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Samenvatting 

Het beroepsonderwijs moet studenten toerusten met vaardigheden om zelfstandig te kunnen 

leren en werken in de beroepspraktijk. Eén van deze complexe vaardigheden is self-regulated 

learning (SRL). Een belangrijk middel om studenten hierbij te ondersteunen is second-order 

scaffolding, een proces waarin de controle over het leerproces geleidelijk verschuift van 

docent naar student. Deze verschuiving blijkt echter geen sinecure. In de praktijk is niet altijd 

duidelijk hoe een docent de leerbehoefte van de studenten moet inschatten en hierop in moet 

spelen. Theoretisch is er een gebrek aan kennis over het kantelpunt waarop de behoefte aan 

structuur- dan wel autonomieondersteuning verandert. Daarom is ontwerpgericht onderzoek 

uitgevoerd door middel van educational design research (EDR) en conjecture mapping, bij de 

opleiding Technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen bij een ROC in Noord- en 

Oost-Nederland. Met als doel te onderzoeken hoe specifieke SRL-mechanismen praktisch en 

theoretisch werken. Aan de hand van de critical incident technique (CIT), de autonomie-

ervaring en de mate van cognitieve belasting, werden bevindingen gerapporteerd over het 

aanleren van SRL. De belangrijkste bevindingen zijn dat de timing van het aanbieden van 

second-order scaffolding van belang lijkt. Ten tweede speelt de duale rol van de docent een 

duidelijke rol tussen het kantelpunt van structuur- en autonomieondersteuning. Namelijk zijn 

eigen SRL en zijn vermogen om studenten SRL aan te leren. Tot slot blijkt uit de data dat als 

studenten zichtbaar geïnteresseerd en gemotiveerd zijn, de lessen meer volgens de 

vooropgestelde conjectuur verlopen.   

Keywords: Self-regulated learning, autonomy, structure, second-order scaffolding, 

conjecture mapping.   
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Abstract 

Vocational education must equip students with the skills to learn and work independently in 

professional practice. One of these complex skills is self-regulated learning (SRL). An 

important way to support students in acquiring SRL-skills is second-order scaffolding, a 

process in which control over the learning process gradually shifts from teacher to student. 

However, this shift can be difficult. From a practical point of view, it is not always clear how 

a teacher should assess the learning needs of the students and respond to them. From a 

theoretical perspective, there is a lack of knowledge about the point at which the need for 

autonomy or structural support changes. To assess this, a cyclical study using educational 

design research (EDR) and conjecture mapping was conducted in the Technical Specialist 

Vehicles course at an ROC in the north and east of the Netherlands. With the aim to 

investigate how specific SRL mechanisms practically and theoretically work. Findings on the 

learning of SRL are reported based on critical incident technique (CIT), the autonomy 

experience and the degree of cognitive load. The first finding is that the timing for offering 

second-order scaffolding appears to be important. Second, the dual role of the teacher plays a 

part in the tipping point between structure and autonomy support in the second iteration. 

Meaning his own SRL and his ability to teach students SRL. Finally, the data shows that if 

students are visibly interested and motivated, lessons are more as expected according to the 

mapped path. 

Keywords: Self-regulated learning, autonomy, structure, second-order scaffolding, 

conjecture mapping.   



Balanceren Tussen Structuur en Autonomieondersteuning                                                                                       4 

Inhoud 

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

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

1. Inleiding 6 

1.1 Probleemschets en doel ............................................................................................................ 6 

1.2 Theoretisch kader ..................................................................................................................... 7 

1.2.1 Self-regulated learning (SRL) .......................................................................................... 8 

1.2.2 SRL-modellen .................................................................................................................. 9 

1.2.3 Inschatten en ondersteunen van vaardigheden voor SRL .............................................. 11 

1.2.4 Cognitieve belasting ....................................................................................................... 12 

1.2.5 Autonomie en structuur .................................................................................................. 14 

1.2.6 Instructieontwerp en SRL ............................................................................................... 15 

1.2.7 SRL in de praktijk .......................................................................................................... 17 

2. Methode ....................................................................................................................................... 19 

2.1 Deelnemers ............................................................................................................................ 22 

2.2 Meetinstrumenten en materialen ............................................................................................ 23 

2.2.1 Critical incident technique .............................................................................................. 25 

2.2.2 Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale ....................................... 27 

2.2.3 Cognitieve belasting ....................................................................................................... 27 

2.3 Procedure ............................................................................................................................... 28 

2.4 Data-analyse .......................................................................................................................... 30 

3. Resultaten .................................................................................................................................... 34 

3.1 Resultaten eerste iteratie ........................................................................................................ 34 

3.1.1 Categorie cognitieve belasting - zelfbeoordeling niet oké- autonomie-ervaring oké .... 35 

3.1.2 Categorie cognitieve belasting - zelfbeoordeling oké - autonomie-ervaring oké........... 36 

3.1.3 Categorie geen cognitieve belasting - zelfbeoordeling oké - autonomie-ervaring oké .. 37 

3.2 Evaluatie en reflectie eerste iteratie ....................................................................................... 38 

3.3 Resultaten tweede iteratie ...................................................................................................... 41 

3.3.1 Categorie cognitieve belasting – zelfbeoordeling oké – autonomie-ervaring oké ......... 42 

3.3.2 Categorie geen cognitieve belasting – zelfbeoordeling oké – autonomie-ervaring oké . 43 

4. Evaluatie en aanbevelingen ......................................................................................................... 45 

4.1 Praktische implicaties ............................................................................................................ 48 



Balanceren Tussen Structuur en Autonomieondersteuning                                                                                       5 

4.2 Theoretische implicaties ........................................................................................................ 49 

4.3 Limitaties ............................................................................................................................... 50 

4.4 Conclusie ............................................................................................................................... 51 

Literatuurlijst ................................................................................................................................... 52 

Bijlagen ........................................................................................................................................... 63 

Bijlage A: Beknopte uitwerking taakklasse passend bij de schaduwblauwdruk ......................... 63 

Bijlage B: Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale (BPNSNF) ................. 66 

Bijlage C: De subjectievebeoordelingsschaal van Paas (1992). .................................................. 67 

Bijlage D: Informed concent ....................................................................................................... 68 

Bijlage E: Informatiebrief ............................................................................................................ 69 

Bijlage F: 27 codes van stap 2 data-analyse ................................................................................ 72 

 

  



Balanceren Tussen Structuur en Autonomieondersteuning                                                                                       6 

1. Inleiding  

1.1 Probleemschets en doel 

Sinds het competentiegericht onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is 

er aanzienlijk meer belangstelling voor de ontwikkeling van programma’s in de richting van 

flexibele leertrajecten en zelfgestuurd leren (Biemans et al., 2004). Een complexe vaardigheid 

die hierbij komt kijken is self-regulated learning (SRL). SRL is cruciaal voor studenten in het 

mbo, bijvoorbeeld om duurzaam inzetbare professionals te worden (Jossberger et al., 2020). 

SRL kan domeingeneriek of domeinspecifiek worden aangeleerd (Van Merriënboer & 

Kirschner, 2018). SRL blijkt echter regelmatig niet goed te worden aangeleerd tijdens de 

initiële beroepsopleiding (Kranzow & Hyland, 2016). Een reden hiervoor is dat de 

aangeboden docentenondersteuning het afgelopen decennium was gefocust op 

domeinspecifieke vaardigheden (Khaled et al., 2016). Dit zijn vaardigheden gericht op het 

vakinhoudelijke deel van een opleiding, en onvoldoende op domeingenerieke vaardigheden 

(leer-, digitale, denk-, en sociale vaardigheden; Van Merriënboer & Kirschner, 2018), 

waaronder ook SRL.  

Hoewel de meeste studenten niet van nature beschikken over SRL-vaardigheden 

(Bjork et al., 2013; Carter & Dunning, 2008; Kruger & Dunning, 1999), kunnen deze 

vaardigheden worden aangeleerd (Kostons et al., 2012). Een belangrijk middel hiervoor is 

second-order scaffolding, een proces waarin de controle over de sturing van het leerproces 

geleidelijk verschuift van docent naar student (Van Merriënboer & Kirschner, 2018). De 

huidige literatuur beschrijft tools om in te zetten bij second-order scaffolding, zoals prompting 

(Sitzmann et al., 2009), scripting (Splichal et al., 2018) of fading (Wecker & Fischer, 2011). 

Het is echter niet duidelijk op basis van welke signalen de docent het best kan beslissen 

wanneer meer of minder structuur- of autonomieondersteuning moet worden aangeboden. De 
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literatuur suggereert wel dat tijdens het proces van second-order scaffolding de balans tussen 

structuur en autonomie moet worden bewaakt (Beckers, 2016; Sierens et al., 2009). 

De doelstelling van dit onderzoek is enerzijds inzicht krijgen in hoe specifieke SRL-

mechanismen tijdens het kantelpunt tussen structuur- en autonomieondersteuning werken 

(theorie). Panadero (2017) geeft aan dat het onderzoeken van specifieke SRL-mechanismen 

de weg is voor toekomstig onderzoek naar SRL. Anderzijds is het doel om te achterhalen hoe 

deze mechanismen kunnen worden ingezet in een lesontwerp voor praktijklessen 

motorvoertuigentechniek op het mbo, waarbij de behoefte aan structuur- en 

autonomieondersteuning bewaakt blijft (praktijk).  

Het is namelijk voor technische mbo-studenten van belang dat ze optimaal SRL 

aanleren. Want zij werken aan problemen die snelle technische ontwikkelingen doormaken. 

SRL is een voorwaarde om dit als professional te blijven doen (Endedijk et al., 2014). 

Docenten en mbo-instellingen moeten ook beter aansluiten bij de leerbehoeften van de 

studenten (Inspectie van het onderwijs, 2020). Om succesvol te balanceren tussen de behoefte 

aan structuur- en autonomieondersteuning van studenten, is het essentieel dat een docent deze 

behoefte kan inschatten (Van Geel et al., 2019) en hierop kan acteren in de praktijk. 

1.2 Theoretisch kader 

Dit betreft een ontwerpgericht onderzoek. Het theoretisch kader dient als analyse, 

verkenning en verantwoording van dit ontwerpgericht onderzoek. Om inzicht te krijgen in de 

complexe SRL-mechanismen die van belang zijn bij het ontwerpen van lessen, wordt in het 

theoretisch kader beschreven wat SRL is en wat het belang is van SRL. Daarnaast wordt 

ingegaan op verschillende invloedrijke SRL-modellen. Vervolgens wordt de theoretische 

positie geïllustreerd die gehanteerd wordt in dit onderzoek aan de hand van het SRL-

raamwerk van Pintrich & Zusho (2002). Daarna wordt een aantal belangrijke SRL-

gerelateerde variabelen besproken. Voor het ontwerpdeel is gewerkt met ontwerpprincipes 
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(design principles (DP)). Deze ontwerpprincipes worden weergegeven aan het einde van 

verschillende paragrafen over SRL-variabelen. 

1.2.1 Self-regulated learning (SRL) 

De complexe en snel veranderende wereld schept behoefte aan SRL-vaardigheden, 

aangezien SRL als kernvaardigheid is geïdentificeerd voor een leven lang leren (Van de Wiel 

et al., 2004; Zimmerman, 2006). Dit geldt niet alleen voor de jaren in het formele onderwijs, 

maar ook voor de jaren daarna (Bjork et al., 2013). Toch blijkt dat SRL niet altijd succesvol 

wordt aangeleerd tijdens het formele onderwijs, onder andere doordat docenten hier 

onvoldoende aandacht aan besteden (Khaled et al., 2016). Hierdoor kunnen volwassenen deze 

vaardigheden beperkt inzetten in hun werkzame leven (Kranzow & Hyland, 2016). Vanwege 

de relevantie van SRL-vaardigheden en het gebrekkige onderwijs daarin, is het adequater 

onderwijzen van SRL-vaardigheden een belangrijk streven voor het beroepsonderwijs 

(Morris, 2018). 

In de literatuur zijn verschillende definities te vinden van het concept SRL. Dit komt 

doordat SRL een complex domein is dat verschillende onderzoeksvelden doorkruist. SRL 

omvat volgens Loyens et al. (2008) de cognitieve, metacognitieve, gedragsmatige, 

motiverende, emotionele en affectieve aspecten van het leren. SRL is gebaseerd op het werk 

van onder andere Piaget, Vygotsky en Bandura (Dignath & Büttner, 2008). Sindsdien zijn 

verschillende SRL-modellen en definities ontwikkeld. Een veelgebruikte definitie in de 

literatuur is die van Zimmerman en Moylan (2009). Dit model definieert SRL als: “zelf-

gegenereerde gedachten, gevoelens en acties die gepland zijn en cyclisch aangepast worden 

aan het bereiken van persoonlijke doelen (p. 309)”.  

 Ondanks de verscheidene definities en modellen (Pintrich et al., 1993; Sitzmann & 

Ely, 2011; Stefanou et al., 2013; Zimmerman & Pons, 1986; Zimmerman & Schunk, 2011) 

gaan de meeste modellen ervan uit dat een zelfregulerende student in staat is doelen te stellen, 
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deze doelen bij te sturen en te evalueren hoe een doel is behaald. Een eenduidige definitie van 

SRL is dan ook lastig is te geven. Voor dit onderzoek wordt de definitie voor SRL van 

Pintrich en Zusho (2002) aangehouden, omdat deze alomvattend is en aansluit bij dit 

onderzoek. Zij definiëren SRL als volgt: “Een actief en constructief proces waarbij lerenden 

doelen stellen en proberen hun cognitie, motivatie en gedrag te monitoren, reguleren en te 

controleren om deze doelen te bereiken. Gestuurd en begrenst door persoonlijke kenmerken 

en contextuele kenmerken in de omgeving (p. 250)”. 

1.2.2 SRL-modellen 

Er zijn een aantal dominante SRL-modellen in de literatuur. Enkele hiervan zijn 

uiteengezet door Panadero (2017). De portee van dit werk wordt hierop volgend beschreven. 

Een uitgebreide toelichting valt buiten het bereik van dit onderzoek. Panadero (2017) 

omschrijft de volgende modellen: (1) het dual processing self-regulation model (Boekaerts, 

2011); (2) het metacognitive and affective model of self-regulated learning model (Efklides, 

2011); (3) het socially shared regulated learning model (Hadwin et al., 2011); (4) Pintrich’s 

SRL model (Pintrich, 2000); (5) Winne and Hadwin’s SRL model (Winne & Hadwin, 1998); 

en (6) Zimmerman’s cyclical phases model (Zimmerman & Moylan, 2009). Deze modellen 

hebben allemaal een voorbereidende, uitvoerings- en reflectiefase. Ondanks de 

overeenkomstige fasen, zijn de SRL-modellen gericht op verschillende SRL-domeinen.  

