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De mediërende rol van taakswitching, cognitieve belasting en begeleiding op de samenhang
tussen stress en intrinsieke motivatie bij zij-instromers in het basis- en voortgezet onderwijs.
Samenvatting

Het lerarentekort in Nederland is groot en de overheid zet in op het enthousiasmeren van zijinstromers. Voor deze doelgroep betekent een carrièreswitch naar het onderwijs dat zij moeten
studeren, zich een nieuwe werkomgeving eigen moeten maken en daarnaast hun dagelijkse
verantwoordelijkheden behouden. Dit levert een hoge werkdruk en stress op die kan leiden tot het
verlaten van het onderwijs. Uit onderzoek blijkt echter dat zij-instromers een zeer sterke intrinsieke
motivatie voelen voor hun carrièreswitch die deze stress in balans houdt. Dit onderzoek richt zich op
de mediërende rol van taakswitching, cognitieve belasting en begeleiding op de samenhang tussen
stress en intrinsieke motivatie. Met behulp van een online vragenlijst, uitgezet onder studerende zijinstromers, worden de onderzoeksvraag en deelvragen beantwoord. De vragenlijst werd uitgezet
binnen 10 hogescholen en dertig middelbare- en basisscholen en mbo’s, waarop helaas maar weinig
response kwam. Door middel van een sneeuwbaleffect werden uiteindelijk respondenten gevonden.
Door middel van regressieanalyses en t-toetsen werd gekeken naar (significante) verbanden. Er is geen
significante samenhang gevonden tussen stress en intrinsieke motivatie. Mogelijk komt dit doordat
intrinsieke motivatie een sterke drijfveer is voor zij-instromers. Dit zou verder onderzocht kunnen
worden. Uit de resultaten blijkt wel dat met name taakswitchen een significant verband aantoont met
stress. Wellicht is taakswitchen een vorm van coping mechanisme om te kunnen gaan met de
werkdruk. Ook hier zou verder onderzoek naar gedaan kunnen worden.

Keywords:
Stress, motivatie, taakswitching, zij-instromers, cognitive load, begeleiding, second career teachers

1. Inleiding
Toen ik als onbevoegd leraar voor de klas stond en dit nieuwe beroep combineerde met een studie
en mijn gezin, merkte ik dat er een grens zat aan wat ik tegelijk kon doen. Gaandeweg merkte ik dat de
studie op de achtergrond kwam en ik mijn prioriteit legde bij mijn gezin en mijn werk. Van collega’s
die onbevoegd voor de klas staan begrijp ik dat zij dezelfde ervaringen hebben. Het combineren van
deze taken is een flinke klus en regelmatig komt de studie op de laatste plaats. De gedachte dat de
studie ook nog moest worden afgerond omdat ik anders niet mocht blijven werken in het onderwijs,
leverde mij vaak stress op en ook dit herkennen collega’s die in een vergelijkbare situatie zitten.
Van het behalen van het diploma hangt zowel voor de zij-instromer als voor de school veel af.
Voor de school geldt dat zij onbevoegde leraren slechts twee jaar voor de klas mogen zetten. Het is
4
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mogelijk deze periode eenmalig met twee jaar te verlengen, maar daarna moeten deze leraren uit
dienst. Omdat leraren in de huidige tijd schaars zijn, is het voor schoolbesturen essentieel dat deze
leraren geen vertraging oplopen en snel afstuderen, zodat ze in vaste dienst kunnen komen.
Het leraarschap wordt gezien als een zware taak met hoge werkdruk. Veel leraren vallen uit
vanwege burn-outklachten. Toch kiezen ieder jaar ruim 5800 mensen voor een nieuwe carrière in het
onderwijs. Deze zij-instromers of second career teachers (Baeten & Meeus, 2016) komen voor
meerdere uitdagingen te staan. Ze beginnen aan een studie en een nieuwe baan en hebben daarnaast
ook hun privéverantwoordelijkheden, zoals bijvoorbeeld kinderen en een hypotheek die betaald moet
worden. Deze combinatie legt extra druk op zij-instromers en kan leiden tot stress. Het regelmatig
moeten switchen tussen taken, de grote hoeveelheden aan nieuwe informatie uit de studie en de
nieuwe baan en de begeleiding, of het ontbreken daarvan, tijdens de studie zijn punten die voor een
extra stressvolle ervaring kunnen zorgen.
Positief is echter dat zij-instromers doorgaans intrinsiek gemotiveerd zijn (Hunter-Johnson, 2015),
waardoor zij in staat zijn om het traject vol te houden. De vraag is in hoeverre stress van invloed is op
de intrinsieke motivatie van zij-instromers. In de periode waarin zij-instromers een opleiding volgen
en werken in het onderwijs krijgen zij veel nieuwe informatie te verwerken. Afhankelijk van de
manier waarop deze informatie wordt gedeeld en de complexiteit van deze informatie kan er een
cognitieve belasting ontstaan (Sweller, 1994). De vraag is of deze eventuele cognitieve belasting extra
stress oplevert. Daarnaast krijgen zij-instromers er flink wat taken bij wanneer zij gaan werken en/of
studeren in het onderwijs. Ze zullen vaker tussen taken moeten switchen en de vraag is of dit zorgt
voor extra stress. Om hun draai te vinden binnen het onderwijs en de opleiding is goede begeleiding
prettig. De vraag is of zij-instromers deze begeleiding ontvangen, maar vooral of zij extra stress
ervaren als ze deze begeleiding niet ontvangen. Ten slotte rijst de vraag of hogere mate van
taakswitchen, afwezigheid van begeleiding en een mogelijke cognitieve belasting effect heeft op de
relatie tussen stress en motivatie. Verandert er iets in de relatie als we taakswitchen, begeleiding en
cognitieve belasting meenemen? Oftewel: wat is de mediërende rol van taakswitchen, begeleiding en
cognitieve belasting op de relatie tussen stress en motivatie?

1.1 Theoretische kader
Zij-instromers
In Nederland is al jaren sprake van een lerarentekort. Voor de komende jaren zijn fors meer
leraren nodig in het basis- en voortgezet onderwijs, echter blijkt animo bij de jongere generatie niet
groot (Rijksoverheid, 2020). Om die reden is de overheid jaren geleden begonnen met een andere
manier van werven. Om meer starters in het onderwijs te bewerkstelligen, is de overheid begonnen om
geïnteresseerden uit andere werkvelden aan te trekken en enthousiast te maken voor het onderwijs.
Hiervoor is veel geld beschikbaar en wordt geprobeerd onderwijs op maat te realiseren.
5
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De laatste jaren is het aantal van deze zij-instromers in het onderwijs fors toegenomen. Met
name is een grote toename in het primair onderwijs te zien (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Welzijn, 2020b). Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn (2020a) geeft als definitie voor zijinstromers: iedereen die aan een lerarenopleiding begint en twee jaar daarvoor niet als student in de
bestanden voorkomt. Dat betekent dat zij-instromers al wel in het onderwijs kunnen werken.
Onderwijsassistenten die de lerarenopleiding gaan doen vallen bijvoorbeeld ook onder de definitie zijinstromer. In de Engelstalige literatuur worden zij-instromers omschreven als second career teachers
(Baeten & Meeuw, 2016).
Zij-instromers zijn te verdelen in twee groepen. Zij-instromers in opleiding die het
opleidingstraject volgens inclusief de benodigde stages. Deze zij-instromers volgen geen speciaal zijinstromerstraject, maar voltijd of deeltijd opleidingen. Anderzijds zijn er de zij-instromers in beroep.
Zij zijn na een geschiktheidsonderzoek op basis van hun eerder opgedane kennis en ervaringen
geschikt bevonden om al les te geven terwijl zij tegelijkertijd scholing krijgen (Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Welzijn, 2020a). In Nederland zijn jaarlijks ruim 5000 leraren die instromen als
zij-instromer (Vloet et al., 2019). Met name voor zij-instromers in beroep is het noodzakelijk dat zij de
opleiding volgen, omdat een onderwijsbevoegdheid een harde eis om ook in de toekomst in het
onderwijs te mogen blijven werken (Rijksoverheid, 2020).
Voor dit onderzoek werd gekeken naar zowel zij-instromers in opleiding als zij-instromers in
beroep.

Stress
Stress is een van de negatieve kenmerken van het werken als leraar (Kyriacou & Sutcliffe,
1978). Kyriacou (2001) omschrijft stress bij leraren als de ervaring van onprettige, negatieve emoties
als angst, boosheid, spanning, frustratie en depressie, ontstaan vanuit bepaalde taken van hun werk als
leraar. Ook andere onderzoeken wijzen uit dat het leraarschap een stressvol beroep is (Johnson et al.,
2005; Newberry & Allsop, 2017). Hooftman et al. (2015) geven aan dat een op de vijf leraren burn-out
symptomen ervaren. Ook meten zij een hogere werkdruk bij leraren dan bij andere beroepen. Kyriacou
(2001) geeft in zijn review een overzicht van tien bronnen die mogelijk stress bij leraren veroorzaken.
Een aantal daarvan kunnen ook bij zij-instromers van belang zijn in de mate van stress die zij ervaren.
Het gaat hierbij om het behouden van discipline, tijddruk en werkdruk, omgaan met veranderingen,
beoordeeld worden en zelfvertrouwen. Kyriacou (1978) geeft wel aan dat de mate waarin deze
oorzaken ook daadwerkelijk voor stress zorgen, sterk afhankelijk zijn van de persoon die ze ervaart.
Chan en Hui (2005) onderzochten de mate waarin werkdruk invloed heeft op stress bij leraren. Uit hun
quasi-experimentele onderzoek bleek dat werkdruk wel een belangrijke factor is bij stress, maar dat
het zeer afhankelijk is van de taken die leraren hebben of zij ook daadwerkelijk stress ervaren. Hoe
meer waarde zij hechtten aan hun taken, hoe minder stress zij ervoeren.
6

De mediërende rol van taakswitching, intrinsieke cognitieve belasting en begeleiding op de samenhang tussen stress en intrinsieke motivatie.

Meer tijd besteden aan bepaalde taken, problemen en gevoelens bespreken met anderen,
plannen en organiseren en het herkennen van de eigen grenzen zijn coping mechanismen die leraren
toepassen om stress te verminderen (Kyriacou, 2001). Met name de aanwezigheid van ondersteuning
of begeleiding bij het uitvoeren van taken bij leraren met hoge werkdruk en een hoge mate van stress
bleek een effectieve manier om stress het hoofd te bieden. Harmsen et al. (2018) deden onderzoek naar
wat stress veroorzaakt bij startende leraren en toonden aan dat er een significante samenhang bestaat
tussen hoge psychologische taakeisen (zoals een hoge werkdruk of veel informatie moeten
verwerken), negatieve sociale aspecten (zoals het thuisfront dat niet ondersteunend is) en negatieve
organisatorische aspecten (zoals slechte begeleiding en moeite met plannen en organiseren).
Troesch & Bauer (2017) noemen gevoelens van frustratie bij zij-instromers, omdat zij zelf de
eisen van het werk als leraar hebben onderschat. Ook geven zij aan dat zij-instromers vaak geen of niet
de juiste begeleiding krijgen, omdat verwacht wordt dat zij-instromers bepaalde vaardigheden al
beheersen en meenemen naar hun nieuwe werkveld.

