 .690 .021 .023 .096 .380 
BMI -0.64 .295 -.024 .829 -.024 .168 -.015 .889 

Geslacht -5.34 2.747 -.220 .055 4.05 1.568 .288 .012 

 Model: F(1.85) = .939,  
p = .460, R² = .055 

F Change(4.80) = 1.140, p = .344 

Model: F (1.85) = 1.577,  
p = .176, R² = .090 

F Change(4.80) = 1.927, p = .114 

Model 1         

MVPA .00 .00 -.058 .594 4.71 .00 .004 .968 

 Model: F(1.85) = .286, 
p = .594, R² = .003 

Model: F(1.85) = .002, 
p = .968, R² = .000 

Model 2         

MVPA .00 .00 -.055 .619 -1.54 .00 -.001 .989 

Alcoholgebruik .274 .211 .151 .197 -.170 .120 -.161 .163 

Rookgedrag -.017 .041 -.047 .675 .021 .023 .097 .376 

BMI -.058 .295 -.022 .846 -.025 .169 -.016 .883 

Geslacht -5.203 2.758 -.215 .063 4.058 1.576 .288 .012 

 Model: F(1.85) = .943, 

p = .458, R² = .056 

F Change(4.80) = 1.106, p = .359 

Model: F(1.85) = 1.558, 

p = .181, R² = .089 

F Change(4.80) = 1.947, p = .111 

Model 1         

Sedentair .00 .00 .096 .381 -8.628 .00 -.037 .736 

 Model: F(1.85) = .775, 

p = .381, R² = .009 

Model: F(1.85) = .115, 

p = .736, R² = .001 

Model 2         

Sedentair .00 .00 .067 .548 9.559 .00 -.017 .970 

Alcoholgebruik .241 .211 .133 .256 -.170 .121 -.161 .161 

Rookgedrag -.016 .041 -.043 .695 .021 .023 .097 .375 

BMI -.086 .296 -.033 .772 -.026 .169 -.017 .880 

Geslacht -5.149 2.761 -.212 .066 1.578 1.578 .288 .012 

 Model: F(1.85) = .967, 

p = .443, R² = .057 
F Change(4.80) = 1.015, p = .405 

Model: F(1.85) = .002, 

p = .181, R² = .089 
F Change(4.80) = 1.918, p = .115 

Model 1         

Wandelen 3.178 .00 .010 .925 .00 .00 -.105 .334 

 Model: F(1.85) = .009, 

p = .925, R² = .000 

Model: F(1.85) = .944, 

p = .334, R² = .011 

Model 2         

Wandelen -7.727 .00 -.025 .822 .00 .00 -.068 .533 

Alcoholgebruik .261 .209 .144 .216 -.168 .119 -.159 .163 

Rookgedrag -.015 .041 -.041 .712 .022 .023 .100 .357 

BMI -.72 .295 .295 -.243 -.031 .168 -.020 .855 

Geslacht -5.436 2.789 2.789 -1.949 3.890 1.588 .276 .016 

 Model: F(1.85) = .901, 

p = .485, R² = .053 

F Change(4.80) = 1.124, p = .351 

Model: F(1.85) = 1.644, 

p = .158, R² = .093 

F Change(4.80) = 1.810, p = .135 

Noot  

CES-D = Center for Epidemiological Studies Depression 

IPAQ = International Physical Activity Questionnaire 

BMI = Body Mass Index 

MVPA = Moderate-to-Vigorous Physical Activity 
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In tabel 8 wordt zichtbaar dat een significante associatie is gevonden tussen de 

totaalscore van de IPAQ en twee sub-schalen van de MSLQ, namelijk intrinsieke motivatie en 

self-efficacy. De score op intrinsieke motivatie neemt met 2.87 toe wanneer de totaalscore op 

de IPAQ ook toeneemt (β = 2.873; t (84) = 2.095; p .039), waarbij de score op self-efficacy 

toeneemt met 2.87 (β = 2.867; t (84) = 2.080; p .041). Ook is een significante associatie 

gevonden tussen de MVPA-score en deze twee sub-schalen van de MSLQ. De score op 

intrinsieke motivatie neemt met 3.98 toe, wanneer de MVPA-score toeneemt (β = 

3.982; t (84) = 2.250; p .027). De score op self-efficacy neemt met 4.71 toe (β = 4.709; t (84) 

= 2.679; p .009). Tussen de rest van de scores op motivatie en de vier niveaus van 

beweeggedrag is geen significante associatie gevonden, p = > .05. 
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Tabel 8 

Verklaarde Variantie Beweeggedrag op Motivatie 
 INTRINSIEKE MOTIVATIE EXTRINSIEKE MOTIVATIE TAAKWAARDE VERWACHTING SELF-EFFICACY TESTANGST 

 B SE β p B SE β p B SE β p B SE β p B SE β p B SE β p 

Model 1                         

IPAQ total 2.873 .000 .223 .039 8.842 .000 .056 .609 1.802 .000 .156 .151 1.551 .000 .132 .226 2.867 .000 .221 .041 1.157 .000 .063 .567 

. Model: F(1.85) = 4.388, 

p = .039, R² = .050 

Model: F(1.85) = .263, 

p = .609, R² = .003 

Model: F(1.85) = 2.096, 

p = .151, R² = .024 

Model: F(1.85) = 1.486, 

p = .226, R² = .017 

Model: F(1.85) = 4.327, 

p = .041, R² = .049 

Model: F(1.85) = .331, 

p = .567, R² = .004 

Model 2                         

IPAQ total 2.794 .000 .217 .049 9.033 .000 .057 .611 1.759 .000 .152 .172 1.421 .000 .132 .226 2.792 .000 .215 .051 9.620 .000 .052 .638 

Alcoholgebruik  .006 .018 .035 .752 -.001 .023 -.004 .976 .005 .017 .035 .756 .015 .017 .099 .386 .007 .019 .044 .694 .022 .027 .091 .426 

Rookgedrag  -.003 .004 -.096 .380 .001 .005 .036 .747 .000 .003 -.005 .965 -.001 .003 -.018 .868 -.002 .004 -.048 .664 .002 .005 .033 .767 