Gezien deze verschillen in richting, is het bij onderzoek naar SRL belangrijk om nader 

te bepalen welke SRL-benadering(en) en -domein(en) in de context van het onderzoek het 

relevantst zijn. Voor dit onderzoek is een brede focus van belang. Het raamwerk van Pintrich 

en Zusho (2002) omvat meerdere SRL-domeinen, dus wordt dit als kader gebruikt voor dit 

onderzoek. Panadero (2017) beschrijft niet specifiek het raamwerk van Pintrich en Zusho, 

maar het heeft raakvlakken met meerdere modellen die hij omschrijft. 
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In Tabel 1 is het aangepaste raamwerk uit Pintrich en Zusho (2002) weergegeven. Het 

raamwerk classificeert vier fasen voor SRL: (1) Vooruitkijken, planning en activering; (2) 

Monitoren; (3) Controle; en (4) Reactie en reflectie. Naast deze fasen zijn er operationalisaties 

en conceptualisaties voor vier SRL-domeinen weergegeven: (1) Cognitie; (2) 

Motivatie/affect, (3) Gedrag; en (4) Context. Een voorbeeld van een operationalisatie binnen 

het domein Cognitie is het activeren van voorkennis. Deze fasen en gebieden bieden 

gezamenlijk een compleet beeld dat een breed scala aan SRL-processen omvat. Het SRL-

model van Pintrich en Zusho is nuttig omdat het onderzoekers een raamwerk biedt waarmee 

SRL vanuit meerdere perspectieven benaderd kan worden. 

Tabel 1 

Fasen en gebieden voor zelfregulerend leren 

Gebieden voor regulatie 
Fasen Cognitie Motivatie/affect Gedrag Context 

Vooruitkijken, 

plannen en 

activeren 

-Streefdoel stellen 

-Activering van 

voorkennis 

-Metacognitieve 

kennisactivering 

-Doel-oriëntatie-aanpassing 

-Effectiviteitsbeoordelingen 

-Gemak van het leren 

beoordelen, percepties van 

taakmoeilijkheden 

-Taakwaarde-activering 

-Interesse-activering 

-Planning van 

tijd en moeite 

-Planning voor 

zelfobservaties 

van gedrag 

-Percepties van 

taak 

-Percepties van 

context 

Toezicht 

houden / 

monitoren 

-Metacognitief 

bewustzijn en 

monitoring van 

cognitie, oordelen 

over leren 

-Bewustwording en 

monitoring van motivatie en 

affect 

-Bewustwording 

en monitoring 

van inspanning, 

tijdsbesteding 

en hulpbehoefte  

-Zelfobservatie 

van gedrag 

-Bewaken van 

veranderende 

taken en 

contextcondities 

Controle -Selectie en 

aanpassing van 

cognitieve 

strategieën voor 

leren en denken 

-Selectie en aanpassing van 

strategieën voor het beheren 

van motivatie en affect 

-Inspanning 

verhogen / 

verlagen 

-Volhouden / 

opgeven 

-Hulpzoekend 

gedrag 

-Taak wijzigen of 

opnieuw 

onderhandelen 

-De context 

veranderen of 

verlaten 

Reactie en 

reflectie 

-Cognitief 

oordelen 

-Attributies 

-Affectieve reacties 

-Attributies 

-Keuzegedrag -Evaluatie van de 

taak 

-Evaluatie van de 

context 

Noot. Aangepast overgenomen uit “The development of academic self-regulation: The role of cognitive and 

motivational factors,”  door P. R. Pintrich en A. Zusho, in A. Wigfield en J. S. Eccles (Reds.), Development of 

achievement motivation (p. 252), 2002, Academic Press. 
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Samengevat zijn er verschillende tools die een docent kan inzetten om deze SRL-fasen 

te bevorderen. Om deze tools optimaal te laten bijdragen, moeten ze ruimte bieden voor de 

vier fasen van SRL: vooruitkijken, monitoren, controleren en reflecteren (De Bruin & Van 

Merriënboer, 2017; Pintrich & Zusho, 2002). In het bijzonder is een nauwkeurige 

metacognitieve monitoring van studenten van belang (Griffin et al., 2013). Studenten die 

ondersteuning krijgen gericht op SRL, zoals prompts, voeren namelijk zelf meer SRL-

gerelateerde activiteiten uit (Bannert & Reimann, 2012). 

Ontwerpprincipe 1: Tools, lesmateriaal en lessen moeten zodanig worden uitgevoerd 

en vormgegeven dat ze ruimte bieden voor het vooruitkijken naar, monitoren van, controleren 

van en reflecteren op het leer- en regulatieproces. 

1.2.3 Inschatten en ondersteunen van vaardigheden voor SRL 

Studenten kunnen op verschillende manieren leer-, geheugen- en metacognitieve 

processen reguleren en beoordelen. Onderzoek hiernaar heeft aangetoond dat mensen 

regelmatig gebrekkig zijn in zichzelf accuraat beoordelen. In het onderzoek van Kruger en 

Dunning (1999) wordt bijvoorbeeld aangetoond dat mensen de neiging hebben om hun 

capaciteiten voor verschillende sociale en intellectuele domeinen te overschatten. Dat is 

problematisch, omdat het inschatten, controleren en monitoren van een leerproces belangrijke 

vaardigheden zijn voor SRL (Pintrich & Zusho, 2002).  

Mensen zijn door een gebrek aan SRL-vaardigheden dus vatbaarder voor het verkeerd 

inschatten en reguleren van hun eigen leerproces (Bjork et al., 2013). Het is voor een docent 

daarom een belangrijke vraag wat de optimale manier is om studenten te ondersteunen bij het 

aanleren van de verschillende SRL-fasen. Dit kan door ondersteuning en begeleiding te 

bieden die aansluiten bij de leerbehoefte van de student. Hiervoor moet een docent de balans 

tussen structuur- en autonomieondersteuning kunnen inschatten. 
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Om toe te lichten waarom ondersteuning en begeleiding bij het aanleren van SRL 

nuttig is, wordt aandacht besteed aan hoe studenten worden ondersteund bij het ontwikkelen 

van domeinspecifieke vaardigheden. Hierbij is het namelijk essentieel dat studenten 

ondersteuning en begeleiding krijgen om de verschillende aspecten van hun taakuitvoering te 

coördineren (Kirschner et al., 2006). Idealiter gaat dit gepaard met fading, het vervagen van 

stimuli die worden gebruikt om gewenst gedrag aan te leren (Sulzer & Mayer, 1972). Het 

bieden van een optimaal niveau van ondersteuning en begeleiding, in combinatie met fading 

van die ondersteuning en begeleiding bij domeinspecifieke vaardigheden, wordt in de 

literatuur aangeduid als first-order scaffolding (Reiser, 2004).  

De scaffoldingprincipes voor het aanleren van domeinspecifieke vaardigheden kunnen 

ook worden ingezet bij het aanleren van domeingenerieke vaardigheden, zoals SRL. Als 

scaffolding hiervoor wordt ingezet, dan wordt dit ‘second-order scaffolding’ genoemd 

(Noroozi et al., 2018). Dit is namelijk scaffolding die zich richt op metacognitieve 

vaardigheden, die ook wel ‘tweede-ordevaardigheden’ worden genoemd. Bij second-order 

scaffolding is er een geleidelijke en complexe overgang van docent- naar studentcontrole 

(Van Merriënboer & Kirschner, 2018). 

1.2.4 Cognitieve belasting  

Bij second-order scaffolding is het van belang om rekening te houden met de behoefte 

aan structuur- en autonomieondersteuning op met name het ‘cognitiedomein’ van SRL 

(Noroozi et al., 2018). De cognitive-loadtheorie gaat er namelijk van uit dat mensen een 

beperkt aantal kenniselementen tegelijk kunnen verwerken in het kortetermijngeheugen 

(Sweller, 1994). Binnen deze theorie bestaan er drie soorten cognitieve belasting, namelijk 

intrinsic cognitive load, die te maken heeft met de natuurlijke complexiteit van een leerdoel, 

extraneous cognitive load, die losstaat van het leerdoel en bijvoorbeeld wordt veroorzaakt 

door niet-optimale instructieprocedures (Sweller, 2010) en germane cognitive load, waarbij 
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de student zich bezighoudt met diepgaande cognitieve processenverwerking (DeLeeuw & 

Mayer, 2008).  

Beginners, die beperkte voorkennis hebben van de taak, moeten informatie selecteren, 

organiseren en integreren om te leren. Deze informatie-elementen worden bij gevorderde 

studenten opgenomen als één cognitief schema in het langetermijngeheugen, dat vervolgens 

als één element in het werkgeheugen kan worden behandeld (Leppink et al., 2014). Daarom is 

de intrinsic cognitive load die wordt opgelegd door een leertaak hoger voor beginners dan 

voor gevorderde studenten (Leppink et al., 2014). Dit impliceert dat beginners meer structuur 

nodig hebben dan experts om cognitieve overbelasting te voorkomen. Het is zowel voor 

beginners als voor gevorderden echter van belang dat een docent goed kan balanceren tussen 

structuur- en autonomieondersteuning. 

Als (ver)gevorderde studenten te veel worden ondersteund, is de extraneous cognitive 

load namelijk hoog. Dit komt door de verschillen in cognitieve belasting tussen beginners en 

experts (Rey & Buchwald, 2011). In extreme vorm heet dit het expertise reversal effect. Uit 

onderzoek naar dit effect van Kalyuga (2007) blijkt dat, als studenten met verschillen in 

basiskennis dezelfde ondersteuning krijgen aangeboden, dit invloed heeft op de effectiviteit 

van instructietechnieken en procedures. Het valt op dat het aanbieden van aanvullende 

ondersteuning gunstig is voor de leerresultaten van beginners, maar schadelijk voor die van 

experts (Rey & Buchwald, 2011). Een docent kan dus niet een rechtlijnige structuur 

toepassen, maar moet zijn handelwijze aanpassen aan de behoefte aan structuur en autonomie 

van studenten. 

Samengevat concluderen Van Merriënboer en Kirschner (2018) dat de begeleiding en 

ondersteuning die erop gericht is domeingenerieke vaardigheden te ontwikkelen, moet worden 

opgebouwd in complexiteit. Hierdoor leren studenten beter hun eigen leerproces beoordelen 

(Van Merriënboer & Kirschner, 2018). Daarnaast voorkomt een zorgvuldige opbouw van 
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complexiteit dat studenten cognitieve overload ervaren (Seufert, 2018). Een effect hiervan is 

dat studenten een hoge autonomie-ervaring hebben (Sierens et al., 2009). 

Ontwerpprincipe 2: De complexiteit van de leertaak (𝐷𝑃2𝑎) en de mate van SRL 

(𝐷𝑃2𝑏) moeten worden opgebouwd. De mate van ondersteuning moet daarbij worden 

afgebouwd. 

1.2.5 Autonomie en structuur 

 Voor studenten is het van belang om autonomie-ondersteunend les te krijgen, zodat ze 

in interactie met anderen vaardigheden, kennis en attitudes kunnen ontwikkelen en deze toe 

kunnen passen in verschillende onderwijssituaties (Smith, 2003). Voorbeelden van 

autonomieondersteuning zijn hulp van docenten bij plannen, zelfmonitoring en evaluatie en 

het scheppen van duidelijke verwachtingen (Sierens et al., 2009). Autonomieondersteuning 

kent meerdere voordelen voor het leren. Zo heeft ze een positief effect op de intrinsieke 

motivatie (Reeve & Jang, 2006; Ryan & Deci, 2000) en de prestatie van studenten 

(Vansteenkiste et al., 2004). 

Het risico bestaat echter dat omgevingen die autonomie ondersteunen te veel 

afleidende prikkels oproepen bij studenten. Daardoor kunnen studenten overspoeld worden 

door te veel keuzes (Van Loon et al., 2012). Daarnaast leidt een te hoge mate aan autonomie 

tot ongunstige leerresultaten, bijvoorbeeld in situaties waarin, zoals eerder beschreven, de 

cognitieve belasting hoog is (Wielenga-Meijer et al., 2012). Daarom is het van belang dat 

naast autonomieondersteuning ook structuur wordt aangeboden in het onderwijs. Dit houdt in 

dat studenten hulp, ondersteuning en begeleiding krijgen om een taak met succes uit te voeren 

(Skinner & Belmont, 1993). Structuur maakt de leeromgeving voor studenten minder 

chaotisch, consistenter en voorspelbaarder (Van Loon et al., 2012). Als leraren echter te veel 

structuur bieden, kunnen studenten wel taakrelevante vaardigheden ontwikkelen, maar krijgen 

ze mogelijk een hekel aan de (leer)ervaring door het gebrek aan persoonlijke betrokkenheid 
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(Jang et al., 2010). Dit komt onder andere doordat de extraneous cognitive load in die situaties 

hoog is en de balans tussen structuur- en autonomieondersteuning niet op orde. 

Sierens et al. (2009) ontdekten dat structuurondersteuning geassocieerd is met meer 

zelfregulerend leren, maar alleen in een omgeving met hoge autonomieondersteuning. 

Docenten die willen dat hun studenten meer zelfregulerend zijn bij het leren, moeten hen 

daarom hulp, doelen en verwachtingen bieden op een manier die de autonomie ondersteunt 

(Van Loon et al., 2012). Hoe zij dit in de praktijk precies kunnen doen, is niet altijd duidelijk. 

Wel is bekend dat, als structuur- en autonomieondersteuning in de juiste mate worden 

aangeboden, dit leidt tot de meest gunstige uitkomsten bij studenten (Vansteenkiste et al., 

2004). 

Samengevat is het van belang om in te spelen op een veranderende behoefte aan 

autonomie of structuur van studenten. Structuurondersteuning wordt geassocieerd met het 

beter aanleren van SRL, maar alleen in een omgeving met een hoge autonomieondersteuning 

(Sierens et al., 2009). Hierin is de balans de crux. Een te hoge mate van structuur kan leiden 

tot cognitieve overload (Kalyuga, 2007). Met andere woorden, als studenten met de juiste 

balans tussen structuur- en autonomieondersteuning worden begeleid, leidt dit tot de meest 

gunstige (leer)uitkomsten (Vansteenkiste et al., 2004). 

Ontwerpprincipe 3: De lessen moeten toelaten dat gevarieerd kan worden in de mate 

van structuur- en autonomieondersteuning. 

