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Samenvatting
Mijn onderzoek richt zich op motivatie onder leerlingen. Het doel van dit onderzoek is dan
ook om te onderzoeken hoe de motivatie van leerlingen beïnvloed en verhoogd kan worden.
Het doel in het onderzoek is om handvatten en behoeftes te formuleren, zodat docenten na het
onderzoek aan de hand van oplossingsgerichte gesprekstechnieken invloed kunnen uitoefenen
op de motivatie van MBO leerlingen. De onderzoeksvraag is: ‘Hoe kunnen
oplossingsgerichte interventies de motivatie van de leerlingen uit de Plusklas verhogen?’
Deelvragen waren: ‘Waar is de motivatie van adolescenten van afhankelijk?’ Hoe kan de
docent invloed uitoefenen op de motivatie van de leerling?’ ‘Hoe verhouden motivatietheorie
en oplossingsgericht werken zich tot elkaar?’ ‘Hoe kan de motivatie van adolescenten
gemeten worden?’ en ‘hoe kunnen oplossingsgerichte gesprekken praktisch ingezet worden
om de motivatie van leerlingen te verhogen of te behouden?’ Om antwoord te geven op de
vraag waar motivatie van afhankelijk is, heb ik de behoeftentheorieën van Maslow (1978) en
Stevens (2011) en de motivatietheorieën SDT3 en PMT4 tegenover OPG 5gezet. Uit de
theorieën blijkt dat motivatie van adolescenten afhankelijk is van een stimulerende
leeromgeving. Het is voor adolescenten belangrijk om de mogelijkheid te hebben om binnen
hun leerproces zelf keuzes te maken. Concreet waarneembare resultaten geven hen eveneens
het gevoel de controle te hebben over de eigen ontwikkeling en voortgang. De docent kan
invloed uitoefenen op deze gebieden. De verantwoordelijkheid voor de motivatie onder de
leerlingen ligt in dit opzicht voor een belangrijk deel bij de docent. Wanneer we OPG naast
de behoeften- en motivatietheorieën plaatsen, zien we dat OPG bijna alle aspecten hiervan
raakt en daarnaast handvatten geeft voor de praktische toepassing. Voor mijn
praktijkonderzoek heb ik de motivatie onder leerlingen van de Plusklas gemeten met behulp
van de PMT test. Tijdens het praktijkonderzoek zijn oplossingsgerichte interventies toegepast
op de onderzoeksgroep en bleek bij de tweede meting de motivatie daadwerkelijk te zijn
toegenomen. Oplossingsgerichte gesprekken kunnen praktisch ingezet worden om de
leerlingen te helpen om doelen te stellen, en om de docenten te helpen deze doelen om te
zetten in een oplossingsgericht handelingsplan. Bovendien worden de leerlingen zich tijdens
deze gesprekken bewust van hun krachtbronnen en ontdekken zij dat ze de resultaten van hun
studie zelf in de hand kunnen houden. Tijdens het onderzoek was er echter onvoldoende tijd
om een motivatieverhogend oplossingsgericht handelingsplan te maken. Dit zou in een
vervolg onderzoek nog ontwikkeld kunnen worden.
3

Self-determination theorie
Prestatie motivatie test
5
Oplossingsgericht werken
® Auteur: REijgenraam
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Inleiding :
In februari 2008 heb ik vanuit het bakkerij bedrijfsleven de overstap naar het onderwijs
gemaakt en ben ik in dienst gekomen bij een onderwijsgroep in het westen van het land.
Ik ben een BBL docent en geef enerzijds les in de voedingsindustrie en anderzijds op sociale
werkplaatsen.

Dit is een verslag van mijn afstudeerperiode bij de school waar ik voor werk.
De onderwijsgroep bestaat uit elf scholen die binnen het voortgezet onderwijs
(MAVO/HAVO/VWO) verzorgen. Naast het voortgezet onderwijs verzorgt de
onderwijsgroep ook middelbaar beroepsonderwijs ( MBO)
De school heeft als visie en missie om met zijn onderwijs goed aan te sluiten bij de
individuele leerling en ongeacht de achtergrond voor iedereen goed onderwijs mogelijk te
maken. Om vorm te geven aan deze visie en missie heeft het MBO ervoor gekozen om vanaf
2010 een Plusvoorziening aan te bieden voor leerlingen die in het verleden te maken hebben
gehad met vroegtijdige schoolverlating. Door middel van dit project worden zij weer
geïntegreerd in het reguliere onderwijs.

De vraag is of deze jongeren die opnieuw instromen in het onderwijs in de huidige situatie
nog te maken hebben met problematiek die in het verleden tot hun schooluitval geleid heeft.
In dit onderzoek wil ik vaststellen hoe het er voor staat met de motivatie van deze leerlingen
en welke belemmeringen zij op dit moment ervaren bij de motivatie die zij nodig hebben om
hun schoolloopbaan tot een succesvol einde te brengen.

Ik wil daarbij nagaan hoe oplossingsgericht werken (Cauffman & Van Dijk, 2009) en
oplossingsgerichte gesprekstechnieken (Bannink, 2006 ) zich verhouden tot de
motivatietheorieën van Maslow (1978) en de behoeftenpsychologie van Stevens (2011).
In hoeverre zijn deze theorieën toepasbaar om de motivatie van de leerlingen te behouden of
te verhogen? Hoe kunnen zij ingezet worden om de leerlingen te helpen om op een positieve
manier om te gaan met omstandigheden die zij als belemmerend ervaren? Hoe kan het
negatieve effect van deze omstandigheden op hun motivatie tot een minimum gereduceerd
worden?

® Auteur: REijgenraam
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Om op deze vragen antwoord te geven, zullen de leerlingen van de Plusklas deelnemen aan
het praktijkdeel van dit onderzoek, door middel van een enquête, afname van de PMT test en
oplossingsgerichte gesprekken.

Op basis van de antwoorden die hieruit naar voren komen, wil ik handvatten en
aanbevelingen formuleren voor de begeleiding van leerlingen met motivatieproblematiek.
Handvatten die in de toekomst ingezet kunnen worden met het doel binnen onze school een
optimale situatie te creëren voor deze leerlingen.

Het doel van het afstuderen ligt ook voor een groot gedeelte bij mijn eigen ontwikkeling als
gedragsspecialist. Ik wil mij in het kader van mijn professionele ontwikkeling verdiepen in de
vraag hoe ik oplossingsgerichte gesprekstechnieken ( OGG) in de praktijk op succesvolle
wijze kan inzetten om leerlingen met motivatieproblematiek een passende begeleiding te
bieden. Zo wil ik mij competenties en vaardigheden eigen maken door de theorie in de
praktijk toe te passen.

Wie in het onderwijs werkt, komt onvermijdelijk in aanraking met jongeren die
(gedrags)problemen ervaren. Probleemsituaties zijn niet altijd te beïnvloeden, maar de wijze
waarop ze ervaren en tegemoet getreden worden kan wel worden beïnvloed. Zorgen over
problemen kunnen worden vormgegeven met nieuwe inzichten door middel van goede
begeleiding en het zoeken naar oplossingen.

® Auteur: REijgenraam
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Hoofdstuk 1: Aanleiding en probleemstelling
1.1

Huidige situatie en probleemverkenning

De onderwijsgroep heeft in 2010 in het kader van een samenwerkingsverband tussen een
aantal gemeenten de uitvoering van een zogenaamde Plusvoorziening voor overbelaste
jongeren op zich genomen. De Plusvoorziening is een initiatief dat gestart is door het
ministerie van OCW naar aanleiding van het WRR rapport Vertrouwen in de School (WRR,
2009). Hierbij wordt getracht om jongeren tussen 12 en 23 jaar die uit het onderwijs dreigen
te vallen of uitgevallen zijn opnieuw te integreren in het reguliere onderwijs. De oorzaak voor
de uitval bij deze jongeren ligt over het algemeen bij problematische omstandigheden en niet
zozeer bij het onderwijs op zich. Dit beeld is eveneens in andere onderzoeken naar voren
gekomen, zoals we kunnen lezen in een krantenartikel van Metro (2011,okt.12) Overbelast,
maar niet door school. Nu krijgen de jongeren in het westen en omstreken een nieuwe kans
om zichzelf te kwalificeren voor de arbeidsmarkt dankzij de samenwerking van de gemeenten
met de onderwijsinstellingen. De onderwijsgroep kiest ervoor om deel te mogen zijn van dit
initiatief, omdat we ons als school op een ethische verantwoorde manier willen bewegen op
de scholingsmarkt. Het initiatief van de Plusvoorziening biedt een interessant
onderzoeksterrein. Ik hoor genoeg over uitval van leerlingen, maar niet over het terugdraaien
ervan. De Plusvoorziening biedt de gelegenheid om te onderzoeken hoe het proces van reintegratie in het onderwijs verloopt. De belangrijkste vraag die hierbij naar voren komt is hoe
voorkomen kan worden dat problemen die in het verleden tot uitval leidden opnieuw een
risico gaan vormen voor motivatieverlies binnen hun onderwijstraject.

1.2

Doel van dit onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om richtlijnen op te stellen voor het bevorderen van de
motivatie bij de leerlingen van de Plusklas. Uit dit onderzoek zullen handvatten voortkomen
voor het inzetten van motivatieverhogende interventies en materiaal ontwikkeld en getest
worden dat gebruikt kan worden om de motivatie van leerlingen in kaart te brengen met als
doel in te kunnen spelen op de behoeftes van de leerlingen en hun motivatie te verhogen.
Volgens Harinck (2007) is er naast het doel van het onderzoek ook een doel in het onderzoek.
Doel in het onderzoek is dat ik te weten wil komen hoe de motivatie van de leerlingen uit de
Plusklas verhoogd kan worden.
® Auteur: REijgenraam
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1.3

Onderzoeksvraag met deelvragen

Naar aanleiding van de doelen van en in het onderzoek luidt de onderzoeksvraag als volgt:
Hoe kunnen oplossingsgerichte interventies de motivatie van de leerlingen uit de Plusklas
vergroten ?

Het lijkt mij van belang dit te onderzoeken, omdat er in het verleden gebleken is dat deze
leerlingen een risicogroep voor vroegtijdige schooluitval vormen. Mijn doel is om
aanbevelingen te kunnen formuleren voor een optimale begeleiding van deze leerlingen
teneinde hen te helpen hun traject succesvol af te ronden.

Deelvragen:
1. Waar is de motivatie van adolescenten van afhankelijk ?
2. Hoe kan de docent invloed uitoefenen op de motivatie van een leerling ?
3. Hoe verhouden motivatiepsychologie en oplossingsgericht werken zich tot elkaar ?
4. Hoe kan de motivatie van adolescenten gemeten worden ?
5. Hoe kunnen oplossingsgerichte gesprekken praktisch ingezet worden om de motivatie
onder leerlingen te verhogen of te behouden ?

1.4.1 Onderzoeksgroep en inclusie.

De onderzoeksgroep zal bestaan uit tien leerlingen van de onderwijsgroep uit de Plusklas met
een leeftijd van zestien plus. De leerlingen behoren tot de groep van jongeren die in het
verleden het onderwijs hebben verlaten als gevolg van overbelasting. De eerste dertien weken
hebben ze met succes doorlopen waardoor ze uiteindelijk in de Plusklas terecht komen.

Na de Plusklas kunnen ze instromen binnen de reguliere opleidingen van de onderwijsgroep.
Daar is voor gekozen zodat de leerlingen niet de rest van hun schoolloopbaan een aparte
behandeling nodig hebben. De onderwijsgroep kiest op dit gebied dus voor inclusie
onderwijs. In het merkpaspoort van de school staat omschreven dat leerlingen en hun
toekomst altijd op de eerste plaats komen. De onderwijsgroep wil voor alle leerlingen kansen
bieden, ongeacht de achtergrond of nationaliteit van een leerling.

® Auteur: REijgenraam
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1.4.2 Belanghebbende partijen en ethiek

In dit onderzoek is er sprake van meerdere belanghebbende partijen en ethische kwesties.
Enerzijds richt het zich op de belangen van de leerlingen, omdat dit onderzoek moet leiden
tot handvatten die hen kunnen helpen hun motivatie te behouden en te versterken. Anderzijds
is het voor mijzelf in het kader van mijn professionele ontwikkeling van belang om inzicht te
krijgen in de theorie van motivatieproblematiek en een succesvolle begeleiding hiervan.
Daarnaast wil ik graag oplossingsgerichte gesprekstechnieken oefenen en beheersen om te
voldoen aan mijn competentie één en vijf uit mijn pop en omdat ik persoonlijk hierin de
meeste interesse heb, omdat je hier leerlingen in de praktijk echt mee kan helpen. De directie
van de onderwijsgroep is gebaat bij aanbevelingen en handvatten waardoor uitval beperkt kan
worden en zijn de gemeenten gebaat bij een succesvolle begeleiding van jongeren die in
maatschappelijk opzicht problemen ervaren.

Vanuit ethische oogpunt bekeken willen we alle jongeren een kans bieden om deel te mogen
nemen aan het onderwijs zodat de school weer op zijn beurt een diepere betekenis kan
hebben voor de maatschappij. Niet alleen kost het een hoop geld om de jongeren thuis te
laten zitten, maar ook is belangrijk voor de toekomst van de regio, zodat er binnen nu en tien
jaar meer geschoold (vak)personeel is te vinden. Het ontdekken en ontwikkelen is een
overheidstaak. ( Bruyn & Schaminée, 2011) Het onderwijssysteem moet de voorwaarden
scheppen en ervoor zorgen dat dit op een zo goed mogelijke manier vorm krijgt. Daarnaast
heeft iedereen recht op goed onderwijs ongeacht de situatie waarin de ouders of de jongeren
zelf verkeren.

1.5

Afbakening

Uitgaand van de onderzoeksgroep die ik bij punt 1.4 benoemd heb zal ik me met name gaan
richten op de vraag wat bij deze leerlingen voor hun motivatie bevorderlijk werkt, wat hun
motivatie kan verhogen, welke rol behoeften hierin spelen en hoe het geheel door middel van
oplossingsgerichte gesprekstechnieken in goede banen geleid kan worden. Het gaat mij
voornamelijk om de verklaringsmodellen die zorgen voor bevorderende factoren op het
gebied van motivatie en ik wil daarbij kijken of oplossingsgerichte gesprekken een
preventiemiddel kunnen zijn.
® Auteur: REijgenraam
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1.6

Platform

Wat de praktijk betreft is de Plusvoorziening van start gegaan in mei 2010.
Als theoretische basis voor het uitvoeren van het praktijkonderzoek heb ik de beschikking
over literatuur waarin motivatie en behoeften van adolescenten wordt beschreven. Voor zover
ik het kan waarnemen is er nog geen onderzoek gedaan naar de vraag hoe motivatietheorieën
zich verhouden tot oplossingsgericht werken, ook geven de schrijvers van
‘Oplossingsgerichte therapie in de praktijk’ (De Shazer, 2009) aan dat het effect van
oplossingsgericht werken nog niet aangetoond is. Daarom verwacht ik dat dit onderzoek een
waardevolle bijdrage kan leveren aan de praktische toepassing van oplossingsgericht werken
in situaties waarin sprake is van motivatieproblematiek. Wel moet er opgelet worden dat de
onderzoeker ethisch blijft handelen. Ik zal hiermee rekening houden, door de namen van de
leerlingen uit de onderzoeksgroep niet te vermelden, toestemming te vragen bij het voeren en
verwerken van de gesprekken en ik zal geen plagiaat plegen, maar alleen informatie
gebruiken uit daadwerkelijk afgenomen onderzoek.

1.7

Hoever denk ik te kunnen komen ?

Ik wil er in dit onderzoek op aansturen dat de betrokkenen leren om op een positieve manier
om te gaan met probleemsituaties, zodat factoren die hun motivatie in de weg kunnen staan
geminimaliseerd worden. Ik hoop na het voeren van deze gesprekken een verhoogde
motivatie te kunnen meten en hieruit handvatten te kunnen afleiden die in de toekomst
kunnen worden ingezet voor de begeleiding van leerlingen met motivatieproblematiek.
De gewenste situatie is dat de leerlingen hun eigen motivatie blijvend positief kunnen
beïnvloeden, maar dit is waarschijnlijk op zo’n korte termijn niet haalbaar. Daarom wil ik een
aanbeveling maken zodat begeleiders verder kunnen gaan waar dit onderzoek stopt.

1.8

Wat zijn mijn verwachtingen en wat wil ik bereiken?