Intrinsieke motivatie
Opnieuw beginnen aan een studie en starten met werken in een totaal nieuwe werkomgeving is
niet iets wat iemand zomaar doet. Het betekent dat het bekende moet worden opgegeven en iets
nieuws moet worden ontdekt. Maar ook dat er tijd en energie gestoken moet worden in het leren van
nieuwe vaardigheden.
Belangrijke redenen die zij-instromers noemen om de stap te zetten en zich om te laten scholen, zijn
het zoeken naar een werkveld dat beter past bij hun gezinssituatie, het zoeken naar een werkplek die
zekerheid biedt, maar vooral ook het helpen en beïnvloeden van leerlingen en het hebben van
betekenisvol werk (Hunter-Johnson, 2015; Tichelaar et al., 2010).
Troesch en Bauer (2017) erkennen de aanwezigheid van intrinsieke motivatie bij zijinstromers. Zij noemen deze eigenschap een van de positieve eigenschappen die gevoelens van
frustraties en het ervaren van stress bij zij-instromers in balans houdt. Ook Hunter-Johnson (2015)
benoemt intrinsieke motivatie als belangrijke drijfveer, maar noemt daarnaast ook altruïstische
motivatie. De vorm waarbij iemand iets doet om iets goed voor een ander te doen. Uit haar onderzoek
komt naar voren dat een hoge mate van intrinsieke motivatie de drijvende kracht is bij zij-instromers.
Schunk et al. (2008) omschrijven motivatie als het proces waardoor doelgericht gedrag wordt
uitgelokt. Ryan en Deci (2000) geven in hun onderzoek aan dat het bij motivatie gaat om het initiëren
en doorzetten van een handeling om op die manier een bepaald doel te behalen. Ryan en Deci (2000)
benoemen dat motivatie autonoom of gecontroleerd kan zijn. De meest autonome variant van
motivatie is intrinsieke motivatie, waarbij iemand een taak uitvoert omdat hij hier zelf interesse in
heeft en deze taak uit wil voeren. Bij gecontroleerde motivatie voert iemand een taak uit omdat hij het
idee heeft dat dit moet. Men voel zich verplicht dit te doen. Dit kan bijvoorbeeld omdat het uitvoeren
7
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van de taak een bepaalde waardering oplevert (geïntrojecteerde regulatie), maar het kan ook zijn dat de
reden om een activiteit volledig buiten de persoon ligt (externe regulatie).
Hunter-Johnson (2015) geeft in haar onderzoek aan dat een belangrijke voorwaarde voor het behoud
van intrinsieke motivatie de mate en kwaliteit van begeleiding is. Zowel op de werkvloer als tijdens de
studie is deze begeleiding in de vorm van coaching van essentieel belang. Een opvallend detail van het
onderzoek van Hunter-Johnson (2015) is dat de keuze van zij-instromers om het onderwijs te verlaten
gelinkt kan worden aan zaken als een te lage beloning van het werk, slechte begeleiding, hoge
werkdruk en probleemgedrag van leerlingen en daarmee juist extrinsiek gemotiveerd is.
In hun review laten Feldon et al. (2019) zien dat er tijdens het leren, bijvoorbeeld tijdens een
instructie, zoveel informatie op studenten af kan komen dat dit zorgt voor te veel cognitieve belasting.
Een soort overbelasting van de hersenen. Zij geven aan deze cognitieve belasting van invloed kan zijn
op de mate van motivatie bij studenten. Ook zij-instromers ervaren veel momenten waarin zij nieuwe
kennis tot zich moeten nemen. Zowel tijdens de opleiding als tijdens het werk. De vraag is of dit leidt
tot vermindering van motivatie.

Taakswitching
Zij-instromers hebben vaker dan reguliere studenten aan een lerarenopleiding ook andere
belangrijke taken naast hun werk en studie. Denk een gezin, een druk sociaal leven of mantelzorg.
Zoals in de omschrijving van stress is aangetoond is een hoge werkdruk een van de belangrijkste
oorzaken van stress. Iedere dag moeten zij-instromers meerdere malen per dag wisselen van taak
binnen hun privéleven, werk en studie. Deze taken gaan door elkaar heen lopen, waardoor zij het idee
krijgen te multitasken.
Behalve dat men er bewust voor kan kiezen om te multitasken, is multitasken ook een coping
mechanisme dat optreedt op het moment dat mensen moeten omgaan met stressvolle werkeisen (Peifer
& Zipp, 2019). Hoewel het er dus op lijkt dat dit een manier van ons lichaam is om om te gaan met
een stressvolle situatie, benadrukken Pfeifer en Zipp dat dit multitasken de kwaliteit van uit te voeren
taken niet ten goede komt. Ook uit ander onderzoek blijkt dat meerdere taken tegelijk uitvoeren niet
kan zonder verlies van kwaliteit (Bowman et al., 2010). Judd en Kennedy (2011) en Kirschner en De
Bruyckere (2017) spreken daarom niet van multitasking, maar van task switching. Hierbij wordt
uitgegaan van het idee dat de mens niet in staat is om taken daadwerkelijk tegelijk te doen, maar dat
men in feite taken na elkaar uitvoert en dus van taak naar taak switcht. Kirschner en De Bruyckere
(2017) benadrukken dat task switching een negatief effect heeft op leren en dat educatieve
onderwijsontwerpen waarin wel uitgegaan wordt van de mogelijkheid tot multitasken het leren eerder
in de weg staan dan het leren bevorderen. Om betere resultaten te boeken op verschillende taken, is het
dus belangrijk om veel switchen tussen taken te voorkomen. Dat zeggen ook Szumowska en
Kossowska (2016) die aangeven dat het vooral belangrijk is om efficiënt te switchen tussen taken, als
je niet om taakswitching heen kunt.
8
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Efficiënt switchen vraagt om een aantal zaken. Zo is het belangrijk dat er voor iedere taak
voldoende aandacht is. Ook is het belangrijk dat mensen die veel moeten switchen tussen taken,
flexibel zijn. Dat wil zeggen dat men in staat moet zijn om werkzaamheden en gedachten die horen bij
de ene taak niet mee te nemen naar de andere taak. Dat maakt het succesvol switchen tussen taken dus
ook persoonsgebonden. Tegelijk moeten deze werkzaamheden en gedachten weer kunnen worden
opgepakt als er wordt terug geswitcht naar die specifieke taak. Als dit niet voldoende ontwikkeld is
zorgt het switchen tussen taken regelmatig voor tijdverlies (Kirschner, 2019). Het is dus voor zijinstromers belangrijk dat zij in staat zijn om hun verschillende taken af te ronden voordat zij met een
nieuwe taak beginnen. Ook is het zaak dat zij in staat zijn om werkzaamheden van hun ene taak niet
mee te nemen naar andere taken.
Om alle taken te kunnen uitvoeren, zowel voor studie, werk als privé, is het nodig dat er
voldoende support vanuit werk en uit de privésituatie wordt geboden. Wanneer het thuisfront
bijvoorbeeld taken overneemt zouden de switchmomenten kunnen worden verminderd (Kyriacou,
2001; Harmsen et al., 2018). Ook is plannen en organiseren van belang bij het verminderen van
switchmomenten. Een goede planning en voorbereiden van taken kan de kwaliteit van de
switchmomenten verbeteren (Kyriacou, 2001; Li et al., 2019; Friedman et al., 2007; Kramer er al.,
1999; Rubinstein et al., 2001).

