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Samenvatting 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat congruente percepties tussen docenten en studenten 

belangrijk zijn voor het leerproces. In dit onderzoek wordt met name onderzocht welke 

verschillen er in de perceptie tussen docenten en studenten zijn als het gaat om de bevrediging 

van de drie psychologische basisbehoeften uit de zelfdeterminatietheorie (i.e., autonomie, 

competentie en verbondenheid) in de lessen. Het huidige onderzoek heeft als doel inzicht te 

krijgen in de mate waarin docenten van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) denken 

behoefte-ondersteunend onderwijs te verzorgen dat aansluit bij de perceptie van de student. 

Daarnaast worden studenten ook bevraagd naar de mate waarin de gewenste behoefte-

ondersteuning in de lessen overeenkomt met de huidige situatie. Aan dit kwantitatief, cross-

sectioneel, between-subjects onderzoeksdesign in het mbo namen 66 docenten en 110 

studenten deel. Met een onafhankelijke t-test werd het verschil in perceptie van behoefte-

ondersteunend lesgeven tussen docenten en studenten getoetst. Met een afhankelijke t-test 

werd vergeleken of de huidige mate van behoefte-ondersteuning overeenkomt met de 

gewenste mate van behoefte-ondersteuning. Uit de resultaten blijkt conform de hypotheses dat 

studenten ten opzichte van docenten een lagere mate van behoefte-ondersteuning ervaren. 

Daarnaast gaven studenten aan meer behoefte-ondersteuning te willen krijgen in de lessen. Dit 

onderzoek benadrukt het belang om verder onderzoek te doen naar factoren die bijdragen aan 

perceptieverschillen voor het optimaliseren van leeromgevingen. Er wordt geadviseerd om 

docenten te trainen in behoefte-ondersteunend onderwijs en daarnaast studenten te betrekken 

bij educatieve ontwerpprocessen om perceptieverschillen tussen docenten en studenten te 

minimaliseren.   

Keywords: Zelfdeterminatietheorie, behoefte-ondersteuning, middelbaar 

beroepsonderwijs, perceptie docent, perceptie student 
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Abstract  

Previous research has shown that congruent perceptions between teachers and students are 

important for the learning process. This research explores the differences in teachers’ and 

students’ perceptions concerning the satisfaction of the three basic psychological needs 

described in the self-determination theory (i.e., autonomy, competence, and relatedness). The 

current study aims to gain insight into the extent to which teachers in Vocational Education 

and Training (VET) believe they are providing need-supportive teaching that matches the 

student perceptions. In addition, students are also surveyed about the extent to which their 

desired need support in classes corresponds to the current situation. In this cross-sectional, 

between-subjects research design, 66 teachers and 110 students participated. The difference 

between teachers’ and students’ perceptions of need-supportive teaching was tested with an 

independent t-test. A dependent t-test was used to compare whether the current need-support 

teaching level matched the desired need-support teaching level. As hypothesized, students 

experienced lower levels of need support relative to teachers. Moreover, students indicated to 

prefer to receive more need-supportive teaching during their lessons. This research 

emphasizes the importance of further research into factors contributing to perception 

differences to optimize learning environments. In addition, it is recommended to train 

teachers on need-supportive teaching and also involve students more in educational design 

processes to minimize perception differences between teachers and students.  

Keywords: Self-determination theory, psychological needs, Vocational Education and 

Training, teacher perception, student perception  
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De Perceptie van Docenten en Studenten Over de Mate Waarin Behoefte-

Ondersteunend Onderwijs Aangeboden Wordt in het Middelbaar Beroepsonderwijs  

 

1. Inleiding  

1.1 Probleemschets en Doel 

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) wordt van studenten verwacht dat zij 

actieve deelnemers zijn die verantwoordelijkheid nemen over het leerproces (Sturing et al., 

2011) en het leerproces reguleren (Brooks & Everett, 2008; Sturing et al., 2011). Dit is van 

belang om in deze snel veranderende maatschappij en latere beroepspraktijk te kunnen 

functioneren (Bolhuis, 2003).  

Het zelf nemen van verantwoordelijkheid over het leerproces wordt ook genoemd in 

de onderwijsvisie van ROC Midden Nederland (ROCMN) die in december 2019 is 

geformuleerd (ROCMN, 2019). Deze onderwijsvisie is gebaseerd op een bekende 

motivatietheorie, namelijk de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan (1985, 2000; Ryan & 

Deci, 2017, 2020). De zelfdeterminatietheorie stelt dat de motivatie en ontwikkeling van 

studenten bevorderd kunnen worden door de drie psychologische basisbehoeften: autonomie, 

competentie en sociale verbondenheid te ondersteunen (Deci & Ryan, 2000). Autonomie 

verwijst naar het ervaren van vrijheid en controle over gedrag, gedachten en emoties. 

Competentie gaat over het belang om je bekwaam te voelen. Tot slot is verbondenheid het aan 

kunnen gaan van relaties en je gewaardeerd voelen door belangrijkere anderen (e.g., docenten, 

medestudenten, familie; Deci & Ryan, 2000). In de onderwijsvisie van ROCMN zijn de 

psychologische basisbehoeften gekoppeld aan drie van de vier pijlers, namelijk: autonomie is 

vertaald naar “student aan zet”; competentie naar de pijler “uitdagend en passend 

onderwijzen” en verbondenheid naar “persoonlijk gericht op ontwikkeling” (ROCMN, 2019). 
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De pijler “levensecht leren” is aan de visie toegevoegd omdat de beroepspraktijk in het mbo 

centraal staat. 

In het studiejaar 2021/2022 is de afdeling Assistenten in de Gezondheidszorg gestart 

met een nieuw curriculum, waarin de nadruk ligt op een coachende manier van onderwijs in 

plaats van een traditioneel docentgericht onderwijs in lijn met de onderwijsvisie van 

ROCMN. De rol van een coach vraagt van de docent andere vaardigheden (Scarger & 

Thoolen, 2006); in plaats van kennisoverdracht (Assen, 2018), is een coach vooral 

faciliterend, activerend, uitdagend en evaluerend (Avis & Fisher, 2018). Docenten in de rol 

van een coach blijken echter snel te “vervallen” in docentgericht onderwijs, omdat het lastig 

blijkt te zijn om coachende vaardigheden in de praktijk goed vorm te geven (Assen, 2018). 

Ook bij ROCMN geven docenten aan het soms lastig te vinden om de controle los te laten en 

een coachende rol op zich te nemen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een veel gemaakte opmerking 

“hoe weet ik dat ze [studenten] alles hebben geleerd?” (I. Budding, persoonlijke 

communicatie, 13 december 2021).  

Idealiter hangt een onderwijsvisie samen met de lessituatie, echter blijkt in de praktijk 

dat dit niet vanzelfsprekend is (Valcke, 2017). De lessituatie wordt door de docent bepaald op 

basis van een eigen perceptie op leren en de factoren die volgens de docent bijdragen aan een 

leersituatie (Ertmer & Newby, 2013). De studentpercepties hangen af van specifieke 

opvattingen over de manier waarop een leersituatie of taak hen kunnen helpen of belemmeren 

(Elen & Lowyck, 1999). Het beeld dat een docent of student heeft van dezelfde leersituatie 

kan hierdoor verschillen (Mulliner & Tucker, 2015). Uit het onderzoek van Könings et al. 

(2014) bleek dat docenten ten opzichte van studenten vonden dat de leerinhoud boeiender 

was, er meer ruimte voor studentautonomie, interactie en differentiatie was, en meer 

docentondersteuning beschikbaar was. Congruente percepties kunnen bijdragen aan optimale 

onderwijsleerprocessen en het bereiken van betere leerresultaten (Könings et al., 2014). Het is 
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daarom zinvol om te onderzoeken in hoeverre docenten denken behoefte-ondersteunend 

onderwijs te verzorgen dat aansluit bij de perceptie van studenten als het gaat om behoefte-

ondersteunend lesgeven. 

1.2 Theoretisch Kader 

1.2.1 Motivatie van de Student 

Motivatie is een belangrijke voorspeller van een succesvolle schoolloopbaan van 

studenten (Howard et al., 2021; Richardson et al., 2012). De zelfdeterminatietheorie stelt dat 

de motivatie van studenten afhankelijk is van de bevrediging van de drie psychologische 

basisbehoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid (Deci & Ryan, 1985, 2000). De 

vervulling van de basisbehoeften wordt geassocieerd met een hogere kwaliteit van motivatie. 

Binnen de zelfdeterminatietheorie wordt onderscheid gemaakt tussen autonome motivatie en 

gecontroleerde motivatie (Ryan & Deci, 2020). Bij gecontroleerde motivatie (i.e., lage 

kwaliteit motivatie) spelen belonen, straffen, het uitvoeren van druk, maar ook het vermijden 

van negatieve gevoelens een belangrijke rol, terwijl het bij autonome motivatie (i.e., hoge 

kwaliteit motivatie) gaat om het ervaren van psychologische vrijheid, waarbij het gevoel van 

persoonlijke waarden en interesse een belangrijke rol spelen in het gedrag (Reeve, 2018; Ryan 

& Deci, 2020).  