Ik verwacht dat oplossingsgerichte gesprekstechnieken een belangrijke rol kunnen spelen bij
het minimaliseren van factoren die tot motivatieverlies leiden. Daarnaast is de verwachting
dat ik kan waarnemen wat de motivatie van de jongeren op dit moment belemmert en dat ik
hun gevoelens op dit punt kan beïnvloeden door hen te helpen hun krachtbronnen te
ontdekken en in te zetten.
® Auteur: REijgenraam

Pagina 10

18-6-2012

1.9

Soort onderzoek en gegevens verzamelen

Dit is een actieonderzoek en een praktijkonderzoek, dat grotendeels bestaat uit experimenten,
maar waarbij ik allereerst van start wil gaan met een literatuuronderzoek, dat zich zal richten
op de motivatie en behoeften psychologie. De onderzoeksmethode die ik wil toepassen is
volgens de PDCA cirkel (Harinck, 2007) waarbij ik eerst de huidige situatie in kaart wil
brengen door enquêtes (plan), daarna bedenk hoe ik dit ga toepassen in oplossingsgerichte
gesprekken (do) en de resultaten in kaart ga brengen (check) en vervolgens uit alle gegevens
een voorstel schrijf waarmee we de motivatie positief kunnen beïnvloeden (act). Daarom wil
ik in ieder geval gebruik maken van een literatuuronderzoek, vragenlijsten ontwikkelen en
enquêtes afnemen. De PMT test zal ik twee maal afnemen om zowel de huidige motivatie als
de uiteindelijke motivatie van de leerlingen te kunnen meten. Daarnaast zal ik met de
leerlingen uit de onderzoeksgroep oplossingsgerichte gesprekken voeren. Bij het voeren van
deze gesprekken zal ik voor een belangrijk deel uitgaan van de handvatten die gegeven
worden in het artikel ‘Motivational interviewing and self-determination theory’6 (Markland,
Ryan, Tobin & Rollnick, 2005).
Als triangulatie worden de resultaten van instrumenten als enquêtes, PMT testen en de
resultaten van de oplossingsgerichte gesprekken gebruikt.

1.10

Wie zijn mijn critical friends ?

Tijdens mijn afstudeertijd zijn er een aantal mensen die met me mee denken en feedback
geven, namelijk:


Paul Lakens ( directeur van de school)



Sabine Bervoets ( interne psycholoog van de school )



Deborah Eisinga ( medestudent)



Eline Schepen ( medestudent)



Gerja Stolk ( medestudent)



Bianca Hulst ( medestudent)



Mijn begeleiderster M.de Wilt ( docente van Fontys OSO)

6

http://www.selfdeterminationtheory.org
® Auteur: REijgenraam
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Hoofdstuk 2: Theoretische onderbouwing
2.1

Welke domeinen heb ik bestudeerd ?

Ik wil nagaan hoe oplossingsgerichte gesprekstechnieken (Bannink, 2006) zich verhouden tot
de motivatietheorieën van Maslow (1978) en de behoeften psychologie van Stevens.
In hoeverre zijn deze toepasbaar om de motivatie van deze leerlingen te behouden of te
verhogen? Hoe kunnen zij ingezet worden om de leerlingen te helpen om op een positieve
manier om te gaan met omstandigheden die zij als belemmerend ervaren?
Hoe kan het negatieve effect van deze omstandigheden op hun motivatie tot een minimum
gereduceerd worden? Op basis van de antwoorden die hieruit voort komen, wil ik handvatten
en aanbevelingen formuleren voor de begeleiding van leerlingen met motivatieproblematiek.
Handvatten die in de toekomst ingezet kunnen worden met het doel binnen onze school een
optimale situatie te creëren voor deze leerlingen.

Voor mijn afstuderen zijn een aantal domeinen belangrijk, namelijk:
 Een aantal motivatietheorieën en de behoeften die daarbij een rol spelen.
 Oplossingsgericht werken en vragen stellen.
 Motivatie kunnen meten
 Enkele enquête technieken.

2.2

Actuele beschouwing van relevante literatuur

De motivatietheorie van Maslow en de behoeften theorie van Stevens zijn bekend net als
oplossingsgericht werken, maar voor zo ver ik kon vinden zijn de motivatietheorie en
behoeften theorie nooit ingezet in combinatie met oplossingsgericht werken.
Of oplossingsgerichte interventies ook gebruikt kunnen worden als motivatie verhogend
middel is voor zover ik kon vinden in de literatuur (zie literatuurlijst) en op internet niet
bekend en ook niet of de resultaten hiervan gemeten kunnen worden met een PMT test.

® Auteur: REijgenraam

Pagina 12

18-6-2012

2.3

Verheldering begrippenkader

Motivatie is binnen dit onderzoek het belangrijkste begrip, het vormt de rode draad binnen
alle onderzoeksvragen. Daarom wil ik hier allereerst het begrip motivatie verduidelijken.
Motivatie wordt door Van Dale (2006) omschreven als ‘enthousiasme voor een taak /
drijfveer’ en motiveren als ‘enthousiast maken’. In de literatuur over dit onderwerp vinden
we uitspraken als: ‘Motivatie is de brug tussen droom en werkelijkheid’ (Bors & Stevens
2010). Franzen (2008) omschrijft motivatie als een mentale dispositie om een bepaald gedrag
na te streven, die het gevolg is van interactie tussen aangeboren en aangeleerde
eigenschappen en de omgeving waarin een persoon zich verkeert. Motivatie staat volgens
Boer & Noom (2005) voor het aanzetten tot en richting geven aan het handelen en volgens
Robbins & Judge (2008) is motivatie de richting en volharding die je toont om een doel te
kunnen bereiken.

Binnen dit onderzoek versta ik onder motivatie de bereidheid van een persoon om een doel na
te streven en om zijn eigen gedrag hierop aan te passen. Maar daarbij rijst de vraag; heeft een
jongere überhaupt een doel met zijn opleiding? En als hij dat niet heeft hoe kan hij er aan
komen? De enquête zal hierop antwoord moeten geven.
Dit onderzoek is gebaseerd op de volgende drie pijlers:
 Motivatietheorieën
 Behoeften theorieën
 Oplossingsgericht werken

Motivatie theorieen:
Omdat er zoveel gezegd en geschreven is over het onderwerp motivatie wil ik mij voor het
theoretische kader van mijn onderzoek beperken tot twee motivatietheorieën die hiervoor
naar mijn inzicht bruikbaar zijn. Dit zijn de Self-determination theory (SDT) en de
Prestatiemotivatietheorie (PMT).

Behoeften theorieen:
De behoeftentheorieen die een rol spelen binnen dit onderzoek zijn de behoeftentheorie van
Maslow en het CAR model van Stevens.
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Oplossingsgericht werken:
Oplossingsgericht werken is niet zozeer een theorie als wel een praktische methode die in
eerste instantie voor therapeutische doeleinden ontwikkeld werd. Deze succesvolle methodiek
die Steve de Shazer en Insoo Kim Berg begin jaren tachtig beschreven in hun Brief Family
Therapy Center, Milwaukee. (De Shazer & Dolan, 2009) wordt al enige tijd in het onderwijs
toegepast voor de begeleiding van leerlingen die problemen ervaren.

Oplossingsgerichte kortdurende therapie is een type gesprekstherapie die gebaseerd is op de
filosofie van het Sociaal Constructivisme. Het richt zich niet op de problemen waarmee
iemand zich bij de hulpverlener meldt, maar op wat deze persoon in de therapie wil bereiken.
Deze aanpak richt zich dus niet op het verleden, maar op het hier en nu en de toekomst. (De
Shazer & Dolan, 2009)
Een probleem wordt niet als een probleem gezien, maar als een wens tot verandering.
Respectvolle nieuwsgierigheid om de deelnemer uit te nodigen om zich de gewenste
toekomst voor te stellen, waarna de leerling en de docent vervolgens samen stappen richting
de toekomst opstellen, ongeacht of deze kleine of grote veranderingen betreffen. Om dit te
ondersteunen worden er vragen gesteld aan de leerling om te ontdekken wat zijn
krachtbronnen, hulpbronnen en uitzonderingen zijn met betrekking tot het probleem wat
ervaren wordt. De krachtbronnen, hulpbronnen en uitzonderingen worden onthouden en
gebruikt om te laten zien aan de deelnemer dat er nog een toekomst of een andere weg is.
De leerling wordt gewezen op zijn krachten en eigen inzicht om het probleem te kunnen
oplossen.

Oplossingsgericht werken is een respectvolle en doelgerichte aanpak om snel verbetering tot
stand te brengen op een relatief prettige manier. Het is ontstaan in de psychotherapie, maar nu
toegepast op vele verschillende terreinen, waaronder ook het onderwijs. “Oplossingsgerichte
therapie is een benadering die wil kijken op welke manieren men met elkaar kan
samenwerken, in plaats van met elkaar de ‘strijd’ aan te gaan.” (Durrant, 2007)
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Voor de verheldering van mijn begrippenkader heb ik er voor gekozen om de genoemde
theorieën die tijdens dit praktijkonderzoek gebruikt worden, te beschrijven.
In bijlage drie kunt u de uitgebreide beschrijving van deze theorieën vinden.

7

Ik kies ervoor om verschillende theorieën te gebruiken, omdat ik graag met een totaalplaatje
wil werken en van verschillende invalshoeken gebruik maak, want ik vind dat:
 De motivatie theorieën weinig rekening houden met behoeften als veiligheid en
waardering.
 De behoeften theorieën in summiere mate rekening houden met presteren en
gedwongen motivatie van jongeren door de overheid, ouders, ect.
 Oplossingsgericht werken alleen rekening houdt met oplossingen voor problemen,
maar hoe kan hiermee invloed uitgeoefend worden op de motivatie?

Ik denk dat oplossingsgerichte interventies een bijzondere uitwerking kunnen hebben op de
motivatie van jongeren, omdat je hiervoor contact met elkaar moet hebben. Er wordt aan
relatie en vertrouwen gewerkt en dit wordt omgezet in resultaat en een goed en veilig gevoel
die ten goede komt aan de studie en zeker niet het minst belangrijk, de jongere wordt geleerd
zijn eigen krachtbronnen te gebruiken.

7
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2.4 De verschillende theorieën in kaart gebracht

De verschillende theorieën zijn in het onderstaande schema in kaart gebracht.
Er wordt vanuit verschillende theorieën aangetoond dat OPG ook motiverend kan werken,
omdat de theorie niet onderdoet voor de overige genoemde theorieën.
Kernwoord

Relatie :

Behoeften theorieën

Motivatie theorieën:

- Maslow

- SDT

- Stevens ( CAR)

- PMT

Oplossingsgericht werken :

Maslow: laag drie heeft het over de behoefte SDT: mensen hun neiging tot Relatie is belangrijk, want
om ergens bij te horen. Dit gaat vooraf aan

groei en ontwikkeling pas

zonder klik ( rapport) met de

zelfstandigheid en zelfontplooiing doordat

kunnen uiten binnen een

gesprekspartner komt de

het aan de basis ligt van het ontwikkelen van stimulerende omgeving

oplossingsgerichte methodiek

een gevoel van eigenwaarde

minder tot zijn recht. Rapport
krijg je door te luisteren, te

Stevens: het gaat erom dat de leerling zich

PMT: dat mensen graag

geaccepteerd, gewaardeerd en gerespecteerd willen laten zien aan hun

laten merken dat je de
gesprekspartner begrijpt, leeg

voelt als voorwaarde om tot leren te kunnen omgeving dat zij een bepaalde te zijn en de stiltes die tijdens
komen

Autonomie

taak of opdracht kunnen

het gesprek vallen te laten

volbrengen

vullen door de leerling.

Maslow: laag vier geeft aan dat het voor een SDT: iemand is gemotiveerd

De deelnemer gaat op zoek

individu van belang is zelfstandig te kunnen als hij iets doet uit eigen vrije naar de keuzes die hij heeft en
zijn om gevoelens van minderwaardigheid en wil, omdat hij het leuk vind of naar de terreinen waar hij zelf
hulpeloosheid te voorkomen

zinvol ( intrinsieke motivatie) invloed op kan uitoefenen
door wondervragen,

Competentie

Stevens: geef een leerling de vrijheid om zelf PMT: de mensen willen de

schaalvragen te stellen en

binnen zijn leerproces keuzes te kunnen

resultaten van hun handelen

doelen te laten formuleren

maken zodat leerlingen zich

zelf in de hand houden en

verantwoordelijk voelen voor hun eigen

laten dit niet graag over aan

prestaties

externe factoren

Maslow: laag vijf gaat het eerst over

SDT: de mens is geboren met Oplossingsgericht werken

competentie, eerst zullen dus de overige drie een behoefte aan groei en

probeert de leerling bewust te

lagen geraakt moeten zijn voordat iemand

maken van zijn eigen

ontwikkeling

deze laag zich eigen kan maken.

krachtbronnen door de
leerling van one stap from

Stevens: Het gaat er om dat de leerling het

PMT: de mens wil de

behind te volgen en te wijzen

gevoel heeft dat hij zijn taken tot een goed

resultaten van zijn handelen

naar waardevolle momenten

einde kan brengen

zelf in de hand houden

waar de leerling zijn
krachtbronnen gebruikt heeft.
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Hoofdstuk 3: Onderzoeksmethodologie
3.1 Doel en onderzoek

De onderwijsgroep is begonnen om uitgevallen jongeren terug in de school te halen zodat zij
een diploma kunnen behalen. Dit gaat niet vanzelf, de jongeren nemen vaak ook problemen
mee de klas in. Er wordt veel gevraagd van de docenten die aan dit soort klassen les moeten
geven en/of de jongeren moeten begeleiden, op het gebied van ordehandhaving, monitoring,
coaching en het stimuleren van de motivatie.

Ik zou het geweldig vinden als er tools zouden zijn om de motivatie van de leerlingen te
kunnen meten en te kunnen beïnvloeden zodat we als schoolinstelling kunnen inspelen op de
motivatieproblematiek. De docenten en/of begeleiders zouden hierbij zeker gebaat zijn.
Het doel van het onderzoek is dat er richtlijnen geformuleerd worden voor het inzetten van
oplossingsgerichte gesprekstechnieken en het in kaart brengen van materiaal om de motivatie
van leerlingen te kunnen meten met als doel om in te kunnen spelen op hun behoeftes zodat
hun terugkeer naar het reguliere onderwijs bespoedigd wordt. Daarnaast zal er uit alle
resultaten en overleg momenten een aanbeveling geformuleerd en overhandigd worden aan
de directie van de onderwijsgroep.
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3.2 Stappen in het onderzoek
Om het gene op de vorige bladzijde te kunnen realiseren moet er in het praktijkonderzoek een
aantal stappen worden gezet. Welke stappen dat zijn kunt u hieronder lezen.

Contact zoeken met de psycholoog van de onderwijsgroep om tien leerlingen
uit te zoeken voor het praktijk onderzoek

Enquête afnemen bij deze tien leerlingen

Bij de vijf meest opvallende leerlingen de motivatietesten door een PMT test
af te nemen

De resultaten vergelijken en drie van de vijf leerlingen (met het minste
resultaat en/of waar ik rapport mee heb) uitkiezen die mogen starten met de
oplossingsgerichte interventies

Na de oplossingsgerichte interventies nogmaals een PMT test af nemen en de
resultaten vergelijken met de eerste test om te kunnen waarnemen of er groei
is in de motivatie d.m.v. de prestatiemotief waar te nemen.

Samen met het Plusteam de uitkomsten bespreken en het team te laten kiezen
welke oplossingsgerichte interventies het beste bij hun past.

Conclusies trekken vanuit de interventies en de testresultaten

Aanbeveling schrijven en overhandigen aan de directie
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3.3 Hoe de deelvragen te onderzoeken ?

Onderzoeksvraag: hoe kunnen oplossingsgerichte interventies de motivatie van de
leerlingen uit de Plusklas vergroten ?
Om dit te onderzoeken heb ik gekozen voor de volgende deelvragen:

1. Waar is de motivatie van adolescenten van afhankelijk ?
In hoofdstuk twee kunt u verschillende theorieën lezen waar de motivatie bij adolescenten
van afhankelijk is, maar dit verschilt ook per individu en situatie. Om dit te kunnen meten
zullen er tools gebruikt worden in het praktijkonderzoek, u kunt hierbij denken aan een
enquête en de PMT test om de motivatie te meten.

2. Hoe kan de docent invloed uitoefenen op de motivatie van een leerling ?
Motivatie en de manier waarop een leerling dit ervaart verschilt per individu, daarom zal
er tijdens de enquête aandacht aan besteed worden. De informatie uit de enquête zal
worden ingezet tijdens de oplossingsgerichte interventies zodat de leerling zelf kan
aangeven wat hij onder motivatie verstaat en hoe we dit kunnen stimuleren.

3. Hoe verhouden motivatiepsychologie en oplossingsgericht werken zich tot elkaar ?
Dit zal met name vanuit de theorie moeten komen. In hoofdstuk twee wordt hier al
uitgebreid antwoord op gegeven. Deze deelvraag zal vervangen worden door de vraag;
welke oplossingsgerichte interventies zijn er voor dit soort jongeren bruikbaar?
Dit wordt in een overleg met de docenten en begeleiders aan de hand van de enquête
resultaten besproken.