Cognitieve belasting
Uit bovenstaande blijkt dat hoge psychologische verwachtingen en werkdruk belangrijke
kenmerken zijn voor het ontstaan van stress bij leraren en startende leraren. Aangezien zij-instromers
ook worden blootgesteld aan hoge eisen voor hun studie, veel nieuwe informatie en een hoge
werkdruk is de vraag wat dit voor effect heeft op hun stressniveau en motivatie.
Veel nieuwe informatie en een hoge werkdruk vraagt veel van het werkgeheugen. Het
werkgeheugen is een complex systeem dat informatie voor korte tijd vasthoudt (Baddeley & Hitch,
1974), voordat het naar het lange termijn geheugen kan worden doorgezet. In dit lange termijn
geheugen kan informatie vervolgens voor langere tijd worden opgeslagen (Valcke, 2017). Hoe beter
het werkgeheugen in staat is om informatie tijdelijk vast te houden en door te zenden naar het lange
termijn geheugen, hoe beter iemand in staat is om te switchen tussen taken (Buhner et al., 2006). Het
is interessant om te weten dat ons werkgeheugen maar een beperkt aantal kenniselementen
tegelijkertijd kan verwerken (Sweller, 1988). Onderzoek van Sweller en Chandler (1991) heeft
uitgewezen dat dit zeven onafhankelijke stukjes informatie zijn en dat ze maximaal twintig seconden
in het geheugen vastgehouden kunnen worden. En omdat het werkgeheugen niet alleen voor
informatieverwerking gebruikt wordt, maar ook voor bijvoorbeeld organiseren of vergelijken, is het
niet mogelijk om ook daadwerkelijk zeven stukjes informatie tegelijk te verwerken. Dit zullen in de
praktijk hooguit twee of drie stukjes informatie zijn (Kirschner, 2002). Te veel informatie
tegelijkertijd krijgen, kan leiden tot een te hoge algemene cognitieve belasting (Sweller, 1994)
9
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waardoor het werkgeheugen niet meer optimaal werkt en ook de informatiedoorstroom niet meer
optimaal is. Voor een betere doorstroom van het werkgeheugen naar het lange termijn geheugen is het
verstandig om te hoge algemene cognitieve belasting te voorkomen. Deze cognitieve belasting kan
ontstaan door verschillende oorzaken en iedere oorzaak heeft een eigen benaming. Zij-instromers
krijgen te maken met veel nieuwe informatie. Zowel in hun nieuwe werk al leraar als tijdens de
opleiding die zij volgen om bevoegd leraar te worden. Deze informatie is vaak complex en kan daarom
leiden tot een intrinsic cognitive load. In dit geval komt er zoveel complexe nieuwe informatie binnen
dat deze niet meer kan worden vastgehouden in het werkgeheugen en daardoor niet kan worden
doorgezet naar het lange termijn geheugen (Sweller, 1988; Sweller & Chandler, 1991). De Cognitive
Load Theorie (CLT), omschrijft naast cognitieve belasting ook nog twee andere vormen van
cognitieve belasting. Zo is er de germane cognitive overload. Deze vorm van cognitieve overbelasting
is gekoppeld aan de ontwikkeling van cognitieve schema’s. Deze schema’s bevatten grote
hoeveelheden informatie over wat iets (een begrip) is of hoe iets gebeurt (Valcke, 2017). Deze
schema’s kunnen een enorme hoeveelheid informatie bevatten, maar worden binnen het werkgeheugen
gezien als een stukje informatie. Dit kan ervoor zorgen dat het werkgeheugen (tijdelijk) minder
capaciteit heeft en er dus een te hoge belasting plaatsvindt (Kirschner, 2002). Echter, schema’s kunnen
ook automatisch worden, waardoor je niet meer hoeft na te denken over hoe je bijvoorbeeld moet
fietsen of lopen. De schema’s komen dan in het lange termijn geheugen terecht, wat de druk op het
werkgeheugen weer vermindert (Kirschner, 2002). Het is dus zaak om dergelijke schema’s met veel
informatie zoveel mogelijk automatisch te maken en het werkgeheugen te helpen deze schema’s naar
het lange termijn geheugen te verplaatsen. Het gebruiken van grafische schema’s bij teksten en
multimedia kan hierbij helpen (Sweller et al., 1998). Een derde vorm van cognitieve belasting is
Extraneous cognitive load. Bij deze cognitieve belasting gaat het om de manier waarop informatie aan
een lerende gepresenteerd wordt (Valcke, 2017). Wanneer de instructie wordt aangepast aan
bijvoorbeeld de context en leermiddelen beter aansluiten bij de lerende, kan deze vorm van cognitieve
belasting worden voorkomen (Valcke, 2017).
In het geval van zij-instromers, richten we ons voor dit onderzoek op cognitieve belasting. Zijinstromers die een nieuwe studie en een nieuwe baan combineren, krijgen waarschijnlijk veel nieuwe
informatie in grote hoeveelheden binnen, waardoor een cognitieve belasting op de loer ligt. De manier
om deze cognitieve belasting te voorkomen is het verminderen van de hoeveelheid complexe nieuwe
informatie (Sweller, 1988, Sweller & Chandler, 1991; Sweller et al., 1998). Zij-instromers die een
specifiek zij-instromers traject volgen, doen een opleiding van vier jaar in twee jaar (Rijksoverheid,
2020) en krijgen daarom grote hoeveelheden nieuwe informatie ook nog eens in kortere tijd. De vraag
is of zij een cognitieve belasting ervaren en of dit effect heeft op hun stresservaring.
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Begeleiding
Uit bovenstaande omschrijving van stress en motivatie blijkt dat goede begeleiding voor
leraren en startende leraren van belang is om te kunnen omgaan met stress. Ook blijkt dat het
ontbreken van deze begeleiding een extrinsieke motivatie kan zijn om het onderwijs weer te verlaten
voor zij-instromers. In welke mate is deze begeleiding daadwerkelijk van invloed op stress bij zijinstromers en in hoeverre heeft dit een positief effect op de intrinsieke motivatie van zij-instromers?
Tichelaar et. al. (2010) geven aan dat een mentor of begeleider van essentieel belang is om zijinstromers een goede start te bieden in het werkveld van de leraar. Deze begeleider moet iemand zijn
die zelf ook in het onderwijs werkt en dus weet wat er speelt in en voor de klas. Een goede begeleider
moet kunnen coachen, feedback kunnen geven en ondersteunen waar mogelijk. Tegelijkertijd moet
een begeleider oog hebben voor de ervaring en expertise die een zij-instromer meeneemt. Ruitenburg
en Tichelaar (2021) vonden in hun reviewonderzoek aanwijzingen waaruit blijkt dat zij-instromers
vaak juist geen of te weinig begeleiding krijgen. Reden hiervoor is het feit dat zij-instromers vaak al
wat ouder zijn en veel ervaring opdeden in andere beroepen. Om die reden verwachten scholen en
opleidingen dat deze personen zich wel redden op basis van deze ervaringen (Ruitenburg & Tichelaar,
2021; Troesch & Bauer, 2017).
In hun verkenning naar goede begeleidingsprogramma’s stellen Van Rens en Elfering (2014) vast dat
goede begeleiding moet voldoen aan vijf voorwaarden. Zo moet er een samenhangend beleid zijn, met
goede voorzieningen voor starters en hun begeleiders. De begeleiding moet worden ingebed in het
verdere verloop van de carrière van starters en de coach of mentor moet van hoge kwaliteit zijn.
Daarnaast geven Van Rens en Elfering (2014) dat een begeleidingsprogramma moet worden
afgestemd op zowel de startende leraar als de school. Het kan dus niet zo zijn dat hetzelfde programma
voor iedereen geldt, maar maatwerk is vereist. Helms-Lorenz et al. (2020) deden onderzoek naar
startende leraren en zij-instromers en de mate waarin zij begeleid worden. Zij kwamen tot de conclusie
dat de vroegtijdige uitstroom van (zij-)instromers lager was bij scholen die werkten met een speciaal
programma voor de begeleiding van startende leraren en zij-instromers.

1.2 Vraagstellingen en hypothesen
Uit het theoretisch kader wordt duidelijk dat de belangrijkste drijfveer van zij-instromers hun
intrinsieke motivatie is. Tegelijkertijd is het werk van een leraar een beroep met hoge werkdruk en
wordt regelmatig stress ervaren. Hoewel deze stress persoonsgebonden is, hangt het af van de persoon
in hoeverre een taak of situatie daadwerkelijk stress oplevert, zijn er een aantal situaties op zijinstromers van toepassing die zorgen voor extra stress. Vier regelmatig terugkerende aspecten die
zorgen voor stress zijn tijd- en werkdruk, omgaan met veranderingen, ondersteuning vanuit het
thuisfront en begeleiding en ondersteuning vanuit de opleiding of het werk. Zij-instromers dienen
regelmatig te switchen tussen werk, studie en prive. Er komt veel nieuwe informatie op hen af vanuit
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hun studie en vanuit een nieuw werkgebied. Tegelijkertijd heeft juist deze groep vaak een enorme
intrinsieke motivatie om hun switch naar het onderwijs succesvol te laten verlopen. De vraag is echter
of stress van invloed is op intrinsieke motivatie.
Daarom wordt voor dit onderzoek gekeken naar de mate waarin stress van invloed is op de
intrinsieke motivatie van zij-instromers. Daarbij wordt gekeken naar drie mediërende variabelen:
taakswitchen, cognitieve belasting en begeleiding. Dit resulteert in de volgende onderzoeksvraag:

In welke mate zijn stress en intrinsieke motivatie van zij-instromers in het basis- en voortgezet
onderwijs gerelateerd en in hoeverre hebben taakswitchen, cognitieve belasting en begeleiding hierin
een mediërende rol.

Om hier antwoord op te geven zijn de volgende deelvragen opgesteld:

1. In welke mate is er samenhang tussen stress en intrinsieke motivatie bij zij-instromers?
2. In hoeverre hangt stress samen met taakswitchen, cognitieve belasting en begeleiding?
3. In hoeverre hangt taakswitchen, cognitieve belasting en begeleiding samen met intrinsieke
motivatie?
4. In welke mate wordt de samenhang tussen stress en intrinsieke motivatie bij zij-instromers
gemedieerd door taakswitchen, cognitieve belasting en begeleiding?
5. In hoeverre is er samenhang tussen taakswitchen, cognitieve belasting en begeleiding?
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Stress
Stress in het algemeen
Stress en ervaren autonomie

1

Intrinsieke

Ervaren stress
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Stress door combinatie werk en
privé

5
2

3
Taakswitchen

4

Cognitieve

4

belasting
Begeleiding
Wel/geen
begeleiding werk
Wel/geen
begeleiding opleiding

Figuur 1. Conceptueel model van het onderzoek

2. Methode
2.1 Ontwerp
Voor dit onderzoek werd een kwantitatief, correlationeel onderzoek uitgevoerd (Creswell, 2014). Zijinstromers werden gevraagd een vragenlijst in te vullen. Aan de hand van de verkregen data werden
(vergelijkende) analyses worden uitgevoerd om mogelijke significante correlaties tussen de variabelen
vast te stellen.

2.2 Participanten
De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit zij-instromers binnen het primair en het voortgezet
onderwijs die nog in opleiding zijn. Het samenstellen van de steekproef gebeurt op basis van
Convenience Sampling waarbij de participanten worden geselecteerd omdat ze bereid zijn om deel te
nemen (Creswell, 2014). Hoewel volgens deze manier van selecteren strikt genomen niet kan worden
gezegd dat participanten representatief zijn voor de populatie, worden voor dit onderzoek wel alleen
participanten aangeschreven die binnen de populatie vallen, te weten zij-instromers die nog in
opleiding zijn. Zij-instromers die geen studie meer volgen worden hierbij uitgesloten van deelname.
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Ieder jaar wisselt het aantal dat nieuw instroomt enigszins. Het is ook moeilijk om er precies achter te
komen hoeveel zij-instromers er in een schooljaar in totaal (dus van eerste- tot vierdejaars) staan
ingeschreven. Voor dit onderzoek gaan we uit van een zij-instromer wanneer de betreffende persoon
zich laat omscholen voor het onderwijs, nadat hij of zij eerder een carrière in een ander werkveld had.
Uit de rapportage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn (2020) wordt duidelijk dat
beide groepen (dus in opleiding en in beroep) in totaal zo’n 5800 nieuw instromende zij-instromers
telden in 2019. Er vanuit gaande dat zij gemiddeld drie jaar studeren, betekent dit dat er ieder jaar zo’n
1740 zij-instromers in opleiding of in beroep zijn. Met een a priori poweranalyse is de gewenste
steekproefgrootte berekend. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het online programma G*Power met
een power van 0.80 (Faul et al., 2007). Er werd uitgegaan van een foutenmarge van 5% en een
betrouwbaarheid van 95%. In de berekening werd rekening gehouden met een medium effectgrootte
van d=.5. Uit de analyse bleek dat, om een uitspraak te kunnen doen over de gehele populatie zijinstromers, de steekproef 472 participanten moest bevatten.
2.3 Materialen
Om alle data te verzamelen is een vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst is opgenomen in Limesurvey.
De deelnemers vullen de vragenlijst in waarin alle variabelen uit het conceptueel model worden
gemeten. Deze vragenlijst is samengesteld op basis van verschillende bestaande vragenlijsten. Welke
vragenlijsten dit zijn en welke onderdelen van de vragenlijsten zijn gebruikt, wordt hieronder per
variabele beschreven.