1.2.6 Instructieontwerp en SRL 

Om in een succesvol instructieontwerp systematisch rekening te houden met SRL, 

moet ten minste een deel van het instructieontwerp gericht zijn op metacognitieve 

vaardigheden. Om dit gestructureerd te doen, suggereren Van Merriënboer en Kirschner 

(2018) het gebruik van een schaduwblauwdruk binnen het 4C/ID-model. Hierbij wordt een 

deel van de leertaken vervangen door leertaken gericht op SRL. Deze leertaken bouwen op in 
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complexiteit en daarbij bouwt de ondersteuning van taken van dezelfde complexiteit af. Dit is 

het geval bij zowel de ‘reguliere’ blauwdruk als bij de schaduwblauwdruk.  

Ook Van Merriënboer en Sluijsmans (2009) adviseren het gebruik van instructie-

ontwerptechnieken uit het 4C/ID-model om cognitieve belasting bij SRL aan te pakken, 

specifiek met second-order scaffolding (Van Merriënboer & Kirschner, 2018). Als second-

order scaffolding op de juiste manier wordt afgestemd op de student, draagt dit eraan bij dat 

deze effectief SRL-vaardigheden kan ontwikkelen (Van Merriënboer & Kirschner, 2018). 

Ontwerpprincipe 4: Een docent zet second-order scaffolding in om tegemoet te 

komen aan de variërende behoefte aan structuur- en autonomieondersteuning. 

De analyse, verkenning en het theoretisch kader hebben geleid tot het formuleren van 

vier ontwerpprincipes, die zijn weergegeven in Tabel 2. Deze principes kunnen worden 

gebruikt om praktijklessen in het mbo te ontwikkelen, waarbij de behoefte aan structuur- en 

autonomieondersteuning bewaakt blijft.  

Tabel 2 

De design principes van dit onderzoek 

Design-

principe 

Beschrijving  Bronnen  

DP1 Tools en materialen, zoals zelf- en docentbeoordelingen, 

prompting, hardop denken en werkbladen, moeten zodanig 

worden ingezet dat ze ruimte bieden voor het vooruitkijken 

naar, monitoren van, controleren van en reflecteren op het leer- 

en regulatieproces. 

 (Bannert & Reimann, 2012; 

De Bruin & Van 

Merriënboer, 2017;  

Griffin et al., 2013; 

Pintrich & Zusho, 2002). 

DP2 De complexiteit van de leertaak 𝐷𝑃2𝑎 en de mate van SRL 

𝐷𝑃2𝑏 moeten worden opgebouwd.  

 (Noroozi et al., 2018; Van 

Merriënboer & Kirschner, 

2018). 

 

DP3 De lessen moeten toelaten dat gevarieerd wordt in de mate van 

structuur- en autonomieondersteuning. 

 (Kalyuga, 2007; 

 Sierens et al., 2009;  

Vansteenkiste et al., 2004). 

DP4 Een docent zet second-order scaffolding in om tegemoet te 

komen aan de variërende behoefte aan structuur- en 

autonomieondersteuning. 

 (Van Merriënboer & 

Kirschner, 2018; 

Van Merriënboer & 

Sluijsmans, 2009). 
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1.2.7 SRL in de praktijk 

 Volgens Van Geel et al. (2019) is de sleutel voor het inspelen op individuele 

verschillen niet de toepassing van onderwijs- en leerstrategieën, maar de aanpassing van het 

onderwijs aan de grondig geïdentificeerde (leer)behoeften van studenten. Met andere 

woorden: om in de praktijk succesvol de behoefte aan structuur- en autonomieondersteuning 

te bewaken, is het essentieel dat de docent deze behoeften accuraat kan inschatten.  

Hoewel second-order scaffolding erop gericht is docenten te helpen om geleidelijk de 

autonomie op te bouwen en de ondersteuning af te bouwen, beschrijft de theorie niet altijd 

hoe ‘geleidelijk afbouwen’ eruit moet zien. Bovendien is gebleken dat scholen en leraren 

moeite hebben om SRL in de praktijk te bevorderen (Dignath & Büttner, 2018). Praktisch 

gezien is niet altijd duidelijk hoe een docent in de praktijk de leerbehoefte van de studenten 

moet inschatten en hierop in moet spelen. Theoretisch gezien is sprake van een gebrek aan 

kennis over het kantelpunt waarop de behoefte aan structuur- en autonomieondersteuning 

verandert. Om deze kennis te verkrijgen, moet meer fijnmazig onderzoek naar SRL worden 

uitgevoerd (Panadero, 2017).  

De vraagstelling van dit onderzoek is dan ook: Hoe werken de specifieke SRL-

mechanismen bij het kantelpunt tussen structuur- en autonomieondersteuning bij studenten in 

het mbo (theorie)? En hoe kunnen deze mechanismen worden ingezet in een lesontwerp voor 

praktijklessen motorvoertuigentechniek in het mbo, waarbij de behoefte aan structuur- en 

autonomieondersteuning bewaakt blijft (praktijk)? 

Dit tweeledige probleem bevat een ontwerp-vraagstuk, waarbij het genereren van 

kennis en artefacten voor zowel de praktijk als de theorie van belang is. Hierbij kan 

educational design research (EDR; McKenney & Reeves, 2019) een uitkomst bieden. EDR 

levert twee belangrijke bijdragen: de ontwikkeling van een fundamenteel begrip van de 

theorie en van de toepassing van interventies in de praktijk (McKenney & Reeves, 2019). Om 
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hierbij de theoretische inzichten in de SRL-mechanismen nauwkeuriger in kaart te brengen, is 

het van belang om de theoretische kenmerken van het onderwijsontwerp te specificeren. Een 

methode hiervoor is conjecture mapping. Hierbij worden theoretische kenmerken 

gespecificeerd en wordt in kaart gebracht hoe de voorspelde relaties samenwerken om tot 

verwachte resultaten te komen (Sandoval, 2014). Conjecture mapping maakt EDR 

evalueerbaar en geeft het ondergesneeuwde theoretische deel van EDR een robuustere positie 

ten opzichte van de praktijk. Daarnaast kan conjecture mapping leiden tot krachtige 

theoretisch gefundeerde ontwerpprincipes, als deze worden gevalideerd in een succesvol 

instructieontwerp in verschillende contexten (Wozniak, 2015). 
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2. Methode 

In dit onderzoek is gebruikgemaakt van EDR. Het meest bepalende kenmerk van EDR 

is het systematisch en gelijktijdig werken aan begrip van de theorie én van interventies die 

problemen in de praktijk kunnen oplossen (McKenney & Reeves, 2019). Figuur 1 toont een 

generiek model van EDR dat bestaat uit drie kernfasen: (1) analysis and exploration, (2) 

design and construction en (3) evaluation and reflection. Aan de pijlen is te zien dat deze 

fasen iteratief worden uitgevoerd.  

Figuur 1 

Generiek model voor het uitvoeren van EDR 

Noot. Overgenomen uit Conducting educational design research (2e dr.) (p. 83), door S. E. McKenney  en T. C. 

Reeves, 2019, Routledge. 

 

EDR wordt echter bekritiseerd vanwege het gebrek aan structuur en een open houding, 

met als mogelijk gevolg complexe onderzoeksontwerpen (Dede, 2004; McDonnell, 2008; 

Reimann, 2011). Een methode voor het oplossen van dit probleem is conjecture mapping 

(Sandoval, 2014). Hierbij wordt de verwachte relatie tussen de elementen van de ontworpen 

leeromgeving in kaart gebracht en wordt vastgesteld hoe deze in de praktijk samenwerken 

(Wozniak, 2015). Deze processen vastleggen in een conjecture map leidt mogelijk tot een 

analytisch kader om EDR uit te voeren (McKenney & Reeves, 2019).  

Figuur 2 toont een gegeneraliseerde vorm van een conjecture map, te lezen van links 

naar rechts. De kaart bevat zes hoofdelementen, namelijk: (1) high level conjecture, een 
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‘overkoepelende theoretische speculatie’ over een leersituatie in een bepaalde context, (2) 

embodiments, het belichamen of vormgeven van de principes in concrete(re) elementen en (3) 

mediating processes, waar de embodiments toe leiden, zoals een vliegtuig een vlucht 

‘produceert’ als resultaat van de mate van lift (Sandoval, 2014). Als deze elementen op de 

juiste manier interacteren, zoals de high level conjecture doet vermoeden, leidt dit tot een 

verwachtte uitkomst, zie (4) outcomes. Tussen deze elementen in staan de pijlen die de 

verwachte relaties aangeven. Hiertussen zijn ook de (5) design conjectures te zien, die de 

praktische opbrengst bevatten, en de (6) theoretical conjectures, die de theoretische opbrengst 

bevatten. 

Figuur 2 

Gegeneraliseerde vorm van conjecture mapping 

Noot. Overgenomen uit “Conjecture mapping: An approach to systematic educational design research,” door W. 

Sandoval, 2014, Journal of the Learning Sciences, 23(1), p. 21. 

 

In Figuur 3 is zichtbaar dat drie fasen van EDR op de verschillende elementen van 

conjecture mapping zijn afgestemd. Hierbij is de high level conjecture afgestemd op fase 1 

van EDR, zijn de embodiments en mediating processes afgestemd op fase 2 en de outcomes 

op fase 3. Tussen de embodiments en mediating processes bevinden zich de design 

conjectures, die helpen om het praktische deel van EDR te verfijnen. Tussen de mediating 

processes en outcomes bevinden zich de theoretical conjectures, die helpen om het 

theoretische aspect van EDR te versterken. Daarnaast is in Figuur 3 aan de pijlen te zien dat 



Balanceren Tussen Structuur en Autonomieondersteuning                                                                                       21 

het iteratieve karakter van EDR leidt tot de evaluatie en aanpassing van de verschillende 

elementen in de conjecture map en de ontwerpprincipes.  

Figuur 3 

De drie fasen van EDR in lijn gebracht met conjecture mapping 

Noot. Overgenomen uit “Conjecture mapping to optimize the educational design research process,” door H. 

Wozniak, 2015, Australasian Journal of Educational Technology, 31(5), p. 601 

(https://doi.org/10.14742/ajet.2505). 

 

Deze methode is waardevol, omdat deze helpt onderzoeksvragen te herzien, keuzes te 

maken over databronnen en onverwachte uitkomsten te herkennen. Daarnaast kan de methode 

bijdragen aan het identificeren van nieuwe analysegebieden (fase 1), geven van duidelijke 

redenen voor het aanbrengen van wijzigingen in de ontworpen oplossing (fase 2) of tijdens de 

evaluatie richting geven aan de volgende iteratie, om zo de trustworthiness van de 

ontwerpprincipe te verbeteren (fase 3; Wozniak, 2015).  

Figuur 4 toont de specifieke conjecture map die aan de hand van de ontwerpprincipes 

is ontworpen voor dit onderzoek. De high level conjecture is ‘overkoepelend’ afgeleid van het 

theoretisch kader. Deze high level conjecture heeft geleid tot een aantal embodiments die deze 

high level conjecture ‘belichamen’ in de context van dit onderzoek. De vier ontwerpprincipes 

zijn gekoppeld aan de verschillende elementen van de embodiments. Er wordt verwacht dat 

het uitblijven van cognitieve overload, de zelfbeoordeling van studenten en de beoordeling 

https://doi.org/10.14742/ajet.2505
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door docenten bemiddelend zullen werken tussen de embodiments en de outcomes. Als de 

relaties tussen de elementen, die per element zijn aangegeven met een pijl, in de praktijk zoals 

verwacht samenwerken, wordt verondersteld dat studenten zichzelf accuraat kunnen 

beoordelen en een hoge autonomiebevrediging hebben. 

Figuur 4 

De conjecture map voor het ontwerpen van lessen die geleidelijk aanzetten tot zelfregulatie 

 

 

2.1 Deelnemers 

Dit onderzoek werd uitgevoerd bij de mbo-niveau-4-opleiding Technisch specialist 

voertuigen en mobiele werktuigen bij een groot regionaal opleidingscentrum in Noord- en 

Oost-Nederland. Deze opleiding wordt gevolgd door 74 studenten, verdeeld over 4 leerjaren, 

in de leeftijdscategorie van 16 tot en met 25 jaar. Dit zijn 4 vrouwen en 70 mannen. De 
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vooropleiding varieert van vmbo-kader tot hbo. De leerjaarklassen werden als groepen 

gebruikt. Het onderzoek werd uitgevoerd in de bovenbouw. Dit betreft het derde en vierde 

leerjaar. Daarnaast namen drie tweedegraads bevoegde vakdocenten deel aan dit onderzoek, 

die de lessen verzorgen voor deze klassen. Deze docenten zitten in de leeftijdscategorie van 

33 tot en met 43 jaar en hebben ruime ervaring in zowel het onderwijs als in het vak dat ze 

onderwijzen. 

2.2 Meetinstrumenten en materialen 

De lessen voor dit onderzoek werden ondersteund met een ontworpen blauwdruk van 

het 4C/ID-model (Van Merriënboer & Kirschner, 2018). Om de domeinspecifieke 

vaardigheden te ondersteunen met second-order scaffolding werd een schaduwblauwdruk, 

zoals weergegeven in Figuur 5.  

 Idealiter bouwen de leertaken op in complexiteit en bouwt de ondersteuning af bij 

taken van dezelfde complexiteit (first-order scaffolding). Leertaken worden ondersteund door 

deeltaakoefeningen, procedurele- en ondersteunende informatie. Het model leent zich voor 

dezelfde manier van opbouw in complexiteit en afbouw in ondersteuning voor 

domeingenerieke vaardigheden, zoals SRL (second-order scaffolding). Als de blauwdruk op 

domeingenerieke vaardigheden is gericht, wordt dit een ‘schaduwblauwdruk’ genoemd.  
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Figuur 5 

Aangepaste blauwdruk van het 4C/ID-model gekoppeld aan de DP’s 

Noot. Aangepast overgenomen uit Ten steps to complex learning (3e dr.) (p. 13), door J. J. G. Van Merriënboer 

en P. Kirschner, 2018, Routledge. 

 

In Figuur 5 is de schaduwblauwdruk gericht op SRL te zien. Omdat hierbij de 

ondersteuning door middel van second-order scaffolding afneemt, komen DP4 en DP2𝑏 in de 

schaduwblauwdruk tot uiting in de component ‘leertaken’. DP2𝑎 en DP3 komen tot uiting in 

de component ‘leertaken’ in de blauwdruk voor domeinspecifieke vaardigheden. 

De leertaken worden ondersteund door procedurele en ondersteunende informatie voor 

zowel de domeinspecifieke als domeingenerieke vaardigheden. Dat betekent dat deze 

informatie voor de schaduwblauwdruk is gericht op het vooruitkijken naar, monitoren van, 

controleren van en reflecteren op het leer- en regulatieproces. Dat maakt dat DP1 tot uiting 
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komt in de component ondersteunende informatie. In Bijlage A is een beknopte uitwerking 

van de blauwdruk voor dit onderzoek te vinden.  