4. Hoe kan ik de motivatie van adolescenten meten ?
Vanuit de literatuur wordt het een en ander aangegeven, maar het gaat mij er met name
om dat ik hun motivatie kan testen. Op dit moment kom ik uit op de PMT test, omdat die
het meest gedetailleerd motivatie weergeeft en omdat het een erkende test is.
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5. Hoe kunnen oplossingsgerichte gesprekken praktisch ingezet worden om de motivatie
onder leerlingen te verhogen of te behouden?
Op deze vraag kunnen met name de begeleiders van de onderwijsgroep antwoord
geven, want die werken dagelijks met de problemen van deze jongeren. Daarnaast kan
ik onderzoeken of begeleiders al een vaste structuur en/of handelingen hanteren in
hun maandelijkse gesprekken. Om antwoord te kunnen geven op deze vraag zal ik
interviews houden onder een aantal docenten/ begeleiders van de plus groepen.
Naar verwachting zal er uit de enquête naar voren komen hoe de leerlingen dit
ervaren. Dit kan tijdens de oplossingsgerichte gesprekken verder uitgebouwd worden.

8

8
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3.4

Data verzamelen en ethisch handelen.

Data wordt er verzameld via de enquête, PMT test en oplossingsgerichte gesprekken.
Enquête: de gegevens van de enquête worden meegenomen in hoofdstuk vier van deze
rapportage. De gegevens zullen worden weggezet aan de hand van het CAR model en de
totaalscores zullen in grafieken vertaald worden.
PMT: met de PMT test worden er drie gebieden getest:
 Prestatiemotief
 Positieve faalangst
 Negatieve faalangst

Daarnaast meet de test ook de productiviteit en de houding ten opzichte van het werk dat
gedaan moet worden. Uit de test komen officieel erkende resultaten, die resultaten zal ik ook
vermelden in de rapportage, maar de namen van leerlingen worden weggelaten en vervangen
door letters.

Oplossingsgerichte gesprekken: Hierin zullen de antwoorden/wensen van de leerlingen in
kaart worden gebracht en vertaald worden naar drie oplossingsgerichte interventies die samen
met de begeleiders zullen worden besproken/uitgekozen. Wat past het beste bij de begeleiders
en de vragen vanuit de leerlingen? Vanuit dat oogpunt zal ik mijn aanbeveling vormgeven.

De resultaten zullen worden geanalyseerd door ze onder te brengen in het CAR model ( zie
bijlage zeven) van Stevens (2004). Door ze onder te brengen kan ik zien op welke soort
vragen de grootste behoefte ligt. Dat gegeven zal meegenomen worden in de gesprekken en
in de aanbeveling. Verder zal het CAR model regelmatig gebruikt worden, omdat alle
resultaten en overeenkomsten weergegeven zullen worden aan hand van het CAR model.
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3.5

Triangulatie

Het praktijkonderzoek is opgebouwd uit triangulatie, drie metingen die antwoord moeten
geven op de hoofdvraag en deelvragen.
U kunt de drie verschillende metingen lezen bij 3.4.
Naast het onderzoek leer ik zelf ook in triangulatie, dit kunt u waarnemen in de onderstaande
afbeelding.

PERSOON
Mezelf bekwamen in
oplossingsgerichte
interventies/gesprekstechnieken

PRAKTIJK

THEORIE

Omgang met “uitgevallen jongeren”

Over motivatie, wat is motivatie

en de oplossingsgerichte interventies

verhogend en welke theorieën zijn

toepassen. Daarnaast de omgang met

bruikbaar in de praktijk?

collega’s bevorderen en laten zien wat

Kan OPG gelijk gesteld worden aan de

een gedragsspecialist voor

overige motivatie theorieën ? En

toegevoegde waarde kan hebben

welke handvatten komen er uit voort ?
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Hoofdstuk 4: Data analyse en resultaten
4.1 Beschrijving van de data

Zoals beschreven in hoofdstuk drie zijn er verschillende onderzoeksinstrumenten gebruikt om
tot data te kunnen komen, namelijk: Een enquête, een prestatie motivatietest ( PMT) test en
oplossingsgerichte gesprekken. Niet alle data kunnen op dezelfde manier verwerkt worden.
De uitkomsten van de enquête zullen in procenten en grafieken worden weergeven in bijlage
vijf. Dit zijn de resultaten van de gehele onderzoeksgroep. De PMT test zal op een
soortgelijke manier worden afgebeeld in bijlage zes, maar niet als gehele groep. Dit gebeurt
per individu.
Uit de resultaten van de enquête zullen in samenhang met de resultaten van de PMT test drie
personen uitgekozen worden die verder mogen gaan met de oplossingsgerichte gesprekken.
Deze personen worden uitgezocht op basis van een lage PMT score of een hoge negatieve
faalangst score en een aantoonbare motivatieproblematiek. De oplossingsgerichte gesprekken
zullen worden weergeven aan de hand van samenvattende conclusies. Alle resultaten worden
meegenomen in het advies door middel van een aanbeveling met onderbouwing, de
deelvragen worden hierbij gebruikt als uitgangspunt.

4.2 Presentatie van de afgenomen data
4.2.1 De enquête
Tijdens de enquête is rekening gehouden met methodieken van oplossingsgericht werken,
met name de schaalvraag is hiervoor gebruikt en de vragen zijn positief gesteld. Maar er is
ook gedacht aan Maslow en Stevens. Hier is bewust voor gekozen, omdat op een aantal
leerlingen oplossingsgerichte interventies zullen worden toegepast. Nu zijn ze alvast voor een
deel bekend met de manier waarop dat kan gebeuren. De enquêtes zijn individueel
afgenomen ( Jansen, Joostens & Kemper, 2004) zodat er een goede controle was op de
volgende punten:
 De leerlingen elkaar niet konden beïnvloeden
 Er een goede controle zou zijn of alles ingevuld was
 Ik kon de leerlingen helpen waar nodig
 Tegelijkertijd kon ik observeren met welke leerling ik rapport kon maken
 De anonimiteit van de leerling kon waarborgen, omdat de naam veranderd was in een
letter.
® Auteur: REijgenraam
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Door middel van de enquête wil ik onderzoeken hoe de leerlingen van de Plusklas tegen hun
opleiding aankijken en wat er volgens hen al goed gaat, maar ook wat er minder goed gaat.
Hier is voor gekozen, omdat ik wil uitzoeken welke verbeteringen doorgevoerd kunnen
worden. Het doel van de enquête is om te onderzoeken welke aspecten volgens de leerlingen
goed gaan en welke aspecten eventueel voor verandering/verbetering in aanmerking zouden
kunnen komen. Tegelijkertijd geeft de enquête informatie voor de oplossingsgerichte
gesprekken waar dieper op ingegaan kan worden, daarnaast zullen de PMT test resultaten ook
meegenomen worden tijdens het gesprek. De uitkomsten van deze enquête zijn opgenomen in
bijlage vijf.

Uit de enquêteresultaten kwam een aantal opvallende punten naar voren, namelijk:
 78% ziet de opleiding als saai en zonder toegevoegde waarde.
 44% ervaart moeilijkheden tijdens de studie. Na verdere analyse zijn dit dezelfde
mensen die de opleiding als saai en zonder toegevoegde waarde bestempelen.
 88% van de leerlingen vindt een begeleider goed als ze altijd bij hem/haar terecht
kunnen voor hulp, maar van deze 88% geeft 77% aan dat ze geen aandacht van de
begeleider willen die gevestigd is op hun probleem.
 38,5% geeft aan gemotiveerd begonnen te zijn aan de opleiding, maar kon niet
gemotiveerd blijven. Van de 38,5% geeft 27,5 % gemotiveerder te raken door een
gesprek met de begeleiding.
 66% geeft aan dat motivatie van omstandigheden afhangt en 11% geeft aan geen
controle te hebben over de eigen studie. Dat is interessant voor het onderzoek, want
omstandigheden zijn meestal niet te veranderen, maar wel de beleving ervan en de
reactie erop. Dit is een belangrijk item tijdens OPG gesprekken, want de beleving
veranderen kan je nastreven door leerlingen bewust te maken van hun situatie en
welke krachtbronnen ervoor nodig zijn om hiermee om te gaan.
 De noodzaak van relatie en gesprekken voeren met leerlingen wordt door de
testpersonen als belangrijk gezien.
 Uit de enquête resultaten blijkt dat de leerlingen behoefte hebben aan het ontvangen
van complimenten.

Deze zeven items wil ik checken bij het docententeam, omdat ik niet alleen uit kan gaan van
wat leerlingen vinden. Ook de mening van de docenten en realiteit van hoe de opleiding in
elkaar zit is hierin essentieel.
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4.2.2 De PMT test
De prestatie motivatie test ( PMT) meet drie verschillende gebieden, namelijk;
Het prestatiemotief, positieve faalangst en negatieve faalangst.
Wat de PMT test exact inhoud, kunt u lezen in het vorige hoofdstuk.

Er is voor gekozen om de motivatie te meten met de PMT test, omdat deze test naast
motivatie ook positieve en negatieve faalangst in kaart brengt.
Faalangst wordt vaak als reden gezien van onderpresteren, maar volgens de literatuur zijn
vergeetachtigheid, geheugenproblemen, chaotisch gedrag, het puberbrein, vaardigheden die
wel aanwezig zijn, maar niet worden ingezet, externe locus en verveling de meest
voorkomende redenen ( Bruyn & Schamine, 2009) De reden waarom ik voor
oplossingsgericht werken kies heeft daar alles mee te maken, omdat met de
oplossingsgerichte methodiek gezocht wordt naar krachtbronnen.
De leerling wordt vooral geholpen door te helpen om zijn eigen vaardigheden te vinden.
Alle redenen voor onderpresteren zijn dus te raken met de oplossingsgerichte methodiek,
want het gaat om inzicht en niet om het falen. Als de leerling inzicht kan krijgen kan hij ook
werken aan de interne locus.
De leerlingen waar mijn onderzoek zich op richt zijn waarschijnlijk door meerdere redenen
het onderwijs uitgevallen. Het is niet zinvol om alle problemen te gaan onderzoeken, want
waarschijnlijk kom je daar nooit uit en graven in het verleden is niet in lijn met de
oplossingsgerichte methodiek. Volgens OPG moet ik juist zoeken naar krachtbronnen zodat
de leerling leert die te kunnen inzetten wanneer nodig. (Bannink, 2006) Naast dat de PMT
test aangeeft wat de leerling belemmert, geeft deze test ook aan wat stimuleert en dit komt
overeen met oplossingsgericht werken waardoor ik uiteindelijk gekozen heb voor deze test.
De resultaten van de afgenomen testen zijn te vinden in bijlage zes. Hieronder ziet u de
resultaten van de eerste meting in verkleinde weergave van de drie personen die doorgaan
naar de oplossingsgerichte gesprekken.
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4.2.3 De oplossingsgerichte gesprekken
Voor de oplossingsgerichte gesprekken wordt een drietal leerlingen uitgenodigd.
De drie leerlingen worden gekozen op basis van een lage tannine waarde (1-4) in de
prestatiemotivatie en/of een ruime score (7-9) op faalangst van de PMT test en/of er tijdens
het afnemen van de enquête rapport was. (Bannink, 2006; Cauffman & Van Dijk, 2009)
Dit wordt in verband gebracht met de enquête antwoorden die de leerlingen gegeven hebben
en tijdens het OPG gesprek verder uitgediept, omdat er terreinen naar voren kunnen komen
waar behoefte is aan ondersteuning en/of oplossingen.

In ieder geval zijn er al drie kandidaten uitgekozen voor de oplossingsgerichte gesprekken
namelijk persoon B,C en H.
De gesprekken kunnen niet vooraf worden vormgegeven, omdat het verloop van de
gesprekken afhankelijk is van hun antwoorden. Het eerste gesprek kan echter wel volgens een
bepaald model verlopen, omdat die afhankelijk is van antwoorden uit de enquête en die zijn
al geanalyseerd. Er is gekozen voor het computermodel van de Shazer. (Bannink, 2006)
Het computermodel loopt volgens een vast patroon namelijk:
 Is er een klacht ? ( zo nee, is de leerling nog een ‘bezoeker’)
 Zijn er uitzonderingen ?
 Is er een hypothetische oplossing ?
 Doelen formuleren

Voor de verdere gesprekken zal ik gebruik maken van de zevenstappen dans (Cauffman &
Van Dijk, 2009) de zevenstappen dans geeft meer mogelijkheden, omdat het niet perse vast
hoeft te zitten aan een bepaald patroon, maar je kan binnen het schema switchen naar een
andere interventie, omdat de zevenstappendans vooral uitgaat van de uitspraak: “Als iets wel
( of beter) werkt, doe er meer van.” Daarnaast zijn de gesprekken vormgegeven aan de hand
van het CAR model van Stevens (2004), dat betekent dat het eerste gesprek ging over
competentie, het tweede gesprek over autonomie en het derde gesprek over relatie. Voor de
gesprekken had ik de vragen uit bijlage acht voorbereid om ze als richtlijn te hanteren, dit is
wel afhankelijk van de antwoorden en de personen. In het schema op de volgende bladzijde
kunt u de interpretaties lezen die uit de gesprekken kwamen.
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Competentie : d.m.v. een Schaalvraag /herkennen
Alle leerlingen geven aan te gaan voor een diploma zodat ze verder kunnen met een andere richting.
Als we het hebben over hun vaardigheden, zijn de meeste leerlingen terughoudend en gaan zij al snel over op wat ze
vooral niet goed kunnen. Ik merk tijdens de gesprekken dat de leerlingen het lastig vinden om te praten over wat er goed
gaat. Als de vraag gesteld wordt wat er nodig is voor een diploma zeggen de meesten: ‘veel hoop’. De link naar
vaardigheden wordt over het algemeen niet snel gelegd, maar d.m.v. de schaalvraag komen er toch antwoorden uit
namelijk; een duidelijk plan, overzicht in het verloop van de opleiding, structuur en weten wanneer iets goed is.

Autonomie: d.m.v. de Wondervraag/toekomstgerichte vragen en complimenteren

Tijdens de gesprekken valt op dat de leerling niet het gevoel heeft zijn eigen leerweg te kunnen beïnvloeden, “want de
docent zegt en plant wat ik nog moet doen” is meerdere keren het antwoord. Daarnaast komt regelmatig naar voren dat
het de leerling het allemaal niet uitmaakt, want hij wordt toch niet beoordeeld op prestaties en/of het nakomen van
afspraken, en moet vooral doen wat er gezegd wordt. Het is de leerling ook niet duidelijk binnen welk tijdsbestek hij of zij
kan doorstromen naar een vervolgopleiding.

Relatie: d.m.v de niet weten houding

Elke leerling geeft aan dat het prettig is om met de docent te praten, wel wordt er bij gezegd dat het gesprek vaak over
problemen gaat i.p.v. over oplossingen. De docent is volgens de leerlingen degene die als eerste een verschil zou merken
als er een verandering in hun studiehouding zou optreden. Op de vraag; hebben deze gesprekken je iets opgeleverd?
Kwamen de leerlingen met een positief antwoord. Elke leerling had inzicht gekregen in zijn krachtbronnen en er iets mee
gedaan.
De noodzaak van relatie en gesprekken voeren met leerlingen, wordt door de testpersonen erkend , als belangrijk gezien
en volgens de leerlingen is het motivatie verhogend.

4.3 Data- analyse

Voor de data analyse zal ik de gegevens die uit de onderzoeksinstrumenten kwamen in
verband brengen met elkaar. De conclusies van deze verbanden zijn te vinden in hoofdstuk
vijf.
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4.4 Interpretatie
Volgens Fevere, Le (2008) wordt er bij leerlingen die zich moeilijk gedragen vaak de
conclusie getrokken dat ze niet gemotiveerd zijn, maar motivatie en demotivatie zijn over het
algemeen reacties van leerlingen op situaties binnen bepaalde context.
De situatie en context zoals de leerlingen ervaren binnen de onderwijsgroep geeft voor mijn
gevoel niet aan waar ze door gedemotiveerd raken, maar juist aan wat we kunnen aanpassen
om ze te motiveren.

Het lijkt erop dat de leerlingen vanuit de onderzoeksgroep het meest behoefte hebben aan
relaties met de docent/begeleider, zichtbare prestaties en structuur (duidelijkheid)
Uit de enquête resultaten (zie bijlage vijf) en de oplossingsgerichte gesprekken kunnen we
opmaken dat de leerlingen veel waarde hechten aan gesprekken met docenten. Bij navraag
onder de docenten blijkt dat er op dit moment gesprekken plaatsvinden, echter zonder
patroon/richtlijn en er is momenteel geen overeenstemming op het gebied van
gesprekstechnieken bij docenten. Daarnaast is er zichtbaar/hoorbaar verschil tussen de
Opstart- en de Plusklas. Waarschijnlijk brengen deze verschillen de leerlingen in verwarring.
Dit zou kunnen komen doordat ze de structuur gewend zijn vanuit de Opstartklas, maar
volgens de leerlingen die deelnemen aan het onderzoek is de structuur bij de Plusklas anders.
De Plusklas gaat meer uit van zelfstandig werken, maar onder begeleiding van een docent.
Er wordt dan ook niet klassikaal les gegeven.