Autonoom gemotiveerde studenten ervaren plezier aan een activiteit, identificeren zich 

met een activiteit, ervaren persoonlijke relevantie of zien het belang in van een taak 

(Vansteenkiste et al., 2006). Studenten die zich autonoom gemotiveerd voelen, vertonen ten 

opzichte van studenten die dit niet zijn meer zelfstandigheid, zijn leergieriger, zijn zekerder en 

meer gedisciplineerd met als positief effect betere prestaties (Bureau et al., 2022; Howard et 

al., 2021; Sobral, 2004). Bevindingen in de meta-analyse van Howard et al. (2021) 

benadrukken dat autonome motivatievormen, zoals intrinsieke motivatie, worden 



BEHOEFTE-ONDERSTEUNEND ONDERWIJS IN HET MBO 8 

geassocieerd met de beste studentuitkomsten, zoals leerprestaties, mentaal welzijn en 

doorzettingsvermogen.  

 1.2.2 Behoefte-ondersteuning 

Eén van de assumpties van de zelfdeterminatietheorie is dat de kwaliteit van motivatie 

van mensen wordt bepaald door de mate waarin gevoelens van autonomie, competentie en 

verbondenheid worden ervaren (Deci & Ryan, 1985). Studenten kunnen alleen intrinsiek 

gemotiveerd worden als aan alle drie de psychologische basisbehoeften wordt voldaan (Deci 

& Ryan, 2000). Docenten spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van deze 

psychologische basisbehoeften (Aelterman et al., 2019; Bureau et al., 2022). Docenten die in 

staat zijn om de combinatie van deze drie psychologische basisbehoeften te ondersteunen, 

dragen bij aan het welzijn en studiesucces van een student (Sheldon & Filak, 2008). Ook is 

het ondersteunen van de drie psychologische basisbehoeften door docenten positief 

geassocieerd met de betrokkenheid, motivatie en prestaties van studenten (Leenknecht et al., 

2017; Olivier et al., 2021; Stroet et al., 2013). Docenten die deze drie basisbehoeften 

belemmeren, kunnen de kwaliteit van motivatie en welzijn van studenten negatief 

beïnvloeden (Ryan & Deci, 2020). In Figuur 1 wordt dit proces schematisch uitgebeeld. 

 

Figuur 1  

Schematische Weergave van het Proces van Behoeftebevrediging en Studentuitkomsten   
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De behoefte aan autonomie is het vermogen om te handelen in overeenstemming met 

gevoelens van eigenaarschap. De student ervaart vrijheid en controle over het eigen handelen 

en de uitvoering van een taak wordt niet als een verplichting ervaren (Legault, 2016; Ryan & 

Deci, 2020). Docenten kunnen gevoelens van autonomie verhogen door autonomie-

ondersteunend lesgeven. Docenten die autonomie-ondersteunend lesgeven nemen een 

nieuwsgierige en open houding aan, waardoor docenten een beter inlevingsvermogen hebben 

in de opkomende interesses en voorkeuren van studenten (Aelterman et al., 2019). Docenten 

kunnen autonomie-ondersteuning bieden niet alleen door het perspectief van de studenten in 

te nemen en te erkennen, maar ook door studenten zinvolle keuzemogelijkheden en taken aan 

te bieden (Ryan & Deci, 2020). Docenten kunnen daarnaast de studenten uitnodigen om een 

bijdrage te leveren in de lessen en zich aan te passen aan de interesses en het tempo van de 

studenten (Aelterman et al., 2019). Uit onderzoek blijkt dat wanneer studenten zich door hun 

docenten ondersteund voelen in hun autonomie, zij meer autonome motivatie voor hun studie 

hebben en er meer plezier in ervaren (Black & Deci, 2000; Hornstra et al., 2018; Stroet et al., 

2013).  

Wanneer gevoelens van autonomie gefrustreerd worden door de manier van lesgeven, 

zullen studenten activiteiten eerder uitvoeren om anderen te plezieren of goedkeuring van 

anderen te krijgen (Haerens et al., 2015). Met autonomiefrustratie wordt in het onderzoek van 

Haerens et al. (2015) bedoeld dat studenten het gevoel hebben tegen hun waarden in te 

handelen. De autonomie van studenten kan gefrustreerd raken doordat docenten de behoeften 

van studenten actief ondermijnen en controlerend lesgeven (Aelterman et al., 2019; Ryan & 

Deci, 2020). Docenten die een controlerende stijl hanteren, ondermijnen de behoefte aan 

autonomie van studenten door druk uit te oefenen op studenten om op een bepaalde manier te 

denken, handelen en voelen (Aelterman et al., 2019; Haerens et al., 2015). De docent zal bij 
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een controlerende stijl de eigen doelen centraal stellen en daarnaast zijn regels en 

werkmethoden opdringen aan de studenten (Vansteenkiste et al., 2007).  

Naast gevoelens van autonomie blijkt het gevoel van competentie ook een belangrijke 

voorspeller te zijn voor autonome motivatie (Vansteenkiste et al., 2020). De behoefte aan 

competentie verwijst naar de voldoening die studenten ervaren bij het uitvoeren van een taak 

om de gewenste doelen te behalen, waarbij in de interactie met de sociale omgeving het 

gevoel wordt ervaren van bekwaamheid bij het uitoefenen van de taak (Ryan & Deci, 2020; 

Stroet et al., 2013). Daarnaast zijn studenten die zich competent voelen, ervan overtuigd dat 

de handelingen die zij uitvoeren van invloed zijn op hun ervaringen op school (Bureau et al., 

2022). Wanneer een lagere mate van competentie wordt ervaren, ontstaat een gevoel van 

frustratie, ineffectiviteit, mislukking en hulpeloosheid (Vansteenkiste et al., 2020). De docent 

kan het gevoel van competentie bij studenten versterken door structuur te bieden aan de hand 

van duidelijke instructies, het inzichtelijk maken van aankomende lessen, begeleiding te 

bieden tijdens een activiteit, toezicht te houden tijdens een activiteit, hulp te bieden wanneer 

dit nodig is, aanmoedigende taal en positieve verwachtingen uit te spreken over een taak die 

uitgevoerd wordt en door studenten constructieve feedback te geven op het schoolwerk 

(Aelterman et al., 2019; Stroet et al., 2013).  

Het gevoel van competentie van studenten kan gefrustreerd raken door een chaotische 

en een weinig gestructureerde lesstijl van een docent (Stroet et al., 2015). Docenten die 

chaotisch zijn slagen er niet in om de instructie aan te passen op het ontwikkelingstempo van 

een student en hebben daarnaast een afwachtende houding, waardoor de verwachtingen van 

de docent onduidelijk of tegenstrijdig zijn (Aelterman et al., 2019). Hierdoor kan een gevoel 

van verwarring, onbekwaamheid en onzekerheid ontstaan bij een student. 

Verbondenheid verwijst naar de behoefte om zich verbonden te voelen met anderen 

zoals leraren en medestudenten. Hierbij is het belangrijk dat de persoonlijke contacten vrij 
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zijn van conflicten en idealiter positief en plezierig (Bureau et al., 2022; Ryan & Deci, 2020; 

Stroet et al., 2013). Daarnaast ontstaat het gevoel van verbondenheid door warme contacten 

en het gevoel belangrijk te zijn voor anderen (Vansteenkiste et al., 2020). Het gevoel van 

gerespecteerd worden en zorgzaamheid dragen ook bij aan verbondenheid (Ryan & Deci, 

2020). Studenten die een lage mate van verbondenheid ervaren kunnen het gevoel van 

vervreemding, uitsluiting en eenzaamheid ervaren (Vansteenkiste et al., 2020). Docenten 

kunnen het gevoel van verbondenheid ondersteunen door studenten niet alleen het gevoel te 

geven dat het welbevinden van de student belangrijk voor hen is, maar ook door studenten het 

gevoel te geven dat ze aardig gevonden worden door de docent (Haerens et al., 2015; Ryan & 

Deci, 2020; Stroet et al., 2013). Ook kunnen docenten het gevoel van verbondenheid 

ondersteunen door studenten te laten zien dat ze hen begrijpen, tijd en middelen te besteden 

aan de student en door beschikbaar en betrouwbaar te zijn bij het bieden van steun (Stroet et 

al., 2013). Deze vormen van behoefte-ondersteunend lesgeven worden ook wel betrokkenheid 

genoemd.  

Wanneer de student zich afgewezen voelt door de docent kan de behoefte aan 

verbondenheid gefrustreerd raken (Aelterman et al., 2019). Docenten kunnen de behoefte aan 

verbondenheid van een student ondermijnen door interpersoonlijke vaardigheden onjuist in te 

zetten, zoals onvriendelijk of onverschillig zijn, afstand nemen en geen interesse tonen in de 

student, wat een negatief effect heeft op de motivatie van studenten (Aelterman, 2014). 

1.2.3 Onderwijsperceptie Docent en Student 

De perceptie die een student heeft van het onderwijs ontstaat door de 

contactmomenten met een docent (Pennings & Hollenstein, 2019). Elke student heeft een 

opvatting over de manier waarop de instructie in de lessen hen helpt of belemmert (Könings et 

al., 2014). Daarnaast hebben studenten binnen dezelfde klas verschillende hulpvragen 
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(Domen et al., 2019). Hierdoor kunnen studenten binnen dezelfde klas bij dezelfde docenten 

verschillende niveaus van ondersteuning ervaren (Haerens et al., 2015). 