2.2.1 Critical incident technique 

Het hoofdinstrument is de critical incident technique (CIT; Hughes, 2008). Kritieke 

incidenten zijn (toevallige) gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op innovatie of 

onderzoek. Een incident is ‘kritiek’ als het significant bijdraagt aan het bereiken van het 

algemene doel van de onderzochte activiteit (Flanagan, 1954). Kritieke incidenten worden in 

kaart gebracht op basis van waarnemingen of ervaringen van onderzoeksdeelnemers. Volgens 

Hughes (2008) doet de CIT recht aan de kwalitatieve benadering, biedt deze duidelijke 

richtlijnen voor het verzamelen en analyseren van data, maakt deze de ontwikkeling van 

praktische resultaten mogelijk en is deze flexibel, wat van belang is voor de opzet van dit 

onderzoek.  

Daarnaast biedt de CIT volgens Hughes (2008) en Flanagan (1954) een duidelijk 

onderzoeksproces, dat is weergegeven in Tabel 3: (1) het bepalen van de doelstelling, (2) het 

opstellen van de specificaties, (3) het verzamelen en analyseren van gegevens en (4) het 

interpreteren en rapporteren van gegevens. Dit onderzoeksproces hoeft, in tegenstelling tot 

ander onderzoek, niet te bepalen welke incidenten kritiek zijn, want dat is deels bekend uit de 

theorie. Dit onderzoek richt zich op wat er gebeurt tijdens die kritieke incidenten en mogelijke 

categorieën die te ontwarren zijn. 
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Tabel 3 

De doelstelling, plannen, specificaties en dataverzameling voor CIT van iteratie 1 

Processtap Omschrijving SRL ondersteunen met second-order scaffolding 

Doelstelling Doel van activiteit Het afstemmen van second-order scaffolding op de student, met 

als doel SRL-mechanismen tussen structuur en autonomie in kaart 

brengen. 

Het opstellen 

van 

specificaties 

Situatie en deelnemers 10 tot 15 mbo-niveau-4-studenten uit de derde klas van de 

opleiding motorvoertuigentechniek, bij een ROC in Noordoost-

Nederland. De studenten werken aan complexe domeinspecifieke 

en generieke vaardigheden tijdens praktijklessen. 

Kritieke incidenten De momenten waarop de docent besluit te switchen van 

ondersteuningsniveau van second-order scaffolding. Zie 

schaduwblauwdruk in Bijlage A.  

Onderzoeker Zorgt voor consistentie in de verzameling van gegevens. Zorgt 

voor de instructie van docenten bij wie deze metingen worden 

uitgevoerd. 

Kritieke interacties Momenten waarop de docent gebruikmaakt van tools, zoals 

prompting, ter ondersteuning van het leerproces van de student. 

Hierop reageert de student mogelijk, waarna de docent de 

ondersteuning mogelijk weer aanpast. 

Het 

verzamelen 

en analyseren 

van gegevens 

Gegevensverzameling Opnamen met een voicerecorder van de interacties tussen docent 

en student. 

Classificeren Classificeren van de interactie tussen docent en student op het 

moment dat de docent ondersteuning biedt en wisselt van 

ondersteuningsniveau. 

Analyse 2.4 Onderzoeker classificeert de mogelijke kritieke incidenten tijdens 

de kritieke interacties, door open en inductief de gedragingen in 

kaart te brengen en deductief onder te brengen in vooraf 

vastgestelde thema’s (zie voor specificaties paragraaf 2.4), met als 

uitkomst een referentiekader van de incidenten op verschillende 

niveaus. 

Het 

interpreteren 

en 

rapporteren 

van gegevens 

Iteratief Op basis van de CIT-data en kritische incidenten worden de 

categorieën aangepast, uitgebreid of verfijnd. Afhankelijk van de 

uitkomsten kunnen mogelijk niveaus van specificiteit worden 

vastgesteld. 
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2.2.2 Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale 

Uit onderzoek van Butterfield et al. (2005) blijkt dat er sinds de introductie van de CIT 

door Flanagan (1954) een shift heeft plaatsgevonden van alleen direct gedrag observeren naar 

toegenomen aandacht voor complexere psychologische constructen. Daarom worden naast de 

CIT twee andere meetinstrumenten ingezet als vorm van methodische triangulatie, namelijk 

de subjectieve vragenlijst (Paas, 1992) voor cognitieve belasting (cognitive load (CL)) en de 

Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale (BPNSFS; Van der Kaap-

Deeder et al., 2020). De BPNSFS- en CL-vragen worden ondersteunend gepositioneerd ten 

opzichte van de CIT. Hier wordt verder op ingegaan in paragraaf 2.4, Data-analyse.  

De BPNSFS wordt gebruikt om psychologische basisbehoeften te meten en bestaat uit 

zes subschalen, zoals weergegeven in Bijlage B. Elke subschaal bestaat uit vier items. In dit 

onderzoek wordt de variant ‘training’ van de BPNSFS gebruikt, waarbij de stam van de 

vragenlijst is veranderd naar ‘de leertaak’. Voor het doel van dit onderzoek worden alleen de 

subschalen autonomy satisfaction en autonomy frustration gebruikt. Een voorbeelditem is: 

‘Tijdens de leertaak had ik het gevoel dat de suggesties aansloten bij wat ik zelf zou doen’. De 

antwoorden worden genoteerd op een 5-puntslikertschaal en variëren van ‘helemaal niet 

akkoord’ (1) tot ‘helemaal akkoord’ (5). Het instrument is gevalideerd in meerdere landen 

(Chen et al., 2015). De betrouwbaarheidscoëfficiënten (α) van de algemene vragenlijst zijn 

voor de subschaal autonomiesatisfactie .81 en voor autonomiefrustratie .71. 

2.2.3 Cognitieve belasting 

Tot slot wordt de geïnvesteerde inspanning van de studenten gemeten, ook wel de 

mate van cognitieve belasting. Hiervoor is gebruikgemaakt van een symmetrische 

categorieschaal van 9 punten (Paas, 1992). Deze schaal is te vinden in Bijlage C. De 

numerieke waarden variëren van ‘zeer, zeer lage mentale inspanning’ (1) tot ‘zeer, zeer hoge 
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mentale inspanning’ (9). De betrouwbaarheidscoëfficiënt (α) van deze vragenlijst is .90 (Paas, 

1992). 

2.3 Procedure 

De procedure wordt beschreven aan de hand van de EDR-fasen die zijn genoemd in 

Figuur 3. De uitkomsten van de fase analysis and exploration én het begin van de fase design 

and construction zijn behandeld in het theoretisch kader. Hieronder vallen ook de 

ontwerpprincipes, de blauwdruk en de conjecture map. Voor het vervolg van de fase design 

and construction werden studenten en docenten met een informatiebrief en informed consent 

(Bijlage D & E) op de hoogte gebracht van dit onderzoek. De deelname was vrijwillig en kon 

worden aangegeven op het formulier. Er zijn twee iteraties uitgevoerd. De eerste iteratie 

bestond uit een praktijkles complexe diagnose en reparatie waarbij 15 studenten gedurende 6 

klokuur in tweetallen werkten aan authentieke leertaken. De leertaken zijn ingericht volgens 

de aangepaste (schaduw)blauwdruk van het 4C/ID-model (Bijlage A).  

De onderzoeker heeft tijdens de praktijkles van iteratie 1 volgens de 

schaduwblauwdruk studenten metacognitief ondersteund en hierbij audio-opnamen gemaakt 

met een voicerecorder. In Figuur 6 is zichtbaar dat de docent elke keer wanneer hij een 

student ondersteunde met second-order scaffolding, vroeg hoe groot de mentale inspanning op 

dat moment was, aan de hand van de subjectieve vragenlijst van Paas (1992). Aan het einde 

van de leertaak vroeg de onderzoeker de studenten om de BPNSFS-vragenlijst met betrekking 

tot de leertaak in te vullen en zichzelf mondeling te beoordelen op basis van de gehanteerde 

vakinhoudelijke inhoudelijke eisen. De audio-opnamen werden gebruikt om naderhand met 

behulp van de CIT de data te analyseren, categoriseren en te koppen aan de CL- en de 

BPNSFS-vragenlijst. De studentenbeoordelingen werden vergeleken met het oordeel van de 

docent. 
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Figuur 6 

Schematische weergave van de afnamemomenten van de vragenlijsten 

 

Tijdens iteratie 1 nam de second-order scaffolding toe- of af parallel aan de 

aangeboden first-order scaffolding. Dit betekent dat de ondersteuning en complexiteit in de 

schaduwblauwdruk respectievelijk synchroon mee af- en opliep met de reguliere blauwdruk. 

In iteratie 1 lag de focus ook op de evaluatie van de ontwerpkeuze. Het betrof namelijk een 

complex ontwerp. Na iteratie 1 moest worden bepaald hoe uitvoerbaar het ontwerp in de 

praktijk is.  

Er is gezocht naar een balans tussen voldoende betrouwbaarheid en validiteit versus de 

flexibiliteit die dit EDR-design vereist. Hiervoor werd met name rekening gehouden met de 

kwaliteitsaspecten trustworthiness en credibility. Hieronder worden vijf maatregelen genoemd 

die zijn genomen om deze te waarborgen (Butterfield et al., 2005).  

Ten eerste extraheerde een onafhankelijke expert 25% van de kritische incidenten uit 

de opgenomen transcripties (Alfonso, 1997). Het doel hiervan was de mate van 

overeenstemming bepalen tussen wat de onderzoeker en de onafhankelijke expert denken dat 

een kritiek incident is. Dit wordt bepaald door de intraclass-correlatie-coëfficient (ICC) te 

berekenen.  

Ten tweede vond cross-checking van participanten plaats (Butterfield et al., 2005), 

waarbij werd bepaald of de gecreëerde categorieën aansloten bij de perceptie van de 
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betrokkenen. Daarom werden de bevindingen van de eerste iteratie gepresenteerd aan de 

vakgroep Motorvoertuigentechniek en werd deze groep gevraagd mee te denken over de 

categorieën.  

Ten derde werd gewerkt met exhaustiveness (Andersson & Nilsson, 1964), wat 

inhoudt dat werd geanalyseerd totdat geen nieuwe of andere categorieën meer werden 

gevonden. Hiermee wordt verondersteld dat het onderzochte domein voldoende is afgedekt 

(Butterfield et al., 2005).  

Ten vierde werd de participatiegrens bepaald door het aantal deelnemers dat een 

specifiek incident noemde te delen door het totale aantal deelnemers. Hiervoor werd een 

ondergrens van 25% aangehouden voor een categorie om als geldig te worden beschouwd 

(Borgen & Amundson, 1984).  

Tot slot werden alle interacties opgenomen met een voicerecorder, om de 

beschrijvende validiteit in kwalitatief onderzoek te bevorderen. Zodoende kon de onderzoeker 

direct vanaf de opname coderen, wat leidt tot een meer valide en betrouwbare constructie van 

categorieën (Golafshani, 2015). 

2.4 Data-analyse 

De analyse van de CIT data bestond uit vier stappen: 

• stap 1: data transcriberen, incidenten identificeren, markeren en voorzien van 

scores; 

• stap 2: incidenten deductief indelen aan de hand van een set brede categorieën; 

• stap 3: incidenten categoriseren aan de hand van de CL- en BPNSFS-scores; 

• stap 4: het aantal categorieën inductief reduceren tot betekenisvolle 

categorieën.  

Deze stappen worden in de volgende alinea’s verder toegelicht. 

 



Balanceren Tussen Structuur en Autonomieondersteuning                                                                                       31 

Voor stap 1 werd de data van de voicerecorder getranscribeerd in het programma 

Atlas.ti22. Daarin werden de gerapporteerde CL- en BPNSFS-scores aan de kritische 

incidenten gekoppeld. In Figuur 7 is te zien dat deze scores met vóór elk incident zijn 

genoteerd. Zo betekent de eerste regel, RR CL7 AS4.25 AF1, dat student ‘RR’ een CL-score 

had van 7, een automatiesatisfactie van 4.25 en een autonomiefrustratie van 1, gevolgd door 

het beschreven incident. Daarnaast betreffen alle incidenten die beginnen met een ‘D’ de 

docent, gevolgd door de CL-score die de docent op dat moment rapporteerde. Zo is te zien dat 

de docent bij de tweede regel in Figuur 7 een CL-score van 6 had. Tot slot zijn de 

markeringen, die het begin en einde van incidenten aanduiden, rechts zichtbaar door de 

coderingen in Atlas.ti22. 

Figuur 7  

Een specifiek incident, gemarkeerd en gekoppeld aan de BPNSFS- en CL-score 

 

Voor stap 2 werd de data inductief ingedeeld aan de hand van een set brede 

categorieën voor het classificeren van kritieke incidenten (Hughes, 2008), namelijk: (1) SRL-

plannen, (2) SRL-monitoren, (3) SRL-controleren, (4) SRL-reflectie, (5) cognitieve belasting, 

(6) structuur én (7) autonomieondersteuning. Het volgende incident werd bijvoorbeeld 

ingedeeld onder ‘SRL-reflectie’. Docent: “Dus als je kijkt naar wat jullie hier hebben 

gedaan?” Student Ja: “Het lag ook aan de opdracht, bij deze opdracht moesten we veel meer 

nadenken, en daar zit verschil in”. 
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De set categorieën is gericht op de conjectuur en de verschillende SRL-fasen van dit 

onderzoek. De categorieën zijn breed geformuleerd om inductief analyseren later mogelijk te 

maken. Er was namelijk sprake van analyse, waarbij zowel deductief (indeling bovenstaande 

categorieën) als inductief (op basis van de gevonden incidenten (stap 4)) werd geanalyseerd. 

Op basis van de data en gedefinieerde incidenten werden de categorieën dus aangepast (stap 

3), of verfijnd (stap 4).  

Na de hierboven beschreven indeling werden tijdens stap 3 de CL- en BPNSFS-scores 

als ordeningsprincipe gebruikt en werd een tweede laag codering aangebracht. Naast de SRL-

fase waar het incident in viel, zijn de incidenten gecodeerd op basis van de CL- en BPNSFS-

scores. Hierbij werd onderscheid gemaakt in autonomiefrustratie, die hoog (4-5), midden (3) 

en laag (1-2) kon zijn; autonomiesatisfactie, die hoog (4-5), midden (3) en laag (1-2) kon zijn; 

en cognitieve belasting, die hoog (7-9), midden (4-6) en laag (1-3) kon zijn. Gekoppeld aan 

het aangeboden ondersteuningsniveau van de docent, die volgens de beschreven 

schaduwblauwdruk ook hoog, midden en laag kon zijn. Deze indeling (BPNSFS, 1-5) 

correspondeert met de punten op de Likertschaal, en de CL-score (1-9) op de vragenlijsten 

zoals gebruikt in het onderzoek. Hierdoor ontstonden 27 categorieën (Bijlage F) voor het 

classificeren van incidenten. De 27 categorieën bleken slecht te interpreteren, doordat 

sommige categorieën door gebrek aan incidenten weinig betekenisvol waren.  