Uit de gesprekken met docenten en leerlingen komt onder andere naar voren dat dit ervaren
wordt als lastig. Het zou beter zijn als docenten onderling zouden afstemmen, zodat er tussen
de klassen minder verschil is waar te nemen. Hierdoor kan een betere doorstroming worden
gerealiseerd. Stages worden gezien als moeilijk en lastig, maar dat is een van de verschillen
tussen de Opstart klas en de Plusklas. De stages zijn dan ook cruciaal, omdat de leerlingen
tijdens de stages in de praktijk moeten brengen wat hen geleerd is. Volgens Furman (2009)
leert een leerling dan ook het best een vaardigheid door deze regelmatig te uit te oefenen, net
zo lang als nodig is om deze vaardigheid te laten inslijten.
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Hoofdstuk 5: Data analyse en resultaten
5.1 Resultaten

In het vorige hoofdstuk zijn alle resultaten vermeld. In dit hoofdstuk zal ik alle resultaten naast
elkaar leggen en verbanden zoeken in de uitkomsten. De indrukken en interpretaties, die
opgedaan zijn tijdens het schrijven van de resultaten in hoofdstuk vier, dienen als reflectie op de
uitkomsten. Volgens de literatuur (Harinck, 2007) is het belangrijk dat er een reflectie plaatsvindt
op de uitkomsten. In hoofdstuk zes zal een reflectie zijn op het gehele onderzoek inclusief mijn
eigen vorderingen/ontwikkeling. In dit hoofdstuk zal ik door middel van de resultaten uit het
onderzoek, de onderzoeksvraag en deelvragen beantwoorden.

Ik zal eerst een antwoord geven op de deelvragen en daarna ingaan op de onderzoeksvraag.

5.2 Antwoorden op de deelvragen

1.

Waar is de motivatie van adolescenten van afhankelijk ?

Zoals in hoofdstuk twee naar voren is gekomen, is de motivatie van adolescenten volgens
verschillende motivatietheorieën afhankelijk van een aantal punten. De belangrijkste hiervan
zijn een stimulerende leeromgeving, de uitdaging om een taak of opdracht tot een goed einde
te brengen, de mogelijkheid hebben om iets te doen uit vrije wil, omdat het als leuk of zinvol
wordt ervaren, het gevoel controle te hebben over de resultaten van het eigen handelen en het
ervaren van persoonlijke groei en ontwikkeling. Stevens, L. vat deze behoeften samen in het
CAR model en zegt dat competentie, autonomie en relatie belangrijke voorwaarden vormen
voor het behouden van motivatie bij de leerling. (Stevens, 2004)
Om deze theorieën in de praktijk te checken bij de leerlingen is er in het praktijkonderzoek
onder andere gebruik gemaakt van een zelf ontworpen enquête. Bij de enquête en de OPG
gesprekken kwam naar voren dat resultaat, structuur en relatie met de docent als belangrijkste
motivatie verhogende interventies worden ervaren. Dit zijn belangrijke items die ook uit de
behoeften en motivatietheorieën naar voren kwamen.
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2.

Hoe kan de docent invloed uitoefenen op de motivatie van een leerling ?

Uit de enquête en de OGG gesprekken kwam vooral naar voren dat autonomie (zelf dingen
willen doen en ervaren dat dit goed is) en relatie tussen docent/begeleider voor een leerling
als belangrijk ervaren worden. Stevens (2010) geeft zelfs in zijn boek ‘De gemotiveerde
leerling’ aan dat verbondenheid voor leerlingen van essentieel belang is. En daarnaast kan ik
zeggen dat dit ook in overeenkomst is met wat Stevens beschrijft in zijn boek ‘Zin in school’
waarin hij stelt dat er zonder relatie geen prestatie zal zijn. 77% van de leerlingen ervaart dit
echter niet altijd, maar geeft wel aan in vraag zes en twaalf van de enquête dat het prettig is
om te praten met docent/begeleider en dat dit ook motivatie verhogend werkt zolang het niet
over problemen gaat. In bijlage acht kunt u de verdere conclusies vinden die uit de enquête
kwamen. Uit deze conclusies is in combinatie met de overige resultaten en gesprekken met
directie en docenten een aanbeveling gekomen.

3.

Hoe verhouden motivatiepsychologie en oplossingsgericht werken zich tot elkaar ?

In hoofdstuk twee zijn bij paragraaf 2.4 al deze theorieën in een schema geclusterd en naast
elkaar gezet. Hieruit is gebleken dat oplossingsgericht werken rekening houdt met alle
belangrijke items die in de verschillende theorieën omtrent motivatie naar voren gebracht
wordt. Bovendien reikt oplossingsgericht werken in het bijzonder de praktische handvatten
aan die nodig zijn om de motivatie van de leerling ook daadwerkelijk te kunnen verhogen.

4.

Hoe kan ik de motivatie van adolescenten meten ?

Voorafgaand aan het onderzoek heb ik de PMT test gebruikt. Ook voor de tweede meting heb
ik gebruikt gemaakt van de PMT test. Volgens H.J.M. Hermans kan de PMT test meerdere
keren afgenomen worden.(Hermans, PMT Handleiding. 1976)
Helaas was één van de drie leerlingen niet aanwezig tijdens de gesprekken en kon dus ook
niet opgaan voor de tweede meting.

In de theorie worden verschillende rollen van een gesprekspartner omschreven in de
flowchart (Cauffman & Van Dijk, 2009). Als iemand echt niet geholpen wil worden of niet
bereikbaar is, valt hij buiten je speelveld. Binnen het speelveld willen we scoren, daarbuiten
kunnen we niets doen behalve contact blijven zoeken. De gedragsspecialist bepaalt de
grenzen van het speelveld, de richting waarop je speelt bepaalt de leerling.
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Uit de tweede meting kon ik bij beide leerlingen waarnemen dat de OGG gesprekken een
toegevoegde waarde hebben gehad in het verhogen van de motivatie doordat het
prestatiemotief bij beide een punt gestegen was en leerling H zelfs op alle drie de gebieden
vooruitgang geboekt had. Bij deze leerling was de negatieve faalangst een punt gezakt en de
positieve faalangst een punt gestegen. (de vergrote versie van de tweede meting van de PMT
test kunt u vinden in bijlage negen)
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Hoe kunnen oplossingsgerichte gesprekken praktisch ingezet worden om de motivatie

onder leerlingen te verhogen of te behouden?

Op dit moment voeren de docenten gesprekken met leerlingen, maar zij hanteren hierbij geen
bepaalde methodiek of structuur. Volgens Van der Wolf en Beukering (2009) is praten met
leerlingen goed, mits de aanleiding en het doel van het gesprek voor de leerling duidelijk zijn.
Tijdens het gesprek met docenten kwam naar voren dat ze deze gesprekken ervaren als
waardevol en de leerlingen geven dit ook aan in de enquête, maar de directie van de school
ziet liever dat de docenten zich richten op goed lesgeven. Hierbij moeten we echter wel in de
gaten houden dat zonder relatie er geen sprake kan zijn van prestatie. ( Stevens en Beekers,
2010) en dat het pedagogische en didactische sterk verweven zijn met elkaar (Wolf, van der
en Beukering, 2009)

Uit de theorie en de praktijk is aangetoond dat OGG gesprekken motivatie verhogend kunnen
werken, maar een belangrijk gegeven daarbij is dat die volgens een bepaalde methodiek zijn
uitgevoerd.
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Tijdens de gesprekken heb ik met name geconstateerd dat de schaalvraag, complimenteren en
de toekomst gerichte vragen een effect hadden op het gedrag en inzicht van de leerling.
(Cauffman & Van Dijk, 2009)

De vraag die dit oproept is; zou het niet geweldig zijn als de docenten in staat zijn om
gesprekken met leerlingen te voeren die leiden tot motivatie verhoging?
Ik denk dat we de docenten methodieken kunnen ( moeten) aanleren zodat de gesprekken op
zo’n manier gevoerd kunnen worden dat er doelen uit het gesprek komen. Daarnaast zou er
een handelingsplan vanuit de oplossingsgerichte benadering opgesteld kunnen worden zodat
de docenten een kader en een middel hebben om eenduidig te werk te gaan en om de doelen
praktisch te maken en te verwezenlijken in samenwerking met de leerling en als team. Hierbij
kan gebruikt gemaakt worden van een gedragsspecialist die de docenten scherp kan houden
op hun samenwerking en methodisch werken.

5.3

Het antwoord op mijn onderzoeksvraag:

Hoe kunnen oplossingsgerichte interventies de motivatie van leerlingen uit de plus klas
vergroten? De onderzoeksvraag is leidend voor dit onderzoek en is de rode draad door alle
stukken heen. In het stuk worden al meerdere items beschreven, maar hierbij een korte
samenvatting:

Oplossingsgerichte interventies kunnen de motivatie van leerlingen vergroten door onder
andere rekening te houden met hun behoeftes, hun drijfveren (volgens het schema in
paragraaf 2.4) en door duidelijkheid en structuur te scheppen in het doel van de opleiding en
de verwachtingen die daar bij horen. Door niet te focussen op de voorwaarden voor het leren,
maar op het leren zelf, op het behalen van resultaten en door de leerling te coachen in de
volharding die nodig is voor het behalen van resultaten. Dit kan mogelijk gemaakt worden
door hen bewust te maken van hun krachtbronnen en er op te reflecteren hoe en wanneer ze
deze kunnen inzetten om de gestelde doelen te behalen.
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Daarnaast is het essentieel dat er een uitdagende en kwalitatief verantwoorde leeromgeving
is, afgestemd op de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen. (Wolf van der en
Beukering, 2009)

Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van de mening van leerlingen, omdat ze haarfijn
kunnen vertellen wat goed gaat en wat niet (Steves, 2010)
De gesprekken met docenten/begeleiders kunnen een motiverende werking hebben en houden
de leerlingen op de rit. Hierbij is het wel belangrijk dat er doelen nagestreefd worden en de
doelen teambreed gehanteerd en nagestreefd worden.
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Hoofdstuk 6: Evaluatie onderzoek

De reflectie is onder ander vormgegeven aan de hand van de triangulatie zoals aangegeven bij
paragraaf 3.2. Daarnaast is er gebruik gemaakt van de leidraad vanuit het model Korthagen.
Daarnaast evalueer ik mijn onderzoek aan de hand van een reflectie op de gebieden persoon,
theorie en praktijk.

Aan de hand van het model Korthagen . (Korthagen, Melief ,Tigchelaar, 2003)
Wat kom je tegen? ( ervaring opdoen)
Tijdens het afstuderen ben ik vooral mijn tekortkomingen tegengekomen.
Vanaf dat ik tiener was is mij vooral veel druk, spanning en snelheid geleerd vanwege het
bedrijfsleven waar ik uit kom (de bakkerij) en op dit moment ook voor een deel lesgeef in het
bedrijfsleven ( koek en snoep fabrieken) Alles wat ik doe moet snel en gaat snel, maar soms door
snelheid onzorgvuldig. Tijdens de oplossingsgerichte interventies bleken dit geen bevorderende
factoren te zijn om gerichte oplossingsgerichte gesprekken te kunnen voeren.

Mijn werkveld is op een ander gebied dan waar ik het afstuderen vorm heb gegeven. Daar had ik
bewust voor gekozen, want op de sociale werkplaatsen heb ik klassen voor een dagdeel per week.
Voor mijn onderzoek was dit lastig, omdat er tussen de gesprekken dan minimaal een week tijd
zou zitten en ik altijd eerst moet overleggen met meerdere partijen voordat ik toestemming kan
krijgen daarnaast vond ik het vooral leerzaam, een uitdaging en interessant om met een andere tak
van de school kennis te maken en me te verdiepen in het onderwerp motivatie.

Wat doe je? ( formuleren van essentiële aspecten)
Het doel van dit onderzoek was in eerste instantie voor mijn eigen ontwikkeling, want ik sta
achter de oplossingsgerichte methodieken en wilde dit mij eigen maken zodat ik in mijn verdere
carrière gebruik kon maken van de ervaringen die ik kon opdoen tijdens het afstuderen.
Tijdens mijn onderzoek was er een hoop te ontdekken en verzandde ik in de vele literatuur die
beschikbaar was. Dit leidde bijna tot een theorieonderzoek in plaats van een praktijkonderzoek.
Halverwege heb ik dit bijgesteld en ben ik me volledig op de praktijk gaan richten. Tijdens het
onderzoek heb ik de deelvragen als een belangrijke leidraad ervaren die me op het pad hielden.
Het is prettig als je terug kan lezen wat je doel was en weer terug mag keren naar het doel wat in
het begin gesteld was.
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Waar geloof je in?
Zelf heb ik een vijftienjarige pleegdochter in huis die door omstandigheden uit huis geplaatst
moest worden. Deze problemen gaan ten koste van haar opleiding en dit zag ik ook tijdens mijn
onderzoek; jongeren die problemen ervaren kunnen nog moeizaam de opleiding het hoofd bieden
en de resultaten behalen die voor het onderwijs nodig zijn. Binnen het onderwijs kunnen we daar
een verschil in maken, deze jongeren moeten we niet afschrijven of de situaties de schuld geven.
We helpen ze zoeken naar oplossingen en krachtbronnen zodat de leerlingen verder kunnen
komen ondanks de problemen.

Waar doe je het allemaal voor
De zin; waar je aandacht aan geeft ‘groeit’, is typerend voor waar ik de afgelopen tijd mee bezig
ben geweest. Als ik mijn aandacht richt op de moeilijkheden krijg ik het moeilijker, als ik mijn
aandacht richt op de oplossingen en mijn krachtbronnen kom ik eruit en kan ik doorgaan.
Dit heeft ervoor gezorgd dat ik zover gekomen ben dat ik nu mijn meesterstuk mag inleveren
ondanks een aantal moeilijke gebeurtenissen het afgelopen jaar.

Conclusie:
Persoon
Ik had aan de voorkant beter moeten nadenken over hoe en welke informatie ik wilde binnen
halen en waarom. Ook kreeg ik halverwege twijfel over de keuze om Plusklas leerlingen voor
mijn onderzoek te gebruiken, maar ik heb er geen spijt van.
Integendeel, ik heb veel van mezelf gevraagd en daardoor kon ik groeien in mijn kennis en
contacten binnen de school maken. Ik heb het onderzoek als zwaar ervaren door alle commotie
eromheen, maar zeker ook als leerzaam en heb mezelf ook beter leren kennen door dit onderzoek.

Ik heb twee testen bij mezelf afgenomen. Wat voor mij een eyeopener was is dat de kerntypering
test en de PMT test het hebben over presteren, maar ook over een sterke faalangst en
perfectionisme. (zie bijlage tien)
Volgens de kerntypering test zijn mijn krachtbronnen; leergierig, doortastend, boeiend, productief
en geestdriftig. Volgens de PMT test heb ik de hoogste score op het gebied van prestatiemotief
en graag uitblinkt door het leveren van hoge prestaties en mezelf wil overtreffen.
Ik probeer mijn capaciteiten optimaal te benutten om op zo hoog mogelijk niveau te kunnen
functioneren.
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De negatieve faalangst is ook vrij hoog, dit verklaart voor mij de continue strijd die ik ervaart
tussen presteren, tegenstrijdige gevoelens en de tijdsdruk die ik ervaar.
Als persoon ben ik erg geïnteresseerd in de oplossingsgerichte methodiek, omdat ze oplossingen
kunnen bieden voor een dilemma die ervaren wordt bij leerlingen, bij mezelf en collega’s.
Maar ik zie ook dat ik nog veel moet groeien in stiltes laten vallen en leading from behind.
We blijven oefenen!

Praktijk:
Vanzelf sprekend ging tijdens het afstuderen niet alles op rolletjes, gelukkig had ik critical friends
waar ik regelmatig feedback van kreeg en inzicht kon vergaren om verder te gaan. Dit was voor
mij motivatie verhogend. Door hun kwam ik uit de strijd of ik moest kiezen voor motivatie
verhogende interventies of door welke omstandigheden de leerlingen juist beperkt werden.

Er zaten ook dingen tegen zoals het bestellen van de PMT test en het afnemen van de testen.
Dit kwam doordat de PMT test alleen besteld mocht worden door een psycholoog (van Pearson).
En uiteindelijk moest de PMT test afgenomen worden per leerling vanwege roosters, stage en het
feit dat ik maar één dag in de week op school aanwezig ben. (voor de rest geef ik les op locaties)
Dit kostte een hoop extra tijd. Deze lastigheden hebben me een aantal weken gekost, maar ik
wilde het niet op z’n beloop laten en ging verder met andere hoofdstukken/ testen.
Het gevolg daarvan was dat ik de draad kwijt raakte, maar het gelukkig weer kon oppakken.
Toen ik eenmaal het CAR model aanhield in al mijn te maken stukken, kon ik snel de draad
oppakken en verder gaan met de data verzamelen.
Tijdens het verzamelen van data en het verwerken via het format, wat vormgegeven was via het
CAR model, kwam ik er achter dat niet alle drie de items competentie, autonomie en relatie
evenveel vragen hadden. Dit heb ik bijgesteld zodat ik een eerlijk beeld kreeg van de antwoorden
en het weer kon verwerken aan de hand van het CAR model.