Bij het implementeren van onderwijs hebben zowel de docent en student een 

belangrijke rol, omdat de opvatting over leren en lesgeven van invloed is op de manier 

waarop lesmateriaal ontworpen wordt (Trigwell et al., 1999). Leren is een 

samenwerkingsproces tussen docenten en studenten, waarbij wederzijdse 

verantwoordelijkheden gericht zijn op het realiseren van dezelfde doelen (Elen et al., 2007). 

Docenten en studenten blijken een ander beeld te kunnen hebben over de manier waarop 

onderwijs aangeboden wordt (Könings et al., 2014; Mulliner & Tucker, 2015). Zoals 

beschreven in de probleemschets hebben docenten vaak een positiever beeld over hun 

lesgeven dan studenten. Eenzelfde perceptie van docenten en studenten op onderwijs draagt 

bij aan een optimaal leerproces en betere studieresultaten (Könings et al., 2014). Inzicht 

hebben in perceptieverschillen tussen docent en student over behoefte-ondersteunend 

lesgeven is van belang omdat dit de motivatie en het welbevinden kan bevorderen die 

vervolgens de prestaties van studenten positief kunnen beïnvloeden (Könings et al., 2014). 

1.3 Huidige Studie 

In dit onderzoek wordt in kaart gebracht of er verschillen bestaan in de mate waarin 

docenten en studenten van mening zijn dat behoefte-ondersteunend lesgegeven wordt bij 

ROCMN. Omdat het bij onderwijsvernieuwingen belangrijk is om rekening te houden met de 

visie van studenten (e.g., Könings et al., 2005, 2008), vragen we zowel de studenten en 

docenten te reflecteren op de huidige mate waarin docenten behoefte-ondersteunend lesgeven. 

Daarnaast bevragen we de studenten ook over de gewenste mate van behoefte-ondersteunend 

lesgeven, omdat het onderzoek van Könings et al. (2010) laat zien dat de verwachtingen van 

studenten invloed hebben op perceptie van studenten. Op deze manier kan ROCMN een beter 
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beeld krijgen of studenten tevreden zijn met de mate van behoefte-ondersteuning die wordt 

geboden.  

De vraagstellingen in dit onderzoek zijn: “In welke mate verschillen de percepties van 

docenten en studenten over behoefte-ondersteunend lesgeven in het mbo?” en “In hoeverre 

komt de ervaring van de gegeven behoefte-ondersteuning overeen met de gewenste behoefte-

ondersteuning van de student?”   

Bij deze vragen zijn de volgende hypotheses opgesteld:  

Hypothese 1: Studenten ervaren gemiddeld een lagere mate van behoefte-ondersteuning in de 

lessen ten opzichte van de perceptie van de docenten.  

Hypothese 2: Studenten ervaren gemiddeld een lagere mate van behoefte-ondersteuning in de 

huidige situatie ten opzichte van de gewenste behoefte-ondersteuning.  

2. Methode 

2.1 Deelnemers 

2.1.1 Studenten 

De studentenpopulatie van dit onderzoek betrof eerstejaars voltijds mbo-studenten die 

bij de afdeling Assistenten in de Gezondheidszorg een opleiding volgen. Er is gekozen voor 

eerstejaarsstudenten omdat deze studenten te maken hebben met het nieuwe onderwijs, waarin 

de onderwijsvisie nadrukkelijk aanwezig is. Ongeveer 167 eerstejaars voltijd studenten van de 

afdeling Assistenten in de Gezondheidszorg werden benaderd om deel te nemen aan dit 

onderzoek. Uiteindelijk namen 136 studenten deel, waarvan 110 studenten vragen uit de 

vragenlijst hebben ingevuld (waarvan 98 volledig ingevulde vragenlijsten). In de dataset van 

de studentenvragenlijst zaten 26 cases die verwijderd zijn, omdat studenten na het openen van 

de online vragenlijst toestemming gaven om deel te nemen aan het onderzoek maar daarna 

geen vragen hebben ingevuld of aangaven niet deel te willen nemen aan het onderzoek. Van 

de 110 respondenten waren 91 respondenten een vrouw (82.7%), zeven respondenten een man 
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(6.4%) en van 12 respondenten (10.9%) is het gender onbekend (missende waarde of de optie 

wenst de respondent niet te zeggen). Zevenenzeventig respondenten zaten in de 

leeftijdscategorie 16 tot en met 28 jaar (M = 18.68, SD = 2.55) en van 33 respondenten (30%) 

is de leeftijd onbekend (missende waarde). Daarnaast volgden 21 respondenten (19.1%) de 

opleiding Apothekersassistent, 36 respondenten (32.7%) volgden de opleiding 

Doktersassistent en 41 respondenten (37.3%) volgden de opleiding Tandartsassistent. Van 12 

respondenten (10.9%) was de opleiding onbekend (missende waarde). Tot slot gaven 98 

respondenten (89.1%) aan dat zij zich in leerjaar één van de opleiding bevonden en van 12 

respondenten (10.9%) is onbekend of zij zich bevinden in het eerste leerjaar. Omdat de 

studentenvragenlijst alleen is verspreid onder studenten uit het eerste leerjaar is besloten om 

deze cases niet te verwijderen. 

2.1.2 Docenten 

De docentenpopulatie van dit onderzoek betrof docenten die lesgeven aan studenten 

van de afdeling Assistenten in de Gezondheidszorg, waaronder ook instructeurs, 

onderwijsassistenten en stagiaires. Ongeveer 77 docenten werden benaderd om deel te nemen 

aan dit onderzoek. Aan dit onderzoek namen uiteindelijk 71 docenten deel, waarvan 66 

docenten vragen uit de docentenvragenlijst hebben ingevuld (waarvan 64 volledig ingevulde 

vragenlijsten). In de dataset van de docentenvragenlijst zaten vijf cases die verwijderd zijn, 

omdat docenten na het openen van de online vragenlijst toestemming gaven om deel te nemen 

aan het onderzoek, maar daarna geen vragen hebben ingevuld. Van de 66 respondenten waren 

53 respondenten een vrouw (80.3%), acht respondenten een man (12.1%), drie respondenten 

(4.5%) gaven aan het gender niet te willen delen en van twee respondenten (3%) is de vraag 

over gender niet ingevuld (missende waarde). Daarnaast gaven 13 respondenten (19.7%) aan 

met name les te geven bij de opleiding Apothekersassistent, 20 respondenten (30.3%) met 

name bij de opleiding Doktersassistent, 19 respondenten (28.8%) met name bij de opleiding 
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Tandartsassistent, 12 respondenten (18.2%) hebben aangeven niet te willen aangeven bij 

welke opleiding voornamelijk wordt lesgegeven. Van twee respondenten (3%) is het 

onbekend (missende waarde) bij welke opleiding zij lesgeven. De docentenvragenlijst is 

alleen gedeeld met de docenten die daadwerkelijk lesgeven bij de afdeling Assistenten in de 

Gezondheidszorg, daarom is de data van de docenten die niet hebben aangeven bij welke 

opleiding zij lesgeven of waarvan dit onbekend is, niet verwijderd. Eenenvijftig respondenten 

(77.3%) hebben aangegeven als docent voor de klas te staan, 13 respondenten (19.7%) hebben 

aangegeven als onderwijsondersteuner of assistent voor de klas te staan en van twee 

respondenten (3%) is het onbekend. Tot slot hebben 16 respondenten (24.2%) aangeven 

minder dan een jaar in dienst te zijn bij de afdeling Assistenten in de Gezondheidszorg, 19 

responderen (28.8%) één tot drie jaar, negen respondenten (13.6%) drie tot vijf jaar, zeven 

respondenten (10.6%) vijf tot zeven jaar, negen respondenten (13.6%) langer dan zever jaar 

en vier respondenten (6.1%) hebben aangeven dit niet te willen zeggen.  

2.1.3 Poweranalyse 

Voorafgaand aan het onderzoek zijn poweranalyses uitgevoerd in G*Power (versie 

3.1.9.7) om de steekproefgrootte te bepalen. Er werd uitgegaan van een effectgrootte van d = 

0.50 (medium), omdat uit de literatuurbronnen blijkt dat studenten en docenten een verschil in 

perceptie kunnen ervaren over de manier waarop een les aangeboden wordt (Könings et al., 

2014; Mulliner & Tucker, 2015). Verder werd een α van .05 en een β (power) van .80 

toegepast om de kans op een Type II fout zo klein mogelijk te houden. Uit de poweranalyse 

bleek dat om een vergelijking te maken tussen docenten en studenten 102 deelnemers nodig 

waren, waarvan 51 docenten en 51 studenten (onafhankelijke t-toets, eenzijdige toetsing). Om 

de ervaring van de gegeven behoefte-ondersteuning te vergelijken met de gewenste behoefte-

ondersteuning van de student waren 34 studenten nodig (afhankelijke t-toets, tweezijdige 
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toetsing). Met een steekproef van 110 studenten en 66 docenten heeft het onderzoek 

voldoende power.  

