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Doeloriëntatie houdt in dat mensen verschillende motieven kunnen hebben om een bepaald
doel te bereiken (Dweck, 1986). Bij het stellen van leerdoelen kan men deze richten op
zichzelf (‘mastery’ oriëntatie, gericht op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden) of op
anderen (‘performance’ oriëntatie, gericht op beter presteren dan anderen), waarbinnen men
zich kan richten op het behalen/verkrijgen van succes (approach) dan wel op voorkomen van
falen (avoidance; Elliot & McGregor, 2001). Daarnaast kan men ook als oriëntatie hebben
een doel te bereiken door zo min mogelijk inspanning te hoeven leveren (‘work avoidance’
oriëntatie; Harackiewicz, Durik, Barron, Linnenbrink-Garcia, & Tauer, 2008).
Uit onderzoek bij kinderen, adolescenten en studenten in traditioneel onderwijs blijkt
doeloriëntatie een goede voorspeller van studiesucces (e.g. Van Yperen, Blaga, & Postmes,
2014; Wigfield & Cambria, 2010). Kennis over de associatie tussen doeloriëntatie en
studiesucces bij volwassen studenten, en specifiek in het afstandsonderwijs, is beperkt. Met
onze snel veranderende maatschappij en technologische ontwikkelingen wordt deze
doelgroep echter steeds belangrijker. Daarom wordt in huidig onderzoek gekeken wat de
toegevoegde voorspellende waarde van doeloriëntatie is op studiesucces in het volwassen
afstandsonderwijs.
Methoden
Voorliggend onderzoek is onderdeel van het Adult Learning Open University Determinants
(ALOUD) onderzoek, een grootschalig longitudinaal observationeel onderzoek onder
studenten van de Open Universiteit van Nederland (OUNL), waarbij de biologische en
psychologische determinanten van studiesucces worden onderzocht. Hiervoor werden 4945
studenten benaderd, waarvan 2040 studenten (1260 vrouwen, 780 mannen, Mleeftijd = 36.7
jaar, leeftijd range: 18-80 jaar) het onderzoek volledig hebben afgerond.
Doeloriëntatie werd op baseline gemeten als onderdeel van een online vragenlijst met
een Nederlandse vertaling van de Achievement Goal Questionnaire (AGQ; Elliot &
McGregor, 2001). Deze bestaat uit 4 subschalen (mastery approach, mastery avoidance,
performance approach en performance avoidance) met ieder 3 items. Daarnaast werd een
subschaal (work avoidance) uit de vragenlijst van Harackiewicz et al. (2008) gebruikt,
bestaande uit 3 items. Ieder item werd gescoord op een 7-puntsschaal, lopend van helemaal
oneens (1) tot helemaal eens (7).
Studiesucces is gedefinieerd als het al dan niet afgerond hebben van minimaal 1
cursus. Deze data is verkregen middels studievoortganginformatie verzameld uit het examen
registratiesysteem van OUNL. Daarnaast weten we van de factoren ‘leeftijd’, ‘geslacht’,
‘aantal voorgenomen studie-uren’ en ‘het hebben van een baan’ dat zij invloed hebben op
studiesucces. Deze factoren zijn daarom meegenomen als covariaten.
Resultaten en discussie
Voorlopige resultaten zijn bekend van 575 deelnemers na 7 maanden studeren. Voorwaartse
stapsgewijze logistische regressieanalyse laat zien dat het model inclusief de vijf subschalen
van doeloriëntatie een significant betere voorspeller van studiesucces is dan het model
zonder doeloriëntatie (chi square = 11.276, p < .05 met df = 5; zie tabel 2). Mastery approach
oriëntatie blijkt een negatieve voorspeller van studiesucces. Door toevoeging van
doeloriëntatie aan het model neemt de Nagelkerke pseudo R2 toe met 2.7%.
Voor de negatieve samenhang tussen mastery approach doeloriëntatie en
studiesucces kunnen verschillende verklaringen worden gegeven. Zo zou het kunnen dat
studenten die vooral als doel hebben kennis en vaardigheden op te doen het niet nodig
vinden dit te toetsen, waardoor zij wellicht geen tentamen afleggen en beschouwd worden

als onsuccesvol. Echter, een andere verklaring is dat er sprake is van een homogene
populatie wat betreft doeloriëntatie. Zoals te zien in tabel 1 zijn volwassen
afstandsonderwijsstudenten voornamelijk mastery approach georiënteerd. De kleine
spreiding binnen mastery approach oriëntatie zou de negatieve associatie met studiesucces
kunnen verklaren, aangezien 73% van de participanten nog geen cursus behaald heeft na 7
maanden studeren (zie tabel 1). Een verklaring voor het groot aantal participanten dat nog
geen cursus heeft afgerond is dat er zich wellicht nog geen tentamenkans heeft voorgedaan
in de eerste 7 maanden van de studie. Studenten aan de OUNL hebben namelijk 14
maanden de tijd om een cursus af te ronden met een zelfbepaald startmoment maar vaste
tentamenmomenten. Om deze reden is het interessant om te zien of deze resultaten na 14
maanden nog steeds gevonden worden. Tijdens de ORD 2015 zullen de resultaten na 14
maanden studeren gepresenteerd worden.

Tabel 1.
N = 575
5.54a ± .94
3.44a ± 1.33
2.88a ± 1.44
3.72a ± 1.19
2.74a ± 1.17
36.35 ± 11.35
40.2
12.44 ± 7.39
84.9
27.0

Mastery Approach oriëntatie
Mastery Avoidance oriëntatie
Performance Approach oriëntatie
Performance Avoidance oriëntatie
Work Avoidance oriëntatie
Leeftijd (jaren)
Geslacht (% mannen)
Voorgenomen studieuren
Baan (% wel een baan)
Studiesucces (% min. 1 cursus behaald)
a.
Gemeten op een 7-puntsschaal.

Tabel 2.

Constante
Voorgenomen studie-uren
Baan
Leeftijd
Geslacht
Mastery Approach oriëntatie
Mastery Avoidance oriëntatie
Performance Approach oriëntatie
Performance Avoidance oriëntatie
Work Avoidance oriëntatie
Nagelkerke pseudo R2
** p < .01; * p < .05

Model A
B
S.E.
-1.556**
.421
.059**
.013
-.222
.283
-.004
.009
-.061
.196

.057

Model B
B
S.E.
-.216
.900
.067**
.014
-.231
.286
.000
.010
.010
.202
-.323**
.113
.019
.087
.134
.076
-.062
.101
-.030
.095
.084
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