BMI .003 .026 .014 .897 -.002 .033 -.006 .960 -.007 .024 -.031 .779 -.006 .025 -.028 .804 -.002 .027 -.008 .941 .046 .039 .132 .240 

 Model: F(1.85) = 1.277, 

p = .286, R² = .059 

F Change(3.81) = .277, p = .842 

Model: F(1.85) = .091, 

p = .985, R² = .004 

F Change(3.81) = .036, p = .991 

Model: F(1.85) = .561, 

p = .691, R² = .027 

F Change(3.81) = .073, p = .974 

Model: F(1.85) = .598, 

p = .665, R² = .029 

F Change(3.81) = .314, p = .815 

Model: F(1.85) = 1.128, 

p = .349, R² = .053 

F Change(3.81) = .107, p = .956 

Model: F(1.85) = .547, 

p = .702, R² = .026 

F Change(3.81) = .620, p = .604 

Model 1                         

MVPA 3.982 .000 .238 .027 2.283 .000 .111 .307 2.913 .000 .195 .072 3.108 .000 .204 .060 4.709 .000 .281 .009 2.155 .000 .090 .409 

 Model: F(1.85) = 5.063, 

p = .027, R² = .057 

Model: F(1.85) = 1.056, 

p = .307, R² = .012 

Model: F(1.85) = 3.309, 

p = .072, R² = .038 

Model: F(1.85) = 3.644, 

p = .060, R² = .042 

Model: F(1.85) = 3.309, 

p = .009, R² = .079 

Model: F(1.85) = 687, 

p = .409, R² = .008 

Model 2                         

MVPA 3.826 .000 .229 .039 2.398 .000 .117 .299 2.893 .000 .193 .084 2.946 .000 .193 .083 4.625 .000 .276 .013 1.825 .000 .076 .495 

Alcoholgebruik  .004 .019 .024 .830 -.003 .023 -.016 .891 .003 .017 .022 .845 .012 .017 .082 .470 .004 .018 .025 .821 .020 .027 .085 .460 

Rookgedrag  -.003 .004 -.084 .443 .002 .005 .044 .692 .000 .003 .007 .953 .000 .003 -.006 .957 -.001 .004 -.031 .772 .002 .005 .038 .735 

BMI .002 .026 .007 .951 -.003 .033 -.011 .921 -.008 .024 -.039 .728 -.008 .024 -.036 .745 -.005 .026 -.019 .865 .045 .039 .129 .251 

 Model: F(1.85) = 1.382, 

p = .248, R² = .064 

F Change(3.81) = .203, p = .894 

Model: F(1.85) = .298, 

p = .878, R² = .015 

F Change(3.81) = .058, p = .982 

Model: F(1.85) = .851, 

p = .497, R² = .040 

F Change(3.81) = .069, p = .976 

Model: F(1.85) = 1.078, 

p = .373, R² = .051 

F Change(3.81) = .255, p = .858 

Model: F(1.85) = 7.180 

p = .142, R² = .081 

F Change(3.81) = .054, p = .983 

Model: F(1.85) = .610, 

p = .656, R² = .029 

F Change(3.81) = .588, p = .625 

Model 1                         

Sedentair 1.375 .000 .038 .731 1.305 .000 .003 .979 -4.73 .000 -.014 .895 9.198 .000 .028 .801 9.161 .000 .025 .820 2.139 .000 .041 .709 

 Model: F(1.85) = .119, 

p = .0731, R² = .001 

Model: F(1.85) = .001, 

p = .979, R² = .000 

Model: F(1.85) = .017, 

p = .895, R² = .000 

Model: F(1.85) = .064, 

p = .801, R² = .001 

Model: F(1.85) = .052, 

p = .820, R² = .001 

Model: F(1.85) = .140, 

p = .709, R² = .002 

Model 2                         

Sedentair 1.246 .000 .034 .761 7.298 .000 .002 .989 -5.83 .000 -.018 .875 6.357 .000 .019 .865 7.443 .000 .020 .857 9.537 .000 .018 .870 

Alcoholgebruik  .010 .019 .058 .615 .001 .023 .003 .978 .008 .017 .056 .626 .017 .017 .111 .333 .011 .019 .068 .555 .023 .027 .095 .406 

Rookgedrag  -.004 .004 -.105 .349 .001 .005 .034 .762 .000 .003 -.010 .930 -.001 .003 -.023 .834 -.002 .004 -.056 .618 .001 .005 .031 .784 

BMI .004 .027 .017 .880 -.001 .034 -.004 .971 -.005 .025 -.025 .829 -.006 .025 -.026 .818 -.001 .027 -.004 .974 .045 .039 .132 .245 

 Model: F(1.85) = .291, 

p = .883, R² = .014 

F Change(3.81) = .349, p = .790 

Model: F(1.85) = .025, 

p = .999, R² = .001 

F Change(3.81) = .034, p = .992 

Model: F(1.85) = .090, 

p = .985, R² = .004 

F Change(3.81) = .115, p = .951 

Model: F(1.85) = .302, 

p = .876, R² = .015 

F Change(3.81) = .382, p = .767 

Model: F(1.85) = .151, 

p = .962, R² = .007 

F Change(3.81) = .184, p = .907 

Model: F(1.85) = .497, 

p = .738, R² = .024 

F Change(3.81) = .616, p = .606 

Model 1                         

Wandelen 2.397 .000 .085 .437 -2.28 .000 -.066 .546 3.19 .000 .013 .908 -1.44 .000 -.056 .609 2.926 .000 .010 .925 -6.096 .000 -.015 .890 

 Model: F(1.85) = .610, 

p = .437, R² = .007 

Model: F(1.85) = .367, 

p = .546, R² = .004 

Model: F(1.85) = .013, 

p = .908, R² = .000 

Model: F(1.85) = .264, 

p = .609, R² = .003 

Model: F(1.85) = .009, 

p = .925, R² = .000 

Model: F(1.85) = .019, 

p = .890, R² = .000 

Model 2                         

Wandelen 2.627 .000 .093 .401 -2.38 .000 -.069 .537 3.03 .000 .012 .914 -1.45 .000 -.056 .611 3.886 .000 .014 .902 -5.115 .000 -.013 .909 