Theorie:
De theorie om met de deelnemer naar een oplossing te zoeken spreekt me erg aan, want we zijn
als docenten snel geneigd om de oplossing aan te dragen of om juist naar het probleem te kijken.
Dit moet anders worden in het onderwijs !!
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Het onderwerp Oplossingsgericht werken vind ik zinvol en waardevol, omdat dit echt een
verandering kan brengen in iemands leven. Het is een omschakeling van negatief denken naar
positief denken. De verandering in denken en de positieve gevolgen die daaruit voortkomen,
wilde ik graag in de praktijk ervaren. Bij mijn eigen leerlingen had ik dit al waargenomen, maar ik
wilde ook waarnemen of het dan uitmaakt of de docent het moet doen (iemand die al een relatie
heeft met de leerling) of dat een gedragsspecialist dit ook kon doen zonder relatie vooraf. Het
voordeel als gedragsspecialist is dat je niet beïnvloed bent door alle problemen die ervaren
worden, maar het risico is dat een aantal keren gesprek niet genoeg zijn, omdat je eerst rapport
moet maken. Achteraf vonden leerlingen het prettig dat ik in hun ogen geen “docent” was en geen
dingen kon beïnvloeden, maar wel adviseren.

Daarnaast is het verhelderend om te kijken wat motivatie verhogend is, want ik ben zo snel
geneigd om te kijken wat er beperkt. Dit is echt een mindset die je kan maken met OGG
technieken, dit is dan ook het gene wat ik de afgelopen jaren het meeste heb geleerd.
Niet denken dat het glas halfleeg is, maar half vol.

® Auteur: REijgenraam

Pagina 37

18-6-2012

Literatuurlijst
Bannink, F. (2006) Oplossingsgeriche vragen. Amsterdam: Pearson.
Beets-Kessens, A. & Memelink, D. (2009) Begeleiden van jonge risicokinderen. Baarn:
ThiemeMeulenhoff.
Beumer-Peeters, C. (2010) Mission Possible. Amsterdam: uitgeverij Boom/Nelissen.Soest.
Boer,M & Noom,M (2005) Gedwongen motivatie. Amsterdam: SWP
Bors, G & Stevens, L (2010) De gemotiveerde leerling. Antwerpen/Apeldoorn.Garant.
Cauffman, L. & Van Dijk, D.J. (2009) Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs.
Amsterdam: Uitgeverij Boom onderwijs.
De Jong, P & Berg, I.K. (2009) De kracht van oplossingen. Amsterdam: Pearson.
De Shazer, S. & Y. Dolan (2009) Oplossingsgerichte therapie in de praktijk. Amsterdam:
Hogrefe Uitgevers.
Durrant, M. (2009) Creatieve oplossingen bij gedragsproblemen op school. Antwerpen –
Apeldoorn: Garant.
Fevere,M., Hove,T., Geysen,T., Maene,W.,(2008) Survivalkit voor leerkrachten. Antwerpen
– Apeldoorn: Garant.
Franzen, G. (2008) Motivatie, denken over drijfveren sinds Darwin. Amsterdam: Uitgeverij
Boom onderwijs.
Furman, B. (2009) Kids’ Skills. Soest: Uitgeverij Nelissen.
Golly, A. & Sprague, J. (2009) Goed gedrag kun je leren. Meppel: Pica.
Hadioui, I. el (2011) Hoe de straat de school binnendringt. Amsterdam: vangennep
Harinck, F. ( 2007) Basisprincipes praktijkonderzoek. Antwerpen – Apeldoorn: Garant.
Jackson, P. & McKergow, M. (2002) Oplossingsgericht denken. Zaltbommel: Thema.
Jansen, E.PW.A., Joosten, T.H. & Kemper, D.R. ( 2004) Enquêteren, het opstellen en
gebruiken van vragenlijsten. Houten: Wolters Noordhoff.
Kallenberg, T., Koster, B., Onstenk, J., Sceepsma,W. (2007) Ontwikkeling door onderzoek.
Baarn: Thieme Meulenhoff.
Korthagen, F., Koster, B., Melief,K., Tigchelaar,A.,(2003) Docenten leren reflecteren.Soest:
Uitgeverij Nelissen.
Måhlberg, K. & Sjöblom, M. (2008) Oplossingsgericht onderwijzen. Antwerpen-Apeldoorn:
Garant.
Markland, D., Ryan, R.M., Tobin,V.J. & Rollnick, S. (2005) Motivational interviewing and
self-determination theory. Journal of Social and Clinical Psychology, 24 (6), 811-831
Maslow, A.H. (1978) Psychologie van het menselijk zijn. Rotterdam: Lemniscaat.
Murphy, J. & Duncan, B.L. (2009) Doelgerichte hulp aan kinderen en jeugdigen.
Amsterdam: Pearson.
Robbins, S. & Judge, T. (2008) Gedrag in organisaties. Amsterdam: Pearson.
Stevens, L., Beekers, P., Evers, M., Wentzel, M. & Werkhoven, W. (2004) Zin in school.
Amersfoort: CPS.
Stevens, L.,( 2010) Zin in onderwijs. Antwerpen/Apeldoorn.Garant.
Van der Wolf, K. & Van Beukering, T. (2009) Gedragsproblemen in scholen. Leuven / Den
Haag: Acco.
WRR (2009) Vertrouwen in de school. Amsterdam University press.

® Auteur: REijgenraam

Pagina 38

18-6-2012

Afbeeldingen/internetsites:

1. [afbeelding] auteur: Partnersenpropper. Verkregen op 14 november 2011 om 12:17 via
http://www.partnersenpropper.com/site/8/405/eerste_indicatorenset_benchmark_burger
participatie.html
2. [afbeelding] auteur REijgenraam. Verkregen op 14 mei 2012 om 10:00
6. Markland, D., Ryan, R.M., Tobin, V.J. & Rollnick, S. (2005). Motivational
interviewing and self-determination theory. Verkregen op 20 december 2011 van
http://www.selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2005_MarklandRyanTobinRol
lnick_MotivationalInterviewing.pdf
7. Leraar24 (z.d.)Verkregen op 13 februari om 19.41 via http://www.leraar24.nl/dossier.

8. [afbeelding] auteur: Pearson. Verkregen op 14 februari2012 om 9:57 via http
http://www.pearson-nl.com/pmt-handleiding
9. Gerjanschop.com (z,d) Verkregen op 5 januari 2011 om 11:30 via
http://www.gertjanschop.com/praktijkcaseveranderen/2_1_3__intrinsieke_en_extrinsiek

10. Wikipedia (z.d) Verkregen op 17 januari 2011 via
http://nl.wikipedia.org/wiki/Motivatie

11. [afbeelding] auteur: Markesteijn (z.d) auteur onbekend. Verkregen op 15 februari 2012
om 12:48via http://markensteijn.com/cgi-bin/weblog_basic/index.php

12. [afbeelding] Stevens, L., Beekers, P., Evers, M., Wentzel, M. & Werkhoven, W. (2004)
Zin in school. Amersfoort: CPS.Pedagogisch grondfiguur p. 17

® Auteur: REijgenraam

Pagina 39

18-6-2012

® Auteur: REijgenraam

Pagina 40

18-6-2012

Nabeschouwing en aanbeveling:
Als er binnen de onderwijsgroep tools zouden zijn om de motivatie van leerlingen te kunnen
beïnvloeden zouden de docenten en/of zorgteam hierbij gebaat zijn. Het doel van het
onderzoek (Harinck, 2007) is dat ik aanbevelingen wil formuleren voor de begeleiding van
leerlingen met motivatieproblematiek en dat er handvatten geformuleerd worden voor het
inzetten van oplossingsgerichte gesprekken en de ontwikkeling van materiaal om de
motivatie van leerlingen in kaart te kunnen brengen met als doel om in te kunnen spelen op
hun behoeftes.

Tijdens het afstuderen is er gebruik gemaakt van verschillende meetinstrumenten om te
kunnen inschatten en aantonen wat er motiverend kan werken voor de leerlingen uit de
onderzoeksgroep. Hierbij is gebruik gemaakt van enquêtes, PMT testen en motivatie
verhogende interventies door de methode oplossingsgericht werken.

De samenvatting raakt met name drie gebieden die volgens de verschillende theorieën een
cruciale rol spelen in het creëren van de stimulerende leeromgeving, die de belangrijkste
voorwaarde vormt voor de motivatie van de leerlingen waarvoor de oplossingsgerichte
methodiek belangrijke instrumenten aanreikt:
 Relatie: gesprekken die zich richten op een oplossing
 Autonomie: Doelen en duidelijkheid, Structuur en sancties
 Competentie: Complimenten en beloningen
Relatie:
Het valt op als je de afdeling opkomt dat er bewogen docenten staan, docenten die geven om
de leerling en hier hun best voor doen. Dit blijkt ook uit de resultaten van de enquête waarin
88 % van de leerlingen aangeeft zich veilig en gerespecteerd te voelen, waarmee voorzien
wordt in schaal twee van Maslow. Gesprekken zouden een toegevoegde waarde kunnen
hebben voor dit positieve leerklimaat dat de basis vormt voor een motiverende leeromgeving,
omdat het een belangrijke bijdrage levert aan de relatie tussen docent en leerling.
De enquête, oplossingsgerichte gesprekken en de PMT test wijzen uit dat de leerlingen het
prettig vinden om contact te hebben met hun docent/begeleider en ook graag gesprekken met
hen voeren, zolang de gesprekken maar niet over problemen gaan. In de huidige situatie
gebeurt het regelmatig dat de leerling voor alledaagse problemen naar de interne psycholoog
wordt verwezen.
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Ik ben van mening dat het een toevoeging kan zijn als de docenten dit op zich zouden nemen,
met als belangrijke voorwaarde dat de docenten gesprekken gaan voeren met een doel, wat
resulteert in een oplossingsgericht handelingsplan. Oplossingsgericht, omdat we dan niet
verzanden in problemen, en een Oplossingsgericht handelingsplan zodat er voor elke docent
inzicht is in de doelen waar elke individuele leerling aan werkt. Waarschijnlijk kan het ook
ervoor zorgen dat het voor docenten duidelijk is waar ze zich op moeten richten waardoor het
ook gebruikt kan worden als handvat en leidraad tijdens een gesprek.

Het oplossingsgericht handelingsplan zou daarnaast gebruikt kunnen worden als leidraad
voor de schoolcarrière van de leerling, niet om te verzanden in een hoop papierwerk wat
uiteindelijk in de kast verdwijnt. Voor de gesprekken beveel ik aan om de oplossingsgerichte
methodiek te gebruiken, omdat de leerling aangeeft niet over problemen te willen praten,
maar over oplossingen. Daarnaast is één van de stappen van het zevenstappenmodel doelen
stellen, het doel kan dan geformuleerd worden in het oplossingsgerichte handelingsplan en
verder uitgewerkt worden.

Autonomie:
Het valt op dat de meeste leerlingen aangeven naar een andere opleiding te willen
doorstromen. Zij geven aan dat ze de opleiding ervaren als kinderachtig en niet interessant.
Hierbij geven ze gelijk aan dat het komt doordat er niet klassikaal les gegeven wordt, het niet
uitmaakt wat je doet, hoe je het doet en doordat een ieder zijn eigen weg bewandelt en je niet
weet wat de ander doet. Op zich is het goed als iedere leerling de vrijheid heeft om een eigen
leerroute uit te stippelen, maar voor het verhogen van de motivatie is het volgens de PMT
ook van belang dat de leerling zich kan refereren aan anderen, zodat er een soort strijd
ontstaat om de beste te willen zijn. Dit kan je ook bereiken door een juiste invulling van het
begrip autonomie, door de leerlingen voor een deel hun opleiding in eigen hand te laten
hebben door ze tijdens een oplossingsgericht gesprek hun eigen doelen en planning te laten
formuleren, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de wondervraag en schaalvraag.

Een belangrijke vraag als het gaat om het behouden van de motivatie is ook hoe serieus de
opleiding door de leerlingen wordt opgevat. Helaas geven de leerlingen veelal aan dat de
opleiding op hen over komt als een “kleuterklas”.
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Dit komt waarschijnlijk op hen zo over, omdat er weinig tot geen eisen worden gesteld en er
geen sancties staan op ongewenst gedrag. Uitspraken als: “Je kan gewoon te laat komen, het
maakt niet uit, want je krijgt geen straf ” komt op zichzelf vreemd over, maar de
onderwijsgroep probeert daarmee de leerlingen op “hun” manier te vormen, want ze zijn geen
regels gewend. Hadioui, I. el (2011) waarschuwt scholen daarvoor, omdat er dan geen
wederzijdse aansluiting kan plaatsvinden.
De straat heeft ook zijn regels en sancties, dit komt bij de leerlingen als serieus over, want dit
hoort bij respect en als iets belangrijk is moet je ervoor strijden. Hadioui, I. el (2011)
geeft als oplossing dat docenten en scholen kunnen reflecteren zodat bewustwording in het
eigen functioneren omgezet kan worden in het trouw blijven aan doelstellingen van de
school; namelijk het over brengen van kennis in de breedste zin van het woord.

Competentie:
Tijdens het onderzoek waren een aantal leerlingen er regelmatig niet. Ik ben van mening dat
we als schoolinstelling ervoor moeten zorgen dat er ondanks de problemen die door de
leerlingen ervaren worden, vooral zichtbaar geleerd wordt.
Zeker als er problemen ervaren worden kan het aantonen van resultaten hierbij helpen, omdat
er groei aantoonbaar is. In het onderwijsveld is de heersende opvatting dat eerst (gedrags-)
problemen moeten worden aangepakt, voordat het leren aan bod kan komen. (Wolf, van der
& Beukering, 2009) Denk bijvoorbeeld aan uitspraken als: “eerst moet deze leerling beter in
zijn vel zitten, voordat hij zich kan openstellen voor de leerstof” of ‘we zetten het leren even
op een laag pitje, gezien de problemen thuis’ De lastigheid is dat de nadruk dan ligt op de
voorwaarden voor het leren als motivatie, concentratie, inzet en zelfvertrouwen en niet op
het leren zelf. Hierbij geldt dat als de school te lang wacht met eisen stellen aan de leerlingen,
ze vroeg of laat de rekening gepresenteerd krijgen. (Wolf, van der & Beukering, 2009)
Tijdens het onderzoek gaven leerlingen dan ook aan te willen doorstromen naar een andere
opleiding waar ‘echt geleerd’ kon worden. Als ik hierover doorpraat met de leerlingen kom ik
er achter dat zij hiermee een BBL opleiding bedoelen. Het idee om te werken en tegelijkertijd
te leren is voor hen aantrekkelijk. Bij de PMT resultaten neem ik waar dat leerlingen die
stage lopen een hogere prestatiemotief score hebben, dus meer gemotiveerd zijn om prestaties
te leveren in vergelijking met de rest van de klas.
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Deze jongeren waren uitgevallen uit het onderwijs en mogen nu weer naar school, een grote
kans, vinden ze zelf, maar de hele dag stil zitten in de schoolbanken is best afzien. Volgens
Furman,B ( 2009) is de beste manier om een vaardigheid te oefenen door het te doen, net zo
lang als nodig is om die vaardigheid te laten inslijten en het een gewoonte te laten worden.

Leren moet vooral leuk zijn, een uitdaging en gestoeld op succeservaringen.
De leerlingen geven nu tijdens de OGG gesprekken en in de enquête aan dat voor hen niet
duidelijk is wat goed is, want op dit moment krijgen ze geen beoordelingen/cijfers.
Geen beoordeling kan betekenen dat de leerling ook geen beloning ervaart en zonder
beloning raken de leerlingen moeilijk gemotiveerd. Als ik het heb over beloningen voor de
plus klas heb ik het vooral over cijfers, resultaten en regelmatig complimenten geven.
Måhlberg & Sjöblom (2008) geven in hun boek ‘Oplossingsgericht onderwijzen’ aan hoe
belangrijk het is dat leerlingen positief feedback krijgen, een continue stroom van
aanmoediging nodig hebben, bij elke vooruitgang die ze boeken. Dit biedt leerlingen een
directe bevestiging van het feit dat ze op het juiste spoor zitten en verschaft nieuwe energie
om zich verder in te zetten. Complimenten worden door meerdere schrijvers van
oplossingsgerichte literatuur aangehaald. Leerlingen hebben “schouderklopjes” nodig om
gemotiveerd te blijven en er zijn ook richtlijnen voor.
De bekende vier tegen één regel van SWPBS is er één van.
Dat betekent vier complimenten tegenover één negatieve correctie plaatsen.
Daarnaast geeft (Cauffman & Van Dijk, 2009) een formule aan welke complimenten het best
werken, namelijk; C=D x R. De formule staat voor: een goed compliment(C) is afgestemd op
het doel (D) van de geadresseerde en zijn resources (R) (Cauffman & Van Dijk, handboek
oplossingsgericht werken in het onderwijs. 2009. p. 67)
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Aanbeveling
Door de resultaten van de meetinstrumenten te koppelen aan de literatuur en de gesprekken
met leerlingen, docenten en directie is deze aanbeveling ontstaan.
D e aanbeveling is vormgegeven aan de hand van de samenvatting.
Aanbeveling, omdat de volgorde van het implementeren van de items die in de samenvatting
geschreven zijn, belangrijk is voor degenen die hiermee aan de slag gaan. Alle items
beïnvloeden elkaar, maar zijn niet allen noodzakelijk om als eerste ingevoerd te worden.