2.2 Meetinstrumenten en Materialen 

2.2.1 Vragenlijsten  

Voor studenten en docenten is een parallelle versie ontwikkeld om behoefte-

ondersteuning te meten gebaseerd op het werk van Belmont et al. (1988) en Sierens et al. 

(2009). Om de docent- en studentversie zo goed mogelijk op elkaar aan te passen zijn zowel 

de items van de student- als de docentversie een beetje aangepast. Daarnaast is de 

studentenversie aangevuld met vragenitems om de studenten te kunnen bevragen over de 

gewenste situatie. In de kolom itemcode (zie Bijlage A en Bijlage B) geven we de 

oorspronkelijke itemcode uit Belmont et al. (1988) weer. Er is gekozen voor de korte versie 

van de schaal van Belmont et al. (1988), om het risico te verkleinen dat studenten niet mee 

willen werken aan het onderzoek (Baarda, 2021).  

De vragenlijsten meten de drie dimensies van behoefte-ondersteunend lesgeven: 

autonomie-ondersteuning (ondersteuning van autonomie), structuur (ondersteuning van 

competentie) en betrokkenheid (ondersteuning van verbondenheid). Alle vragenitems per 

dimensie werden beantwoord op een vijfpunts-Likertschaal van 1 (helemaal niet waar) tot 5 

(helemaal waar). De vragenlijsten werden online ingevuld. Alle deelnemers ontvingen 

hiervoor een link naar de juiste vragenlijst (studenten- of docentenversie). Alle negatief 

verwoorde vragenitems (Reversed items) zijn gehercodeerd na afname. 

Vragenlijst Voor Studenten. De vragenlijst voor studenten werd twee keer ingevuld 

om de huidige situatie van behoefte-ondersteuning en de gewenste situatie van behoefte-

ondersteuning die studenten graag zouden ontvangen te kunnen toetsen en bevatte per 

dimensie 8 items (zie Bijlage A). De toevoeging over de gewenste situatie is gebaseerd op het 

werk van Könings et al. (2008) over het onderzoeken van onderwijsvernieuwingen. In dit 
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onderzoek werd bijvoorbeeld de gewenste en het daadwerkelijke niveau van 

studentautonomie gemeten, naast een vergelijking tussen docenten en studenten. Het invullen 

van de vragenlijst duurde ongeveer vijf tot tien minuten, inclusief het beantwoorden van de 

demografische vragen over gender, leeftijd, opleiding en het leerjaar waarin een student zich 

bevond. 

Om de betrouwbaarheid van deze dimensies (subschalen) in de huidige en gewenste 

situatie te bepalen is de Cronbach’s Alpha berekend. Uit de betrouwbaarheidsanalyse bleek 

dat de subschalen een acceptabele betrouwbaarheid hadden. De subschaal over de huidige 

ervaring van autonomie-ondersteuning met zeven items had een Cronbach’s α van .79, na het 

verwijderen Item 7 (zie Bijlage A) omdat de Cronbach’s α hier aanzienlijk door steeg (was 

met Item 7 Cronbach’s α = .69). De subschaal over de huidige ervaring van structuur had een 

Cronbach’s α van .81 en betrokkenheid een Cronbach’s α van .85. De volledige vragenlijst 

over de huidige ervaring van behoefte-ondersteuning had met 23 items een Cronbach’s α van 

.91.  

Daarnaast bleek uit de betrouwbaarheidsanalyse dat de subschaal over de gewenste 

situatie gerelateerd aan autonomie-ondersteuning met zeven items een Cronbach’s α van .65 

had, na het verwijderen Item 7 om de vragenitems identiek te houden aan de huidige ervaring 

van autonomie-ondersteuning. De subschaal gewenste structuur had een Cronbach’s α van .87 

en gewenste betrokkenheid een Cronbach’s s α van .81. De volledige vragenlijst over de 

gewenste behoefte-ondersteuning heeft met 23 items een Cronbach’s α van .87.  

Vragenlijst voor Docenten. De vragenlijst voor de docenten is een parallelle versie 

van de studentenvragenlijst (zie Bijlage B) en bevatte per dimensie 8 items. De vragenlijst 

werd maar één keer afgenomen omdat de docenten alleen zijn bevraagd over de huidige 

situatie van behoefte-ondersteuning in de lessen. De vragen zijn zo geformuleerd dat de 

vragen specifiek van toepassingen zijn op de docent. Op deze manier kregen zowel docenten 
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en studenten dezelfde vragen aangeboden. Het invullen van de vragenlijst duurde ongeveer 4 

tot 8 minuten, inclusief het beantwoorden van de demografische vragen, waarin gevraagd 

werd naar gender, functie, onderwijservaring en opleiding waar voornamelijk les wordt 

gegeven. 

Om de betrouwbaarheid per subschaal te bepalen is de Cronbach’s Alpha berekend. 

Uit de betrouwbaarheidsanalyse bleek dat de subschaal autonomie een lage Cronbach’s α van 

.54 had. Om de betrouwbaarheid van deze schaal te verhogen zijn Items 4 en 5 verwijderd 

(zie Bijlage B), wat resulteerde in een Cronbach’s α van .64. Ook de subschaal structuur had 

een lage Cronbach’s α van .59. Om ook de betrouwbaarheid van deze schaal acceptabel te 

maken is Item 4 verwijderd, waardoor de Cronbach’s α naar .61 steeg. De subschaal 

betrokkenheid was betrouwbaar met een Cronbach’s α van .79. De volledige vragenlijst over 

de perceptie van docenten over behoefte-ondersteuning in de lessen had met 21 items een 

Cronbach’s α van .80, waaruit blijkt dat deze schaal betrouwbaar is.  

2.3 Procedure  

Voorafgaand aan het onderzoek is door de afdelingsmanager van de opleiding 

schriftelijk toestemming gegeven om het onderzoek uit te mogen voeren bij zowel docenten 

en studenten van de afdeling Assistenten in de Gezondheidszorg. Ook is het onderzoek 

goedgekeurd door de commissie Ethische Toetsing van de OU (cETO).  

Omdat alle studenten minimaal 16 jaar zijn, werden de studenten direct benaderd via 

de schoolmail met een informatiebrief over het onderzoek en met de vraag om een bijdrage te 

leveren aan het onderzoek met een link naar de online vragenlijst. De docenten ontvingen in 

Microsoft Teams de informatiebrief over dit onderzoek met een link naar de online 

vragenlijst. Ook aan hen werd gevraagd om een bijdrage te leveren aan het onderzoek. In de 

beide online vragenlijsten was voor het beantwoorden van de vragen een 

toestemmingsclausule opgenomen. Alle deelnemers gaven informed consent. 
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De dataverzameling vond plaats in de week van 28 maart 2022, middels de 

webapplicatie LimeSurvey waarbij een online enquête specifiek voor docenten en studenten 

werd afgenomen. Bij het vaststellen van deze datum werd rekening gehouden met een 

normale lesweek, waarbij afgeweken werd van lesweken en lesdagen waarin 

schoolactiviteiten, sportdagen, stagedagen en toetsweken plaatsvonden. De docenten en 

studenten van de opleiding werden in dezelfde week op meerdere dagen en momenten 

gevraagd om de vragenlijst in te vullen.  

2.4 Data-Analyse  

Met een onafhankelijke t-test werd het verschil in perceptie van behoefte-

ondersteunend lesgeven tussen docenten en studenten getoetst. In het onderzoek is de 

onafhankelijke variabele het type deelnemers (i.e., docenten en studenten) en de afhankelijke 

variabelen de perceptie van behoefte-ondersteunend onderwijs. Met een afhankelijke t-test 

werd het verschil tussen de perceptie van een student over de huidige situatie van behoefte-

ondersteuning en de gewenste situatie van behoefte-ondersteuning getoetst. De analyses 

werden uitgevoerd in het computerprogramma Statistical Package for the Social Sciences 

(IBM SPSS versie 28). De ingevoerde gegevens werden allereerst gecontroleerd op fouten, 

missende variabele en uitschieters. Daarnaast vond er een controle plaats op de assumpties 

van een (on)afhankelijke t-test. Vervolgens werden de hypotheses getoetst. Bij alle analyses 

werd een alpha van .05 aangehouden. Dit betekent dat een alpha score lager dan .05 als 

significant werd beschouwd. Ook werd de effectgrootte van het verschil tussen de twee 

groepen beschreven aan de hand van de Cohen’s d, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 

een zwak (d =.20), middelsterk (d =.50) en groot (d =.80) effect.  
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3. Resultaten 

3.1 Algemeen over Data 

Aan de hand van boxplots en staafdiagrammen kon worden vastgesteld dat uitschieters 

in het databestand van zowel studenten en docenten aanwezig waren. De analyses werden 

daarom uitgevoerd met en zonder uitschieters om de resultaten met elkaar te kunnen 

vergelijken. Daaruit bleek dat de verschillen in de analyses niet groot waren en de tendensen 

hetzelfde. Om deze reden werden de uitschieters niet verwijderd in de gepresenteerde analyse. 