Tijdens stap 4 zijn de categorieën verder inductief gereduceerd. Er is gezocht naar een 

compactere set betekenisvolle categorieën die raakvlak hadden met de variabelen in de 

onderzoeksvraag en onderdeel waren van de conjecture map. Aangezien de variabelen in de 

vorige stap al waren onderverdeeld in niveaus, is bij stap 4 op basis van overeenkomst tussen 

de inhoud van de incidenten vastgesteld welke van deze niveaus overbleven of met elkaar 

konden worden gecombineerd. Daarbij is aandacht besteed aan de variabelen in de conjecture 

map. Omdat cognitieve belasting een leidend mediërend proces is, is gekozen om de CL-



Balanceren Tussen Structuur en Autonomieondersteuning                                                                                       33 

scores te koppelen aan de uitkomsten van de conjecture map, namelijk de zelfbeoordeling en 

de autonomie-ervaring van de studenten. Deze manier van categoriseren maakt dat er tijdens 

de reflectie meer conclusies te trekken waren over de veronderstelde processen in de 

conjecture map. Met deze koppeling is een derde laag codering aangebracht, zoals is 

weergegeven in Tabel 4. Om tot behapbare categorieën te komen, is gekozen om de 

zelfbeoordeling en autonomie-ervaring méér in te zetten als ordeningsprincipe en minder op 

de scores te focussen. Dit is gedaan door ze te classificeren als ‘oké’ (score 2,5-5) of ‘niet 

oké’ (score 1-2,4) en ‘wel’ (score 6-9) of ‘geen’ (score 1-5) hoge mentale inspanning.  

Tabel 4  

Overzicht van de categorieën 

Hoge 

cognitieve 

belasting 

ervaren 

Gecombineerd 

met 

zelfbeoordeling 

niet oké / 

autonomie-

ervaring niet oké 

zelfbeoordeling 

niet oké / 

autonomie-

ervaring oké 

zelfbeoordeling 

oké / autonomie-

ervaring niet oké 

zelfbeoordeling 

oké / autonomie-

ervaring oké 

Lage 

cognitieve 

belasting 

ervaren 

Gecombineerd 

met 

zelfbeoordeling 

niet oké / 

autonomie-

ervaring niet oké 

zelfbeoordeling 

niet oké / 

autonomie-

ervaring oké 

zelfbeoordeling 

oké / autonomie-

ervaring niet oké 

zelfbeoordeling 

oké / autonomie-

ervaring oké 

 

In Tabel 4 zijn de dikgedrukte situaties zoals de conjecture map beschrijft. De 

schuingedrukte zijn situaties waarbij een mediërend proces een logische relatie heeft met de 

uitkomsten en de overige situaties worden niet verwacht op basis van de conjecture map.  
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3. Resultaten 

3.1 Resultaten eerste iteratie 

De CIT vereist geen specifiek rapportformaat (Hughes, 2008). Daarom is gekozen 

voor een combinatie van (1) de inzet van fase 5 en 6 van thematische analyses, namelijk het 

definiëren en benoemen van thema’s én het produceren van een rapportage (Braun & Clarke, 

2012) en (2) de inzet van stap 5 bij het interpreteren en rapporteren bij de CIT van Hughes 

(2008).  

In Figuur 8 is de codeverdeling van kritische incidenten zichtbaar. Van de acht 

opgestelde categorieën, komen er vier terug in het transcript van de eerste iteratie. Van deze 

vier valt er één onder de participatiegrens van 25%. Deze categorie is: geen cognitieve 

belasting, zelfbeoordeling niet oké, autonomie-ervaring oké. Deze is als ongeldig verklaard en 

is niet meegenomen in de resultaten. 

Figuur 8  

De codeverdeling van de eerste iteratie 
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Om de trustworthiness te verhogen onttrok een onafhankelijke expert willekeurig 25% 

van de gecodeerde kritische incidenten. Om overeenstemming tussen de onderzoeker en de 

onafhankelijke expert te toetsen, is een one-way random test van het type absolute agreement 

in SPSS uitgevoerd. Voor deze test is gekozen omdat het een situatie betreft waarin 

verschillende beoordelaars verschillende incidenten beoordeelden (Trevethan, 2017). De 

overeenstemming is uitstekend te noemen (Fleiss, 1986; Nunnally & Bernstein, 1994). De 

ICC = .997, 95% CI [.948, 1], F(2.3) = 309.500, p<.001. Hieronder volgt een verdere 

beschrijving per categorie.  

3.1.1 Categorie cognitieve belasting - zelfbeoordeling niet oké- autonomie-ervaring oké  

De kritische incidenten in deze categorie gaan voornamelijk over de vakinhoud. 

Omdat de focus op de vakinhoud ligt, stuurt de docent minder op het tweede-ordeproces. Dit 

is bijvoorbeeld te zien aan de prompts die de docent geeft: “Wat denk je dat er gebeurt nu je 

de motor op tijd hebt gezet op basis van die gekleurde tanden, en je draait de motor twee 

omwentelingen rond?” Er zijn wel incidenten van second-order scaffolding: “Stel je hebt dit 

aspect niet, wat kan je nu dan als vervolgstap doen?” De eerste reactie van studenten op 

second-order scaffolding zijn vaak ‘niet juist’ in deze categorie. Het gaat bijvoorbeeld om het 

geven van verkeerde antwoorden of uitvoeren van verkeerde vervolgstappen. De poging(en) 

tot second-order scaffolding geven in het transcript hogere cognitieve-belastingscores, 

doordat studenten mentaal belast zijn met de vakinhoud, zoals blijkt uit het volgende 

voorbeeld:  

Docent: En als je hier naar kijkt, je planfase, heb je dan helder voor ogen wat je 

precies moest doen, hoe je dat moest doen en wat je daarvoor nodig had? Student Ti: 

Ik dacht het wel. Docent: Maar waarom voel ik hier dan geen speling? Het kroonwiel 

zit helemaal vast. Student Ti: Dat weet ik niet. (De docent schakelt eerst terug naar de 

vakinhoudelijke uitleg.) 
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Tot slot is de docent het meermaals niet eens met de zelfbeoordelingen van de student. 

Deze zijn niet accuraat. Studenten kiezen bijvoorbeeld voor verkeerde processtappen. Een 

voorbeeld is als volgt. Docent: “Als je nu terugkijkt, was dit een handige manier voor jou? Of 

wil je dit de volgende keer anders plannen?” Student S: “Ja dit werkt wel goed zo voor mij”. 

(De docent ziet dat dit niet goed werkt.)  

3.1.2 Categorie cognitieve belasting - zelfbeoordeling oké - autonomie-ervaring oké  

Bij de incidenten in deze categorie is zichtbaar dat studenten hoge cognitieve belasting 

ervaren door het ‘vastlopen’ tijdens de leertaak en behoefte hebben aan domeinspecifieke 

ondersteuning. Een voorbeeld is als volgt. Docent: “Als ik dit zo bekijk, lijkt dit hetzelfde 

clipje en past die er wel op”. Student Ba: “Hoe doe je dat dan? Ik snap er helemaal niks van”. 

Of Student Ma: “Ja maar hoe weet ik nu wat ik daar meet? Het is dat u het zegt, maar ik snap 

gewoon niet hoe ik dat zelf kan zien”. Studenten merken wel op dat ze vastlopen en grijpen 

op basis van zelfbeoordeling tijdig in op hun regulatieproces. Student Ja: “Ik wilde dit nu 

graag even weten, anders kan ik wel doorgaan… en doorgaan…” In deze categorie komt de 

zelfbeoordeling dan ook veelal overeen met het docentenoordeel.  

De docent laat ruimte voor keuzes van de studenten en probeert hen met prompts aan 

te zetten tot zelfregulatie. Dit varieerde van algemene prompts, zoals “Hoe wil je dit (de 

volgende keer) aanpakken?” en “Wat zou je nu kunnen doen?” tot SRL-specifieke prompts, 

zoals in het volgende fragment:  

 

Docent: Als je naar die laatste reflectiestap kijkt, daar zijn jullie nu aangekomen, zijn 

er dan dingen die je opvalt? Student Fl: Ik had nu meer structuur in mijn werk, de 

vorige keer moest ik meer zoeken. Docent: En waar zat dat verschil in? Student Fl: Ik 

denk toch omdat ik nu van tevoren meer nadenk van wat de beste stap is om mee te 

beginnen.  
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Daarbij zijn gebrekkige vakinhoudelijke kennis en onvoldoende ervaring met de 

taakklasse zichtbaar. Student S: “Ik had nu wel een hoge mentale inspanning”. Docent: “Waar 

zat dat volgens jou in?” Student S: “Omdat ik dit niet vaak heb gedaan en ik moet nu echt 

goed nadenken van hoe ik er naar kijk”. De docent gaf metacognitieve feedback, waardoor 

studenten gestructureerd verder konden op basis van zelf gemaakte keuzes.  

3.1.3 Categorie geen cognitieve belasting - zelfbeoordeling oké - autonomie-ervaring oké 

Second-order scaffolding komt in deze categorie het duidelijkst naar voren. Dit is in 

lijn met de vooropgestelde conjecture map. De docent gaf zichtbaar veel cognitieve feedback 

en prompts gericht op vooruitkijken en plannen. Hij zei bijvoorbeeld: “Je moet je hier 

afvragen, wat moet ik doen en wat heb ik nodig om deze klus goed af te ronden?” en “Wat wil 

je hier doen, wat wil je hiermee bereiken en op welke manier ga je dit doen?”. De docent 

activeerde regelmatig het SRL-proces: “Weet je wat je doet en wat nu de volgende stap is?” 

De docent gaf ook expliciet aan waar een student zich bevond in zijn SRL-proces: “Maar dat 

komt toch straks? Nee daar sta je nu”. Studenten ervaarden hierbij een lage cognitieve 

belasting.  

Met betrekking tot zelfbeoordeling duidde de docent vaak de antwoorden van de 

student en controleerde hij of hun antwoordden klopten. De docent vroeg expliciet naar wat 

goed of fout ging en vroeg om zelfverklaring. Hij was het veelal eens met de zelfbeoordeling 

van de student. Studenten merkten afzonderlijk van elkaar op dat ze een bepaalde mate van 

mentale inspanning nodig hadden om aan de slag te gaan met het SRL-proces en pas ruimte 

hiervoor ervaarden wanneer ze de vakinhoud voldoende beheersten. Dit is zichtbaar is het 

volgende voorbeeld:  

 

Docent: Dus je merkt dat als ik je er vaker op wijs, zoals bij de vorige leertaak, je er 

meer mee doet. Nu doe je deze taak zelfstandig en laat je je zelfregulatie sneller 
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liggen, terwijl je bij de vorige leertaak zei: Goh dat werkt best goed zo. Student Fl: Ja 

klopt, maar het is ook verschillend qua klus. Datgene waar meer denkwerk in zit, ga je 

ook sneller op die manier over nadenken, dan als je zoiets hebt van: Goh dat kan ik al. 

Docent: Dus je hebt een bepaalde inspanning nodig om met je metacognitie aan de 

slag te gaan? Student FL: Ja.  

 

  Bij de autonomie-ervaring valt op dat het leertaken betreft met weinig ingebouwde 

ondersteuning. Dat betekent theoretisch dat studenten bij deze leertaken voldoende autonomie 

krijgen. Uit de transcripten blijkt dat studenten het gevoel hebben dat ze de taak aankunnen en 

weten waar ze mee bezig zijn: “Ja ik moest het even doorhebben, maar nu ik er zo over 

nadenk, dan wil het eigenlijk wel”. 

3.2 Evaluatie en reflectie eerste iteratie 

Het iteratieve karakter en de resultaten van de eerste iteratie leidden tot een aantal 

discussiepunten, die hieronder worden toegelicht. Deze discussiepunten hebben geleid tot 

wijzigingen voor de tweede iteratie.  

Ten eerste leek het erop dat studenten cognitief geen ruimte ervaren om met SRL aan 

de slag te gaan zolang ze zich mentaal moeten inspannen voor de vakinhoud. De balans tussen 

structuur- en autonomieondersteuning lijkt nauw verweven met de balans tussen first- en 

second-order scaffolding. Dat roept de volgende vragen op: ‘Is first-order scaffolding geen 

voorwaarde voor second-order scaffolding?’ en ‘Moet de student niet eerst voldoende capabel 

zijn in het vakdomein, voordat hij in de ‘meta-stand’ kan?’ Deze bevinding is ook terug te 

vinden in de literatuur. Van Merriënboer en Kirschner (2018) schrijven dat de parallelle 

ontwikkeling en ondersteuning van domeinspecifieke en domeingenerieke vaardigheden kan 

leiden tot veel cognitieve belasting. Dit kan het ontwikkelen van een van de typen 

vaardigheden of beide belemmeren. Als dit het geval is, kan het de voorkeur verdienen om 
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pas met de ontwikkeling van domeingenerieke vaardigheden te beginnen als de 

domeinspecifieke vaardigheden op ‘basisniveau’ zijn (Van Merriënboer & Kirschner, 2018). 

Wat dat basisniveau precies is, laten de auteurs in het midden. 

 Er lijkt een factor aanwezig te zijn die beïnvloedt of een docent kantelpunten tussen 

structuur- en autonomieondersteuning kan waarnemen en hierop kan inspelen. De docent weet 

zichtbaar soms niet hoe hij hierop in moet spelen. Hoe dit kantelpunt gevonden of benut kan 

worden is niet volledig duidelijk. Hierbij speelt mee dat de docent voor de blauwdruk in dit 

onderzoek tegelijkertijd first- en second-order scaffolding moet aanbieden. De docent moet 

zich dus afvragen waar studenten domeingeneriek én domeinspecifiek staan en wat er moet 

gebeuren om de gewenste niveaus te bereiken. Als een docent wil bepalen hoe hiervoor 

gestuurd moet worden, moet deze zich als expert afvragen hoe hij of zij in de praktijk zelf 

reguleert, hoe de student dat bij zijn leertaak doet en de docent moet afstemmen op de student. 

Hierdoor moet de docent in een soort ‘meta-meta-stand’ staan om alles te overzien. In de 

literatuur blijkt dit een bekend fenomeen. Kramarski (2018) noemt dit de ‘duale rol’ van de 

docent. Zij onderstreept dat, als docenten effectief SRL aan studenten willen leren, ze moeten 

nadenken over deze duale rol. Het gaat om de rol van ‘self-regulating teaching’ (SRT) en 

‘self-regulating learning’ (SRL), welke verder worden toegelicht in hoofdstuk 4. Naast dit 

nadenken blijken training en bewustwording nodig te zijn om deze duale rol optimaal te 

benutten en hiermee effectief SRL aan te leren. 