2.3.1 Stress
De vragenlijst betreft vragen over de mate waarin zij-instromers op dit moment stress ervaren. Bij de
variabele stress werd een extra stap gezet, door naast een algemeen gemiddelde voor de gehele
vragenlijst ook drie subschalen te ontwikkelen. Het gaat hierbij om de schalen stress en ervaren
autonomie, ervaren stress, stress door de combinatie van werk en prive, Voor de schaal stress is
gebruik gemaakt van de Work Stress Questionnaire (WSQ) (Holmgren et al., 2009). Deze vragenlijst
bevat 20 items. Een groot deel van de vragen kent een a en een b deel. Het a deel wordt beantwoord
met ja of nee. Wanneer nee wordt ingevuld gaat de respondent door met de volgende vraag. Wanneer
ja wordt ingevuld geeft de respondent op een vierpuntsschaal van niet stressvol tot zeer stressvol aan
in welke mate dit stress oplevert. Bij het berekenen van de schaal zijn alleen de antwoorden
meegenomen van deelnemers die met ja antwoordden en vervolgens een mate van stressniveau
invulden. De totaalscore van deze vragenlijst is dus gebaseerd op alle vragen waarbij moest worden
aangegeven in welke mate er sprake was van stess.
De vragenlijst is in eerste instantie opgesteld om onderzoek te doen naar werkstress bij
vrouwen. Voor deze doelgroep is de betrouwbaarheid en validiteit onderzocht.
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Voor vrouwen kent de vragenlijst een betrouwbaarheidsinterval van 48% tot 98% met een mediaan
van 73%. De validiteit van de vragenlijst is bevestigd (Holmgren et al., 2009). Voor mannen werd een
onderzoek gedaan naar betrouwbaarheid en validiteit door Frantz & Holmgren (2019). Hieruit kwam
een betrouwbaarheidsinterval van 55% tot 98% naar voren, met een mediaan van 77%. Zij bevestigden
ook de validiteit van de vragenlijst voor deze doelgroep.
De vragenlijst is in het Engels en is voor dit onderzoek vertaald naar het Nederlands. De Nederlandse
versie is op begrijpelijkheid gecontroleerd.
De schaal algemene stress werd onderverdeeld in drie subschalen, te weten ervaren stress,
stress en autonomie en stress door combinatie werk en privé. Voor de schaal Ervaren stress is eerst
een lijst met gebeurtenissen voorgelegd die vanuit de literatuur mogelijk bijdragen aan stress (zie
eerste kolom in Tabel 4.). Bij deze gebeurtenissen is gevraagd of zij daar mee te maken hebben gehad.
Wanneer zij ja antwoorden, wordt hen gevraagd om aan te geven in hoeverre dit ook daadwerkelijk
stress oplevert door dit op een vierpuntsschaal aan te geven. Voor deze vragen is ook een
schaalgemiddelde berekend, die we ervaren stress noemen. Hiervoor zijn alleen de vragen met een
vierpuntsschaal meegenomen.

2.3.2. Intrinsieke motivatie
Intrinsieke motivatie wordt gemeten aan de hand van vier vragen uit de vragenlijst van Vansteenkiste
et al. (2009). Deze vragenlijst bevat oorspronkelijk zestien vragen, waarvan er vier over intrinsieke
motivatie gaan. Voor de schaal intrinsieke motivatie van de vragenlijst voor dit onderzoek werd alleen
gebruik gemaakt van deze vier vragen over intrinsieke motivatie. De overige vragen uit de vragenlijst
van Vansteenkiste et al. (2009) werden niet gebruikt. De vragen hebben een vijfpuntsschaal die
varieert van 1 (nooit) tot 5 (altijd). De vier vragen over intrinsieke motivatie kennen een Cronbachs
alpha van 0.89.
Om de vragen goed aan te laten sluiten bij de context van dit onderzoek zijn ze aangepast. In de
vraagstelling wordt gesproken over studeren en werken om leraar te worden. Zo is de vraag meer
gericht op de doelgroep van dit onderzoek. Zie voor een voorbeeld Tabel 1.

Tabel 1
Vragen over intrinsieke motivatie naar Vansteenkiste et al (2009).
Nummer

Vraag

Antwoord

1

Ik studeer en werk om leraar te

Nooit, zelden, soms, vaak, altijd

worden omdat ik daarin
geïnteresseerd ben.
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2.3.3 Taakswitching
Voor het meten van Taakswitching werd gebruik gemaakt van een aangepaste vragenlijst op basis van
de Media Multitasking Index Questionnaire van Ophir et al. (2009), welke aangepast werd door
Alzahabi et al. (2017). Deze vragenlijst richtte zich op het switchen tussen verschillende vormen van
media, zoals computeren, gamen en telefoongebruik en is voor dit onderzoek aangepast naar switchen
tussen drie hoofdactiviteiten te weten werk, studie en privé. Met werken worden alle activiteiten
bedoeld die te maken hebben met het werken als leraar. Dit kan variëren van lesgeven, vergaderen en
nakijken tot gesprekken met collega’s en het voeren van gesprekken met ouders. Met studeren worden
alle taken bedoeld die te maken hebben met studeren. Denk hierbij aan lezen (van lesstof), leren,
plannen, opdrachten maken, verslagen schrijven, colleges volgen en gesprekken voeren met
medestudenten of leraren. Met privé worden alle bezigheden bedoeld die belangrijk zijn op
privégebied. Denk hierbij aan zorg voor kinderen, mantelzorg en het huishouden. Maar ook sporten en
hobby’s, koken, lezen, contact met vrienden en vriendinnen, familiebezoek etc. Deze toelichting wordt
in de vragenlijst opgenomen. De originele vragenlijst maakt gebruik van een vierpuntsschaal van 1
(nooit) tot 4 (de meeste tijd). Deze schaalverdeling werd vertaald overgenomen uit de originele
vragenlijst. De schaal begint met de vraag of deelnemers de drie bevraagde activiteiten combineren.
Daarop konden zij antwoorden met ja, nee of anders. 90,9% combineert verschillende werk- studie- en
privé-gerelateerde taken. De deelnemers besteden gemiddeld 29,08 uur per week aan
werkgerelateerde taken (sd = 11,61), 19,34 uur per week aan studiegerelateerde taken (sd = 11,70) en
gemiddeld 20,98 uur per week aan privégerelateerde taken (sd = 15,91).
Vervolgens volgen zes vragen over hoe vaak deelnemers effectief switchen tussen taken. Deze zes
vragen vormen samen de totaalscore voor deze schaal. In Tabel 2 worden deze vragen getoond.

Tabel 2
Vragen omtrent taakswitchen naar de Media Multimedia index Questionnaire (Ophir et al., 2009;
Alzahabi et al., 2017).
Nummer
1

Activiteit
Algemene
vraag

2

Studeren

3

Studeren

Vraag
Combineer jij de volgende
activiteiten: studeren, werk en
privé?
Zo ja, geef een verdeling van je tijd
over deze drie activiteiten in een
week. Laat nachtrust daarbij buiten
beschouwing.
Als je aan het studeren bent, hoe
vaak ben je dan tussendoor ook
bezig met je werk? Geef het aantal
keren aan dat je door je werk wordt
afgeleid.
Als je aan het studeren bent, hoe
vaak ben je dan tussendoor ook

Antwoord
Ja/Nee
Werk:
Studie:
Privé:

Nooit, af en toe, soms, de
meeste tijd.

Nooit, af en toe, soms, de
meeste tijd.
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4

Werk

5

Werk

6

Privé

7

Privé

bezig met je privé-activiteiten?
Geef het aantal keren aan dat je
door privé-activiteiten wordt
afgeleid.
Als je aan het werk bent, hoe vaak
ben je dan tussendoor ook bezig
met je privé-activiteiten? Geef het
aantal keren aan dat je door privéactiviteiten wordt afgeleid.
Als je aan het werk bent, hoe vaak
ben je dan tussendoor ook bezig
met je studie? Geef het aantal keren
aan dat je door privé-activiteiten
wordt afgeleid.
Als je met privé-activiteiten bezig
bent, hoe vaak ben je dan
tussendoor ook bezig met je studie?
Geef het aantal keren aan dat je
door privé-activiteiten wordt
afgeleid.
Als je met privé-activiteiten bezig
bent, hoe vaak ben je dan
tussendoor ook bezig met je werk?
Geef het aantal keren aan dat je
door privé-activiteiten wordt
afgeleid.

Nooit, af en toe, soms, de
meeste tijd.

Nooit, af en toe, soms, de
meeste tijd.

Nooit, af en toe, soms, de
meeste tijd.

Nooit, af en toe, soms, de
meeste tijd.

2.3.4 Cognitieve belasting
Om cognitieve belasting te meten worden vier vragen in de vragenlijst verwerkt. Hiervoor wordt
gebruik gemaakt van gevalideerde vragen voor de algemene cognitieve belasting (CL) en de
intrinsieke cognitieve belasting (ICL).
Voor het meten van de algemene cognitieve belasting wordt gebruik gemaakt van de vraag "Hoeveel
mentale inspanning heb je geïnvesteerd (in deze cursus)?" die is gevalideerd door Paas (1992), Paas, et
al. (2003) en Van Gog en Paas (2008). Deze vraag is aangepast zodat hij aansluit op de context van het
onderzoek en werd verdeeld in twee vragen, namelijk “Hoeveel mentale inspanning investeer je in de
studie?” en “Hoeveel mentale inspanning investeer je in je baan binnen het onderwijs?”. Hiervoor
wordt een 7-punts Likert scale gebruikt variërend vanaf heel laag mentale inspanning (1) tot heel hoog
mentale inspanning (7).
Om intrinsieke cognitieve belasting te meten wordt de gevalideerde (Ayres, 2006) vraag "Hoe
makkelijk of moeilijk was de leerinhoud voor je?" gebruikt. Ook deze vraag wordt aangepast naar de
context. De vraag luidt dan “Hoe makkelijk of moeilijk is de leerinhoud van de lerarenopleiding voor
je?”. De vraag wordt beantwoord doormiddel van een 7-point Likert scale variërend vanaf heel
makkelijk (1) tot heel moeilijk (7).
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2.3.5 Begeleiding
Voor het onderdeel begeleiding beperkt de vragenlijst zich tot de vraag of deelnemers aan het
onderzoek begeleiding ontvangen. De volgende twee vragen kwamen in de vragenlijst terug, namelijk
“Krijgt u begeleiding of coaching op uw werkplek in het onderwijs?” en “Krijgt u begeleiding of
coaching bij het plannen en organiseren van uw studie?”