Vervolgens werd de assumptie van normaliteit gecontroleerd met de Shapiro-Wilk test 

voordat de t-testen werden uitgevoerd (zie Tabel 1). Uit deze resultaten bleek dat de vier 

subschalen van de studentperceptie in de huidige situatie van behoefte-ondersteuning, de 

subschalen structuur en betrokkenheid in de gewenste situatie van behoefte-ondersteuning en 

docentsubschaal van autonomie-ondersteuning niet voldeden aan de assumptie van 

normaliteit. 

 

Tabel 1 

Overzicht van de Assumptie van Normaliteit Subschalen van Docenten en Studenten 

 Shapiro-Wilk 

 df D p 

Autonomie-ondersteuning (docentperceptie) 65 .95 .012 

Structuur (docentperceptie) 64 .98 .453 

Betrokkenheid (docentperceptie) 64 .98 .382 

Totaal behoefte-ondersteuning (docentperceptie) 64 .98 .295 

Autonomie-ondersteuning (studentperceptie) 110 .96 .001 

Structuur (studentperceptie) 104 .94 < .001 

Betrokkenheid (studentperceptie) 
103 .96 .006 

Totaal behoefte-ondersteuning (studentperceptie) 103 .97 .019 

Autonomie-ondersteuning (gewenste situatie student) 101 .98 .154 
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3.2 Vergelijking Perceptie Behoefte-Ondersteuning Tussen Docenten en Studenten 

Niet alle schalen voldeden aan de assumptie van normaliteit om Hypothese 1 – of er 

een verschil in perceptie is tussen docenten en studenten van de mate van behoefte-

ondersteuning in de lessen – te toetsen. Daarom is een onafhankelijke t-test met de bias 

corrected accelerated bootstrapping (BCa) uitgevoerd. Hierbij is ook via bootstrapping een 

betrouwbaarheidsinterval aangevraagd van de standaardfout van het verschil tussen 

gemiddelden. De BCa is een robuustere statistische test die ervoor zorgt dat statistische 

waarden betrouwbaar zijn en accurate resultaten opleveren op het moment dat er twijfel is 

over de assumptie van normaliteit (Field, 2018). Bij de bootstrapping wordt een groot aantal 

alternatieve steekproeven getrokken aan de hand van meervoudige replicatie, waarbij de 

waarde nul binnen het betrouwbaarheidsinterval aangeeft dat er geen sprake is van een 

verschil, een min teken voor een waarde dat er een negatief verschil is en resultaten zonder 

minteken een positief verschil is (Field, 2018). Dit betekent dat wanneer de waarde nul niet 

binnen het betrouwbaarheidsinterval valt, er sprake is van een significant effect. De resultaten 

van de steekproefgrootte, gemiddelde, standaarddeviatie, gemiddelde verschil, standaardfout 

en betrouwbaarheidsinterval van de perceptie van studenten en docenten wordt weergeven in 

Tabel 2.  

 

Tabel 2 

Overzicht Steekproefgrootte, Gemiddelde, Standaarddeviatie, Gemiddelde Verschil, 

Standaardfout en Betrouwbaarheidsinterval van de Perceptie van Studenten en Docenten 

Structuur (gewenste situatie student) 99 .91 < .001 

Betrokkenheid (gewenste situatie student) 98 .97 .039 

Totaal behoefte-ondersteuning (gewenste situatie student) 98 .99 .822 
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 Docent 

Perceptie 

Student 

Perceptie 

Bootstrap 

 
N M SD N M SD 

M 

Verschil 
SE BCa 95% 

Autonomie-ondersteuning 
64 3.69 0.32 103 3.40 0.58 0.29 0.07 [0.14; 0.45] 

Structuur 
64 3.86 0.39 103 3.38 0.59 0.49 0.08 [0.34; 0.63] 

Betrokkenheid 
64 4.14 0.40 103 3.53 0.59 0.61 0.08 [0.48; 0.78] 

Vragenlijst Compleet 
64 3.92 0.30 103 3.44 0.51 0.48 0.06 [0.36; 0.61] 

 

Uit de resultaten van de onafhankelijke t-test bleek conform Hypothese 1 dat de 

gemiddelde perceptie van autonomie-ondersteuning van de docenten ten opzichte van de 

studenten significant hoger is, t(165) = 4.21, p < .001. Het gemiddelde op basis van de 

bootstrapping laat ook een significant positief hoger verschil zien tussen docenten en 

studenten (d = 0.59; gemiddeld effect). Daarnaast blijkt uit de resultaten van de bootstrapping 

dat docenten gemiddeld een significant hogere perceptie hebben van de ondersteuning van 

structuur ten opzichte van de ervaring van studenten. Dit verschil bleek volgens de t-test 

eveneens significant t(165) = 6.38, p < .001. Er is sprake van een groot effect (d = 0.92). 

Verder laten docenten in vergelijking met de student een significant hogere gemiddelde score 

zien als het gaat om de perceptie van de ondersteuning van betrokkenheid, t(163) = 7.88, p < 

.001. Het gemiddelde op basis van de bootstrapping blijkt ook hier significant positief hoger. 

Het effect is groot (d = 1.15). Tot slot blijkt dat de gemiddelde perceptie van docenten over 

het ondersteunen van de drie psychologische basisbehoeften significant hoger is dan de 

perceptie van studenten, t(164) = 7.65, p < .001. De bootstrapping laat ook een significant 

positief hoger gemiddelde zien. Dit effect bleek groot (d = 1.08). Op basis van deze resultaten 

blijkt dat studenten een lagere mate van behoefte-ondersteuning ervaren in de lessen ten 

opzichte van de perceptie van docenten.   
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3.3 Vergelijking Huidige en Gewenste Behoefte-Ondersteuning   

Om Hypothese 2 – of studenten gemiddeld een lagere mate van behoefte-

ondersteuning ervaren in de huidige situatie ten opzichte van de gewenste behoefte-

ondersteuning – te toetsen, is een gepaarde t-toets met de BCa uitgevoerd, omdat ook hier niet 

alle subschalen voldeden aan de assumptie van normaliteit. Het overzicht van de 

steekproefgrootte, gemiddelde, standaarddeviatie, gemiddelde verschil, standaardfout en 

betrouwbaarheidsinterval van subschalen behorende bij de vergelijking van de huidige en 

gewenste behoefte-ondersteuning wordt weergeven in Tabel 3.   

 

Tabel 3 

Overzicht Steekproefgrootte, Gemiddelde, Standaarddeviatie, Gemiddelde Verschil, 

Standaardfout en Betrouwbaarheidsinterval van de Huidige Situatie en Gewenste Situatie van 

de Studenten 

 Huidige  

Situatie 

Gewenste 

Situatie 

Bootstrap 

 
N M SD N M SD 

M 

Verschil 
SE BCa 95% 

Autonomie-ondersteuning 
101 3.39 0.58 101 3.66 0.50 -0.27 0.08 [-0.44; -0.09] 

Structuur 
99 3.37 0.60 99 3.85 0.57 -0.48 0.07 [-0.65; -0.35] 

Betrokkenheid 
98 3.52 0.59 98 3.88 0.53 -0.36 0.07 [-0.49; -0.24] 

Vragenlijst Compleet 
98 3.42 0.52 98 3.80 0.42 -0.38 0.06 [-0.50; -0.27] 

 

Uit de resultaten van de gepaarde t-toets bleek conform Hypothese 2 dat de 

gemiddelde perceptie van autonomie-ondersteuning van de huidige situatie ten opzichte van 

de gewenste situatie significant lager, t(100) = -3.25, p = .002. Ook de bootstrapping laat zien 

dat studenten significant een lagere mate van behoefte-ondersteuning ervaren als het gaat om 

de autonomie-ondersteuning in de huidige situatie ten opzichte van de gewenste situatie. Er is 
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sprake van een zwak effect (d = -0.32). Ook in de huidige situatie ervaren de studenten 

gemiddeld een significant lagere mate van structuurondersteuning in vergelijking met de 

gewenste situatie t(98) = -6.91, p < .001. Dit blijkt ook uit de resultaten van de bootstrapping. 

Het effect is gemiddeld (d = -0.70). Daarnaast blijkt dat de student gemiddeld een significant 

lagere ervaring van de ondersteuning van betrokkenheid ervaart in de huidige situatie ten 

opzichte van de gewenste situatie t(97) = -5.30, p < .001. Dit negatief significant verschil 

blijkt ook uit de resultaten van de bootstrapping. Hierbij is sprake van een gemiddeld effect (d 

= -0.54). Tot slot blijkt uit de resultaten van de bootstrapping dat de perceptie van studenten 

over het ondersteunen van de drie psychologische basisbehoeften in de huidige situatie 

significant lager is ten opzichte van de van de gewenste situatie. Dit verschil bleek volgens de 

t-test ook significant t(97) = -6.10, p < .001. Dit effect was gemiddeld (d = -0.62). Op basis 

van deze resultaten blijkt dat studenten graag meer behoefte-ondersteuning willen krijgen in 

de lessen ten opzichte van de huidige situatie. 