Op basis van bovenstaande bevindingen zijn vier aanpassingen gedaan voor de tweede 

iteratie. Ten eerste is de duale rol van de docent opgenomen bij mediërende processen in de 

conjecture map, zoals zichtbaar is in Figuur 9. In de praktijk betekent dit dat ook de 

cognitieve belasting bij de docenten werd gemeten, omdat het duale zelfregulatieproces 

gebouwd wordt op onder andere metacognitieve strategieën (Kramarski, 2018). 
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Figuur 9 

Aangepaste elementen (rood) in de conjecture map voor de tweede iteratie 

 

Ten tweede werd pas begonnen met het ondersteunen van SRL als de student (bijna) 

zonder ondersteuning domeinspecifieke vaardigheden kon uitvoeren, terwijl dit eerder parallel 

gebeurde. Dit is in lijn met één van de eerdere suggesties van Van Merriënboer en Kirschner 

(2018). Volgens hen zijn er veel open vragen met betrekking tot het verweven van 

domeinspecifieke en domeingeneriek vaardigheden in blauwdrukken, die alleen door 

toekomstig onderzoek kunnen worden beantwoord. Er werd in de tweede iteratie dus niet 

meer parallel ondersteund, maar studenten gingen door met leertaken zonder ondersteuning in 

een bepaalde taakklasse, waarbij de docent pas begon met het ondersteunen van 
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domeingenerieke vaardigheden. DP2 werd voor de tweede iteratie dus aangepast en luidt als 

volgt: ‘De complexiteit en de mate van SRL moeten worden opgebouwd 𝐷𝑃2𝑏 nadat de 

complexiteit van de leertaak is opgebouwd tot het hoogste complexiteitsniveau 𝐷𝑃2𝑎’. 

Ten derde werd de tweede iteratie opgeschaald. Er was op basis van de eerste iteratie 

genoeg vertrouwen dat veel incidenten in de tweede iteratie volgens de conjecture map 

zouden verlopen. In plaats van één praktijkles van 6 klokuren, werden twee praktijklessen 

complexe reparatie en diagnose én twee elektropracticumlessen van samen 18 klokuren 

gevolgd. Het doel hiervan was om in meerdere contexten (meer) data te verzamelen. Hierbij 

namen drie docenten deel aan de tweede iteratie. Tot slot werden deze docenten door de 

onderzoeker geïnformeerd en bijgeschoold over SRL en de duale rol van de docent. 

3.3 Resultaten tweede iteratie 

In Figuur 10 is de codeverdeling van kritische incidenten van de tweede iteratie 

zichtbaar. Van de acht codes, komen er drie terug in het transcript. Van deze drie valt er één 

onder de participatiegrens van 25%, namelijk: cognitieve belasting - zelfbeoordeling niet oké 

- autonomie-ervaring oké. Deze is als ongeldig verklaard en is niet meegenomen in de 

resultaten. 

Figuur 10 

Codeverdeling van de tweede iteratie 
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De overeenstemming tussen de onderzoeker en de onafhankelijke expert bij het 

extraheren van kritische incidenten bij de tweede iteratie is ook uitstekend te noemen (Fleiss, 

1986; Nunnally & Bernstein, 1994). De ICC = .995, 95% CI [.914, 1], F(2.3) = 186.382, p = 

.001. Hieronder volgt een verdere beschrijving van de categorieën. 

3.3.1 Categorie cognitieve belasting – zelfbeoordeling oké – autonomie-ervaring oké  

In deze categorie was zichtbaar dat studenten worstelden met een hoge mate van 

cognitieve belasting. Docenten rapporteerden in deze categorie een normale (5) tot hoge (7) 

mentale inspanning. De incidenten gingen veelal over de vakinhoud, ondanks dat deze 

studenten in de laatste taakklasse zaten. Dit was het geval in het volgende voorbeeld:  

 

Student R: Ik loop vast. Docent: De communicatie die jij ziet, komt die wel van het 

motormanagement? Of van een ander apparaat in dezelfde leiding? Student R: Dat 

weet ik niet. Docent: Zorg ervoor dat je de voeding en massa’s controleert en dan de 

communicatie, begin bij het begin! Hanteer de geleerde principes. Ik mis de opbouw 

van de topologie in jouw verhaal, dus probeer structuur aan te brengen en de juiste 

stelregels op te lepelen. 

 

Een ander voorbeeld is als volgt. Student Ri: “Ik zit te knoeien, ik heb op de motor gemeten 

en daar is het niet goed”. Docent: “Oke even een stap terug, wat heb je daar precies 

gemeten?” Daardoor is er weinig ruimte voor interactie tussen docent en student op het gebied 

van SRL.  

De zelfbeoordelingen komen veelal overeen met de docentenbeoordelingen. De 

oordelen en de inhoud gaan echter vaak over het werkproces en minder over het 

regulatieproces. Docent: “Als je hier naar kijkt, hoe vond je het gaan? Wil je de volgende keer 

dit anders aanpakken?” Student D: “Ik wil het de volgende keer nog wel eens op de 
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‘moeilijke’ manier doen, deze manier heb ik wel onder controle”. In dit geval was het oordeel 

goed, maar werd weinig over het SRL-proces gesproken. 

De autonomie-ervaring is op basis van de BPNSFS-scores goed te noemen. Studenten 

ervaarden keuzevrijheid in hun werkproces. Een voorbeeld is als volgt. Docent: “Als je nu 

kijkt naar de klachten, in welk onderdeel wil je dan zoeken?” Student Ni: “In de 

motorregeleenheid”.  

3.3.2 Categorie geen cognitieve belasting – zelfbeoordeling oké – autonomie-ervaring oké 

Deze categorie bevat verreweg de meeste incidenten van de tweede iteratie (102). Dit 

is ook de verwachte uitkomst volgens de aangepaste conjecture map. In deze categorie 

ervaren studenten en docenten een lage cognitieve belasting. Er is meer ondersteuning in het 

zelfregulatieproces zichtbaar en er wordt minder ondersteund in de vakinhoud. Een voorbeeld 

is als volgt. Docent: “Wat is je doel? Ik laat dit aan jullie over, je moet dit nu zelf doen”. 

Student Mr: “Mag ik het dan ook op mijn eigen manier doen? Anders dan dit?” Docent: “Dat 

mag, maar als je heel erg afwijkt van dit geleerde systeem dan kan je in de problemen 

komen.” Of de docent vraagt: “Heb je een idee van wat hier van jou wordt verwacht? Zijn er 

dingen die je van te voren wilt doen?” Of: “Dit was het uitgangspunt, en wat dacht jij toen? 

Wat heb jij opgeschreven en waar was je meetplan voor?” Daarbij zijn studenten 

zelfverzekerd over de gemaakte keuzes. Docent: “Wil je nog dat ik dit controleer?” Student 

Sa: “Nee, dit is gewoon goed zo”. Daarnaast kunnen studenten inschatten wanneer ze iets wel 

of niet goed beheersen. Docent: “Twijfel je nog aan de dingen die je hier doet?” Student Je: 

“Ja, het bepalen van wanneer iets visueel afkeur is blijft lastig, dat wil ik nog een keer doen”.  

Opvallend is dat studenten meer actief vragen stellen en ondersteuning zoeken dan in 

de overige categorieën. Student Ma: “Maar hoe krijg ik dit dan op mijn examen?” Studenten 

zijn zichtbaar geïnteresseerd bezig met het vak en het regulatieproces. Zo vroeg student R: 

“Hoe kan ik zien dat die potmeter werkt?” Student Th zei: “Ja mijn verbeterpunt lag bij het 
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beter beschrijven van het verhaal”. De docent haakte hierop in en stemde af op de situatie 

waar de student in zat: “Ja het zit wel in je, maar het komt diep weg, dus haal dat beeld voor 

je, dan zie je pas waar het probleem zit. Daarom is het zo belangrijk dat je inzoomt en weet 

hoe het zit”. Op deze manier werd langzaam maar zeker aangezet tot een bepaalde manier van 

denken. 

Voor dit afstemmen gebruikte de docent in deze categorie verschillende technieken, 

zoals het geven van prompts gericht op SRL in de volgende voorbeelden: 

 

Docent: Probeer net als bij een elektrische storing dezelfde aanpak hier ook te 

gebruiken. Je ziet, ik stel je twee vragen extra en je denkt ineens: ‘O dit heb ik toch 

niet goed gezegd’. Zorg dat je dit ook hier op een rijtje krijgt.  

 

  Of de docent die vraagt:  

 

Wat moet je weten/doen voordat je hier mee kan beginnen? Als je hier dan naar kijkt, 

wat wil je dan nog meer weten? Je moet hier dan altijd denken: ‘Wat gebeurt er als?’ 

In dit geval: ‘Wat als ik hem wel losdraai?’. 

 

  Daarnaast werd het hardop denken door de docent regelmatig toegepast: “Als ik dit zie 

dan denk ik heb ik kleuren? Heb ik pennummers? Heb ik niks? Zijn ze hetzelfde? En aan de 

hand daarvan bepaal ik welke strategie hier het beste past”. Daarbij gaf de docent regelmatig 

een overview op basis van zijn eigen ervaring en vroeg hij naar de eigen inschatting van de 

studenten: “Wat vind jij hiervan? Hoe pak je dit aan? Wat moet hier de conclusie zijn?” 
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4. Evaluatie en aanbevelingen 

EDR is een onderzoeksvorm die veel informatie oplevert voor de praktijk. In de 

literatuur is echter discussie over hoe daarnaast ook theoretische inzichten voortkomen uit 

EDR-onderzoeken (Kelly, 2006). Om hier rekening mee te houden, werd conjecture mapping 

ingezet (Sandoval, 2014) en werd de volgende hoofdvraag gesteld: ‘Hoe werken de specifieke 

SRL-mechanismen bij het kantelpunt tussen structuur- en autonomieondersteuning bij 

studenten in het mbo (theorie)? En hoe kunnen deze mechanismen worden ingezet in een 

lesontwerp voor praktijklessen motorvoertuigentechniek in het mbo, waarbij de behoefte aan 

structuur- en autonomieondersteuning bewaakt blijft (praktijk)?’ Om deze vraag te 

beantwoorden zijn vier ontwerpprincipes uit de literatuur gedestilleerd, die zijn ingezet en 

aangepast in de blauwdruk voor de lessen van dit onderzoek. Van deze lessen werd verwacht 

dat ze verliepen volgens de vooropgestelde conjectuur: ‘Als second-order scaffolding op de 

leerling is afgestemd, dan zorgt dit ervoor dat de balans tussen structuur- en 

autonomieondersteuning bewaakt blijft’.  

In dit onderzoek bleek dat de vooraf gespecificeerde conjectuur in het merendeel van 

de gevallen werd gevolgd. Wanneer dit niet zo was, zijn er in de minderheid afwijkingen 

gevonden voor het aanleren van SRL. Op basis van deze afwijkingen zijn waardevolle 

inzichten opgedaan in hoe het aanleren van SRL verloopt. Dit onderzoek heeft namelijk tot 

een drietal bevindingen geleid, met betrekking tot SRL-mechanismen bij het kantelpunt 

tussen structuur- en autonomieondersteuning. Deze bevindingen worden hieronder besproken.  

Ten eerste lijkt de timing van het aanbieden van second-order scaffolding van belang. 

Pas als studenten de eerste-ordevaardigheden onder de knie hebben, kan de docent beginnen 

met het afbouwen van ondersteuning voor SRL-vaardigheden. Tot die tijd lijkt het 

aannemelijk om niets te vragen van studenten op het gebied van SRL-vaardigheden. Het 

parallel aanbieden van first- en second-order scaffolding leidt in dit onderzoek namelijk tot 
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een hoge cognitieve belasting, vaak gepaard met autonomiefrustratie. Deze bevinding botst 

met de aanname van Noroozi et al. (2018). Zij stellen namelijk dat second-order scaffolding 

voorrang moeten krijgen op first-order scaffolding in situaties waarin studenten te maken 

hebben met complexe en authentieke problemen. Zij gaan er namelijk van uit dat second-

order scaffolding ook first-order scaffolding omvat, maar concluderen dat er geen empirisch 

bewijs is voor deze aanname. Ook Taminiau et al. (2015) geven de voorkeur aan het 

tegelijkertijd aanbieden van first-order en second-order scaffolding. Omdat studenten op die 

manier beide vaardigheden vanaf het begin en gelijktijdig kunnen ontwikkelen.  

Dit verschil in bevindingen is mogelijk te verklaren door het feit dat het onderzoek van 

Noroozi et al. (2018) zich richt op adaptieve fading met behulp van een computergestuurd 

programma. Het onderzoek van Taminiau et al. (2015) werk ook met een (on demand) 

computergestuurd programma, dat leerlingen direct van feedback voorziet. Dit onderzoek 

richt zich echter op complexe praktische (eerste orde)vaardigheden in een praktijksetting, 

waarbij studenten afhankelijk zijn van de timing van de feedback en de expertise van de 

docent, in tegenstelling tot de hierboven genoemde onderzoeken. Van Merriënboer en 

Kirschner (2018) stellen, in lijn met dit onderzoek, dat de het parallel aanleren en 

ondersteunen van eerste-orde- en tweede-ordevaardigheden het aanleren van de 

domeinspecifieke en domeingenerieke vaardigheden of beide kan belemmeren. 

Het is bekend dat het tegelijkertijd aanleren van eerste-orde- en tweede-

ordevaardigheden in beginsel bij voorkeur moet gebeuren in een vereenvoudigd model van de 

praktijksituatie (Van Merriënboer, 1997; Van Merriënboer & Kester, 2008). Tijdens dit 

onderzoek was er geen mogelijkheid tot vereenvoudiging, wat wel het geval lijkt bij de 

onderzoeken van Noroozi et al. (2018) en Taminiau et al. (2015). Mogelijk voorkwam dit dat 

de deelnemers tijdens die onderzoeken een hoge mentale belasting ervaarden. Studenten 

kregen in het huidige onderzoek namelijk realistische en complexe praktijksituaties, die 
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regelmatig gepaard gingen met hoge cognitieve belasting. Hierbij werkte het parallel 

aanbieden van ondersteuning niet optimaal. Dit is een voorzichtige bevinding, aangezien het 

om twee iteraties gaat. Volgens de literatuur evolueren de inzichten en interventies op het vlak 

van EDR namelijk in de loop van de tijd, door meerdere iteraties (McKenney & Reeves, 

2019). Het is dus niet empirisch bewezen hoe richtlijnen voor de inzet van first- en second-

order scaffolding eruit moeten zien. Hiervoor is meer ontwerpgericht onderzoek nodig. 