In totaal komt de vragenlijst daarmee op in totaal 42 vragen. Het invullen van de vragenlijst zal naar
verwachting 10 tot 15 minuten duren. De resultaten van de vragenlijst zijn omgezet naar
schaalgemiddelden van de te onderzoeken variabelen. In totaal werden de gemiddelden van zeven
schalen berekend, te weten stress in het algemeen, stress en ervaren autonomie, ervaren stress, stress
door de combinatie van werk en prive, intrinsieke motivatie, cognitieve belasting en taakswitchen. De
variabele begeleiding bestaat uit twee nominale schalen: wel of geen begeleiding op het werk, wel of
geen begeleiding bij de studie.
2.4 Procedure
Aan de start van dit onderzoek ligt een onderzoeksvoorstel dat ter goedkeuring is verzonden naar
cETO. Op 26 juli 2021 werd door cETO goedkeuring verleend om het onderzoek uit te voeren. En kon
worden gestart met het opstellen en verspreiden van de vragenlijst. Om deelnemers te bereiken werden
in eerste instantie alle lerarenopleidingen aangeschreven met de vraag of zij het verzoek om invullen
van de vragenlijst wilden verspreiden onder hun zij-instromende studenten. Zij ontvingen een
mondelinge en schriftelijke uitleg over het onderzoek en werden gevraagd om een
toestemmingsverklaring voor externe organisaties in te vullen. Met deze toestemmingsverklaring
gaven zij onderzoeker toestemming om studenten binnen de onderwijsinstelling te benaderen voor dit
onderzoek. Ook connecties die werkzaam zijn op scholen waar ook zij-instromers worden opgeleid of
op scholen waar zij-instromers werken of stagelopen werden benaderd met de vraag de vragenlijst
verder uit te zetten. In de praktijk bleek dat slechts een enkele onderwijsinstelling hier positief op
reageerde. De meeste van deze opleidingen wilden niet meewerken aan het onderzoek, waar als reden
opgegeven werd dat zij regelmatig verzoeken krijgen om deel te nemen aan onderzoeken en zij hun
studenten wilden beschermen.
Om toch aan voldoende respondenten te komen, is uiteindelijk gekozen om studerende zijinstromers persoonlijk te benaderen met de vraag of zij zouden willen meedoen aan het onderzoek.
Hiervoor is eerst in de directe omgeving van de onderzoeker gekeken naar studerende of net
afgestudeerde zij-instromers. Hen is gevraagd of zij wilden meewerken en of zij studerende zijinstromers kenden die de vragenlijst zouden willen invullen. Vervolgens zijn deze personen in eerste
instantie per e-mail benaderd, waar gewenst is er ook mondeling overleg geweest. Alle deelnemers aan
het onderzoek is gevraagd of zij nog studerende zij-instromers kenden die mogelijk interesse hadden
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in het meewerken aan dit onderzoek. Zo ontstond een sneeuwbaleffect (Creswell, 2014), wat
uiteindelijk geresulteerd heeft in 83 respondenten.
De opgestelde vragenlijst bevatte een brief toegevoegd met achtergrondinformatie over het
onderzoek en een uitleg over de gang van zaken rondom het verwerken van de verkregen data. Bij het
invullen van de vragenlijst moesten deelnemers de datum invullen waarop zij de vragenlijst inleveren.
Van tevoren werd duidelijk gemaakt dat met het invullen van die datum, zij akkoord gaan met het
anoniem verwerken van hun antwoorden en dat deelnemers zich bewust zijn van de inhoud van het
onderzoek waar zij aan deelnemen. Hiermee wordt de informed consent gedekt.
Na het verzamelen van alle data, werd deze gecontroleerd op uitbijters en werden de analyses
uitgevoerd. Omdat de vragenlijst via Limesurvey werd afgenomen, waren alle data digitaal. De data
werden vanuit het surveyprogramma geëxporteerd naar SPSS. Op basis van deze analyses werden de
resultaten vastgesteld en genoteerd, vervolgens werden conclusies getrokken en aanbevelingen voor
verder onderzoek gedaan.

2.5 Data-analyse
De data werd verzameld door middel van het programma Limesurvey. Dit programma biedt
mogelijkheden om gegevens te converteren naar statistiek programma’s en Excel en is AVG
goedgekeurd.
Voor de analyse van dit onderzoek werd gebruik gemaakt van het programma SPSS. Na het
verzamelen van de data werden de antwoorden op de vragenlijst, door het programma Limesurvey,
gecodeerd. Op deze manier is het mogelijk om de antwoorden te analyseren. De data werd
gecontroleerd op uitbijters. Er werd een beschrijvende analyse over de data in het algemeen
geschreven. Daarnaast worden relaties via correlatieanalyses en verbanden via regressieanalyses
geanalyseerd (Baron & Kenny, 1986). Hiervoor werd eerst gecontroleerd of de data voldoen aan de
assumpties voor deze analyses. Daarbij is de verdeling als volgt:
Voor deelvraag 1 werd een enkelvoudige lineaire regressieanalyse uitgevoerd tussen stress en
intrinsieke motivatie. De verwachting was namelijk dat meer stress ervoor zorgt dat de intrinsieke
motivatie afneemt. Om dit verband aan te tonen werd deelvraag 2 beantwoord door de correlatie te
berekenen tussen taakswitchen en stress, cognitieve belasting en stress en tussen begeleiding en stress.
Ditzelfde gold voor intrinsieke motivatie, waardoor de correlatie tussen taakswitchen en intrinsieke
motivatie, cognitieve belasting en intrinsieke motivatie en begeleiding en intrinsieke motivatie
berekend werd om deelvraag 3 te beantwoorden. Voor de variabele begeleiding geldt dat dit een
nominale variabele is, waardoor er geen correlatie kan worden berekend. Daarom wordt voor de
variabele begeleiding in het geval van deelvraag 2 en 3 gebruik gemaakt van een onafhankelijke ttoets. Voor deelvraag 4 werd een meervoudige lineaire regressieanalyses gedaan tussen de (mogelijk)
mediërende variabelen en de samenhang tussen stress en intrinsieke motivatie. Wanneer werd
aangetoond dat stress een grotere invloed heeft op motivatie wanneer taakswitchen, cognitieve
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belasting en begeleiding zijn meegenomen in de meting, spreken we van mediërende factoren. De
significantie van deze eventuele toename wordt aangetoond door middel van de Sobel test (Sobel,
1982). Voor deelvraag 5 werd een correlatieanalyse gedaan tussen de variabelen taakswitchen,
cognitieve belasting. Voor begeleiding werd een t-toets gedaan.
3. Resultaten
3.1 Algemene beschrijving van de steekproef
De vragenlijst werd ingevuld door 83 respondenten. Naar aanleiding van de poweranalyse,
waaruit naar voren kwam dat er 472 respondenten nodig zouden zijn, is dit een lage opbrengst. Er zijn
verschillende pogingen ondernomen om het aantal respondenten te verhogen. Hogescholen zijn
telefonisch en per mail benaderd, scholen zijn gevraagd om de vragenlijst te delen onder hun
lerarenbestand en uiteindelijk zijn zij-instromers persoonlijk benaderd. Helaas leverde deze
inspanningen niet het gewenste resultaat op. In Tabel 3 een overzicht van de achtergrond variabelen
die zijn meegenomen in de vragenlijst.

Tabel 3
Overzicht achtergrond variabelen opgenomen in de vragenlijst.
Geslacht
Man

8

Vrouw

47

Primair

Onderwijssector Onderwijstraject

36

Onderwijs
Voortgezet

11

Onderwijs
Middelbaar

4

Beroeps
Onderwijs
Voltijd

4

Opleiding
Deeltijd

13

Opleiding
Duale Opleiding

1
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Zij-

31

instroomtraject

3.2 Beschrijvende data van de variabelen
Na het sluiten van de vragenlijst werd de data overgezet naar SPSS versie 28. Vervolgens
werd het bestand gecontroleerd op outliers, zowel op de losse items als op schaalniveau. Hiervoor
werden scatterplots gemaakt. Hieruit bleek dat er geen data verwijderd hoefde te worden. Vervolgens
werd de betrouwbaarheid in Cronbachs alpha van de verschillende schalen in SPSS berekend.
Hiervoor werd eerste gekeken of het noodzakelijk was om vragen te spiegelen en daar waar dit nodig
was is dit gedaan. Voor stress in het algemeen was dit niet te berekenen, omdat deze schaal bestond uit
de verschillende soorten vragen van alle subschalen. Wel is per subschaal van stress de
betrouwbaarheid berekend. In Tabel 4 staan de beschrijvende data van de stress-schalen, intrinsieke
motivatie, cognitieve belasting en taakswitchen. Ten aanzien van de begeleiding geeft 85% aan dat zij
begeleiding krijgen op het werk en 33,9% krijgt begeleiding bij de studie.

Tabel 4
Betrouwbaarheid en beschrijvende statistieken van de schalen.
Schaal

α

N

Gem

SD

Min

Max

Stress algemeenI

ntb

55

2,34

,34

1,62

3,38

Stress autonomieII

,54

53

2,22

,37

1,60

3,30

Ervaren stressIII

,92

55

2,41

.59

1,23

4,00

Stress combineren

,87

55

2,28

,60

1,00

4,00

Intrinsieke motivatieV

,70

55

3,92

,47

2,75

5,00

Cognitieve belastingVI

,61

55

4,65

,78

2,50

6,00

TaakswitchenVII

,67

55

2,33

,51

1,17

3,67

werk/privéIV

Noot. I 22 items op een 4-puntschaal; II 5 items op een 4-puntschaal; III14 items op een 4-puntsschaal
zie verdere toelichting op deze schaal hierna; IV3 items op een 4-puntsschaal; V4 items op een 5puntsschaal; VI4 items op een 7-puntsschaal; VII6 items op een 4-puntsschaal, zie verdere toelichting op
deze schaal hierna.

Tabel 5
Gebeurtenissen die stress op kunnen leveren en de mate waarin participanten daar mee te maken
hebben gehad en zo ja, de mate dat dit stress heeft opgeleverd.
Items

N

Percentage positief

Gem

SD
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Toename werkdruk

49 83.6%

1,06

,242

Doelen zijn niet duidelijk (recode)

55 45,6%

1.45

,503

Onduidelijk welke taken bij mijn werk horen

54 56,4%

1,31

,466

53 38,2%

1,51

,505

Conflicten op het werk

50 18.2%

1,80

,404

Zelf betrokken bij conflicten op het werk

48 7.3%

1,92

,279

Baas probeert conflicten niet op te lossen

11 92,7%

1,84

,373

Stel hoge eisen aan mezelf op werk/studiegebied

55 98,2%

1,02

,135

Erg betrokken bij mijn werk/studie

55 100%

1,00

,000

Denk nog aan het werk na een werkdag

55 74,5%

1,05

,229

Moeilijk om een limiet te zetten op een

55 54,5%

1,13

,336

55 63,6%

1,36

,485

55 85,5%

1,02

,135

55 40,0%

1,24

,429

(recode)
Onduidelijk wie er beslissingen neemt over mijn
werkplek (recode)

(recode)

werktaak of studietaak, ook al is het druk
Meer verantwoordelijkheid nemen dan zou
moeten
Doorwerken na werktijd om een opdracht af te
maken
Moeilijkheden om te slapen, omdat hoofd vol zit
met werk-/studiegerelateerde dingen?

3.3 Correlaties
In Tabel 6 staan alle correlaties vermeld tussen de variabelen uit dit onderzoek. In deze
paragraaf worden alleen de meest opvallende resultaten besproken.

Tabel 6
Correlaties tussen de schalen.
Stress
algemeen
Stress
algemeen
Stress
autonomie
Ervaren stress
Stress
combineren
werk/privé

Stress
autonomie

Ervaren
stress

Stress
combineren
werk/privé

Intrinsieke
motivatie

Cognitieve
belasting

x
,59**

x

,92**
,28*

,33*
-,32*

X
-,50**

X
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Intrinsieke
-,24
motivatie
Cognitieve
,23
belasting
Taakswitchen
,40**
Noot. * p < ,001; ** p < ,005

-,21

-,19

0,06

x

,05

,27*

-,11

,17

x

,29*

,37**

-26

-,14

,14

Er werd een significante zwakke correlatie gevonden tussen stress en taakswitchen (r = ,399; p
= 0,01; N = 55). Wanneer we verder kijken naar de subschalen van stress in combinatie met

taakswitchen zien we tussen de subschaal ervaren stress en taakswitchen een significante
zwakke correlatie (r = ,367; p = 0.01; N = 55). Tussen de subschaal stress en autonomie en
taakswitchen werd ook een significantie correlatie vastgesteld, maar deze is zeer laag (r =
,292; p = < 0.05; N = 55). Ook tussen cognitieve belasting en ervaren stress werd een
positieve, maar zeer lage significantie correlatie vastgesteld (r = ,274; p = 0.05; N = 55).
Intrinsieke motivatie correleert niet significant met de onderzochte variabelen.
3.4. De samenhang tussen stress en intrinsieke motivatie
Om te bepalen of stress gerelateerd is aan intrinsieke motivatie, werd eerst een scatterplot
gemaakt om te zien of er een lineair verband te zien was. Op het oog leek de scatterplot een lineair
verband te tonen, waarna een lineaire regressieanalyse gedaan werd met een determinatie coëfficiënt
van (R2) 0.57. Uit de analyse bleek dat het verband niet significant is, F (1,53) = 3,20, p = > 0,05.
Daarmee lijkt stress geen voorspeller van intrinsieke motivatie.
Als we naar de subschalen kijken, dan zien we geen significantie tussen een van de subschalen
van stress en de variabele intrinsieke motivatie. Tussen stress autonomie en intrinsieke motivatie is
een correlatiecoëfficiënt gemeten van ,211 en een determinatie coëfficiënt van 0,26. Dit regressie
model is niet significant, F (1.51) = 2,37, p = > 0,05. Voor de subschaal ervaren stress en intrinsieke
motivatie werd een correlatiecoëfficiënt gemeten van ,185 en een determinatie coëfficiënt (R2) van
,016. Dit regressiemodel is daarmee ook niet significant, F (1.53) = 1,88, p = > 0.05. Voor de
subschaal stress met betrekking tot privé en werk en intrinsieke motivatie werd een
correlatiecoëfficiënt gemeten van ,64 en een determinatie coëfficiënt (R2) van ,004. Dit
regressiemodel is daarmee ook niet significant, F (1.53) = 0,22, p = > 0,05.