4. Discussie 

ROCMN is bezig met onderwijsvernieuwing waarbij behoefte-ondersteunend lesgeven 

een prominentere rol krijgt. Het doel van het onderzoek was daarom om in kaart te brengen of 

er verschillen bestaan in de mate waarin docenten en studenten van mening zijn dat behoefte-

ondersteunend wordt lesgegeven. Daarnaast is ook gekeken naar de mate waarin studenten 

tevreden zijn met de behoefte-ondersteuning die wordt geboden.  

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat studentpercepties soms afwijken van het beeld 

dat docenten hebben over dezelfde situatie (Mulliner & Tucker, 2015) en dat docenten een 

positiever beeld hebben van hun lesgeven dan studenten ervaren (Könings et al., 2014). De 

resultaten van dit onderzoek ondersteunen de literatuur. Conform Hypothese 1 en voorgaand 

onderzoek blijken studenten een gemiddeld lagere perceptie te hebben van de behoefte-

ondersteuning tijdens de lessen ten opzichte van de docenten. Het verschil in perceptie kan 
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verklaard worden doordat zowel docenten en studenten vanuit een eigen perspectief en belang 

kijken naar leren. Docenten bepalen op basis van een eigen perceptie op leren en de factoren 

die volgens de docenten bijdragen aan een leersituatie, hoe een lessituatie eruit komt te zien 

(Ertmer & Newby, 2013). De perceptie van studenten wordt daarentegen beïnvloed door een 

eigen opvatting over leren, de inhoud van taken en hoe een leeromgeving eruit moet zien 

(Elen & Lowyck, 1999). Könings et al. (2010) merkten in hun onderzoek op dat studenten 

nauwelijks betrokken zijn bij de ontwikkeling van de lessen die specifiek voor hen zijn 

bedoeld, omdat dit niet gebruikelijk is. Daarom is het zinvol om studenten bij 

onderwijsontwerpprocessen te betrekken, omdat dit bijdraagt aan het reduceren van 

perceptieverschillen tussen studenten en docenten (Könings et al., 2010).  

In dit onderzoek is daarnaast onderzocht in hoeverre de gewenste behoefte-

ondersteuning en daadwerkelijk ervaren behoefte-ondersteuning overeenkwamen. Conform 

Hypothese 2 gaven studenten aan graag meer behoefte-ondersteuning in de lessen te willen 

krijgen dan ze daadwerkelijk ervaren. Deze resultaten worden mogelijk verklaard doordat 

docenten moeite hebben om de controle los te laten in de lessen (I. Budding, persoonlijke 

communicatie, 13 december 2021) en het in de praktijk lastig blijkt te zijn om coachende 

vaardigheden goed vorm te geven (Assen, 2018). De bevindingen in dit onderzoek komen 

overeen met het onderzoek van Könings et al. (2010) waarin bleek dat de verwachtingen van 

studenten invloed hebben op de latere perceptie van studenten. Dat onderzoek laat namelijk 

zien dat wanneer studenten een negatieve verwachting hebben van een leeromgeving, zij later 

daadwerkelijk ontevreden zijn over een leeromgeving. Verondersteld kan worden dat wanneer 

studenten dus een lagere mate van behoefte-ondersteuning ervaren, zij graag meer behoefte-

ondersteuning willen krijgen in de lessen.  

Aan de resultaten valt op dat het patroon voor de drie dimensies van behoefte-

ondersteunend lesgeven gelijk was voor de drie dimensies. De studenten gaven aan op alle 
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dimensies in de huidige situatie een lagere mate van behoefte-ondersteuning te ervaren en 

daarnaast in de gewenste situatie op alle dimensies een hogere mate van behoefte-

ondersteuning te willen krijgen. Een mogelijke verklaring hiervoor kan gevonden worden in 

het onderzoek van Leenknecht et al. (2017) waarin gesuggereerd wordt dat de mate waarin 

een docent de autonomie-ondersteuning biedt, structuur biedt en betrokkenheid toont naar 

studenten met elkaar samenhangen. Dit betekent dat als een student op één van de dimensies 

een lagere mate van ondersteuning ervaart, dit effect heeft op de andere dimensies van 

behoefte-ondersteuning. Dit suggereert dat de drie dimensies van behoefte-ondersteuning 

evenredig aan bod dienen te komen.  

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek en de overeenkomsten met de literatuur 

zou je kunnen veronderstellen dat er een verschil in perceptie is tussen docenten en studenten 

over behoefte-ondersteunend lesgeven in het mbo. De effectgrootte van de effecten waren 

gemiddeld of groot, wat ook suggereert dat de effecten praktisch relevant zijn.  

4.1 Beperkingen van het Onderzoek en Toekomstig Onderzoek 

 Het gebruikte onderzoeksinstrument (de vragenlijsten) in dit onderzoek kan worden 

geoptimaliseerd. De vragenlijsten zijn gestandaardiseerd en in eerder onderzoek gebruikt 

(Sierens et al., 2009; Soenens et al., 2012). Echter blijkt de betrouwbaarheid van de 

gehanteerde vragenlijsten op een aantal schalen acceptabel, maar niet hoog. Ook zijn negatief 

geformuleerde vragen opgenomen in de vragenlijsten die een potentieel risico op verkeerde 

interpretatie kunnen opleveren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat vragen positiever worden 

beantwoord op het moment dat deze negatief zijn geformuleerd (Kamoen et al., 2011; 

Holleman, 1999; Rugg, 1941). Dit kan de uitkomst van het onderzoek beïnvloed hebben. 

Daarom is het aan te bevelen om bij vervolgonderzoek kritisch te kijken naar de vragenitems, 

vragen toe te voegen en daarnaast de negatief geformuleerde vragen te vermijden of anders te 

formuleren om de betrouwbaarheid van de vragenlijsten te verbeteren.  
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 Bovendien is onduidelijk in hoeverre de resultaten gegeneraliseerd kunnen worden 

naar andere doelgroepen. In dit onderzoek was ruim 80% van de respondenten een vrouw 

(zowel docenten als studenten). Daarnaast heeft het onderzoek plaatsgevonden bij een 

specifieke afdeling in het mbo. De vraag is daarom in welke mate deze resultaten naar een 

bredere context gegeneraliseerd kunnen worden (Creswell, 2012). Vervolgonderzoek bij 

andere doelgroepen is daarom wenselijk.  

Dit onderzoek geeft een algemeen beeld van de perceptie van studenten en docenten 

omtrent de mate van behoefte-ondersteuning die in de lessen geboden wordt. Er is in dit 

onderzoek niet gekeken naar de individuele docent en naar factoren die kunnen bijdragen aan 

de perceptie van studenten. Voor vervolgonderzoek is het zinvol om na te gaan welke 

specifieke factoren bijdragen aan een verschil in perceptie tussen docenten en studenten. 

Iedere ervaring die een student opdoet in de lessen draagt namelijk bij aan een mogelijke 

versterking of vermindering van de basisbehoeften (Bureau et al., 2022; Howard et al., 2021). 

 Onderzoek toont aan dat de ervaring die studenten op doen in plaats van de 

daadwerkelijke ondersteuning door docenten van invloed is op de motivatie van studenten 

(Furrer & Skinner, 2003).  Daarnaast blijk in het onderzoek van Van den Berghe et al. (2015) 

dat studentpercepties niet volledig gebaseerd zijn op docentgedrag. Het onderzoek laat 

namelijk zien dat de meeste variantie in studentperceptie op studentniveau ligt en niet op 

docent- of klasniveau. 

De mate waarin situationele en contextuele klasfactoren bijdragen aan de ervaring van 

studenten over het onderwijs is nog beperkt onderzocht (Bell et al., 2012; Gaertner & 

Brunner, 2018). Het onderzoek van Fauth et al (2021) laat namelijk zien dat de 

kwaliteitsbeoordelingen van het onderwijs voor dezelfde leraar in verschillende klassen 

kunnen worden beïnvloed door verschillende kenmerken zoals het onderwerp, het niveau, de 

kenmerken van de student en curriculum.  
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Omdat we de perceptie van studenten niet rechtstreeks kunnen veranderen, is het 

zinvol om te onderzoeken hoe deze percepties ontstaan en in welke mate verschillende 

kenmerken van invloed zijn op de perceptie die studenten hebben van individuele docenten.  

4.2 Wetenschappelijke Relevantie. 

Een meerwaarde van dit onderzoek is dat de drie dimensies van behoefte-

ondersteunend onderwijs zijn onderzocht, waarbij een vergelijking is gemaakt tussen de 

perceptie van docenten en studenten. De afgelopen jaren hebben verschillende onderzoeken 

zich beperkt tot één (Reeve, 2013; Stroet et al., 2015) of twee dimensies van behoefte-

ondersteunend onderwijs (Aelterman et al., 2019; Hospel & Galand, 2016). Daarnaast zijn de 

meeste onderzoeken die hebben plaatsgevonden beoordeeld vanuit de beleving van de student 

(Domen et al., 2019). Er wordt in onderzoeken minder aandacht besteed aan de perceptie van 

zowel de docent en student. Het onderzoek van Könings et al. (2008) toont aan dat 

studentpercepties van een leeromgeving zeer relevant zijn, omdat dit het studiegedrag van 

studenten bepalen en daarmee hun prestaties. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de 

percepties tussen docenten en studenten verschillen. Het is daarom ook belangrijk te kijken 

naar de perceptie van zowel docenten en studenten in een leeromgeving. Tot slot is het 

onderzoeken van afzonderlijke dimensies bij specifieke deelnemers (dus alleen de docent of 

student) slechts een vereenvoudiging van de werkelijkheid.  