Alcoholgebruik  .010 .019 .063 .580 .001 .023 .003 .981 .008 .017 .054 .636 .017 .017 .113 .321 .012 .019 .071 .537 .023 .027 .097 .392 

Rookgedrag  -.004 .004 -.110 .324 .002 .005 .039 .730 .000 .003 -.011 .921 -.001 .003 -.019 .865 -.002 .004 -.056 .616 .002 .005 .032 .775 

BMI .006 .027 .024 .828 -.002 .033 -.007 .954 -.006 .024 -.026 .817 -.006 .025 -.026 .817 .000 .027 -.001 .993 .046 .039 .134 .237 

 Model: F(1.85) = .447, 

p = .774, R² = .022 

F Change(3.81) = .398, p = .755 

Model: F(1.85) = .122, 

p = .974, R² = .006 

F Change(3.81) = .044, p = .988 

Model: F(1.85) = .087, 

p = .986, R² = .004 

F Change(3.81) = .112, p = .953 

Model: F(1.85) = .360, 

p = .836, R² = .017 

F Change(3.81) = .395, p = .757 

Model: F(1.85) = .146, 

p = .964, R² = .007 

F Change(3.81) = .192, p = .901 

Model: F(1.85) = .493, 

p = .741, R² = .024 

F Change(3.81) = .651, p = .584 
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4. Discussie 

Het doel van voorliggend onderzoek was het effect van de PA-gebaseerde leefstijlinterventie, 

DCFIT, te onderzoeken op het beweeggedrag, welbevinden en de motivatie voor leren van 

mbo-studenten. DCFIT had een significant effect op het sedentair gedrag. Studenten in de 

experimentele groep hadden een grotere daling in hun hoeveelheid sedentair gedrag dan de 

controlegroep. Op de andere maten van beweeggedrag had de interventie geen enkel effect, 

noch op het mentaal welbevinden van de studenten, noch op hun motivatie voor leren. 

 

Effect DCFIT op beweeggedrag 

 De PA-gebaseerde leefstijlinterventie DCFIT was een 20-weekse 

leefstijlinterventie met de sterke nadruk op het leefstijlcomponent beweeggedrag. Het effect 

van DCFIT op beweeggedrag, geoperationaliseerd als totale intensiteit, MVPA en sedentair 

gedrag werd bestudeerd. Uit de resultaten bleek dat DCFIT alleen een significant verlagend 

effect had op de hoeveelheid sedentair gedrag, maar niet op de andere beweegmaten. Deze 

bevindingen zijn in tegenspraak met eerdere onderzoeken die wel een effect vonden en 

waarbij de interventies waren geïmplementeerd binnen het gehele schooljaar of curriculum 

(Kirschner et al., 2021; Lee & Kim, 2019; Watson et al., 2017). DCFIT wordt 20 weken 

aangeboden, op specifieke tijden waardoor studenten alleen op die momenten actief zijn met 

hun leefstijl. Daarnaast is de duur van DCFIT gemiddeld 60 minuten per week, waarbij de 

beweegcomponent niet elke week aanwezig was. Interventieprogramma’s om beweeggedrag 

te bevorderen moeten gericht zijn op het herverdelen van de zittijd naar fysiek of mentaal 

actief gedrag (Senaratne, Stubbs, Werneck, Stamatakis & Hamer, 2021). Ook is het een 

aanbeveling om dergelijke programma’s te implementeren in het curriculum (Lee & Kim, 

2019; Watson et al., 2017).  

Aangezien onze interventie slechts van korte duur was, de fysieke belasting relatief 

laag was en in tegenstelling tot het onderzoek van Lee & Kim (2019) en Watson et al. (2017), 
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is het verklaarbaar dat wij geen effecten op het beweeggedrag gevonden hebben behalve de 

daling in sedentair gedrag. Eerder onderzoek toonde al aan dat het onderbreken van zitgedrag 

verschillende voordelen kan opleveren (Kirschner et al., 2021). Samenvattend kan 

geconcludeerd worden dat de PA-gebaseerde leefstijlinterventie DCFIT niet voldoende is om 

het beweeggedrag van studenten te verhogen.  

 

Effect DCFIT op welbevinden 

De PA-gebaseerde leefstijlinterventie heeft geen effect op gerapporteerde depressieve 

symptomen of gevoelens van welbevinden. Dit ligt in lijn met de reviewstudie van Bell, 

Audrey, Gunnell, Cooper en Campbell (2019) waar geen bewijs is gevonden dat 

beweeggedrag, de dominante component van voorliggende leefstijlinterventie, positief 

geassocieerd is met hoger welbevinden of verminderde symptomen van een psychische 

stoornis bij adolescenten. Echter suggereren zij ook dat fysieke activiteit de potentie heeft 

symptomen van depressie en angst te verminderen bij adolescenten (Bell et al., 2019). Deze 

associatie heeft Rothon et al. (2010) wel gevonden. Bij één uur extra fysieke activiteit per 

week verminderde de kans op een depressie met 11%. Dit verschil kan verklaard worden door 

het verschil in populatie. Rothon et al. (2010) deden onderzoek onder kinderen tussen de 11 

en 14 jaar, voorliggend onderzoek richtte zich op mbo-studenten. De tijd waarin een jongere 

studeert is een kritieke tijd waarin het welzijn negatief wordt beïnvloed en waarin studenten 

veelal psychische problemen ervaren (Almutairi et al., 2018; Gubbels & Kappe, 2017). De 

depressieve klachten van de huidige populatie zijn mogelijk daardoor hoger dan in het 

onderzoek van Rothon et al. (2010). Binnen DCFIT zou meer ingespeeld kunnen worden op 

het welbevinden van de student, mede omdat de huidige interventie zich met name richt op de 

beweegcomponent. Echter vonden Rothon et al. (2010) alleen een significante associatie bij 

de cross-sectionele analyse, in de longitudinale analyse was geen significant verband.  
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Wel is een significant verschil tussen de groepen gevonden voor de WEMWBS; de 

experimentele groep heeft een hoger welbevinden dan de controlegroep. Doordat dit 

meetinstrument alleen gebruikt is tijdens de nameting, kan er niets gezegd worden over het 

effect van DCFIT. 