3.5 De samenhang van stress met taakswitchen, cognitieve belasting en begeleiding

Om te bepalen of taakswitchen en cognitieve belasting samenhangen met een verhoging van
stress, werd een lineaire regressieanalyse gedaan tussen stress en taakswitchen en stress en cognitieve
belasting. Voorafgaand aan deze regressieanalyse werd door middel van scatterplots gecontroleerd of
er een lineair verband tussen de variabelen aanwezig is. Dit bleek het geval tussen taakswitchen en
stress en tussen cognitieve belasting en stress.
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Bij de lineaire regressieanalyse tussen stress en taakswitchen is de determinatie coëfficiënt
(R2) ,159. Dit regressiemodel is significant, F (1.53) = 10,04, p = < 0,05.
Bij de lineaire regressieanalyse tussen stress en cognitieve belasting is de determinatie
coëfficiënt 0,51. Met een significantie van ,096 is deze regressieanalyse niet significant, F (1.53) =
2,88, p = > 0.05.
Om de samenhang tussen stress en begeleiding te bepalen werd een onafhankelijke t-toets
uitgevoerd, waarbij stress de afhankelijke variabele is en begeleiding de onafhankelijke variabele.
Omdat er twee soorten begeleiding zijn bevraagd, begeleiding vanuit werk en begeleiding vanuit de
studie, werd voor ieder van deze vormen van begeleiding een aparte t-toets uitgevoerd.
Er werd een niet significant verschil in scores gevonden voor de groep zonder begeleiding
vanuit werk (M = 2,37; SD = ,27) en de groep met begeleiding vanuit werk (M = 2,35; SD = ,36), t
(53) = ,14, p = > 0,05.
Ook voor het bepalen van de samenhang tussen stress en begeleiding vanuit de opleiding werd
een onafhankelijke t-toets uitgevoerd. Er werd een niet significant verschil in scores gevonden voor de
groep met begeleiding vanuit de opleiding M = 2,29; SD = ,37 en de groep zonder begeleiding vanuit
de opleiding M = 2,38; SD = ,33, t (53) = ,89, p = > 0,05.

3.6 De samenhang van intrinsieke motivatie met taakswitchen, cognitieve belasting en
begeleiding
Om te bepalen of taakswitchen en cognitieve belasting samenhangen met intrinsieke
motivatie, werden twee lineaire regressieanalyses uitgevoerd tussen taakswitchen en intrinsieke
motivatie en cognitieve belasting en intrinsieke motivatie. Voorafgaand aan deze regressieanalyse
werd door middel van scatterplots gecontroleerd of er een lineair verband tussen de variabelen
aanwezig is. Dit bleek het geval tussen taakswitchen en intrinsieke motivatie en tussen cognitieve
belasting en intrinsieke motivatie.
Eerst werd gekeken naar de samenhang tussen intrinsieke motivatie en taakswitchen. Uit deze
analyse kwam een correlatiecoëfficiënt van ,142 en een determinatie coëfficiënt van ,020. Met een
significantie van ,302 is deze analyse niet significant, F (1.53) = 1,09; p > 0,05.
Vervolgens werd een regressieanalyse gedaan tussen intrinsieke motivatie en cognitieve
belasting. Daaruit kwam een correlatiecoëfficiënt van ,168 en een determinatie coëfficiënt van ,028.
Met een significantie van ,220 is deze analyse niet significant, F (1.53) 1,54; p = > 0,05.
Om de samenhang tussen intrinsieke motivatie en begeleiding vast te stellen. Daarvoor werden
twee onafhankelijke t-toetsen gedaan, waarbij intrinsieke motivatie de afhankelijke variabele is en
begeleiding de onafhankelijke variabele
Uit de t-toets tussen intrinsieke motivatie en begeleiding op het werk werd een verschil
gemeten tussen de groep die begeleiding krijgt op het werk (M = 3,92; SD = ,48) en de groep die geen
begeleiding krijgt op het werk (M = 3,91; SD = ,40) dat niet significant is, t (53) = -,11, p = > 0,05.
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Uit de t-toets tussen intrinsieke motivatie en begeleiding vanuit de opleiding werd een verschil
gemeten tussen de groep die begeleiding krijgt vanuit de opleiding (M = 4,07; SD = ,41) en de groep
die geen begeleiding krijgt vanuit de opleiding (M =3,84; SD = ,49) dat niet significant is, t (53) = 1,67, p = > 0,05.

3.7 De mediërende factor van taakswitchen, cognitieve belasting en begeleiding op de samenhang
tussen stress en intrinsieke motivatie
Om te bepalen of taakswitchen, cognitieve belasting en begeleiding een mediërende rol spelen
bij de samenhang tussen stress en intrinsieke motivatie, werd een Sobel test uitgevoerd. Hierbij werd
een Sobel test calculator gebruikt, waarbij de t-waardes van eerdere regressieanalyses tussen deze drie
variabelen en stress en de t-waardes van deze drie variabelen en intrinsieke motivatie werden
ingevoerd.
Eerst werd de Sobel test uitgevoerd met de t-waarden vanuit de regressieanalyses tussen stress
en taakswitchen (t = 3,17) en tussen motivatie en taakswitchen (t = 14,25). Uit deze Sobel test kwam
een z-score van Z = 3,09. Met een p-waarde van p = 0,002 blijkt taakswitchen een significant effect te
hebben op de samenhang tussen stress en intrinsieke motivatie.
Uit de Sobel test die werd uitgevoerd tussen de t-waardes vanuit de regressieanalyses tussen
stress en cognitieve belasting (t = 1,70) en intrinsieke motivatie en cognitieve belasting (t = 8,98)
kwam een z-waarde van z = 1,67. Met een p- waarde van p = 0,096 blijkt cognitieve belasting geen
significant effect te hebben op de samenhang tussen stress en intrinsieke motivatie.
Voor de variabele begeleiding werden twee Sobel tests gedaan. Die tussen begeleiding op
werk en stress (t = 0,14) en begeleiding op werk en intrinsieke motivatie (t = -0,11) werd eerst
uitgevoerd. Hieruit kwam een z-score van z = 0,09. Met een p-waarde van p = 0,932 blijkt het wel of
niet hebben van begeleiding op de werkplek geen significant effect te hebben op de samenhang tussen
stress en intrinsieke motivatie.
Ten slotte werd een Sobel test uitgevoerd tussen begeleiding tijdens de opleiding en stress (t =
0,89) en begeleiding tijdens de opleiding en intrinsieke motivatie (t = -1,67). Hieruit kwam een z-score
van z = 0,78. Met een p-waarde van p = 0,434 blijkt het wel of niet hebben van begeleiding tijdens de
studie geen significant effect te hebben op de samenhang tussen stress en intrinsieke motivatie.

3.8 De samenhang tussen taakswitchen, cognitieve belasting en begeleiding
Om te bepalen in welke mate taakswitchen, cognitieve belasting en begeleiding met elkaar
samenhangen werd eerste gekeken naar de correlatie tussen taakswitchen en cognitieve belasting.
Hieruit komt een licht positieve correlatie naar voren r = ,138; p = > 0,05. Na het uitvoeren van een
lineaire regressieanalyse blijkt dat met een significantie van ,315 deze positieve correlatie niet
significant is, F (1.53) = 1,03; p > 0,05.
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Door middel van een t-toets wordt gekeken of taakswitchen en begeleiding samenhangen. Uit
de t-toets bleek een verschil in gemiddelden van de groep zonder begeleiding op de werkplek (M =
2,15; SD = ,49) en van de groep met begeleiding op de werkplek (M = 2,36; SD = ,51) dat niet
significant is, t (53) = -1,11, p = > 0,05.
Tussen taakswitchen en begeleiding tijdens de opleiding werd ook een t-test gedaan. Uit de t-toets
bleek een verschil in gemiddelden van de groep zonder begeleiding (M = 2,38; SD = ,50) en van de
groep die wel begeleiding ontvangt (M = 2,25; SD = ,53) dat niet significant is, t (53) = ,90, p = >
0,05.
Om te bepalen of cognitieve belasting en begeleiding aan elkaar correleren werd een t-test
gedaan. Eerst tussen cognitieve en begeleiding op de werkplek. Uit de t-toets bleek een verschil in
gemiddelden van de groep zonder begeleiding (M = 5,29; SD = ,42) en van de groep die wel
begeleiding ontvangt (M = 4,54; SD = ,78) dat wel significant is, t (53) = 2,66, p = < 0,05.
Ten slotte werd ook een t-test uitgevoerd tussen cognitieve belasting en begeleiding tijdens de
opleiding. Uit de t-toets bleek een verschil in gemiddelden van de groep zonder begeleiding (M = 4,59;
SD = ,78) en van de groep die wel begeleiding ontvangt (M = 4,77; SD = ,78) dat niet significant is, t
(53) = -,83, p = > 0,05.

Tabel 7
Overzicht regressieanalyses en t-toetsen.
F
Stress en intrinsieke motivatie

3.20

Stress autonomie en motivatie

2,37

Ervaren stress en motivatie

1,88

Stress werk en privé en intrinsieke motivatie

0,22

Stress en taakswitchen*

10,04

Stress en cognitieve belasting

2,88

t

Stress en Begeleiding op werk

0,14

Stress en begeleiding op school

0,89

Motivatie en taakswitchen

1,09

Motivatie en cognitieve belasting

1,54

Motivatie en begeleiding werk

0,11

Motivatie en begeleiding opleiding

1,67

Taakswitchen en begeleiding werk

1,11

Taakswitchen en begeleiden opleiding

0,90
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Cognitieve belasting en begeleiding werk*

2,66

Cognitieve belasting en begeleiding opleiding

0,90

Cognitieve belasting en taakswitchen

1,03

Noot. *p < 0,05

Stress
Stress in het algemeen

Deelvraag 1

Stress en ervaren autonomie

Intrinsieke

Ervaren stress

motivatie

Stress door combinatie werk en
privé

Deelvraag 5

(onderling sign.)