Ten tweede speelt de duale rol van de docent duidelijke rol in de tweede iteratie bij het 

kantelpunt tussen structuur- en autonomieondersteuning. Docenten moeten zelf meer 

proactieve zelfregulerende ‘leerlingen’ worden (SRL). Daarna kunnen docenten pas leren hoe 

ze studenten kunnen helpen met zelfregulatie (SRT; Kramarski, 2018). De duale rol betekent 

in dit onderzoek dat een docent meerdere mentale processen tegelijkertijd onder controle moet 

houden. Ten eerste gaat het om zijn of haar vermogen om ‘zelf te reguleren’. Dit wordt ook 

wel ‘de rol als lerende’ of self-regulated learning (SRL) van de docent genoemd . De docent 

is bijvoorbeeld tijdens het ondersteunen van studenten bezig met het monitoren van de eigen 

metacognitieve vaardigheden. Ten tweede gaat het om het vermogen van de docent om 

studenten te helpen met zelfregulatie. Dit wordt aangeduid als ‘de rol van leraar’ of self-

regulating teaching (SRT). Dit is de mate waarin de docent in staat is om de student te helpen 

met het aanleren van SRL. In lijn met dit onderzoek, is gebleken dat docenten moeite hebben 

met het toepassen van deze processen (SRL en SRT) tegelijkertijd (Bembenutty, 2013). Het 

blijkt voor een beginnende docent zelfs onmogelijk (Peeters et al., 2014).  

De docent kan het kantelpunt tussen structuur- en autonomieondersteuning dus pas 

goed bepalen als hij eerst zelf deze belangrijke duale processen door middel van oefening 

onder de knie heeft (Kramarski, 2018), zodat ruimte ontstaat voor meer expertise. De duale 

rol is een breed en alomvattend thema voor docenten. Deze moet met behulp van een 

multidimensionaal trainingsprogramma worden aangeleerd (Kramarski, 2018; Kramarski & 
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Kohen, 2017). Voor de tweede iteratie van dit onderzoek hebben de docenten een 

instructiemiddag gehad over de duale rol van de docent en de resultaten van de eerst iteratie. 

Uit de literatuur blijkt echter dat dit niet voldoende training is om hier gedegen mee aan de 

slag te gaan. Dit was bekend, maar gezien het strakke tijdschema van dit onderzoek was er 

geen ruimte voor meer training. Het verdient de aanbeveling om in vervolgonderzoek meer 

tijd in de bouwen voor de docententraining. 

Tot slot verliepen de lessen meer volgens de conjectuur bij de incidenten die gepaard 

gingen met een lage cognitieve belasting en een hoge autonomiebevrediging. Er was dan meer 

interactie tussen de docent en student met betrekking tot SRL en de studenten waren zichtbaar 

gemotiveerd. Deze bevinding (effect van motivatie) is niet direct te herleiden naar de 

geformuleerde conjecture map, maar de incidenten laten zien dat motivatie een rol speelt als 

mediërend proces, los van autonomiebevrediging. Uit de literatuur blijkt ook dat motivatie en 

SRL nauw verbonden zijn en elkaar positief kunnen versterken (Dresel & Haugwitz, 2008; 

Kim et al., 2014). Sterker nog, motivatie/affect is één van de domeinen die SRL omvat 

(Pintrich en Zusho, 2002). In vergelijkbaar ontwerpgericht onderzoek verdient het de 

aanbeveling om, naast het cognitieve domein, dus ook het motivationele domein mee te 

nemen in de conjecture map.  

4.1 Praktische implicaties  

Docenten en onderwijsontwikkelaar moeten in een onderwijsontwerp rekening houden 

met de timing van het aanbieden van second-order scaffolding. Uit dit onderzoek en uit de 

literatuur is gebleken dat, als het om complexe realistische leertaken gaat, het beter is om 

second-order scaffolding aan te bieden op het moment dat de studenten alle eerst-

ordevaardigheden onder de knie hebben. Bij eenvoudigere taken en programma’s die direct 

feedback geven lijkt het de voorkeur te hebben om gelijktijdig aan first-order en second-order 
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scaffolding te werken. De vier ontwerpprincipes van dit onderzoek kunnen worden gebruikt 

bij het vormgeven van dit proces.  

Zoals eerder genoemd lijkt het interessant om motivatie als domein, los van 

autonomie, mee te nemen in vervolgonderzoek. Daarnaast is het goed om kritisch te kijken 

naar meer (mogelijk) mediërende processen bij het aanleren van SRL, om een completer en 

realistischer beeld te krijgen. Het verdient dan ook de aanbeveling om deze 

(ontwerp)onderzoekslijn voort te zetten, om steeds meer specifieke mechanismen en 

mediërende processen omtrent SRL in de praktijk te kunnen identificeren en onderzoeken. 

4.2 Theoretische implicaties 

De duale rol van de docent wordt in het merendeel van de SRL-onderzoeken niet als 

variabele meegenomen. SRL en cognitieve belasting (bij docent en student) zijn prominente 

en invloedrijke onderzoekslijnen in het onderwijsonderzoek, maar deze lijnen ontwikkelen 

zich vrij onafhankelijk van elkaar (Seufert, 2018). Dit onderzoek impliceert dat SRL en 

cognitieve belasting in vervolgonderzoek integraal moeten worden benaderd, om een 

realistischer beeld te krijgen van de complexe mechanismen omtrent SRL en cognitieve 

belasting. Hiertoe zijn eerder pogingen gedaan (De Bruin & Van Merriënboer, 2017). Maar 

voorgaand onderzoek heeft, in lijn met dit onderzoek, theoretisch nog niet duidelijk gemaakt 

hoe SRL exact moet worden gepositioneerd ten opzichte van het aanleren van complexe 

cognitieve vaardigheden (De Bruin & Van Merriënboer, 2017). Hiervoor is vervolgonderzoek 

nodig. 

Tot slot zijn de resultaten van dit onderzoek waardevol voor verschillende andere 

stromingen in de literatuur. Panadero et al. (2018) schetsen in hun roadmap dat SRL 

bijvoorbeeld al sinds de jaren tachtig in verband wordt gebracht met formatieve beoordeling 

en feedback. Sindsdien is er een constante toename aan begrip en integratie van deze 

stromingen in de literatuur (Panadero et al., 2018). Feedback is een belangrijke techniek om 
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studenten zelf te leren reguleren, met name op het gebied van zelfbeoordeling (Kostons et al., 

2012). Zelfbeoordeling is dan ook een erkende praktisch link tussen formatieve beoordeling 

en SRL (Andrade & Valtcheva, 2009). Om studenten zichzelf beter te laten beoordelen, helpt 

het om stapsgewijs feedback te geven én de studenten inzicht te geven in de (formatieve) 

assessmentcriteria (Lafleur et al., 2015).  

Volgens het feedbackmodel van Hattie en Timperly (2007) vindt de verwerking van 

feedback plaats op vier verschillend niveaus. Namelijk op (1) taakniveau, (2) procesniveau, 

(3) zelfregulatieniveau en (4) het persoonlijke evaluatie. Bij het (3) zelfregulatieniveau van de 

meeste feedbackmodellen worden nauwelijks de suggesties voor bijvoorbeeld 

volgordelijkheid in eerste- en tweede-ordeondersteuning meegenomen. Dit onderzoek laat 

zien dat de manier waarop een SRL-model wordt ingezet wel degelijk van invloed is op de 

mate waarin SRL wordt aangeleerd. Dit onderzoek impliceert, in lijn met Panadero et al. 

(2018), dat het van belang is om te bepalen welke SRL-modellen het meest effectief 

aansluiten bij feedback en formatief beoordelen. Evenals voor andere stromingen in de 

literatuur.   

4.3 Limitaties 

Gezien de complexiteit was de docent in eerste iteratie ook de onderzoeker. Dit kan 

mogelijk hebben gezorgd voor belangenverstrengeling en de onafhankelijke positie van de 

studenten tegenover de docent/onderzoeker, met als consequentie dat de data mogelijk minder 

valide is geworden. Dit was geen groot probleem, aangezien in de tweede iteratie ook twee 

andere docenten zijn betrokken bij het onderzoek. Zij hebben het merendeel van de lessen 

gegeven. 

De training tijdens de instructiemiddag voor deze twee docenten was gezien het stuk 

van Kramarski (2018) beperkt. Het effect hiervan is dat de docenten mogelijk een hogere 

mentale belasting ervaarden tijdens het onderzoek. Om dit negatieve effect te voorkomen is 
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de onderzoeker tijdens de pauzes van de lessen beschikbaar geweest voor vragen van de 

docenten en ondersteuning. Deze ondersteuning was, in overeenstemming met het programma 

van Karmarski, met name gericht op de verschillende SRL-fasen, de overwegingen die de 

docent daarbij kan maken en verschillende prompts (generieke en specifieke).  

Tot slot zijn twee iteraties, gezien de gebruikelijke werkwijze van EDR, een beperkt 

aantal. Dit betekent dat de resultaten gepast moeten worden generaliseerd naar andere 

contexten. Dit onderzoek rapporteert bevindingen die gebruikt kunnen worden in het mbo en 

als aanleiding voor vervolgonderzoek omtrent dit thema. Om hier rekening mee te houden 

werd voor de tweede iteratie voor een flinke schaalvergroting gekozen.  

4.4 Conclusie 

De conjectuur: ‘Als second-order scaffolding op de leerling is afgestemd, zorgt dit 

ervoor dat de balans tussen structuur- en autonomieondersteuning bewaakt blijft’ lijkt te 

kloppen. Met name de timing van het aanbieden van second-order scaffolding is van belang. 

Praktisch is echter nog niet altijd duidelijk wat de beste insteek is. Dit onderzoek suggereert 

dat het bij het aanleveren van complexe vaardigheden van belang is om pas te beginnen met 

second-order scaffolding als de student voldoende oefening heeft gehad in het 

domeinspecifieke deel. Daarnaast dat de duale rol van de docent hierin een belangrijke rol 

speelt. Theoretisch gezien is het van belang dat SRL voldoende aandacht krijgt binnen andere 

stromingen van onderwijsonderzoek. 
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Bijlagen 

Bijlage A: Beknopte uitwerking taakklasse passend bij de schaduwblauwdruk 

Taakklasse 1 

Hieronder zijn de passages over eerste orde vaardigheid overgenomen uit eerder eigen werk: 

Joustra, C.P. (2020). Ontwerpverslag Diagnose stellen aan elektrische motormanagement storingen van 

personen- en bedrijfswagens volgens de KUSME aanpak. 

 

\ = Eerste orde vaardigheid (first order-scaffolding) 

\\ = Tweede orde vaardigheid (second order-scaffolding) 

 

\ De student krijgt in deze taakklasse te maken met complexe diagnoses of reparaties waarbij 

het gaat om oorzaak-gevolg relaties. De student moet planmatig de diagnose of reparatiestappen 

doorlopen, de geleerde vuistregels toepassen en een juiste eindconclusie rapporteren aan de 

leidinggevende. De variatie in leertaken tijdens deze takklasse zorgt voor abstracte cognitieve 

schema’s waarmee studenten onbekende taken in de toekomst beter kunnen uitvoeren (Van 

Merriënboer & Kirschner, 2018).  

\\ De student krijgt in deze taakklasse te maken met vooruitkijk, monitoren, controleren en 

reflecteren op het leer- en regulatieproces en schat zijn eigen leerprestaties in. In deze taakklasse ligt 

de nadruk voornamelijk op het monitoren van en reflecteren op het leerproces. De overige 

domeinen komen later aan bod. 

Ondersteunende informatie 

\ Conceptuele modellen over sensoren, actuatoren en motormechanische componenten 

komen aan bod. Deze concepten worden tijdens een klassikale les, voorafgaand aan de praktijkles, 

met ondersteuning van presentaties door de docent toegelicht. Studenten leren welk natuurkundig 

principes aan bepaalde auto technische systemen ten grondslag liggen en de docent bespreekt een 

casus die de geleerde concepten verduidelijkt. Daarnaast presenteert de docent een aantal 

domeinspecifieke vuistregels aanreiken, die de student nodig heeft in deze taakklasse. 

\\ Studenten hebben de tabel ‘Fasen en gebieden voor zelfregulerend leren’ uit Pintrich en 

Zusho (2002) ter beschikking, deze wordt bij aanvang toegelicht door de docent.  

Leertaak 1 ‘Uitgewerkt voorbeeld met hoge mate van ondersteuning’ 

\ De docent geeft een modelvoorbeeld van een complexe reparatie of diagnose. Hiervoor 

voert hij de reparatie of diagnose van deze taakklasse zelf uit en geeft daarbij hardop aan waarom de 

verschillende fasen van de taak in de voorgeschreven volgorde worden doorlopen, welke 

beslissingen hij neemt en waarom er bepaalde vuistregels worden gehanteerd. Hierbij vraagt hij de 

student alleen de stappen te noteren die de docent doorloopt aan de hand van een processchema.  

\\ De docent monitort zijn eigen functioneren tijdens de diagnose of reparatie. Hij gebruikt 

daarbij expliciet criteria die worden gesteld voor een goede uitvoering van het SRL proces, met name 

gericht op het monitoren en reflecteren. De docent reflecteert hardop waarom hij iets goed deed of 

juist niet. De student wordt alleen gevraagd de criteria te noteren die de docent gebruikt. De docent 

stelt af en toe een vraag om te checken of de studenten de juiste criteria opschrijven.  
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Leertaak 1: Procedurele informatie 

\ De bedieningskaarten en handleidingen van de verschillende meetinstrumenten 

(ongevraagd). De helpfuncties in de diagnosetesters en de gebruikte software (gevraagd). De docent 

ondersteunt (JIT) met het gebruik van gevraagde informatie. Daarnaast kan de student gebruikmaken 

van de proceswerkbladen KUSME en VUIST. 

\\ De docent geeft indien nodig stap voor stap informatie over welke fasen studenten 

moeten doorlopen binnen het SRL proces en zorgt voor correctieve feedback op het SRL proces. 

Leertaak 2 ‘Een imitatietaak met middelmatige ondersteuning’ 

\ De vakinhoudelijke complexiteit van deze taak ligt op hetzelfde niveau als de vorige taak. 

De docent doet een vergelijkbare reparatie of diagnose voor en geeft hierbij wederom de belangrijke 

stappen hardop aan. Maar nu vraagt hij de studenten ook om deze taak na te doen. De docent 

herinnert de student aan de stappen waar nodig, en neemt eventueel stappen over waar hij dit nodig 

acht. 