 

Effect DCFIT op de motivatie voor leren 

Onderzoek van Pachota (2009) toonde aan dat de motivatie voor leren van studenten 

significant verbeterde na het volgen van een beweeginterventie. Dit ligt niet in lijn met 

voorliggend onderzoek waar geen significant effect op motivatie voor leren is gevonden. 

Echter was de beweegcomponent van het onderzoek van Pachota (2009) groter dan DCFIT, 

namelijk drie keer per week. Het verschil in de hoeveelheid beweeggedrag per week kan 

ervoor gezorgd hebben dat de resultaten van voorliggend onderzoek niet significant waren. De 

PA-gebaseerde leefstijlinterventie DCFIT was gemiddeld 60 minuten per week en bestond 

niet alleen uit beweeggedrag. Onze bevindingen liggen wel in lijn met onderzoek van Berki 

en Tarjányi (2022) en Bunketorp Käll et al., (2015), die eveneens geen relatie tussen 

beweeggedrag en motivatie voor leren vonden. Beweeginterventies onder schooltijd alleen 

zijn niet voldoende om de motivatie voor leren te verbeteren. Interventies moeten zich richten 

op verandering van leefstijl, waarbij beweeggedrag een belangrijke component is (Berki & 

Tarjányi, 2022). Samenvattend kan worden geconcludeerd dat een beweeginterventie om 

motivatie voor leren te stimuleren, breder moet zijn dan alleen het beweeggedrag op school en 

meer dan gemiddeld 60 minuten per week. 

 

Associaties beweeggedrag 

Tussen beweeggedrag en welbevinden is geen associatie gevonden. Dit is niet in lijn 

met eerder onderzoek van Rose en Soundy (2020) waarbij een positieve associatie is 
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gevonden tussen beweeggedrag en welbevinden: beweeggedrag vermindert de kans op 

depressie en heeft een positieve relatie met het zelfvertrouwen en welbevinden. Een 

verklaring waarom Rose en Soundy (2020) wel een significante associatie hebben gevonden 

en in voorliggend onderzoek niet, zou te maken kunnen hebben met de populatie. Eerder 

onderzoek richtte zich op kinderen en voorliggend onderzoek richt zich op adolescenten 

(Rose & Soundy, 2020). Mbo-studenten worden opgeleid voor een specifiek beroep en 

werken een groot deel van hun studie. Hierdoor is het beweeggedrag van een mbo-student 

afhankelijk van het beroep dat hij gekozen heeft. Ook toont eerder onderzoek aan dat 

adolescenten veelal meer psychische problemen ervaren (Almutairi et al., 2018) dan kinderen. 

Daarnaast is er een afname in beweeggedrag zichtbaar tijdens de overgangsfase van 

adolescentie naar volwassene en is het juist belangrijk onderzoek te doen onder mbo-

studenten (Vankim & Nelson, 2013). Doordat er nog weinig onderzoek is gedaan onder mbo-

studenten maakt dat de resultaten nog niet goed te vergelijken zijn (Vankim & Nelson, 2013; 

Zhang et al., 2020). 

 De bevindingen van huidig onderzoek liggen deels in lijn met eerder onderzoek van 

Kirschner, Golsteijn, van der Wurff, Savelberg en de Groot (2022) waarin geen associaties 

tussen MVPA en welbevinden en tussen sedentair gedrag en welbevinden zijn gevonden. 

Echter vonden zij wel een associatie tussen LPA en welbevinden en tussen het totale 

beweeggedrag en welbevinden, wat in voorliggend onderzoek niet gevonden is. Een 

verklaring van dit verschil kan de manier zijn waarop beweeggedrag is gemeten. Kirschner et 

al. (2022) hebben beweeggedrag gemeten met accelerometers en voorliggend onderzoek heeft 

gebruik gemaakt van zelfrapportagevragenlijst. Met behulp van accelerometers wordt 

beweeggedrag objectief en meer gedetailleerd gemeten, waardoor een associatie meer 

betrouwbaar kan worden onderzocht (Gaede-Illig, Zachariae, Menzel & Alfermann, 2014). 
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Zowel de totaalscore van de IPAQ als de MVPA-score zijn geassocieerd met een 

hogere score op self-efficacy en intrinsieke motivatie. De intrinsieke motivatie en self-

efficacy van studenten neemt significant toe wanneer de totaalscore van de IPAQ of de 

MVPA-score toeneemt. Deze associatie is ook gevonden in onderzoek van Pachota (2009), 

waarbij de score op de MSLQ verbeterde door meer te bewegen. Dus meer bewegen zorgt 

voor meer motivatie voor leren bij studenten.  

 

Sterke punten en limitaties 

Gedurende huidig onderzoek was sprake van het virus COVID-19. Het CBS heeft 

sinds COVID-19 onderzoek gedaan naar de psychische (on)gezondheid van 12- tot 25-

jarigen. In 2019 en 2020 was 11% van deze doelgroep psychisch ongezond, in 2021 is dit 

gestegen naar 18%. Een directe relatie tussen COVID-19 en de mentale gezondheid is niet 

vastgesteld, maar uit ander onderzoek bleek dat 47% van de jongeren vindt dat hun leven 

negatief beïnvloed is door de coronacrisis (Centraal Bureau voor Statistiek, 2022). Tijdens de 

onderzoeksperiode waren diverse COVID-19-maatregelen van kracht, één van deze 

maatregelen is een schoolsluiting van een week geweest (Rijksoverheid, 2021). Hierdoor 

heeft de experimentele groep zeven sportlessen gehad in plaats van de beoogde acht lessen. 