Taakswitchen sig.
2.

Deelvraag 3
Taakswitchen Sig
r = 0,40**, 0,29** en
0,37**)

Cognitieve
Deelvraag 4

belasting Sig (r = -

Deelvraag 4

0,50** CB x werk/prive

Begeleiding

Sig

Wel/geen

Cognitief/begeleiding

begeleiding werk
Wel/geen
begeleiding opleiding

Figuur 2. Conceptueel model van het onderzoek

4. Discussie en conclusie
4.1 Conclusie
Voor dit onderzoek werd antwoord gezocht op de vraag In welke mate beïnvloedt stress de intrinsieke
motivatie van zij-instromers in het basis- en voortgezet onderwijs en in hoeverre hebben taakswitchen,
cognitieve belasting en begeleiding hierin een mediërende rol. Om deze vraag te beantwoorden
werden de volgende deelvragen onderzocht en beantwoord:

4.1.1

In welke mate is stress gerelateerd aan intrinsieke motivatie bij zij-instromers?

27

De mediërende rol van taakswitching, intrinsieke cognitieve belasting en begeleiding op de samenhang tussen stress en intrinsieke motivatie.

Uit dit onderzoek blijkt geen significante samenhang te zijn tussen stress en intrinsieke motivatie. Een
mogelijke verklaring kan zijn dat intrinsieke motivatie een zeer sterke, positieve eigenschap van zijinstromers is die gevoelens van frustratie in balans houden (Troesch en Bauer, 2017). Deze intrinsieke
motivatie dient dan als een soort coping mechanisme waardoor zij-instromers beter met stress om
kunnen gaan. Of dit daadwerkelijk het geval is in dit onderzoek zou verder onderzocht moeten
worden.

4.1.2

In hoeverre hangt stress samen met taakswitchen, cognitieve belasting en begeleiding?

Taakswitchen en stress correleren significant met elkaar. Dit is een interessante uitkomst, omdat dit
misschien betekent dat taakswitchen een coping mechanisme kan zijn voor het ervaren van een hoge
werkdruk. Dit kan automatisch gaan, maar kan ook een bewuste keuze zijn. Uit het theoretisch kader
bleek echter dat te veel switchen tussen taken ervoor zorgt dat het uitvoeren van de taken niet meer
efficiënt kan gebeuren (Szumowska & Kossowska, 2016) en dat resultaten van de taken kunnen
tegenvallen kwaliteit (Bowman et al., 2010).
Stress en cognitieve belasting correleren significant met elkaar, maar uit de regressieanalyse
bleek geen significant verband tussen cognitieve belasting en stress te zijn. In dit onderzoek is de
cognitieve belasting (Sweller, 1988, 1991) meegenomen in de vragenlijst. Het ging hierbij om de mate
waarin deelnemers de nieuwe informatie die zij via opleiding en/of werk kregen als complex wordt
ervaren. De vraag is of de correlatie wordt veroorzaakt door die complexiteit of dat er nog een andere
oorzaak is.
Uit de t-toets tussen begeleiding en stress kwam geen significantie samenhang naar voren. Uit het
theoretisch kader blijkt dat zij-instromers baat hebben bij een goede begeleider die hun vragen kan
beantwoorden (Tichelaar et. al., 2010). Echter heeft afwezigheid van begeleiding geen (significant)
effect op stress.

4.1.3

In hoeverre hangt motivatie samen met taakswitchen, cognitieve belasting en begeleiding

intrinsieke motivatie?
Tussen de variabelen taakswitchen, cognitieve belasting, begeleiding en intrinsieke motivatie werd
geen significante correlatie gevonden. Uit de uitgevoerde regressieanalyses en t-toetsen kwamen ook
geen significantie verbanden naar voren. Hoewel Feldon et al. (2019) in hun review laten zien dat een
te hoge cognitieve belasting een negatief effect kunnen hebben op de intrinsieke motivatie, blijkt dat
niet uit deze resultaten. Uit het theoretisch kader blijkt tevens dat zij-instromers baat hebben bij een
goede begeleider die hun vragen kan beantwoorden (Tichelaar et. al., 2010). Echter heeft afwezigheid
van begeleiding geen (significant) effect op intrinsieke motivatie.

4.1.4

In welke mate wordt de samenhang tussen stress en intrinsieke motivatie bij zij-instromers

gemedieerd door taakswitchen, cognitieve belasting en begeleiding?
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Van de drie mogelijk mediërende variabelen, te weten taakswitchen, cognitieve belasting en
begeleiding, blijkt alleen taakswitchen een significant mediërend effect te hebben op de samenhang
tussen stress en intrinsieke motivatie. Dat betekent dat, hoe meer iemand moet switchen tussen taken,
hoe meer stress een negatieve invloed heeft op intrinsieke motivatie. Onduidelijk is waar dit precies
aan ligt. Heeft het te maken met het inefficiënt switchen tussen taken (Szumowska & Kossowska,
2016), waardoor de kwaliteit van de uit te voeren taken (ongewenst) omlaag gaat (Bowman et al.,
2010) en er bijvoorbeeld veel tijdverlies optreedt (Kirschner, 2019)? Ook is onduidelijk of deelnemers
plannen en organiseren en zo ja op welke manier en in welke mate. Uit onderzoek blijkt namelijk dat
goed kunnen plannen en organiseren effect heeft op succesvol switchen tussen taken (Kyriacou, 2001;
Li et al., 2019; Friedman et al., 2007; Kramer et al., 1999; Rubinstein et al., 2001).

4.1.5

In hoeverre zijn taakswitchen, cognitieve belasting en begeleiding aan elkaar gerelateerd?

De drie mogelijk mediërende variabelen blijken niet significant aan elkaar gerelateerd te zijn, op een
uitzondering na. De cognitieve belasting van zij-instromers en het wel of niet hebben van begeleiding
op de werkplek is wel significant aan elkaar gerelateerd.

4.2 Discussie
4.2.1

Tekortkomingen onderzoek
Dit onderzoek kent een aantal beperkingen, welke in een volgend onderzoek in overweging

genomen moeten worden. Ten eerste kent de vragenlijst, na analyse en het beoordelen van de
betrouwbaarheid, een aantal tekortkomingen. Zo is de vraagstelling van het middelste gedeelte van de
stressschaal, in dit onderzoek genaamd ervaren stress, zodanig onhandig gekozen dat deze problemen
opleverde bij het beoordelen van de betrouwbaarheid. Doordat eerst gevraagd werd of deelnemers een
bepaalde situatie ervoeren in hun dagelijks leven en deze (veelal) met ja, nee of deels moesten
beantwoorden, beantwoordden niet alle deelnemers de vervolgvraag. Deze hoefde namelijk alleen in
gevuld te worden als bij de eerste vraag ja of deels werd geantwoord. Een mogelijke oplossing
hiervoor is om in het vervolg deze inleidende vraag achterwege te laten en alle deelnemers te vragen
in welke mate zij die vorm van stress ervaren. Een tweede oplossing voor dit probleem is om in het
vervolg, na het opstellen van de vragenlijst, eerst een aantal proefvragenlijsten te laten invullen en om
feedback te vragen. Daarnaast kan op basis van deze proef de betrouwbaarheid worden onderzocht en
kan, waar nodig, de vragenlijst worden aangepast.
Een tweede punt van aandacht is het aantal deelnemers aan dit onderzoek. Na alle niet
ingevulde of half ingevulde vragenlijsten te hebben verwijderd, bleven er slechts 55 deelnemers over.
Dit terwijl er ruim 450 deelnemers nodig waren om conclusies uit dit onderzoek te generaliseren naar
deze populatie volgens de Power Analyse. In de praktijk blijkt het moeilijk om zij-instromers te
bereiken. Zij worden door onderwijsinstellingen en scholen afgeschermd van onderzoeksvragen. In
gesprek met een aantal van deze onderwijsinstellingen werd duidelijk dat dit tweeledig was. Enerzijds
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is er steeds meer interesse in zij-instromers als doelgroep voor onderzoek, waardoor er veel aanvragen
voor deelname aan onderzoeken zijn. Hierdoor worden zij-instromers overvraagd om aan allerlei
onderzoeken mee te doen. Anderzijds geven onderwijsinstellingen aan dat zij-instromers een extreem
volle en drukke agenda hebben en dat het deelnemen aan een of meerdere onderzoeken de werkdruk
verhoogd. Dat willen onderwijsinstellingen voorkomen door onderzoeksaanvragen niet goed te
keuren. In een volgende situatie is het wellicht een idee om naar scholen toe te gaan. Dit was nu,
vanwege Corona, geen optie. Maar wellicht opent dit meer deuren.

4.2.2 Aanbevelingen naar aanleiding van dit onderzoek
Dit onderzoek laat zien dat taakswitchen en stress significant relateren. Kennelijk levert het
steeds moeten switchen tussen taken extra stress op. Wellicht komt dit doordat vaak switchen tussen
taken zorgt voor kwaliteitsverlies (Bowman et al., 2010). Voor zij-instromers die werk en studie
combineren met privézaken is het aan te bevelen om het switchen tussen taken te verminderen. Uit
onderzoek blijkt namelijk dat een goede planning en organisatie hierbij kan helpen (Kyriacou, 2001;
Li et al., 2019; Friedman et al., 2007; Kramer et al., 1999; Rubinstein et al., 2001). Voor later
onderzoek naar zij-instromers is het interessant om te bekijken of en zo ja welke manier van plannen
en organiseren zij-instromers gebruiken. Of zij hierbij begeleid worden en of hen dit helpt. Ook is het
interessant te onderzoeken welke manier van plannen en organiseren het beste werkt om het aantal
taakswitches te verminderen. Tot slot zou er onderzoek gedaan moeten worden om te bekijken of het
verminderen van de hoeveelheid switches ook daadwerkelijk de stress verminderd.
Stress en cognitieve belasting correleren significant, maar er is geen significant verband
aangetoond met de regressieanalyse. Cognitieve belasting lijkt effect te hebben op stress. In dit
onderzoek is gekeken naar de mate waarin de nieuwe informatie die geboden wordt als complex wordt
ervaren en de hoeveelheid nieuwe informatie die zij-instromers krijgen tijdens hun opleiding. Die
complexiteit zorgt namelijk voor een (over)belasting van het werkgeheugen (Sweller, 1988). Voor
vervolg onderzoek is het interessant om te onderzoeken op welke wijze lerarenopleidingen hun
onderwijs aanbieden. Is er verschil tussen (verkorte) zij-instroomopleidingen en de (langere) voltijd
opleidingen in de hoeveelheid en de complexiteit van de lesstof? Zouden hier verbeteringen in kunnen
worden doorgevoerd, zodat het volgen van een lerarenopleiding minder cognitieve belasting oplevert
en daarmee mogelijk minder stress oplevert. Heeft dit ook effect op de mate van uitval tijdens en net
na de studie?
Cognitieve belasting en begeleiding op het werk correleren significant. Mogelijk krijgen zijinstromers veel en complexe informatie op hun nieuwe werkplek aangeboden, waardoor een
(over)belasting optreedt (Sweller, 1988) en helpt het zij-instromers deze informatie goed te verwerken
als zij goed worden begeleid. Dit is ook wat Tichelaar et. al. (2010) in hun onderzoek aangeven. In dit
onderzoek is alleen gekeken naar de aan- of afwezigheid van begeleiding. Er is niet gekeken naar de
vorm van deze begeleiding en of deze begeleiding is aangepast aan de ervaring en behoefte van de
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individuele zij-instromers (Van Rens & Elfering, 2014). Het is aan te bevelen om onderzoek te doen
naar de manier waarop scholen hun zij-instromers inwerken en informatie geven en op welke manier
zij hierbij worden begeleid. Op deze manier kunnen mogelijk stappen worden gezet om dit effectiever
in te vullen en (over)belasting van het werkgeheugen te voorkomen, waardoor ook uitval tijdens of net
na de opleiding kan worden voorkomen (Helms-Lorenz et al., 2020)
Stress en intrinsieke motivatie hangen samen, maar dit is niet significant. De vraag is of dit
komt door de samenstelling van de vragenlijst rondom stress, die zo zijn tekortkomingen kende. Ook
de kleine steekproef kan hier wellicht op van invloed zijn. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat
intrinsieke motivatie een zeer sterkte eigenschap is die de negatieve gevolgen van stress kunnen
verminderen (Troesch & Bauer, 2017), maar kan op basis van dit onderzoek niet gesteld worden dat dit
ook voor deze doelgroep geldt. Om uitspraken over stress en intrinsieke motivatie te generaliseren is
het belangrijk om een vergelijkbare onderzoeksvraag nogmaals te onderzoeken, maar deze keer met
een sterkere vragenlijst en een grotere steekproef. Het is ook interessant om onderzoek te doen naar de
manier om intrinsieke motivatie bij zij-instromers tijdens hun studie en tijdens hun werk te blijven
sitmuleren.