4.3 Maatschappelijke Relevantie 

Studenten in het mbo worden voorbereid op de arbeidsmarkt (ROCMN, 2019). Echter 

blijken de mbo-studenten wereldwijd motivatieproblemen te ervaren bij het afronden van een 

opleiding (Nielsen &Tanggaard, 2015; White & Laczik, 2016). Deze motivatieproblemen 

kunnen van invloed zijn op de loopbaankansen van studenten (White & Laczik, 2016). 

Docenten hebben een cruciale rol in het motiveren en betrekken van studenten binnen de 

lessen om het schoolsucces van studenten te bevorderen. Dit wordt met name ondersteund 
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door de overvloed aan onderzoeken gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie van Deci en 

Ryan (1985, 2000; Ryan & Deci, 2017, 2020), waaruit blijkt dat docenten de motivatie van 

hun studenten kunnen bevorderen door hun psychologische basisbehoeften te ondersteunen 

(Aelterman et al., 2019; Haerens et al., 2015; Stroet et al., 2013, 2015).  

Het onderwijs-leerproces is een samenwerkingsproces tussen docenten en studenten, 

waarbij congruentie over de manier waarop een leeromgeving wordt geïnterpreteerd door 

docenten en studenten van belang is (Könings et al., 2013). Het ontwerpen van effectieve 

leeromgevingen die het schoolsucces van studenten bevordert, vereist dan ook om congruente 

percepties tussen docenten en studenten (Könings et al., 2013). 

Docenten kunnen effectief getraind worden in behoefte-ondersteunend lesgeven. Het 

onderzoek van Aelterman et al. (2014) laat namelijk zien dat docenten getraind kunnen 

worden in het bieden van autonomie-ondersteuning en structuur. De resultaten laten zien dat 

studenten aangeven dat docenten succesvol waren in het vergroten van autonomie-

ondersteuning. Daarnaast rapporteerden docenten een positieve verandering op het gebied van 

structuur. Bevindingen in de meta-analyse van Su en Reeve (2010) laten ook zien dat 

docenten getraind kunnen worden in het bieden van autonomie-ondersteuning in de lessen.  

4.4 Praktische Implicaties  

Dit onderzoek bevestigt het belang van behoefte-ondersteunend onderwijs in het mbo 

en het belang van het bestuderen van zowel de docentpercepties en studentpercepties. De 

resultaten in dit onderzoek tonen aan dat een betere doorgronding van de perceptie van 

studenten en docenten van behoefte-ondersteuning die ervaren wordt in de lessen nodig is. De 

resultaten in dit onderzoek laten zien dat de studentpercepties zowel in vergelijking met de 

docentpercepties en de gewenste situatie op alle dimensies lager scoren. Deze uitkomsten 

suggereren dat docenten moeite hebben om autonomie-ondersteuning, stuctuur en 

betrokkenheid te bieden die aansluiten bij de gewenste behoefte-ondersteuning van de 
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studenten. Het advies is om studenten meer te betrekken bij onderwijsontwerpprocessen om 

op deze manier beter rekening te kunnen houden met verschillende percepties van studenten 

en docenten (Könings et al., 2010). Studenten hebben namelijk veel ervaring met het volgen 

van lessen bij verschillende docenten en hebben hierdoor opvattingen kunnen ontwikkelen die 

bijdragen aan of een belemmering vormen voor het verbeteren van leeromgevingen (Elen en 

Lowyck 1999). Een wederkerige relatie tussen studenten en docenten waarin een uitwisseling 

plaatsvindt van ideeën over leren en percepties van leeromgevingen kan leiden tot meer 

congruentie en de ontwikkeling van effectieve leeromgevingen (Könings et al., 2010).  

4.5 Conclusie 

In dit onderzoek is aangetoond dat er een verschil in perceptie is tussen docenten en 

studenten als het gaat om behoefte-ondersteunend onderwijs in het mbo. De resultaten in dit 

onderzoek laten zien dat studenten een lagere mate van behoefte-ondersteuning ervaren dan 

dat docenten aangeven te bieden. Ook laten de resultaten zien dat studenten graag meer 

behoefte-ondersteuning willen krijgen in de lessen. Geadviseerd wordt daarom om: studenten 

meer te betrekken bij onderwijsontwerpprocessen om op deze manier beter rekening te 

kunnen houden met verschillende percepties van studenten en docenten, docenten te trainen in 

behoefte-ondersteunend lesgeven en daarnaast om verder onderzoek te doen naar de factoren 

die bijdragen aan de perceptieverschillen als het gaat om behoefte-ondersteunend onderwijs.  
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Bijlage A 

 Studentenvragenlijst 

 

In deze bijlage wordt de studentenvragenlijst weergegeven. De vragenlijst over behoefte- 

ondersteuning voor studenten is gebaseerd op de verkorte Nederlandse versie van de Teacher 

as a Social Context Questionnaire (Belmont et al., 1988; Sierens et al., 2009). In de kolom 

itemcode wordt de oorspronkelijke itemcode uit Belmont et al. (1988) genoemd.  

 

Behoefte-Ondersteuning in de Les (Perceptie werkelijke situatie) 

Geef voor elke stelling aan of jij het ermee eens bent wanneer je kijkt naar alle docenten van 

jouw opleiding door een cijfer te geven op een schaal tussen 1 (helemaal niet waar) tot 5 

(helemaal waar) achter elke stelling. 

 

1 = Helemaal niet waar 

2 = Niet waar 

3 = Een beetje waar 

4 = Waar 

5 = Helemaal waar 

Autonomie-ondersteuning      Itemcode 

1. Mijn docenten geven me veel keuze over hoe ik mijn 

schoolwerk aanpak. 

1 2 3 4 5 ASYTP01 

2. Mijn docenten luisteren naar mijn ideeën over het 

schoolwerk. 

1 2 3 4 5 ASTYP51 

3.* Het is alsof mijn docenten altijd zeggen wat ik moet 

doen. 

1 2 3 4 5 ASYTN02 

4.* Mijn docenten geven mij niet veel keuze over hoe ik 

mijn schoolwerk aanpak. 

1 2 3 4 5 ASYTN31 
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5.* Mijn docenten luisteren niet naar mijn mening. 1 2 3 4 5 ASYTN51 

6. Mijn docenten leggen uit waarom we bepaalde dingen 

op school leren. 

1 2 3 4 5 ASYTP37/ 

ASYTN35 

7.* Mijn docenten proberen alles wat ik doe te 

controleren. 

1 2 3 4 5 ASYTN01 

8. Mijn docenten moedigen mij aan om na te denken hoe 

het schoolwerk nuttig voor mij kan zijn.  

1 2 3 4 5 ASYTP39 

 

Structuur (= Competentie ondersteuning)      Itemcode 

1. Mijn docenten maken duidelijk wat ze van mij 

verwachten in de les. 

1 2 3 4 5 ASSTP01 

2. Als ik iets niet begrijp, proberen mijn docenten het op 

een andere manier uit te leggen.  

1 2 3 4 5 ASSTP0B/ 

ATSSP74 

3. Als mijn docenten zeggen dat ze iets gaan doen, weet 

ik dat ze dit ook echt gaan doen. 

1 2 3 4 5 ASSTP51 

4.* Ik weet niet altijd wat docenten van mij verwachten op 

school. 

1 2 3 4 5 ASSTN37 

5.* Mijn docenten veranderen voortdurend hun manier 

van doen tegenover ons. 

1 2 3 4 5 ASSTN54 

6. Mijn docenten laten zien hoe ik problemen zelf kan 

oplossen. 

1 2 3 4 5 ASSTP0A 

7. Mijn docenten controleren of we er klaar voor zijn 

voordat ze aan een nieuw onderwerp beginnen. 

1 2 3 4 5 ASSTP39 

8. Mijn docenten zorgen ervoor dat we iets begrijpen 

voordat ze verder gaan met de les. 

1 2 3 4 5 ASSTP37 

 

Betrokkenheid (= Ondersteuning van verbondenheid)      Itemcode 

1. Ik kan erop rekenen dat mijn docenten voor mij klaar 

staan. 

1 2 3 4 5 ASITP55 

2. Mijn docenten vinden mij aardig. 1 2 3 4 5 ASITP53 

3. Mijn docenten besteden veel tijd aan mij. 1 2 3 4 5 ASITP51 

4. Mijn docenten geven echt om mij. 1 2 3 4 5 ASITP54 
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5. Mijn docenten kennen me goed. 1 2 3 4 5 ASITP57 

6.* Mijn docenten begrijpen me gewoon niet.  1 2 3 4 5 ASITN53 

7. Mijn docenten praten met me.  1 2 3 4 5 ASITP52 

8.* Ik kan niet op mijn docenten rekenen als ik hen nodig 

heb.  