Tevens zorgden de maatregelen dat de respondenten beperkt zijn geweest in de 

mogelijkheden om te bewegen in hun vrije tijd (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu, 2022). Hierdoor bestaat de kans dat het beweeggedrag van de respondenten minder 

hoog is geweest dan zonder de maatregelen, dit verklaart mogelijk de afname van de 

intensiteit van beweeggedrag van beide groepen bij de nameting. 

Binnen het onderzoek was een gelijke verdeling tussen experimentele- en 

controlegroep. De eigenschappen van de respondenten van de controlegroep waren zo goed 

als identiek aan de experimentele groep, hierdoor kon een juiste vergelijking gemaakt worden. 

Daarnaast blijkt uit voorliggend onderzoek dat jongens een hoger zelfvertrouwen hebben, wat 
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overeenkomt met eerder onderzoek (Centraal Bureau voor Statistiek, 2022). Dit toont aan dat 

er een representatieve steekproef is geweest. Ook de gekozen doelgroep is een sterk punt van 

voorliggend onderzoek. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen 

beweeggedrag en welbevinden onder mbo-studenten (Vankim & Nelson, 2013; Zhang et al., 

2020). Daarom is het goed dat dit onderzoek zich juist wel op deze doelgroep heeft gericht, 

om zo interventieprogramma’s te verbeteren. Hierbij is het wel essentieel om beweeggedrag 

nauwkeurig te meten, zelfrapportagevragenlijsten worden vaak als te lang beschouwd en 

leiden vaak tot overschattingen (Gaede-Illig, Zachariae, Menzel & Alfermann, 2014; 

Schilling et al., 2018). In huidig onderzoek is gebruik gemaakt van 

zelfrapportagevragenlijsten, waardoor er mogelijk overschattingen zijn geweest door de 

respondenten. Daarnaast past de IPAQ-vragenlijst niet goed bij de gekozen doelgroep. Binnen 

de IPAQ zijn geen vragen gericht op school, terwijl de respondenten wel een groot deel van 

hun tijd hier doorbrengen en de interventie hier aangeboden werd. Dit zou ontbrekende data 

als gevolgen kunnen hebben gehad, waardoor geen volledig beeld geschetst kon worden van 

het beweeggedrag van alle respondenten. 

In voorliggend onderzoek is een significant hoofdeffect van groep bij de 

beweegintensiteit gevonden, wat laat zien dat de groepen al vanaf het begin van het onderzoek 

van elkaar verschilden in beweegintensiteit. Dit kan invloed hebben gehad op het meten van 

het effect van DCFIT. Voor intrinsieke motivatie, taakwaarde en self-efficacy geldt dat 

gedurende de interventie in de gehele onderzoekspopulatie gemiddeld een daling optrad. Een 

duidelijke reden is niet gevonden, maar dit kan te maken hebben met de beroepskeuzerijpheid 

van studenten; sommige studenten zijn nog niet klaar voor het maken van een studiekeuze, 

wat leidt tot uitval later in het schooljaar (Peters et al., 2021).  
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Aanbevelingen 

 

Wanneer huidig onderzoek herhaald wordt, wordt geadviseerd gebruik te maken van 

accelerometers, om overschattingen van het beweeggedrag te voorkomen en objectieve, meer 

gedetailleerde data op te halen (Kirschner et al., 2022; Schilling et al., 2018). Tevens is 

herhaling van onderzoek interessant om te onderzoeken wat de oorzaak is van het gevonden 

verschil in groepsgemiddelde bij de WEMWBS. Daarom wordt geadviseerd om bij herhaling 

van onderzoek de WEMWBS zowel voor als na het interventieprogramma af te nemen.  

De resultaten van huidig onderzoek zijn relevant voor de mbo-instelling die DCFIT 

aanbiedt om het programma te herzien, om zo het beoogde effect wel te behalen. Hierbij 

wordt geadviseerd om de duur van het programma te verlengen en het te implementeren 

binnen het gehele curriculum. Daarnaast wordt geadviseerd om de frequentie en intensiteit 

van beweeggedrag te verhogen. Een vervolgonderzoek gericht op het effect van diverse 

interventieprogramma’s zou hierbij mogelijk zijn. De resultaten kunnen ook gebruikt worden 

als deelaspecten, zo kunnen de mbo-instellingen de resultaten van de verandering door tijd 

gebruiken als input voor het onderwijsprogramma en/of begeleidingsprogramma. 

Bijvoorbeeld door binnen loopbaanbegeleiding meer aandacht te schenken aan het 

welbevinden of door het creëren van meer onderbrekingen van het zitgedrag tijdens lessen.  

 

Conclusie  

DCFIT heeft niet het beoogde effect op het beweeggedrag, welbevinden en motivatie 

voor leren van mbo-studenten. Door het interventieprogramma bewegen studenten zich niet 

meer dan zonder een interventieprogramma. Daarnaast heeft het geen effect op welbevinden 

en de motivatie voor leren. Het enige effect dat DCFIT wel heeft, is dat het sedentair gedrag 

van studenten afneemt.  
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Bijlage A: IPAQ 

In dit eerste deel van de vragenlijst beantwoord je vragen over de fysieke activiteit die jij in de 

afgelopen zeven dagen hebt gedaan. Er zitten vragen bij over lichaamsbeweging op je werk, school, 

stage, over je reisbeweging en je vrije tijd. Probeer op alle vragen te antwoorden, zelfs als je zelf vindt 

dat je niet erg actief bent. 

 

Een toelichting bij het beantwoorden van de volgende vragen:  

- zware fysieke activiteiten verwijzen naar activiteiten die een zware lichamelijke inspanning 

vereisen en waarbij je veel sneller en dieper ademt dan normaal.  

- matige fysieke activiteiten verwijzen naar activiteiten die een matige lichamelijke inspanning 

vereisen en waarbij je iets sneller en dieper ademt dan normaal. 

 

Deel 1: fysieke activiteit tijdens je werk 

Onder werk verstaan we: betaald werk, werk op de boerderij, vrijwilligerswerk en studiewerk. 