De volgende items worden in volgorde van belangrijkheid naar het invoeren omschreven en
waarom.
 Autonomie: Doelen en duidelijkheid, structuur en sancties
 Competentie: Complimenten en beloningen
 Relatie: gesprekken die zich richten op een oplossing
 Autonomie:
Op dit moment is binnen de opleiding het meest behoefte aan doelen, duidelijkheid, structuur
en sancties. Het ligt daarom voor de hand om eerst hieraan te gaan werken om de opleiding
op een zodanige manier te structureren dat leerlingen hun motivatie kunnen behouden.
Deze structuur kan allereerst vormgegeven worden door het stellen van doelen.
Doelen zorgen ervoor dat de mens weet waar hij naartoe moet werken. Het behalen van
doelen vormt succeservaringen die nodig zijn om de motivatie te behouden of te verkrijgen.
Het gaat hier dan niet zozeer om de persoonlijke doelen van de leerlingen als wel om de
opleidingsdoelen. Deze moeten eerst helder in kaart gebracht worden en overgebracht op de
leerlingen voordat zij hier hun eigen doelen aan kunnen verbinden. De leerlingen hebben
namelijk vooral behoefte aan een totaalbeeld van datgene waar zij naar moeten streven, maar
ook van datgene wat van hen verwacht wordt. Dit schept voor hen duidelijkheid en structuur.
Ook moet voor hen duidelijk zijn welke sancties verbonden zijn aan het niet na komen van
afspraken zoals bijvoorbeeld op tijd komen. Hierdoor zullen de leerlingen de opleiding ook
serieuzer nemen, en dat is ook een belangrijke voorwaarde voor een gemotiveerde houding.
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 Competentie:
Duidelijk aantoonbare resultaten helpen de leerling om een patroon van groei te herkennen.
Dit is van groot belang voor de motivatie, omdat de leerling hierdoor het gevoel krijgt vooruit
te gaan en grip te hebben op de eigen prestaties. Wolff, K (2009) geeft aan dat de school
vroeg of laat de rekening gepresenteerd krijgt als er te lang wordt gewacht met het stellen van
eisen aan de leerlingen.

Als duidelijk is welke eisen er aan de leerling gesteld worden, kan ook aangetoond worden
wat er goed gaat zodat beloningen gegeven kunnen worden. Onder beloningen versta ik
cijfers, resultaten en regelmatig complimenten geven. Måhlberg & Sjöblom (2008) geven in
hun boek oplossingsgericht onderwijzen aan hoe belangrijk het is dat leerlingen positief
feedback krijgen, een continue stroom van aanmoediging nodig hebben, bij elke vooruitgang
die ze boeken. Dit biedt leerlingen een directe bevestiging van het feit dat ze op het juiste
spoor zitten en verschaft nieuwe energie om zich verder in te zetten. Complimenten worden
door meerdere schrijvers van oplossingsgerichte literatuur aangehaald. Leerlingen hebben
“schouderklopjes” nodig om gemotiveerd te blijven en er zijn ook richtlijnen voor.
De bekende vier tegen één regel van SWPBS is er één van. Dat betekent vier complimenten
tegenover één negatieve correctie plaatsen. Ten slotte is het voor de leerlingen belangrijk om
praktisch bezig te kunnen zijn. Dit helpt hen om vaardigheden te oefenen en het nut van de
kennis die ze zich eigen maken in te zien.
 Relatie
Relatie is de belangrijkste voorwaarde voor het behalen van prestaties en het behouden van
de motivatie. In deze aanbeveling noem ik het als laatste omdat er in de school al duidelijk
sprake is van een positieve relatie tussen leerlingen en docenten. Maar zou het niet beter zijn
om dit doelgerichter vorm te geven? Als de docent daadwerkelijk een cruciale rol wil spelen
bij het behouden en stimuleren van motivatie en prestaties is het vooral belangrijk dat zij
gesprekken gaan voeren met een doel, wat resulteert in een oplossingsgericht handelingsplan.

Oplossingsgericht, omdat we dan niet verzanden in problemen, en een oplossingsgericht
handelingsplan zodat er voor elke docent inzicht is in de doelen waar elke individuele leerling
aan werkt en zodat het voor de docenten duidelijk is waar ze zich op moeten richten.
Het oplossingsgericht handelingsplan zou gebruikt moeten worden als leidraad voor de
schoolcarrière van de leerling en als handvat voor de docent.
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Voor de gesprekken beveel ik aan om de oplossingsgerichte methodiek te gebruiken, omdat
de leerling aangeeft niet over problemen te willen praten, maar over oplossingen.
Daarnaast is één van de stappen van het zevenstappenmodel doelen stellen, het doel kan dan
geformuleerd worden in het oplossingsgerichte handelingsplan en verder uitgewerkt worden.
De titel van het meesterstuk is bewust gekozen, omdat de leerling zelf verantwoordelijk is
voor zijn motivatie. Maar de docenten zijn verantwoordelijk voor de randvoorwaarden
waardoor de leerling in staat is dit te kunnen ontwikkelen.
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Enquête

Beste leerling ,

Voor mijn afstuderen doe ik onderzoek naar motivatie bij leerlingen, om dit te kunnen
onderzoeken heb ik jouw hulp nodig. Zou je me willen helpen ?

Het doel van de enquête is:


Ik wil uitzoeken wat leerlingen belangrijk vinden met betrekking tot hun opleiding.



Ik wil uitzoeken waar leerlingen hun motivatie vandaan halen en hoe we dit kunnen
stimuleren.



Hoe wordt de opleiding ervaren en hoe kunnen we het nog beter maken ?



Voordat de gesprekken beginnen wil ik graag het een en ander aan informatie
hebben die ik voor het gesprek kan gebruiken.

Zou jij voor mij tijd willen vrijmaken om de enquête in te vullen ?
Je kan bij de vragen 1 antwoord geven tenzij anders vermeld staat, er zijn ook open vragen.
Probeer daar zo uitgebreid mogelijk antwoord te geven.

Alvast heel erg bedankt !

Dit onderzoek zal altijd anoniem zijn, dus
je naam zal nergens vermeld worden !
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Basisinformatie
Naam:

Welke opleiding ?:

1. Hoe kwam je op het idee om een opleiding te gaan volgen ?

 A. Niet, ik moet.
 B. Ik wil werken aan mijn toekomst, want ik wil ……………………….. worden.
 C. Ik wist niet wat ik anders moest doen.
 D. Ik vind het leuk om (nieuwe dingen) te leren.
 E. Anders namelijk, ………………………….

2. Wat vind je tot nog toe van de opleiding ?

 A. Zinvol

 D. Ik leer nuttige dingen waar ik de
rest van mijn leven iets aan kan

 B. Heeft naar mijn idee geen

hebben

toegevoegde waarde

 E. Eventueel anders,

 C. Erg saai

namelijk…………………………………….

3. Als jij de opleiding een cijfer mocht geven tussen de 1 en de 10. Waarbij de 1 waardeloos
is en de 10 geweldig. Welk cijfer geef jij dan je opleiding ?

Noteer en omcirkel het juiste cijfer. Als het een half cijfer is ( b.v. een 8,5) zet dan een pijl
op de juiste plaats.

1

2
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4. Heb je in de afgelopen twee maanden moeilijkheden ervaren tijdens je studie ?

 A. Ja
 B. Nee
 C. Af en toe. Dit komt door:
…………………………………………………………………………………………

 D. Anders namelijk,
………………………………………………………………………………………….

5. Welke momenten in je opleiding waren voor je gevoel succesvol ?

(Je mag hier meerdere antwoorden geven ! )

 A. Begin van de opleiding
 B. Succes ervaar ik de hele opleiding door
 C. Vooral tijdens de vakanties
 D. Vooral net na de vakanties
 E. Vooral na een gesprek met mijn docent
 F. Vooral na een gesprek met mijn begeleider
 G. Altijd na een toets ( als ik mijn cijfer krijg voor mijn ingeleverde werk)
 H. Anders namelijk, ………………………….

® Auteur: REijgenraam

Pagina 51

18-6-2012

6. Wanneer vind jij iemand een goede docent/begeleider ?

Je mag hier 1 antwoord geven, kies de optie die voor jou het belangrijkst is !

 A. Als de docent/begeleider aandacht voor je problemen heeft en dit laat merken.
 B. Als de docent/begeleider reageert op een hulpvraag die te maken heeft met mijn
studie.

 C. Als de docent/begeleider helpt waar nodig, ook als het niet voor mijn studie is.
 D. Als ik altijd terecht kan bij mijn docent/begeleider als ik ergens mee zit.
 E. Anders, namelijk …………………………………………………………………………

7. Tegen welke moeilijkheden bent jij tijdens je studie aangelopen ?

..............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

8. Welke moeilijkheden ervaar je op dit moment

 Ik ervaar geen moeilijkheden, alles verloop naar mijn zin en plan
Anders, namelijk
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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9. Wat zou je willen veranderen aan je studie ?

 A. Een betere tijdsindeling van de schooldag
 B. Meer huiswerk
 C. Vroeger beginnen met de lesdag en daardoor eerder klaar
 D. Later beginnen met de lesdag en daardoor later klaar
 E. Meer vakken/ minder vakken
 F. Minder docenten
 G. Betere begeleiding
 H. Anders namelijk, ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

10. Ik voel me veilig in de school, omdat …….

 A. Er beveiliging aanwezig is
 B. Ik geen reden heb om me onveilig te voelen
 C. Ik me gerespecteerd voel door de docenten
 D. Ik me gerespecteerd voel door mijn medestudenten
 E. Anders namelijk, ………………..
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11. Heb jij tijdens je opleiding het volgende wel eens meegemaakt ?

Je mag hier meerdere antwoorden geven !

 A. Agressie
 B. Discriminatie
 C. Pesten
 D. Seksuele intimidatie
 E. Anders,
namelijk……………………………………………………………………………………………

12. Hoe kan de docent/begeleider jou motiveren om je studie tot een succes te maken ?

 A. Door mij veel aandacht te geven
 B. Door me weinig aandacht te geven ( me regelmatig met rust te laten)
 C. Door te zorgen dat ik me veilig voel
 D. Door me weinig aandacht te geven ( me regelmatig met rust te laten)
 E. Door me regelmatig complimenten te geven
 F. Door aan te sluiten bij mijn interesses
 G. Anders namelijk, ………………..
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13. Hoe vaak krijg je van de docent/begeleider een compliment ?

 A. Elke maand 1X
 B. Ongeveer 1X per week
 C. 3-6 X per week
 D. Elke dag een keer
 E. Meerdere keer per dag
 F. Anders namelijk, ……………………………………….

14. Geef jij jezelf wel eens een compliment ?

 A. Ja
 B. Nee
 C. Anders namelijk, ………………..

15. Wat is jouw motivatie om deze opleiding af te maken ?

 A. Om het gevoel te hebben iemand te zijn in deze maatschappij
 B. Een diploma waarmee ik verder kan studeren
 C. Om een baan te kunnen krijgen en daardoor voor mezelf te kunnen zorgen
 D. Zodat ik daarna niet meer naar school hoef ( buiten de leerplicht val )
 E. Omdat ik wil laten zien dat ik ook iets kan
 F. Anders namelijk, ………………..
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16. In hoeverre heb jij voor je gevoel zelf de controle over je toekomst met betrekking tot je
studie ?

 A. Niet
 B. Ik heb er zelf wel een beetje controle over
 C. Ik heb er zelf veel controle over, maar het hangt ook een beetje van de
omstandigheden af

 D. Wat er ook gebeurt ik zorg ervoor dat ik mijn doel bereik
 F. Anders namelijk, ………………….

17. Op welke punten in je leven kan jij invloed uitoefenen ?

 A. Ik kan geen enkele invloed uitoefenen, alles wordt geregeld en beslist voor mij
 B. Ik kan invloed uitoefenen op de volgende punten:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

18. Als jij het voor het zeggen hebt, op welke manieren zou jij dan je schoolloopbaan willen
veranderen ?

 A. Door een andere studie te volgen
 B. Door te gaan werken en niet meer te studeren
 C. Door te werken en een deeltijd studie te volgen
 D. Door te stoppen met studeren en niet te gaan werken

® Auteur: REijgenraam
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19. Hoeveel vertrouwen heb jij erin dat je de opleiding met succes afrondt ? Geef dit een
cijfer tussen de 0 en de 10, waarbij de 0 staat voor kansloos en de 10 voor succesvol.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20. Hieronder komen een aantal stellingen waarbij 0 staat voor totaal oneens en 10 staat
voor helemaal mee eens. Zet een cirkel om het getal dat op jou van toepassing is.

Het is de bedoeling dat je alle deelvragen beantwoordt !

 A. Ik doe moeite voor school, omdat anderen dat willen.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

7

8

9

10

 B. Ik wil veel leren, omdat ik veel wil weten.

0

1

2

3

4

5

 C. Ik ben nieuwsgierig naar hoe dingen in elkaar zitten.

0

1

2
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 D. Ik heb behoefte aan nieuwe kennis.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 E. Ik ben bereid om hard en veel te studeren, omdat ik een diploma wil hebben.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

8

9

10

7

8

9

10

7

8

9

10

 F. Studiesucces hangt voor het grootste deel af van je eigen inzet.

0

1

2

3

4

5

6

 G. Ik vind het erg belangrijk dat ik school leuk vind.

0

1

2

3

4

5

6

 H. Hoe belangrijk vind jij vriendschappen in de klas ?

0

1

2
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Theoretische onderbouwing enquête

Waarom een enquête? Ik begin met een enquête om de huidige motivatie van de leerlingen te
kunnen inschatten. Ik wil de informatie gebruiken voor de oplossingsgerichte gesprekken. Ik
ben in het bijzonder geïnteresseerd in de mate van intrinsieke motivatie van de leerlingen.
Daarnaast wil ik weten hoe de fixatie op prestatie is. In het huidige competentiegericht
onderwijs ligt een hoop aandacht of presteren.
Onderbouwing
Vraag 1

Het doel van deze vraag is om in te kunnen schatten of er bij de leerling
sprake is van intrinsieke of extrinsieke motivatie. Dit kan door te vragen
hoe hij/zij op het idee kwam om de opleiding te gaan volgen.

Vraag 2 - 4

Het doel van deze vragen is om te weten te komen hoe de leerling zijn
opleiding waardeert. Dit gegeven is van belang om tijdens het
oplossingsgerichte gesprek op in te spelen en de werkrelatie te kunnen
inschatten . Ik maak gebruik van een schaalvraag ten behoeve van de
oplossingsgerichte methodiek die ik wil toepassen in het gesprek.
(Cauffman, L. & Van Dijk, D.J. 2009 blz. 71 en Bannink, F. 2006 blz. 61)

Vraag 5

Oplossingsgericht werken gaat er van uit dat de leerling een mindset moet
maken om vanuit het positieve te kunnen denken en daarnaar te handelen.
Hierdoor kan gedragsverandering optreden. Daarom wordt in deze vraag
gerefereerd aan succes ervaringen. (Bannink, F. 2006 blz. 47)

Vraag 6

Ik wil weten hoe de leerlingen tegen hun begeleiders aankijken en waarom.
Mensen zijn bereid om hun gedrag te veranderen afhankelijk van de relaties
die ze met anderen hebben. De band met een begeleider of groep kan
beschouwd worden als een belangrijke drijfveer voor gedrag. (Bannink, F.
2006 blz. 46)

Vraag 7

Deze vraag wil ik gebruiken als informatie voor de oplossingsgerichte
gesprekken. Als ik weet tegen welke moeilijkheden leerlingen aanlopen en
hoe zij deze ervaren kan ik dit als uitgangspunt gebruiken voor het
ombuigen van negatieve gevoelens en de wijze waarop hiermee door
leerling wordt omgegaan.
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Vraag 8

Inschatten van de werkrelatie en tot welke categorie de leerling behoort
(voorbijganger, zoeker, koper, co-expert) en de eventuele hulpvraag
vaststellen. (Cauffman, L. & Van Dijk, D.J. 2009 blz. 83, 95)

Vraag 9

Beleving van zelfbepaling en eigen verantwoordelijkheid inschatten omdat
de motivatie positief beïnvloed kan worden als de mogelijkheid hiertoe
wordt ervaren binnen een leersituatie. (Bors, G. & Stevens, L. 2010 blz
102)

Vraag 10 – 11

Veiligheid is de tweede laag van de piramide van Maslow en vormt als
zodanig een belangrijke voorwaarde voor de motivatie tot zelfontplooiing.
(Maslow, A.H. 1978)

Vraag 12

De mate van controle van begeleiders op het leerproces kan van invloed
zijn op de beleving van vertrouwen en zelfstandigheid, wat motivatie
belemmerend kan werken. De vraag richt zich op hoe deze factoren zo
kunnen worden ingezet dat zij motivatie stimulerend worden ervaren.
(Bors, G. & Stevens, L. 2010 blz 101)

Vraag 13-14

Een compliment is een krachtig motiverende interventie, het kan door de
leerling ervaren worden als een beloning. Het is daarom zinvol om te weten
wat de ervaring van de leerling is met het al dan niet krijgen van
complimenten. (Bannink, F. 2006 blz. 52, Bors, G. & Stevens, L. 2010 blz.
7-8, 94-95)

Vraag 15- 16

Deze vraag levert bruikbare informatie op voor het oplossingsgerichte
gesprek. De leerling is over het algemeen goed in staat om zelf te
verwoorden wat hem al dan niet motiveert en dit kan worden ingezet bij het
verhogen van de motivatie. (Bors, G. & Stevens, L. 2010 blz. 37-38 )

Vraag 17

Deze vraag heeft als doel het vaststellen van een interne of externe locus.
(Bors, G. & Stevens, L. 2010 blz. 57)

Vraag 18

Deze vraag heeft als doel het gevoel van afstemming tussen de leervraag
van de leerling en het aanbod van de opleiding te peilen. (Bors, G. &
Stevens, L. 2010 blz. 129)
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Vraag 19

Beleving van zelfbeschikking van de leerling wordt hiermee gepeild en
levert daarmee belangrijke informatie op voor het gesprek.