1 2 3 4 5 ASITN57 

 

Gewenste situatie 

Zojuist heb je aangegeven hoe jij de lessen ervaart. Bij de vragen willen wij vragen of jij de 

volgende gedragingen docenten belangrijk vindt. Geef voor elke stelling aan of jij het ermee 

eens bent wanneer je kijkt naar alle docenten van jouw opleiding door een cijfer te geven op 

een schaal tussen 1 (helemaal niet waar) tot 5 (helemaal waar) achter elke stelling. 

 

1 = Helemaal niet waar 

2 = Niet waar 

3 = Een beetje waar 

4 = Waar 

5 = Helemaal waar 

Autonomie-ondersteuning      Itemcode 

1. Ik vind het fijn als docenten mij veel keuze geven over 

hoe ik mijn schoolwerk aanpak. 

1 2 3 4 5 ASYTP01 

2. Ik vind het fijn als docenten luisteren naar mijn ideeën 

over het schoolwerk. 

1 2 3 4 5 ASTYP51 

3. Ik vind het vervelend als docenten altijd zeggen wat ik 

moet doen. 

1 2 3 4 5 ASYTN02 

4. Ik vind het vervelend als docenten mij niet veel keuze 

geven over hoe ik mijn schoolwerk aanpak. 

1 2 3 4 5 ASYTN31 

5. Ik vind het vervelend als docenten niet naar mijn 

mening luisteren. 

1 2 3 4 5 ASYTN51 
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6. Ik vind het fijn als docenten uitleggen waarom we 

bepaalde dingen op school leren. 

1 2 3 4 5 ASYTP37/ 

ASYTN35 

7. Ik vind het vervelend als docenten proberen om alles 

wat ik doe te controleren. 

1 2 3 4 5 ASYTN01 

8. Ik vind het fijn als docenten mij aanmoedigen om na te 

denken hoe het schoolwerk nuttig voor mij kan zijn.  

1 2 3 4 5 ASYTP39 

 

Structuur (= Competentie ondersteuning)      Itemcode 

1. Ik vind het fijn als docenten duidelijk maken wat ze 

van mij verwachten in de les. 

1 2 3 4 5 ASSTP01 

2. Ik vind het fijn als docenten iets op een andere manier 

proberen uit te leggen als ik iets niet begrijp.  

1 2 3 4 5 ASSTP0B/ 

ATSSP74 

3. Ik vind het fijn dat als mijn docenten zeggen dat ze iets 

gaan, dat ze dit ook doen.  

1 2 3 4 5 ASSTP51 

4. Ik vind het vervelend als ik niet weet wat docenten van 

mij verwachten op school. 

1 2 3 4 5 ASSTN37 

5. Ik vind het vervelend als docenten voortdurend hun 

manier van doen tegenover ons veranderen. 

1 2 3 4 5 ASSTN54 

6. Ik vind het fijn als docenten laten zien hoe ik 

problemen zelf kan oplossen. 

1 2 3 4 5 ASSTP0A 

7. Ik vind het fijn als docenten controleren of we er klaar 

voor zijn voordat ze aan een nieuw onderwerp 

beginnen. 

1 2 3 4 5 ASSTP39 

8. Ik vind het fijn als docenten ervoor zorgen dat we iets 

begrijpen voordat ze verder gaan met de les. 

1 2 3 4 5 ASSTP37 

 

Betrokkenheid (= Ondersteuning van verbondenheid)      Itemcode 

1. Ik vind het fijn als docenten voor mij klaar staan. 1 2 3 4 5 ASITP55 

2. Ik vind het fijn als docenten mij aardig vinden. 1 2 3 4 5 ASITP53 

3. Ik vind het fijn als docenten veel tijd aan mij besteden. 1 2 3 4 5 ASITP51 

4. Ik vind het fijn als docenten echt om mij geven. 1 2 3 4 5 ASITP54 

5. Ik vind het fijn als docenten mij goed kennen. 1 2 3 4 5 ASITP57 



BEHOEFTE-ONDERSTEUNEND ONDERWIJS IN HET MBO 44 

6. Ik vind het vervelend als docenten mij niet begrijpen.  1 2 3 4 5 ASITN53 

7. Ik vind het fijn als docenten met mij praten.  1 2 3 4 5 ASITP52 

8. Ik vind het vervelend als ik niet op docenten kan rekenen 

als ik hen nodig heb.  

1 2 3 4 5 ASITN57 

 

Achtergrondvragen 

Ik ben een … 

0 Vrouw 

0 Man 

0 Anders/ wil ik niet zeggen 

Welke opleiding volg je: 

0 Apothekersassistent 

0 Doktersassistent 

0 Tandartsassistent 

0 Anders/ wil ik niet zeggen 

Wat is je leeftijd? (Je kunt deze vraag overslaan als je dit niet wilt beantwoorden.) 

….. 

Zit je in het eerste leerjaar van de opleiding?  

0 Ja 

0 Nee 
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Bijlage B  

Docentenvragenlijst 

 

Geef voor elke stelling aan in welke mate dit van toepassing is voor de manier waarop jij over 

het algemeen lesgeeft door een cijfer te geven op een schaal van 1 (helemaal niet waar) tot 5 

(helemaal waar).  

 

1 = Helemaal niet waar 

2 = Niet waar 

3 = Een beetje waar 

4 = Waar 

5 = Helemaal waar 

Autonomie-ondersteuning      Itemcode 

1. Ik probeer studenten veel keuzes te geven over hoe zij 

hun schoolwerk kunnen aanpakken.  

1 2 3 4 5 ATYSP31 

2. Ik luister naar de ideeën van mijn studenten over het 

schoolwerk. 

1 2 3 4 5 ATYSP33 

3.* Ik merk dat ik studenten vaak precies zeg hoe ze hun 

schoolwerk moeten doen.  

1 2 3 4 5 ATYSN37 

4.* Het is beter dat ik studenten niet te veel keuze geef 

over hoe zij hun schoolwerk aanpakken.  

1 2 3 4 5 ATYSN51 

5.* Ik kan het me niet veroorloven om naar de mening 

van mijn studenten te luisteren 

1 2 3 4 5 ATYSN32 

6. Ik leg de studenten uit waarom ze bepaalde dingen 

leren op school. 

1 2 3 4 5 ATYSP71 

7.* Ik moet steeds controleren of studenten doen wat ik 

zeg.  

1 2 3 4 5 ATYSN36 

8. Ik moedigen studenten aan om na te denken hoe het 

schoolwerk nuttig voor hen kan zijn. 

1 2 3 4 5 ATYSP72 



BEHOEFTE-ONDERSTEUNEND ONDERWIJS IN HET MBO 46 

 

Structuur (= Competentie ondersteuning)      Itemcode 

1. Ik probeer studenten uit te leggen wat ik van ze 

verwacht in de les. 

1 2 3 4 5 ATSSP73 

2. Als mijn studenten iets niet begrijpen, probeer ik het 

op een andere manier uit te leggen.  

1 2 3 4 5 ATSSP74 

3. Als ik mijn studenten zeg dat ik iets ga doen, doe ik 

het ook echt.  

1 2 3 4 5 ASSTP51 

4.* Ik leg niet altijd uit wat ik van studenten verwacht op 

school. 

1 2 3 4 5 ATSSN51 

5.* Ik vind het lastig om consequent te zijn naar studenten 

toe. 

1 2 3 4 5 ATSSN32 

6. Ik laat studenten zien hoe ze problemen zelf kunnen 

oplossen. 

1 2 3 4 5 ATSSP76 

7. Ik controleer of studenten klaar zijn voordat ik aan een 

nieuw onderwerp begin. 

1 2 3 4 5 ASSTP39 

8. Ik ga pas verder met de les als ik zeker weet dat 

studenten het begrijpen.  

1 2 3 4 5 ASSTP37 

 

Betrokkenheid (= Ondersteuning van verbondenheid)      Itemcode 

1. Ik sta klaar voor mijn studenten 1 2 3 4 5 ATISP54 

2. Ik mag mijn studenten graag.  1 2 3 4 5 ATISP34 

3. Ik besteed veel tijd aan mijn studenten. 1 2 3 4 5 ATISP51 

4. Ik geef echt om mijn studenten. 1 2 3 4 5 ASITP54 

5. Ik ken mijn studenten goed. 1 2 3 4 5 ATISP51 

6.* Ik begrijp mijn studenten niet goed. 1 2 3 4 5 ATISN51 

7. Ik praat met mijn studenten. 1 2 3 4 5 ATISP53 

8.* Soms heb ik het gevoel dat ik er niet voor mijn 

studenten ben als zij mij nodig hebben. 

1 2 3 4 5 ATISN52 
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Achtergrondvragen 

Ik ben een … 

0 Vrouw 

0 Man 

0 Anders/ wil ik niet zeggen 

Bij welke opleiding geef je voornamelijk les?  

0 Apothekersassistent 

0 Doktersassistent 

0 Tandartsassistent 

0 Wil ik niet zeggen 

Ik werk op ROCMN als.. 

0 Docent 

0 Onderwijsondersteuner 

0 Assistent 

Hoe lang staat u al voor de klas bij ROCMN? 

0 Minder dan een jaar 

0 1 tot 3 jaar 

0 3 tot 5 jaar 

0 5 tot 7 jaar 

0 Langer dan 7 jaar  

0 Wil ik niet zeggen 

 

 

 

 

 

.  

 