Thuiswerk zoals huishoudelijke taken, tuinieren etc. hoort hier niet bij (zie deel 3). 

1a)  Heb je momenteel een (bij)baan? 

  ☐Ja 

  ☐Nee (Ga naar deel 2) 

 

De volgende vragen gaan over alle fysieke activiteiten die je hebt gedaan in de laatste zeven dagen als 

deel van je werk. Het reizen naar je werk toe hoort hier niet bij. Het gaat hier alleen om de fysieke 

activiteiten die je gedurende minstens 10 minuten aan één stuk hebt gedaan. 

1b)  Op hoeveel dagen, in de laatste zeven dagen, heb je zware fysieke activiteiten gedaan zoals  

zwaar tilwerk, spitten, bouwwerken of trappen lopen als onderdeel van je werk? 

  Klik of tik om tekst in te voeren. dagen per week 

  ☐ Geen (Ga naar vraag 1d) 

1c)  Hoeveel tijd in totaal heb je op zo’n dag besteedt aan zware fysieke activiteiten als onderdeel 

van je werk? 

  Klik of tik om tekst in te voeren. uur Klik of tik om tekst in te voeren. minuten/dag 

1d) Op hoeveel dagen, in de laatste zeven dagen, heb je matige fysieke activiteiten gedaan zoals 

het dragen van lichte lasten als onderdeel van je werk? 

  Klik of tik om tekst in te voeren. dagen per week 

  ☐ Geen (Ga naar vraag 1f) 

1e) Hoeveel tijd in totaal heb je op zo’n dag besteedt aan matige fysieke activiteiten als onderdeel 

van je werk? 

  Klik of tik om tekst in te voeren. uur Klik of tik om tekst in te voeren. minuten/dag 

1f) Op hoeveel dagen, in de laatste zeven dagen, heeft u gewandeld gedurende minstens 10 

minuten aan één stuk als onderdeel van je werk? (van en naar het werk hoort hier niet bij) 

  Klik of tik om tekst in te voeren. dagen per week 

  ☐ Geen (Ga naar deel 2) 

1g) Hoeveel tijd in totaal heeft u op zo’n dag gewandeld als onderdeel van je werk? 

  Klik of tik om tekst in te voeren. uur Klik of tik om tekst in te voeren. minuten/dag 

1h) Indien je gewandeld hebt als onderdeel van je werk, in welk tempo was dat dan meestal? 

  ☐ een hoog tempo 

  ☐ een middelmatig tempo 

  ☐ een laag tempo 
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Deel 2: fysieke activiteit tijdens het reizen 

Nu volgen een aantal vragen over hoe jij je verplaatst naar je werk, je studie, de film etc. 

2a) Op hoeveel dagen, in de laatste zeven dagen, heb je je verplaatst met een motorvoertuig zoals 

de trein, bus of auto? 

  Klik of tik om tekst in te voeren. dagen per week 

  ☐ Geen (Ga naar vraag 2c) 

2b) Hoeveel tijd in totaal heb je op zo’n dag besteedt aan het reizen met de trein, bus, auto of 

ander motorvoertuig? 

  Klik of tik om tekst in te voeren. uur Klik of tik om tekst in te voeren. minuten/dag 

 

Denk nu alleen aan het fietsen en het wandelen dat je hebt gedaan om naar je werk, school, stage of 

bijvoorbeeld de stad te gaan. 

2c) Op hoeveel dagen, in de laatste zeven dagen, heb je gefietst gedurende minstens 10 minuten 

aan één stuk om ergens te komen? 

  Klik of tik om tekst in te voeren. dagen per week 

  ☐ Geen (Ga naar vraag 2f) 

2d) Hoeveel tijd in totaal heb je op zo’n dag gefietst om ergens te komen? 

  Klik of tik om tekst in te voeren. uur Klik of tik om tekst in te voeren. minuten/dag 

2e) Als je je verplaatst per fiets, in welk tempo was dat dan meestal? 

  ☐ een hoog tempo 

  ☐ een middelmatig tempo 

  ☐ een laag tempo 

2f) Op hoeveel dagen, in de laatste zeven dagen, heb je gewandeld gedurende minstens 10 

minuten aan één stuk om ergens te komen? 

  Klik of tik om tekst in te voeren. dagen per week 

  ☐ Geen (Ga naar deel 3) 

2g) Hoeveel tijd in totaal heb je op zo’n dag gewandeld om ergens heen te gaan? 

  Klik of tik om tekst in te voeren. uur Klik of tik om tekst in te voeren. minuten/dag 

2h) Als je gewandeld hebt om ergens heen te gaan, in welk tempo was dat dan meestal? 

  ☐ een hoog tempo 

  ☐ een middelmatig tempo 

  ☐ een laag tempo 

 

Deel 3: fysieke activiteit tijdens huishoudelijke taken etc. 

Dit deel gaat over de fysieke activiteiten die je in de laatste zeven dagen gedaan hebt in en rond het 

huis, bijvoorbeeld huishoudelijke taken, tuinieren, onderhoudswerk of voor het gezin zorgen. Het gaat 

hierbij alleen om fysieke activiteiten die je gedurende minstens 10 minuten aan één stuk hebt 

gedaan. 

3a) Op hoeveel dagen, in de laatste zeven dagen, heb je zware fysieke activiteiten gedaan zoals 

zwaar tilwerk, sneeuwruimen of spitten in de tuin of moestuin? 

  Klik of tik om tekst in te voeren. dagen per week 

  ☐ Geen (Ga naar vraag 3c) 

3b) Hoeveel tijd in totaal heb je op zo’n dag besteedt aan zware fysieke activiteiten in de tuin of 

moestuin? 

  Klik of tik om tekst in te voeren. uur Klik of tik om tekst in te voeren. minuten/dag 

3c) Op hoeveel dagen, in de laatste zeven dagen, heb je matige fysieke activiteiten gedaan zoals 

lichte lasten dragen, ramen wassen, vegen of harken in de tuin of moestuin? 