4.2.3 Lessen uit dit onderzoek
Een van de drijvende krachten van zij-instromers is dat zij intrinsiek gemotiveerd zijn (Troesch &
Bauer, 2017). Zij hebben een sterke drive om hun switch naar het onderwijs tot een succes te maken.
Hoewel zij weldegelijk stress ervaren, is het mogelijk dat juist deze intrinsieke motivatie als een vorm
van coping mechanisme werkt. Voor zowel lerarenopleidingen als de scholen waar de zij-instromers
gaan werken, is het van belang om deze intrinsieke motivatie te blijven stimuleren (Ryan en Deci
2000). Scholen zouden er goed aan doen om te onderzoeken hoe zij de intrinsieke motivatie van zijinstromers kunnen vergroten.
Ook zouden scholen kunnen investeren in een begeleidingsprogramma, waarbij zij-instromers
worden ondersteund tijdens hun nieuwe studie en werk. Hierdoor kan een coginitieve (over)belasting
bij zij-instromers verminderd worden (Tichelaar et. al., 2010). Lerarenopleidingen zouden aandacht
moeten besteden aan het goed leren plannen en organiseren. Zo kunnen zij-instromers beter omgaan
met de verschillende taakswitches die zij moeten maken (Kyriacou, 2001; Li et al., 2019; Friedman et
al., 2007; Kramer et al., 1999; Rubinstein et al., 2001).
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Bijlagen
Bijlage 1: Vragenlijst
Ik ben een…
0 man
0 vrouw
0 anders
Volgt u momenteel een opleiding tot leraar in de sector primair onderwijs, voortgezet onderwijs of
middelbaar beroepsonderwijs?
0 Ja
0 Nee
Bent u momenteel werkzaam in het onderwijs?
0 Ja
0 Nee
Binnen welke sector bent u werkzaam?
0 Primair onderwijs
0 Voortgezet onderwijs
0 Middelbaar beroepsonderwijs
0 Anders, namelijk…
Welk traject volgt u?
0 Voltijd opleiding
0 Deeltijd opleiding
0 Duale opleiding (werken/leren)
0 Zij-instroomtraject
0 Anders, namelijk….
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De volgende vragen gaan over de mate waarin u stress ervaart van uw opleiding en/of werk als leraar.

Heb je tijd om je opdracht
af te maken?
Heb je de mogelijkheid
om invloed uit te oefenen
op beslissingen op je
werk?.
Neemt jouw baas jouw
visie in overweging?
Kan je je eigen
werktempo bepalen?

Is jouw werklast
toegenomen?

Altijd

Vaak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ja

Nee

0

0

Stressvol

Zeer
stressvol

0

0

Niet
Een
stressvol beetjes
stressvol
Zo ja, ervaar je dat als
stressvol?

Zijn de doelen op jouw
werk duidelijk?

Zelden

0

0

Ja

Deels

Nee

0

0

0

Niet
Een beetjes
stressvol stressvol

Stressvol

Nooit

Zeer
stressvol

Wanneer deels of nee:
ervaar je dit als stressvol?
Ja
Weet je welke taken bij
jouw werk horen?

0

Deels
0

Niet
Een beetjes
stressvol stressvol
Wanneer deels of nee:
ervaar je dit als stressvol?

0

0

Nee
0

Stressvol
0

Zeer
stressvol
0
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Ja
Weet je wie beslissingen
neemt over jouw
werkplek?

Deels

0

0

Niet
Een beetjes
stressvol stressvol
Wanneer deels of nee:
vind je dat stressvol?

Zijn er conflicten op je
werk?

0

0

Ja

Nee

0

0

Niet
Een beetjes
stressvol stressvol
Zo ja, vind je dat
stressvol?

Ben je betrokken bij
conflicten op je werk?

0

0

Ja

Nee

0

0

Niet
Een beetjes
stressvol stressvol
Zo ja, vind je dat
stressvol?

Heeft jouw baas
geprobeerd om de
conflicten op te lossen?

Stel je hoge eisen aan
jezelf op werkgebied?

0

Stressvol

Zeer
stressvol

0

0

Stressvol

Zeer
stressvol

0

0

Stressvol

Zeer
stressvol

0

0

0

0

Ja

Deels

Nee

0

0

0

Niet
Een beetjes
stressvol stressvol
Zo nee, vind je dat
stressvol?

Nee

0

0

Ja

Nee

0

0

Stressvol

Zeer
stressvol

0

0
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Niet
Een beetjes
stressvol stressvol
Zo ja, vind je dat
stressvol?

Ben je vaak erg betrokken
bij je werk?

Stressvol

Zeer
stressvol

0

0

Stressvol

Zeer
stressvol

0

0

0

Deels

Nee

0

0

Ja

Nee

0

0

Niet
Een beetjes
stressvol stressvol
Zo ja, vind je dat
stressvol?

0
Ja

Denk je aan je werk na
een werkdag?

0

0

Niet
Een beetjes
stressvol stressvol
Wanneer deels of ja: vind
je dat stressvol?

Vind je het moeilijk om
een limiet te zetten op
een werktaak, ook al heb
je het druk?

Neem je meer
verantwoordelijkheid op
je werk dan je zou
moeten doen?

Stressvol

Zeer
stressvol

0

0

0

0

Ja

Deels

Nee

0

0

0

Niet
Een beetjes
stressvol stressvol
Wanneer deels of ja: vind
je dat stressvol?

0

0

0

Ja

Nee

0

Stressvol

Zeer
stressvol

0

0

Stressvol

Zeer
stressvol

0

Niet
Een beetjes
stressvol stressvol

39

De mediërende rol van taakswitching, intrinsieke cognitieve belasting en begeleiding op de samenhang tussen stress en intrinsieke motivatie.

Zo ja, vind je dat
stressvol?

Werk je door na werktijd
om een opdracht af te
maken?

0

0

0

Ja

Deels

0

0

Vind je het moeilijk om te
slapen omdat je hoofd vol
zit met werk gerelateerde
dingen?

0

0

Ja

Deels

0

0

0

Altijd

Stressvol

Zeer
stressvol

0

0

Nee
0

Niet
Een beetjes
stressvol stressvol
Wanneer deels of ja: vind
je dat stressvol?

Nee
0

Niet
Een beetjes
stressvol stressvol
Wanneer deels of ja: vind
je dat stressvol?

0

0

Stressvol

Zeer
stressvol

0

0

Vaak

Zelden

Nooit

Vind je het, vanwege je
werk, moeilijk om tijd
door te brengen met je
naasten?

0

0

0

0

Vind je het, vanwege je
werk, moeilijk om tijd
door te brengen met je
vrienden?

0

0

0

0

Vind je het, vanwege je
werk, moeilijk om tijd vrij
te maken voor leuke
dingen?

0

0

0

0

De volgende vragen gaan over de mate waarin u intrinsieke motivatie ervaart ten opzichte van uw
werk en studie.

Nooit

Zelden

Soms

Vaak

Altijd
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Ik studeer en werk om
leraar te worden omdat ik
daarin geïnteresseerd ben.
Ik studeer en werk om
leraar te worden omdat
ervan geniet.
Ik studeer en werk om
leraar te worden omdat ik
het leuk vind.
Ik studeer en werk om
leraar te worden omdat ik
het spannend vind.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

De volgende vragen gaan over de mate waarin u switcht tussen taken tijdens uw werkzaamheden,
studie en privé bezigheden.
Combineert u de volgende activiteiten: studeren, werk en privé?
0 Ja
0 Nee
0 Anders, namelijk

Zo ja, geef een verdeling van uw tijd over deze drie activiteiten in een week. Laat nachtrust daarbij
buiten beschouwing.

Werk: ........ uur
Studie ..........uur
Privé...........uur
Nooit
Als je aan het studeren
bent, hoe vaak ben je dan
tussendoor ook bezig met
je werk? Geef het aantal
keren aan dat je door je
werk wordt afgeleid.
Als je aan het studeren
bent, hoe vaak ben je dan
tussendoor ook bezig met
je privé-activiteiten? Geef
het aantal keren aan dat

Af en toe

Soms

0

0

0

0

0

0

De meeste
tijd

0

0

41

De mediërende rol van taakswitching, intrinsieke cognitieve belasting en begeleiding op de samenhang tussen stress en intrinsieke motivatie.

je door privé-activiteiten
wordt afgeleid.
Als je aan het werk bent,
hoe vaak ben je dan
tussendoor ook bezig met
je privé-activiteiten? Geef
het aantal keren aan dat
je door privé-activiteiten
wordt afgeleid.
Als je aan het werk bent,
hoe vaak ben je dan
tussendoor ook bezig met
je studie? Geef het aantal
keren aan dat je door
privé-activiteiten wordt
afgeleid.
Als je met privéactiviteiten bezig bent,
hoe vaak ben je dan
tussendoor ook bezig met
je studie? Geef het aantal
keren aan dat je door
privé-activiteiten wordt
afgeleid.
Als je met privéactiviteiten bezig bent,
hoe vaak ben je dan
tussendoor ook bezig met
je werk? Geef het aantal
keren aan dat je door
privé-activiteiten wordt
afgeleid.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

De volgende vragen gaan over de mate waarin u cognitieve belasting ervaart tijdens het werken en/of
studeren.
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