\\ De docent monitort de uitvoering van de taak en geeft metacognitieve feedback op 

hoofdlijnen. Hij vraagt de studenten daarna expliciet te benoemen welke criteria van belang is bij een 

goede uitvoering van het SRL proces. De docent licht toe waarom de student op niveau x zit en niet 

op x-1 of x+1 Daarnaast vraagt de docent aan studenten zichzelf te beoordelen waarbij de docent 

ook zijn eigen oordeel geeft. 

Leertaak 2: Procedurele informatie 

\ De werkplaatshandboeken waar de verschillende voertuig specifieke procedures in staan 

zijn beschikbaar. De docent ondersteunt (JIT) met het gebruik van informatie. Daarnaast kan de 

student gebruikmaken van de proceswerkbladen KUSME en VUIST. 

\\ De docent geeft meer algemene informatie over de stappen die studenten ze moeten 

doorlopen binnen het SRL proces en zorgt voor correctieve feedback op het SRL proces. 

Leertaak 3 ‘Een taak zonder ondersteuning’ 

\ Studenten krijgen een werkorder en moeten tijdens deze leertaak zelfstandig de complexe 

reparatie of diagnose voorbereiden, uitvoeren, controleren en afronden volgens de vuistregels en 

procedures die in voorgaande leertaken zijn behandeld. De docent grijpt alleen in als er 

fundamentele stappen fout worden gezet of als er gevaarlijke situaties ontstaan.  

\\ De docent monitort de uitvoering van de taak en bespreek alleen naderhand met de 

student zijn bevindingen en vraagt daarbij aan de studenten hardop op hun eigen leerproces en SRL 

stappen te reflecteren. Alleen als een student helemaal vastloopt kan de docent d.m.v. een klein 

duwtje in de goede richting de student op gang helpen. 

Leertaak 3: Procedurele informatie 

\ Alle procedurele informatie is alleen op basis van eigen inzicht gevraagd beschikbaar. De 

student moet wel met het KUSME of VUIST proceswerkblad werken. 

\\ De docent blijft op de achtergrond en laat de student tijdens de taak zijn eigen leerproces 

reguleren. 

Cognitieve feedback leertaak 1/3 
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Door gebruik te maken van prompting, hardop denken en het vragen om zelfverklaring geeft 

de docent cognitieve feedback. Hiermee kan hij gericht feedback, tips en inzicht geven in het eigen 

leerproces van de studenten. Door observatie zal de docent vaststellen dat studenten mogelijk 

denkfouten maken, stappen overslaan of vastlopen in het regulatieproces. De docent geeft daarbij 

aan waarom er volgens hem iets goed of fout is gegaan. Indien het gepast is kan de docent gebruik 

maken van fading in elke opvolgende leertaak. 

Enkele prompts die hierbij kunnen worden gebruikt: 

Wat begrijp je niet goed en wat wel?  

Hoe zou je (..)? 

Waar kan je (..info..) vandaan halen? 

Kan je een manier bedenken waarop (..) toch lukt? 

Wat is de relatie met (..)? 

Hoe denk je dat je wel (..)? 

Wat zal er gebeuren als (..)? 

Kan je uitleggen hoe (..)?  

Hoe kan je er voor zorgen dat een volgende keer (..)? 

Kan je verklaren hoe (..)?  

(docent) Wat ik doe / denk in deze situatie is (..)  

Wat denk je dat er gebeurt als (..)?  

heb je gedacht aan (..)? 
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Bijlage B: Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale (BPNSNF)   

De volgende uitspraken peilen naar hoe u zich voelde tijdens de afgelopen leertaak. Gelieve voor elke 
uitspraak aan te geven in welke mate deze al dan niet waar is voor u: 

1 2 3 4 5  

Helemaal niet 
waar 

Eerder waar Soms waar / 
soms niet waar 

Eerder waar Helemaal waar  

Tijdens de afgelopen leertaak… 

1 …had ik een gevoel van keuze en vrijheid in de dingen die ik dacht of 
deed. 

1    2    3    4    5 

2 …voelde ik me wat uitgesloten uit de groep deelnemers. 1    2    3    4    5 

3 …voelde ik me gedwongen om dingen te doen waar ik zelf niet voor zou 
kiezen. 

1    2    3    4    5 

4 …had ik twijfels over de vraag of ik de voorgestelde strategieën wel zou 
kunnen toepassen. 

1    2    3    4    5 

5 …voelde ik me nauw verbonden met de andere deelnemers. 1    2    3    4    5 

6 …had ik het gevoel dat de suggesties aansloten bij wat ik zelf zou doen. 1    2    3    4    5 

7 …voelde ik me onzeker over mijn vaardigheden om de suggesties om te 
zetten in de praktijk. 

1    2    3    4    5 

8 …had ik de indruk dat de andere deelnemers minder respect hadden 
voor mijn mening. 

1    2    3    4    5 

9 …had ik er vertrouwen in dat ik de voorgestelde strategieën goed kon 
toepassen. 

1    2    3    4    5 

10 …voelde ik me verplicht om op een bepaalde manier te denken en 
handelen. 

1    2    3    4    5 

11 …voelde ik me verbonden met de andere deelnemers. 1    2    3    4    5 

12 …voelde ik me in staat om de vooropgestelde doelen te bereiken 1    2    3    4    5 

13 …had ik het gevoel dat de manier waarop de workshop gebracht werd, 
was zoals ik zelf ook wil. 

1    2    3    4    5 

14 …voelde ik dat de tijdens de workshop opgebouwde band met de 
andere deelnemers slechts oppervlakkig was. 

1    2    3    4    5 

15 …voelde ik me bekwaam om de voorgestelde strategieën om te zetten 
in de praktijk. 

1    2    3    4    5 

16 …voelde ik me onder druk gezet om op een bepaalde manier te denken 
en handelen. 

1    2    3    4    5 

17 …voelde ik me wat teleurgesteld in hoe ik de oefeningen en 
opdrachten aanpakte. 

1    2    3    4    5 

18 …ervoer ik een goede band met de andere deelnemers. 1    2    3    4    5 

19 …voelden de meeste opdrachten aan alsof het van ‘moeten’ was. 1    2    3    4    5 

20 …voelde ik dat ik de opdrachten met succes kon voltooien. 1    2    3    4    5 

21 …had ik het gevoel dat de andere deelnemers eerder afstandelijk 
waren tegenover mij. 

1    2    3    4    5 

22 …voelde ik dat wat er verteld werd me oprecht interesseerde. 1    2    3    4    5 

23 …voelde ik me als een mislukkeling omwille van de mening die ik had of 
de fouten die ik maakte. 

1    2    3    4    5 

24 …had ik het gevoel dat ik er bij hoorde. 1    2    3    4    5 

 Scoring information: 
 
Autonomy satisfaction: items 1, 6, 13, 22 
Autonomy frustration: items 3, 10, 16, 19 
Relatedness satisfaction: items 5, 11, 18, 24 
Relatedness frustration: items 2, 8, 14, 21 
Competence satisfaction: items 9, 12, 15, 20 
Competence frustration: items 4, 7, 17, 23 
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Bijlage C: De subjectievebeoordelingsschaal van Paas (1992). 

 

In het oplossen of bestuderen van het voorgaande probleem heb ik geïnvesteerd: 

1.  zeer, zeer lage mentale inspanning 

2.  zeer lage mentale inspanning 

3.  lage mentale inspanning 

4.  vrij lage mentale inspanning 

5.  geen lage of hoge mentale inspanning 

6.  vrij hoge mentale inspanning 

7.  hoge mentale inspanning 

8.  zeer hoge mentale inspanning 

9.  zeer, zeer hoge mentale inspanning 
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Bijlage D: Informed concent 

 

Toestemmingsverklaring 

voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek: 

Balanceren Tussen Structuur en Autonomieondersteuning om Zelfregulerend Leren te 

Bevorderen 

Balancing Between Structure and Autonomy Support to Achieve Self-Regulated Learning 

• Ik ben over het onderzoek geïnformeerd. Ik heb de schriftelijke informatie gelezen.  

• Ik ben in de gelegenheid gesteld om vragen over het onderzoek te stellen.  

• Ik heb over mijn deelname aan het onderzoek kunnen nadenken.  

• Ik begrijp dat ik op elk moment uit het onderzoek kan stappen en ik hoef daar geen reden voor op te 
geven. 

• Ik geef toestemming voor het gebruik van de gegevens die tijdens dit onderzoek worden verzameld 
voor dit wetenschappelijk onderzoek. 

• Ik begrijp dat alle informatie die ik met betrekking tot deze studie verstrek, anoniem zal worden 
verzameld en niet naar mij terug zal leiden [verzoek aan onderzoeker om deze kritisch te bekijken en 
te herschrijven]. 

• Ik begrijp dat de verzamelde gegevens gedurende 10 jaar, op een veilige wijze door de Open 
Universiteit worden bewaard.  

• Als u de bovenstaande punten heeft gelezen en ermee instemt deel te nemen aan het onderzoek, 
tekent u dit toestemmingsformulier hieronder. 

Naam: 

Geboortedatum: 

Handtekening:Datum: 

 

Ondergetekende,  verantwoordelijke onderzoeker, verklaart dat de hierboven genoemde persoon zowel 

schriftelijk als mondeling over het bovenvermelde onderzoek is geïnformeerd 

Naam: C.P. Joustra 

Functie: Docent MVT / Masterstudent OU 

Handtekening: Datum: 
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Bijlage E: Informatiebrief 

 

Inleiding 

Geachte heer/mevrouw, 

Wij vragen u om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek ‘’Balanceren Tussen Structuur en 

Autonomieondersteuning om Zelfregulerend Leren te Bevorderen”. Meedoen is vrijwillig. Om u mee 

te laten doen, hebben wij wel uw schriftelijke toestemming nodig. 

Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek 

inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft. U kunt 

ook de hoofdonderzoeker, die aan het eind van deze brief genoemd wordt, om aanvullende 

informatie vragen. 

1. Doel van het onderzoek 

De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig, enerzijds willen we beter begrijpen hoe specifieke 

mechanismen van zelfregulerend leren (SRL) werken. Anderzijds willen we onderzoeken hoe we deze 

mechanismen kunnen inzetten in een lesontwerp voor praktijklessen motorvoertuigentechniek op 

het mbo, waarbij de behoefte aan structuur en autonomieondersteuning bewaakt blijft. 

2. Achtergrond van het onderzoek 

Praktisch gezien is het niet altijd duidelijk hoe een docent in de praktijk de leerbehoefte van de 

studenten moet inschatten en hoe een docent hierop in moet spelen. Theoretisch gezien is er een 

gebrek aan kennis over het kantelpunt waarop de behoefte aan autonomie dan wel 

structuurondersteuning verandert. Om meer van deze kennis te verkrijgen vindt dit onderzoek 

plaats.  

3. Wat meedoen inhoudt en wat wordt er van u verwacht 

U volgt de praktijklessen zoals altijd. We verwachten dat u serieus deelneemt aan de les en de vragen 

van de docent beantwoord. 

4. Mogelijke voor- en nadelen 

Het mogelijke voordeel is dat u een verbetering merkt in SRL vaardigheden. Een mogelijk nadeel is 

dat u tijdens de les cognitive load ervaart. 

5. Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u niet wilt deelnemen heeft 

dat geen nadelige gevolgen voor u. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, 

ook tijdens het onderzoek. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. De gegevens die tot dat moment 

zijn verzameld, mogen worden gebruikt voor het onderzoek. 

6. Einde van het onderzoek 

Uw deelname aan het onderzoek stopt als de praktijkles is afgelopen. Het hele onderzoek is 

afgelopen als alle deelnemers klaar zijn. Na het verwerken van alle gegevens informeert de 

onderzoeker u over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Dit gebeurt ongeveer één jaar na 

uw deelname. 
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7. Gebruik en bewaren van uw gegevens 

Voor dit onderzoek worden er persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat om 

audio opnamen tijdens de les. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw gegevens is nodig om 

de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden. De uitkomsten van het 

onderzoek zullen worden gedeeld met collega’s. De gegevens die worden gedeeld bevatten geen 

informatie die tot u te herleiden is. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de 

gegevens niet tot u te herleiden. 

Vertrouwelijkheid van uw gegevens 

Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Uw naam en andere gegevens die u 

direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Uw gegevens worden op deze wijze 

versleuteld. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen, binnen de Open Universiteit. Personen 

die toegang krijgen tot de niet-versleutelde informatie zijn [volledige lijst geven, selecteren wat van 

toepassing]. 

Toegang tot uw gegevens voor controle 

Om te kunnen beoordelen of het onderzoek op een betrouwbare wijze is uitgevoerd, kunnen leden 

van een visitatiecommissie inzage krijgen in de niet-versleutelde informatie. 

Bewaartermijn gegevens 

Uw gegevens moeten 10 jaar worden bewaard door de Open Universiteit. 

Informatie over onverwachte bevindingen 

Tijdens dit onderzoek kan er bij toeval iets gevonden worden dat niet van belang is voor het 

onderzoek maar wel voor u. Als dit belangrijk is voor uw gezondheid, dan zult u op de hoogte worden 

gesteld door de onderzoeker. 

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens 

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de 

website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. De privacy disclaimer van de Open 

Universiteit vindt u via www.ou.nl/privacy . 

8. Verzekering voor deelnemers 

Zou er schade voor u ontstaan doordat u deelneemt aan dit onderzoek, dan kan deze schade vergoed 

worden vanuit de verzekeringen van de Open Universiteit. U kunt dan contact opnemen via 

cp.joustra@alfa-college.nl 

9. Heeft u vragen? 

Bij vragen kunt u contact opnemen met C.P. Joustra. 

10.Ondertekening toestemmingsformulier 

Wanneer u voldoende bedenktijd heeft gehad, wordt u gevraagd te beslissen over deelname aan dit 

onderzoek. Door uw schriftelijke toestemming geeft u aan dat u de informatie heeft begrepen en 

instemt met deelname aan het onderzoek. Zowel uzelf als de onderzoeker ontvangen een getekende 

versie van deze toestemmingsverklaring. 
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Bijlage A: contactgegevens voor [naam deelnemend centrum] 

[Onderzoeker]: [naam, contactgegevens en bereikbaarheid] 

[Hoofdonderzoeker]: [naam, contactgegevens en bereikbaarheid] 

Onafhankelijk [deskundige]: [naam, type deskundige, contactgegevens en bereikbaarheid] 

Klachten: [dienst of persoon met contactgegevens en bereikbaarheid] 

Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling: [naam, contactgegevens en 

bereikbaarheid] 

Voor meer informatie over uw rechten: [Contactgegevens [inclusief website] van de 

verantwoordelijke(n) voor de verwerking van persoonsgegevens]: 
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Bijlage F: 27 codes van stap 2 data-analyse 

Er zijn rechts 26 codes (verdeling) zichtbaar omdat één categorie leeg 

was. 

 