  Klik of tik om tekst in te voeren. dagen per week 

  ☐ Geen (Ga naar vraag 3e) 

3d) Hoeveel tijd in totaal heb je op zo’n dag besteedt aan matige fysieke activiteiten in de tuin of 

moestuin? 

  Klik of tik om tekst in te voeren. uur Klik of tik om tekst in te voeren. minuten/dag 
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3e) Op hoeveel dagen, in de laatste zeven dagen, heb je matige fysieke activiteiten gedaan zoals 

lichte lasten dragen, ramen wassen, vloer dweilen of vegen binnenhuis? 

  Klik of tik om tekst in te voeren. dagen per week 

  ☐ Geen (Ga naar deel 4) 

3f) Hoeveel tijd in totaal heb je op zo’n dag besteedt aan matige fysieke activiteiten binnenshuis? 

  Klik of tik om tekst in te voeren. uur Klik of tik om tekst in te voeren. minuten/dag 

 

Deel 4: fysieke activiteit tijdens sporten, ontspanning en vrije tijd 

Dit deel gaat over alle fysieke activiteiten die je de laatste zeven dagen hebt gedaan, maar dan 

uitsluitend als sport, training of vrijetijdsbesteding. Ook hier geldt dat het alleen om fysieke 

activiteiten gaat die je gedurende minstens 10 minuten aan één stuk hebt gedaan. De activiteiten uit 

deel 1 t/m 3 neem je hierin niet mee. 

4a) Zonder het wandelen wat je al eerder hebt benoemd, op hoeveel dagen in de laatste zeven 

dagen, heb je gewandeld gedurende 10 minuten aan één stuk in je vrije tijd? 

  Klik of tik om tekst in te voeren. dagen per week 

  ☐ Geen (Ga naar vraag 4d) 

4b) Hoeveel tijd in totaal heb je op zo’n dag gewandeld in je vrije tijd? 

  Klik of tik om tekst in te voeren. uur Klik of tik om tekst in te voeren. minuten/dag 

4c) Als je gewandeld hebt in je vrije tijd, in welk tempo was dat dan meestal? 

  ☐ een hoog tempo 

  ☐ een middelmatig tempo 

  ☐ een laag tempo 

4d) Op hoeveel dagen in de laatste zeven dagen, heb je zware fysieke activiteiten gedaan zoals 

hardlopen, wielrennen, snel zwemmen of andere intense activiteiten in je vrije tijd? 

  Klik of tik om tekst in te voeren. dagen per week 

  ☐ Geen (Ga naar vraag 4f) 

4e) Hoeveel tijd in totaal heb je op zo’n dag besteedt aan zware fysieke activiteiten in je vrije tijd? 

  Klik of tik om tekst in te voeren. uur Klik of tik om tekst in te voeren. minuten/dag 

4f) Op hoeveel dagen in de laatste zeven dagen, heb je matige fysieke activiteiten gedaan zoals 

fietsen, rustig zwemmen, tennissen of andere activiteiten met een matige intensiteit, in je vrije 

tijd? 

  Klik of tik om tekst in te voeren. dagen per week 

  ☐ Geen (Ga naar deel 5) 

4g) Hoeveel tijd in totaal heb je op zo’n dag besteedt aan matige fysieke activiteiten in je vrije 

tijd? 

  Klik of tik om tekst in te voeren. uur Klik of tik om tekst in te voeren. minuten/dag 

 

Deel 5: zitgedrag  

De laatste vragen gaan over de tijd die je in de laatste zeven dagen zittend hebt doorgebracht op het  

werk, thuis, tijdens je studie of in je vrije tijd. Hierbij hoort ook de tijd die je achter een bureau  

doorbracht, bij vrienden of familie was, zat te lezen of naar de televisie zat of lag te kijken. De tijd die  

je zittend doorbracht in een motorvoertuig hoef je hier niet in mee te nemen. 

5a) Hoeveel tijd heb je gemiddeld gezeten op een doordeweekse dag, in de laatste zeven dagen? 

  Klik of tik om tekst in te voeren. uur Klik of tik om tekst in te voeren. minuten/dag 

5b) Hoeveel tijd heb je gemiddeld gezeten op een weekenddag, in de laatste zeven dagen? 

  Klik of tik om tekst in te voeren. uur Klik of tik om tekst in te voeren. minuten/dag 
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Bijlage B: CES-D, RSES en WEMWBS 

Het tweede gedeelte van de vragenlijst gaat over verschillende gevoelens en emoties die je 

kan hebben. Dit gedeelte is opgesplitst in drie onderdelen. Hieronder zie je een aantal 

uitspraken, lees elke uitspraak en geef aan in hoeverre de uitspraak jouw gevoel of gedrag van 

de afgelopen 7 dagen weergeeft. 

 

 
 
Tijdens de afgelopen week: 

Zelden of 
nooit  

(minder 
dan 1 dag) 

Soms of 
weinig  

(1-2 
dagen) 

Regelmatig 
(3-4 dagen) 

Meestal of 
altijd  

(5-7 dagen) 

1. Stoorde ik me aan dingen die me gewoonlijk 

niet storen 

    

2. Had ik geen zin in eten, was mijn eetlust 

slecht 

    

3. Bleef ik maar in de put zitten, zelfs als 

familie of vrienden probeerde me er uit te 

halen 

    

4. Voelde ik me even veel waard als ieder ander     

5. Had ik moeite mijn gedachten bij mijn 

bezigheden te houden 

    

6. Voelde ik me gedeprimeerd     

7. Had ik het gevoel dat alles wat ik deed me 

moeite kostte 

    

8. Had ik goede hoop voor de toekomst     

9. Vond ik mijn leven een mislukking     

10. Voelde ik me bang     

11. Sliep ik onrustig     

12. Was ik gelukkig     

13. Praatte ik minder dan gewoonlijk     

14. Voelde ik me eenzaam     

15. Waren de mensen onaardig     

16. Had ik plezier in het leven     

17.  Had ik huilbuien     

18. Was ik treurig     

19. Had ik het gevoel dat mensen me niet aardig 

vonden 

    