Vraag 20

Deze vraag omvat 7 schaalvragen waarmee moet worden vastgesteld of de
leerling intrinsiek of extrinsiek gemotiveerd is. Er voor een schaal van 0-10
gekozen, omdat de leerlingen bekend zijn met dit fenomeen .

Vraag 21

Deze vraag refereert aan de beleving van competentie van de leerling zoals
vermeld in de basisbehoeften van Stevens. (Bors, G. & Stevens, L. 2010
blz. 100)

Vraag 22-24

Deze schaal vragen verwijzen naar het CAR model van Stevens en met
name relatiegerichtheid wordt hierin aangehaald om de vragen in evenwicht
te brengen ( van alle drie de items van het CAR model zijn er evenveel
vragen) Op welk item zullen de leerlingen het meest reageren ? wat vinden
hun belangrijk ?
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Motivatietheorieën:

Self-determination theorie

In het vervolg zal ik deze theorie aanduiden met de afkorting SDT.

Deze theorie is gebaseerd op de veronderstelling dat het belangrijk voor mensen is om hun
leven zelf in de hand te hebben en zelf hun lot te kunnen bepalen. Dit heeft een grote invloed
op hun gevoel van welbevinden en op hun geluksgevoel. (Franzen, G. 2008 blz 193).

De mens is volgens deze theorie een actief organisme met een aangeboren neiging tot groei
en ontwikkeling. Daardoor probeert hij problemen te overwinnen, gaat hij uitdagingen aan en
vormt hij een zelfbeeld aan de hand van in het verleden opgedane ervaringen. Voorwaarde is
wel dat de persoon zich in een omgeving bevindt die deze neigingen stimuleert.

De belangrijkste opvattingen van SDT met betrekking tot motivatie zijn:

1. Motivatie heeft volgens de SDT vooral te maken met de innerlijke drijfveren die elk mens
heeft. Er is pas echt sprake van motivatie op het moment dat deze innerlijke drijfveren
geraakt worden.
2. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. 9
 Onder intrinsieke motivatie wordt verstaan dat je zelf iets heel graag wil leren of wilt
doen, omdat je het leuk vindt of zinvol. Er is echte belangstelling voor iets dat je moet
leren of moet doen.
 Onder extrinsieke motivatie wordt verstaan dat een persoon door omstandigheden die
buiten hemzelf liggen (bijvoorbeeld straf of beloning) gemotiveerd moet worden om
iets te leren of een taak te volbrengen.

9

http://www.gertjanschop.com
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Prestatiemotivatietheorie

In de prestatie motivatietheorie staat de gedachte centraal dat mens zich in een toestand kan
bevinden waarin hij er op gericht is om iets goed te doen, om te presteren. (Hermans H.J.M.,
1971 p. 2) Hij wil daarbij de resultaten van zijn handelen zelf in de hand houden en laat deze
resultaten niet graag over aan externe factoren.

Personen met een hoge prestatiemotivatie hebben er veel voor over om te laten zien dat zij
een bepaalde taak of opdracht goed kunnen volbrengen. Zij kiezen vaak voor een taak die net
boven hun kunnen ligt. Personen met een lage prestatiemotivatie zijn vanuit de vrees voor
mislukken geneigd te kiezen voor een taak die zij gemakkelijk kunnen volbrengen omdat zij
dan zeker weten dat zij kunnen slagen, of voor een te moeilijke taak zodat zij hun falen aan
de moeilijkheidsgraad van hun taak kunnen wijten. (Franzen, G. 2008 p. 240)

Dit komt ook overeen met wat in Attributietheorie van Weiner, B. naar voren komt.
In deze theorie gaat het vooral om de vraag hoe mensen hun eigen succes of falen verklaren.
Dit proces van toeschrijving wordt causale attributie genoemd.
Over het algemeen zijn mensen geneigd om hun successen aan zichzelf toe te schrijven
(interne attributie) en hun falen aan omstandigheden of andere mensen (externe attributie).
10

Een attributie kan op 3 dimensies georganiseerd worden:


locus: wie of wat is de oorzaak? (jij? een ander? iets anders?)



stabiliteit: hoe vaak en wanneer komt het voor? (op vaste tijden? onverwachts?)



controle: hoeveel controle heb je over de oorzaak?

Als we dit gegeven combineren met de prestatiemotivatietheorie zien we dat personen met
een hoge prestatiemotivatie zich niet snel zullen laten verleiden tot externe attributies.
Zij nemen zelf de verantwoordelijkheid voor hun succes of falen en nemen zelf het initiatief
om dit in de toekomst positief te beïnvloeden.

10
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De twee theorieën SDT en PMT zijn interessant voor mijn onderzoek, omdat in beide
theorieën sterk naar voren komt dat een persoon gemotiveerd is op het moment dat hij het
gevoel heeft zijn prestaties zelf in de hand te kunnen houden (SDT) of zichzelf beschouwd
als degene die verantwoordelijk is voor zijn succes of falen (PMT) in plaats van falen toe te
schrijven aan externe factoren (Attributietheorie).

Behoeften theorieën

De behoeften theorieën die naar mijn idee goed bruikbaar zullen zijn tijdens het
praktijkonderzoek zijn de twee ( voor mij) meest bekende behoeften theorieën van Maslow
en Stevens. Hieronder een omschrijving van de centrale gedachten uit hun theorieën.

Maslow
Maslow is bekend geworden door het omschrijven van een vijftal noodzakelijke
basisbehoeften die ieder mens nodig heeft, die basisbehoeften zijn in een piramide geplaatst
waarin we de behoefteopbouw kunnen aflezen. ( Maslow, A.1974 Motivatie en
persoonlijkheid, p. 44-49)

De piramide is opgebouwd in meerdere lagen en gaat van onder naar boven. De piramide
begint bij de meest essentiële basisbehoeften op het eerste niveau ( lichamelijke
basisbehoeften) als deze basisbehoeften verzadigd zijn kan je als persoon de tweede pas
ervaren, als de tweede gevoed en verzadigd is kan je beginnen aan de derde, enz.
In de piramide komt iedere behoefte pas aan de orde als de onderliggende behoeften zijn
vervuld.
11

Hoe de piramide is opgebouwd kunt

u op de volgende bladzijde lezen.
( van onder naar boven)

11
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Laag 1. De lichamelijke behoeften zijn de eerste basisbehoeften van een mens. Iemand die
honger heeft zal waarschijnlijk alleen maar aan eten denken. Het is dus interessant om te
kijken hoe het iemand vergaat wiens meest basale behoeften vervuld zijn. Waar hebben
mensen behoefte aan als aan de voorwaarde van bevrediging van hun lichamelijke behoeften
is voldaan?

Laag 2. Uit de niveau opbouw van Maslow kunnen we uitmaken dat zij dan allereerst de
behoefte hebben aan veiligheid: Kinderen die worden grootgebracht met een gebrek aan
structuur of gevoel van veiligheid, reageren heftig op onbekende situaties. Kinderen die in
een liefdevolle omgeving opgroeien waarin zij niet snel worden blootgesteld aan situaties die
als bedreigend ervaren kunnen worden, reageren gematigder op onbekende omstandigheden
en reageren alleen heftig op situaties die ook door een volwassene als bedreigend kunnen
worden ervaren.

Laag 3. Als de behoefte aan veiligheid vervuld is, is daar de behoefte aan liefde en de
behoefte om ergens bij te horen.

Laag 4. De behoefte aan (zelf)respect, het gevoel gewaardeerd te worden, zelfstandig te
kunnen zijn, van betekenis te zijn. Als aan deze behoeften niet wordt voldaan gaat het
individu gebukt onder gevoelens van minderwaardigheid en hulpeloosheid. Hij kan daardoor
ontmoedigd worden of gedrag ontwikkelen om zijn gevoelens van minderwaardigheid te
compenseren.

Laag 5. De behoefte aan zelf actualisatie oftewel de behoefte om ergens goed in te zijn en dat
in de praktijk te gebruiken. Het is de behoefte die iemand heeft om alles te worden wat hij is
en wat hij zou kunnen zijn.
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Het CAR model van Stevens

Stevens heeft een pedagogisch grondfiguur ontwikkeld dat ook de basis vormt voor het
‘adaptief onderwijs’. Dit zgn. CAR model gaat uit van een drietal behoeften, namelijk relatie,
autonomie en competentie.

1. In de relatie gaat het er om dat leerlingen zich geaccepteerd, gewaardeerd en
gerespecteerd voelen.
2. Autonomie houdt in dat een leerling zijn eigen leerproces voor een deel kan sturen
door zelf keuzes te maken.
3. Competentie houdt in dat de leerling het gevoel heeft dat hij de taken die hij krijgt tot
een goed einde kan brengen en dat hij hierin steeds meer groeit en steeds meer
aankan.
12

Relatie

Aanbod van gelegenheid tot verbondenheid door
beschikbaarheid, vertrouwen en responsiviteit;

Competentie

Autonomie

Interactie

aanbod van verantwoordelijkheid

Aanbod van uitdaging en ruimte, aanbod van
ondersteuning en grenzen

Aanbod van respect voor het kind als actor, aanbod
van respect voor diens uniciteit, aanbod van het
perspectief van de ander en het andere

Als aan deze behoeften van de leerling voldaan is, uit dit zich in wederzijds vertrouwen,
zelfvertrouwen en het geven en nemen van verantwoordelijkheid. (Stevens, L. 2004 blz. 17).
Als deze behoeften niet geraakt worden zal de motivatie van een leerling snel afnemen.

12

Pedagogisch grondfiguur
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Oplossingsgericht werken
Oplossingsgericht werken is een methode die voortkomt uit de Geestelijke Gezondheidszorg.
De kern van oplossingsgericht werken is dat er vooral gefocust wordt op de oplossing en niet
zozeer op het probleem. De oplossing wordt bovendien niet door een ander
(therapeut/begeleider) aangereikt, maar moet ontdekt worden door de cliënt zelf.
Oplossingsgericht denken gaat er vanuit dat de eigenaar van het probleem ook in staat is zelf
tot oplossingen te komen vanuit zijn krachtbronnen ( dingen waar hij/zij goed in is).
De therapeut of begeleider staat hierin als het ware altijd een paar stappen achter de cliënt en
gaat af op diens visies en verklaringen. Door oplossingsgerichte interventies kan de cliënt
geholpen worden om zelf tot oplossingen te komen.
Ik wil voor mijn onderzoek oplossingsgerichte interventies toepassen om de motivatie te
verhogen bij bepaalde jongeren. Ik wil daarbij gebruik maken bij wat nodig is en dat zal uit
de onderstaande items geselecteerd worden:


Herkennen
( van oplosbare en onoplosbare problemen die ervaren worden)



Aanmoedigen/ uitnodigen
(van het spreken over oplossingen)



Hulpbronnen
( gebruikmaken van wat er is aan competenties, ervaring en eigenschappen)



De gewenste situatie in kaart brengen door het stellen van vragen en daarbij
uit te gaan krachtbronnen. De oplossing ligt niet altijd evenredig met het probleem,
maar kan vanuit een andere kant komen door rekening te houden met de
krachtbronnen.



Schaalvragen



Wondervragen



Vragen naar uitzonderingen



Complimenteren
( kijken naar wat goed is)



Uitnodigen om meer te doen van wat al werkt

Aangezien elke leerling een individu is zal er naar waarschijnlijkheid niet met dezelfde
interventies gewerkt gaan worden, maar met de interventies die op dat moment en voor die
persoon het best toepasbaar is. Hierbij maakt de onderzoeker uit wat volgens hem op dat
moment het beste kan werken. Zo nodig gebeurd dit in samenspraak met de begeleider van de
leerling en/of de psycholoog.
Auteur: Richard Eijgenraam
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Resultaten praktijkonderzoek d.m.v. een enquête
1. Hoe kwam je op het idee om een opleiding te gaan volgen ?

100%

A. Niet, ik moet

80%
B. Ik wil werken aan
mijn toekomst

60%
40%

C. Ik wist niet wat ik
anders moest doen

20%
0%
vraag
1

D. Ik vind het leuk om
te leren

Anders: 9 %
-Ik moet op deze school zijn
-Ik wilde eigenlijk lasser worden, maar is niet gelukt
2. Wat vind je tot nu toe van de opleiding ?

100%

zinvol 11%

80%
heeft naar mijn idee
geen toegevoegde
waarde 44%

60%
40%

erg saai 34%

20%
ik leer nuttige dingen
11%

0%
vraag 2
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3. Als je de opleiding een cijfer mocht geven tussen de 1 en de 10, welk cijfer zou je geven?

A cijfer 2

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

B cijfer 4
C cijfer 6,5
D cijfer 7
E cijfer 7,5
F cijfer 8-10

vraag 3

4.Heb je in de afgelopen twee maanden moeilijkheden ervaren tijdens je studie ?

100%
80%
A Ja

60%
B Nee

40%

C af en toe

20%

D anders

0%
vraag 4

Anders, namelijk: ik ervaar continu een motivatie probleem
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5.Welke momenten in je opleiding waren voor je gevoel succesvol ?

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

A begin v/d
opleiding 38,5%
B ervaar ik hele
opleiding 0%
C tijdens vakantie
11%
D net na vakantie
0%
E na gesprek met
docent 27,5%
F na begeleding
11%

vraag
5

G na een toets
11%

6. Wanneer vind jij iemand een goede docent/begeleider ?

A aandacht heeft
voor problemen
0%
B reageert op een
hulpvraag 11%

100%
80%
60%

C helpt waar
nodig ( ook niet
voor studie) 66%
D Als ik altijd
terecht kan bij
d en/of b 22%

40%
20%
0%
vraag
6
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7.Tegen welke moeilijkheden ben jij tijdens je studie aangelopen ?

Lastigheden met motivatie vanwege interesses die niet geraakt worden
Stage ( adres zoeken en afspraken nakomen) 3X
Loop achter met wiskunde en begrijp het ook niet
Proberen er weer in te komen na de vakantie
Ik ben slecht in rekenen/wiskunde 2X
Ik leer hier niks
Ik heb geen overzicht in wat ik nog moet doen
Ben benieuwd hoe ik mijn diploma moet gaan halen

8.Welke moeilijkheden ervaar je op dit moment ?

33%

Ik ervaar geen moeilijkheden; alles verloopt naar mijn zin en plan

Overig: stage adres zoeken/ zin maken om naar school te komen /geen motivatie/ in al mijn
schoolvakken/ ik leer hier niks.
9. Wat zou je willen veranderen aan je studie ?
( bij deze vraag mochten 2 antwoorden gegeven worden)

100%
80%

A tijdsindeling/
structuur
B meer huiswerk

60%

C vroeger
beginnen
D later beginnen

40%
20%

E meer vakken

0%
vraag
9
Anders:
- vaker controle
- niets veranderen ( deze persoon loopt stage !)
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10. Ik voel me veilig in de school, omdat …
A beveiliging 0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

B geen reden voor
onveiligheid 88%

C wordt gerespecteerd
door docenten 0%

D wordt gerespecteerd
door medestudenten
11%
E anders, namelijk 0%

vraag
10

11. Heb jij tijdens je opleiding het volgende wel eens meegemaakt ?

A agressie ( 33%)

50%

B discriminatie ( 22%)

40%

C pesten (16%)

30%

D seksuele intimidatie(
0%)

20%

10%
0%
vraag
11

Anders 24% : noot van persoon F altijd na schooltijd

Auteur: Richard Eijgenraam
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12. Hoe kan de docent/begeleider jou motiveren om je studie tot een succes te maken ?

50%

A veel aandacht

40%

B weinig aandacht

30%

E regelmatig
complimenten

20%

F interesses te
raken

10%
0%
vraag 12

Anders, namelijk:
- Dreigen met leerplicht
- Gesprek voeren
- Niet
13. Hoe vaak krijg je van de docent- begeleider een compliment
A 1X per maand 11%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

B 1X per week 44%

C 3-6 X per week 22%

D elke dag een keer 11%

vraag
13

E meerdere keren per dag
0%

Anders, namelijk: 11% zegt 1 keer in de 14 dagen
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14. Geef jij jezelf wel eens een compliment ?