20. Kon ik maar niet op gang komen     
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RSES 
Dit is het tweede onderdeel van de vragenlijst over je gevoelens. Hieronder volgen 10 

stellingen over je algemene gevoelens ten opzichte van jezelf. Geef aan in hoeverre jij het 

eens bent met deze stellingen. 
  Helemaal 

mee eens 

Mee eens Oneens Helemaal 

mee oneens 

1. Over het algemeen ben ik tevreden met 

mezelf 

    

2. Bij momenten denk ik dat ik helemaal niet 

goed ben 

    

3. Ik heb het gevoel dat ik een aantal goede 

kwaliteiten heb 

    

4. Ik ben in staat dingen even goed te doen als 

de meeste andere mensen 

    

5. Ik heb het gevoel dat ik niet veel heb om trots 

op te zijn 

    

6. Het is ongetwijfeld zo dat ik me soms 

nutteloos voel 

    

7. Ik heb het gevoel dat ik een waardevol 

iemand ben, minstens evenwaardig aan 

anderen 

    

8. Ik wou dat ik meer respect voor mezelf kon 

opbrengen 

    

9. Al bij al ben ik geneigd mezelf een 

mislukking te voelen 

    

10. Ik neem een positieve houding aan ten 

opzichte van mezelf 
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WEMWBS 

Dit is het derde gedeelte van de vragenlijst over het welbevinden. Hieronder volgen 14 stellingen over 

je gevoelens. Geef aan in hoeverre jij het eens bent met deze stellingen over de afgelopen twee weken. 

 

  Nooit Zelden Soms Vaak Altijd  

1. Ik was optimistisch over de toekomst       

2. Ik voelde me nuttig       

3. Ik voelde me ontspannen       

4. Ik was geïnteresseerd in andere mensen       

5. Ik had genoeg energie       

6. Ik kon goed omgaan met problemen       

7. Ik kon helder denken       

8. Ik voelde me goed over mezelf       

9. Ik voelde een hechte band met andere mensen       

10. Ik voelde me zelfverzekerd      

11. Ik kon zelfstandig beslissingen nemen       

12. Ik voelde me geliefd       

13. Ik was geïnteresseerd in nieuwe dingen       

14. Ik voelde me vrolijk      
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Bijlage C: MSLQ 

Het derde gedeelte van deze vragenlijst gaat over jouw inzet en motivatie tijdens de opleiding. 

Hieronder vind je 31 stellingen waarbij jij aangeeft in hoeverre ze voor jou van toepassing zijn. 

1. Helemaal niet op mij van toepassing 

2. Niet op mij van toepassing 

3. Een beetje niet op mij van toepassing 

4. Neutraal 

5. Een beetje op mij van toepassing 

6. Op mij van toepassing 

7. Helemaal op mij van toepassing  

 

Stellingen  

1. Ik hoop dat deze opleiding mij uitdaagt, zodat ik er wat van kan leren. 

2. Als ik op een goede manier leer, kan ik de vakken afronden. 

3. Als ik een toets of opdracht maak, denk ik aan hoe slecht ik het doe in vergelijking met andere 

studenten. 

4. Ik denk dat wat ik leer bij een bepaald vak, dit ook kan inzetten tijdens andere vakken of tijdens 

mijn stage. 

5. Ik denk dat ik tijdens deze opleiding met goed resultaat zal behalen. 

6. Ik ben er zeker van dat ik de moeilijkste vakken van deze opleiding zal begrijpen. 

7. Het gaat bij het volgen van deze opleiding in de eerste plaats om het behalen van een goede 

beoordeling. 

8. Als ik een toets of opdracht maak, denk ik aan een ander deel van de opdracht die ik niet kan 

beantwoorden. 

9. Het is mijn eigen schuld als ik de opleiding niet haal. 

10. Ik vind het belangrijk om de vakken van deze opleiding goed te volgen. 

11. Het belangrijkste voor mij op dit moment is het verbeteren van mijn cijfers zodat mijn gemiddelde 

goed is. 

12. Ik ben ervan overtuigd dat ik de basis van deze opleiding onder de knie kan krijgen. 

13. Als het me lukt, wil ik betere beoordelingen halen dan anderen uit mijn klas. 

14. Als ik een toets of opdracht maak, bedenk ik wat de gevolgen zijn als ik een onvoldoende haal. 

15. Ik ben ervan overtuigd dat ik de moeilijkste vakken die aan bod komen, onder de knie kan krijgen. 

16. Ik hoop dat deze opleiding mijn nieuwsgierigheid wekt, ook al is de opleiding misschien moeilijk. 

17. Ik ben geïnteresseerd in het inhoudelijke gedeelte van deze opleiding. 

18. Als ik hard genoeg mijn best doe, zal ik de de opleiding afronden. 

19. Op het moment dat ik een toets of opdracht maak, voel ik mij ongemakkelijk. 

20. Ik heb er vertrouwen in dat ik uitstekend werk kan leveren tijdens eindopdrachten en/of toetsen. 

21. Ik verwacht het goed te doen tijdens deze opleiding. 

22. Deze opleiding geeft het mij de meeste voldoening als ik probeer zo goed mogelijk de kern te 

begrijpen 

23. Ik denk dat de lessen van deze opleiding nuttig voor mij zijn. 

24. Ik hoop van deze opleiding iets te leren, ongeacht de beoordeling die ik haal voor opdrachten. 

25. Als ik de lesinhoud niet begrijp, is dat omdat ik niet hard genoeg mijn best heb gedaan. 

26. Ik vind het leuk om deze opleiding te volgen. 

27. Het is belangrijk voor mij om de lesinhouden van deze opleiding te begrijpen. 

28. Mijn hart klopt in mijn keel als ik een opdracht of toets moet maken. 

29. Ik weet zeker dat ik de vaardigheden die ik geleerd krijg onder de knie zal krijgen. 

30. Ik wil deze studie goed doen, omdat ik anderen wil laten zien wat ik kan. 

31. Gezien de moeilijkheid van deze opleiding, de docenten en mijn eigen vaardigheden, denk ik dat 

ik de opleiding goed zal afronden. 

 