100%
80%
A ja

60%

B nee

C anders

40%
20%
0%
vraag 14

15. Wat is jouw motivatie om deze opleiding af te maken ?
A iemand te zijn 11%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

B diploma om te studeren
55%

C baan 0%

D niet meer naar school
hoef 22%

vraag
15

E ik wil laten zien dat ik
ook iets kan 22%

Anders, namelijk: goed voor mijn dochtertje te kunnen zorgen.
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16. In hoeverre heb jij het gevoel zelf de controle over je toekomst te hebben met
betrekking tot je studie ?
A niet 11%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

B klein beetje 0%

C veel, maar beetje
omstandigheden 66%

D ik bereik mijn doel 22%

Anders

vraag
16

Noot bij C: hangt af van drukte in de klas en thuis situatie
17. Op welke punten in jouw leven kan je invloed uitoefenen ?

11% geeft als antwoord dat er geen enkele invloed uitgeoefend kan worden. Alles wordt
geregeld en beslist voor die persoon.
Alles ( 3X)
Studie en school keuze ( 2X)
Zelfstandig werken ( door vorige studie)
Voor zich zelf zorgen
Zelf bepalen wat ik mag doen en in hoeverre ik mag gaan werken
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18. Als jij het voor het zeggen hebt, op welke manieren zou jij dan je schoolloopbaan willen
veranderen ?
A andere studie 33%

100%
80%

B niet studeren, maar
werken 11%

60%
40%

C werken en deeltijd
studeren 55%

20%
0%

D stoppen met
studeren en niet
werken 0%

vraag
18

19. Hoeveel vertrouwen heb jij erin dat je de opleiding met succes afrond ?

0

1

2

3

11%

4

11%

5

6

7

8

11%

9

22%

10

11%

33%

20 A. Ik doe moeite voor school, omdat anderen dat willen.
0

1

2

3

11%

4

11%

5

6

7

8

11%

9

22%

10

11%

33%

20 B. Ik wil veel leren, omdat ik veel wil weten.
0

11%

1

2

3

4

5

6

7

8

33%

11%

22%

9

10

11%

11%
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20 C. Ik ben nieuwsgierig naar hoe dingen in elkaar zitten.
0

1

2

3

4

5

11%

11%

6

11%

7

11%

8

9

10

33%

11%

11%

8

9

10

20 D. Ik heb behoefte aan nieuwe kennis.
0

1

2

3

4

5

11%

6

7

44%

11% 22%

11%

20 E. Ik ben bereid om veel en hard te studeren, omdat ik een diploma wil.
0

1

11%

2

11%

3

4

5

11%

6

7

11%

22%

8

9

11%
11%

10

11%

20 F. Studiesucces hang voor het grootste deel af van je eigen inzet.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11% 11%

11%

10

66%

20 G. Ik vind het erg belangrijk dat ik school leuk vind.
0

1

2

3

4

11%

5

11%

6

7

33%

8

11%

9

11%

10

22%

20 H. Hoe belangrijk vind jij vriendschappen in de klas ?
0

1

2

3

4

5

22%

6

7

11%

8

22%

9

10

44%
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21.Vind je een goede klik of contact met je begeleider noodzakelijk?
A ja

100%
80%

B nee

60%

C maakt me niet
zo veel uit

40%

D anders

20%
0%
vraag 21

22A .Hoeveel dagen in de (school) week ga je met plezier naar school ?

A 1 ( 11%)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

B 2 ( 0%)

C 3 ( 33%)
D 4 ( 0%)
E 5 ( 22%)
F nooit (33%)

vraag 22

22B . Hoe goed voel jij je thuis bij New Life ?

0

1

11%

2

3

4

5

6

7

11%

8

11%

22%

7

8

9

22%

10

22%

23 . Hoe belangrijk vind je humor bij je docent/begeleider ?

0

1

2

3

4

11%

5

6

22%

11%
11%

9

10

44%
81

24 . Welke onderwerpen bespreek je over het algemeen (graag) met je begeleider ?
( geef hierbij minimaal twee voorbeelden /onderwerpen)

-

School
Stage
Thuissituatie ( 6
Problemen ( met name rechtbank)
Helpen met kamer zoeken
Alles wat met school te maken heeft (4
Studiekeuze
Muziek
Politiek
Leuke dingen/weekend
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Uitleg schalen PMT test ( blz. 14 handleiding dhr. H.J.M. Hermans )
Stanine score

Lage score = van 1 t/m 4
Gemiddelde score= 5
Ruim gemiddelde score= 6 en 7
Hoge scoren= 8 en 9

Profielscore PMT test persoon A

p
F+
FPersoon A
0

1

2

3

4

5

Prestatiemotief Is een gemiddelde stanine score. Dit toont aan dat Jeff niet graag onderbroken wordt
5

tijdens een opdracht/taak die hij als belangrijk acht. Hij zal dan proberen deze snel te
hervatten en daarnaast is hij zich bewust van de klok, want hij houdt er niet van tijd
te verspillen. Hij zit met de stanine score precies tussen hoog en laag en kan van
beide items dingen raken. Hoe dit positief terug te vinden is ( zijn krachtbronnen)
in zijn studie kunnen we tijdens de OPG gesprekken achterhalen en stimuleren.

Positieve

Bij mensen die laag scoren op de positieve faalangst schaal ligt het optimale

faalangst 4

spanningspunt laag. Zij functioneren het best in een stabiele, gestructureerde
omgeving. Taken die ongestructureerd zijn, een stressvolle karakter hebben en van
hoge importantie zijn, brengen hen boven hun optimale standpunt. In het gunstige
geval heeft dit als resultaat dan hun prestatie niet verslechtert, maar ook niet
verbetert.

Negatieve

Mensen die zeer laag scoren op de negatieve faalangst schaal hebben weinig tot geen

faalangst 4

last met hectische taaksituaties en kunnen we zien dat hij op zo moment niet snel last
heeft van gevoelens of lichamelijke reacties die een goed functioneren in de weg
kunnen staan.

84

Profielscore PMT test B

p
F+
FPersoon B
0

1

2

3

4

5

6

Prestatiemotief Is een lage stanine score. Dit houdt in dat B niet snel geneigd is om zich in te zetten
4

voor het leveren van goede prestaties dus een goede prestatie op zich zelf is geen
beloning. Hij zal over het algemeen weinig moeite willen doen om zijn prestaties te
willen verbeteren en ook redelijk snel tevreden zijn met het resultaat.
Nastreven de “beste” te willen zijn is dan ook vrij onbelangrijk voor hem, want hij
richt zich voornamelijk op de korte termijn en hogerop komen op de
maatschappelijke ladder hecht hij weinig waarde aan. Toch heeft persoon B volgens
de prestatiemotief een sterk doorzettingsvermogen bij taken van een zekere
moeilijkheidsgraad. Bij taken die een belangrijk karakter hebben en een
moeilijkheidsgraad die aansluit op zijn niveau zal hij een hogere mate van
doorzettingsvermogen vertonen dan iemand met een laag prestatiemotief.

Positieve

Is een gemiddelde stanine score. B voelt zich op momenten die spanning oproepen

faalangst 5

kunnen zowel stimulerend ( betere prestaties) als belemmerend werken (verslechtert
zijn prestatie niet, maar kan wel belemmeren tot) en werkt het beste in een stabiele,
gestructureerde omgeving. Ook de taken/opdrachten die hij krijgt moeten voor hem
het beste gestructureerd zijn en geen stressvol karakter hebben.

Negatieve

Is een ruim gemiddelde stanine score wat aantoont dat B gevoelig is voor stressvolle

faalangst 6

situaties en ongestructureerde taken met een belangrijk karakter en zal dan gevoelens
kunnen krijgen van onbekwaamheid, hulpeloosheid, of het verlies van status en
eigenwaarde. Stressvolle situaties zal bij hen de nodige gevoelens oproepen. Je kan
hierbij denken aan het gevoel van onbekwaamheid en hulpeloosheid, of de
verwachting van straf of verlies van status en eigenwaarde. Dit soort gevoelens
hebben over het algemeen een negatieve effect op de prestaties.
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Profielscore PMT test persoon C

p
F+
FPersoon C
0

1

2

3

4

5

6

Prestatiemotief Is een gemiddelde stanine score. Dit toont aan dat C niet graag onderbroken wordt
5

tijdens een opdracht/taak die zij als belangrijk acht. Als het toch gebeurd zal ze
proberen deze snel te hervatten. Ze zit met de stanine score precies tussen hoog en
laag en kan dus van beide items dingen raken. Om dit duidelijker te kunnen maken
komt ze in aanmerking voor een OPG gesprek.

Positieve

Bij mensen die zeer laag scoren op de positieve faalangst schaal ligt het optimale

faalangst 2

spanningspunt laag. Zij functioneren het best in een stabiele, gestructureerde
omgeving. Taken die ongestructureerd zijn, een stressvolle karakter hebben en van
hoge importantie zijn, brengen hen boven hun optimale standpunt. In het gunstige
geval heeft dit als resultaat dan hun prestatie niet verslechtert, maar ook niet
verbetert.

Negatieve

Is een ruim gemiddelde stanine score wat aantoont dat C gevoelig is voor stressvolle

faalangst 6

situaties en ongestructureerde taken met een belangrijk karakter en zal dan gevoelens
kunnen krijgen van onbekwaamheid, hulpeloosheid, of het verlies van status en
eigenwaarde.
Stressvolle situaties zal bij haar de nodige gevoelens kunnen oproepen.
Je kan hierbij denken aan het gevoel van onbekwaamheid en hulpeloosheid, of de
verwachting van straf of verlies van status en eigenwaarde. Dit soort gevoelens
hebben over het algemeen een negatieve effect op de prestaties.
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Profielscore PMT test persoon D

p
F+
FPersoon D
0

1

2

3

4

5

6

7

Prestatiemotief Is een gemiddelde stanine score. Dit toont aan dat D niet graag onderbroken wordt
5

tijdens een opdracht/taak die hij als belangrijk acht.
Hij zal dan proberen deze snel te hervatten. Hij zit met de stanine score precies
tussen hoog en laag en kan dus van beide items dingen raken. Om dit duidelijker te
kunnen maken kan hij in aanmerking komen voor een OPG gesprek.

Positieve

Is een ruim gemiddelde stanine score. Dit toont aan dat het optimale spanningspunt

faalangst 7

van D op een ruim gemiddeld niveau ligt. Situaties die spanning en druk oproepen
werken redelijk stimulerend op zijn prestaties.

Negatieve

Mensen die zeer laag scoren op de negatieve faalangst schaal hebben weinig tot geen

faalangst 2

last met hectische taaksituaties en kunnen we zien dat hij niet snel last heeft van
gevoelens of lichamelijke reacties die een goed functioneren in de weg kunnen staan.
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Profielscore PMT test persoon E

p
F+
FPersoon E
0

2

4

6

8

10

Prestatiemotief Is een hoge stanine score. Dit houdt in dat E graag uitblinkt door het leveren van hoge
9

prestaties. Dat het belangrijk is uit te blinken ten opzichte van anderen, maar het is ook
belangrijk om zichzelf te kunnen overtreffen. Hij probeert zijn capaciteiten optimaal te
benutten om op zo hoog mogelijk niveau te kunnen functioneren. Waarschijnlijk is E
toekomstgericht en gaat het liefst planmatig te werk.

Positieve

Bij mensen die zeer laag scoren op de positieve faalangst schaal ligt het optimale

faalangst 1

spanningspunt laag. Zij functioneren het best in een stabiele, gestructureerde
omgeving. Taken die ongestructureerd zijn, een stressvolle karakter hebben en van
hoge importantie zijn, brengen hen boven hun optimale standpunt. In het gunstige
geval heeft dit als resultaat dan hun prestatie niet verslechtert, maar ook niet verbetert.

Negatieve

Mensen die zeer laag scoren op de negatieve faalangst schaal hebben weinig tot geen

faalangst 1

last met hectische taaksituaties en kunnen we zien dat hij niet snel last heeft van
gevoelens of lichamelijke reacties die een goed functioneren in de weg kunnen staan.
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Profielscore PMT test persoon F

p
F+
FPersoon F
0

1

2

3

4

5

Prestatiemotief Is een gemiddelde stanine score. Dit toont aan dat persoon F niet graag onderbroken
5

wordt tijdens een opdracht/taak die zij als belangrijk acht. Ze zal dan proberen deze
snel te hervatten en daarnaast is ze zich bewust van de klok, want ze houdt er niet
van tijd te verspillen.
Ze zit met de stanine score precies tussen hoog en laag en kan dus van beide items
dingen raken.

Positieve

Bij mensen die laag scoren op de positieve faalangst schaal ligt het optimale

faalangst 4

spanningspunt laag. Zij functioneren het best in een stabiele, gestructureerde
omgeving. Taken die ongestructureerd zijn, een stressvolle karakter hebben en van
hoge importantie zijn, brengen hen boven hun optimale standpunt. In het gunstige
geval heeft dit als resultaat dan hun prestatie niet verslechtert, maar ook niet
verbetert.

Negatieve

Is een gemiddelde stanine score wat aantoont dat persoon F gevoelig kan zijn voor

faalangst 5

stressvolle situaties en ongestructureerde taken met een belangrijk karakter en zal
dan gevoelens kunnen krijgen van onbekwaamheid, hulpeloosheid, of het verlies van
status en eigenwaarde. Stressvolle situaties zal bij haar de nodige gevoelens kunnen
oproepen. Je kan hierbij denken aan het gevoel van onbekwaamheid en
hulpeloosheid. Dit soort gevoelens hebben over het algemeen een negatieve effect op
de prestaties.
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Profielscore PMT test persoon H

p
F+

Persoon H

F-

1e meting
0

1

2

3

4

5

6

7

Prestatiemotief Is een ruim gemiddelde tannine score. De prestatie motiveerde is sterk
7

toekomstgericht. Ze kijkt ver vooruit en gaat meestal planmatig te werk.
Enerzijds vindt ze het belangrijk uit te blinken ten opzichte van anderen, anderzijds
is het voor haar net zo belangrijk om zichzelf te overtreffen. Ze beschikt over een
hoeveelheid doorzettingsvermogen bij taken die voor haar als uitdagend en
belangrijk worden ervaren.

Positieve

Is een ruim gemiddelde stanine score. Dit toont aan dat het optimale spanningspunt

faalangst 7

van H op een hoog niveau ligt. Situaties die spanning en druk oproepen werken
kunnen extra stimulerend op haar prestaties werken.

Negatieve

Is een gemiddelde stanine score wat aantoont dat H gevoelig kan zijn voor

faalangst 5

stressvolle situaties en ongestructureerde taken met een belangrijk karakter en zal
dan gevoelens kunnen krijgen van onbekwaamheid, hulpeloosheid, of het verlies van
status en eigenwaarde. Stressvolle situaties zal bij haar de nodige gevoelens kunnen
oproepen. Je kan hierbij denken aan het gevoel van onbekwaamheid en
hulpeloosheid. Dit soort gevoelens hebben over het algemeen een negatieve effect op
de prestaties.
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Profielscore PMT test persoon I

p
F+
FPersoon I
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Prestatiemotief Is een gemiddelde stanine score. Dit toont aan dat I niet graag onderbroken wordt
6

tijdens een opdracht/taak die hij als belangrijk acht. Hij zal dan proberen deze snel te
hervatten en daarnaast is hij zich bewust van de klok, want hij houdt er niet van tijd
te verspillen. Hij zit met de stanine score precies tussen hoog en laag en kan dus van
beide items dingen raken. Hoe dit positief terug te vinden is in zijn studie en welke
krachtbronnen i kan benutten kunnen we tijdens de OPG gesprekken achterhalen en
stimuleren.

Positieve

Is een hoge stanine score. Dit toont aan dat het optimale spanningspunt van I op een

faalangst 8

hoog niveau ligt. Situaties die spanning en druk oproepen werken extra stimulerend
op zijn prestaties. Ook de importantie heeft op I een positieve invloed op zijn
prestaties.

Negatieve

Mensen die zeer laag scoren op de negatieve faalangst schaal hebben weinig tot geen

faalangst 4

last met hectische taaksituaties en kunnen we zien dat hij op zo moment niet snel last
heeft van gevoelens of lichamelijke reacties die een goed functioneren in de weg
kunnen staan.
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Gegevens enquête wegzetten tegen het CAR model

Welk

Vraag

Resultaat:

4

44% geeft aan dat ze moeilijkheden ervaren tijdens de studie. Is dit

component ?
Relatie
Vragen:
4,6, 12,
13,20G

weer dezelfde 44% als bij vraag 2 en 3?
Ja, ze zien dus geen toegevoegde waarde, omdat ze moeilijkheden
ervaren. Hier kan de wondervraag een grote betekenis in hebben.
6

88% van de leerlingen vind een docent/begeleider goed als ze altijd
bij hem/haar terecht kunnen voor hulp.
Maar niemand wil dat de docent/begeleider aandacht heeft voor de
problemen, maar 77% geeft wel hulp te willen. De conclusie die
hieruit getrokken kan worden is dat we niet te veel aandacht moeten
geven aan problemen, maar wel mogen helpen bij de oplossingen.

12

Bij vraag 12 zien we weer de noodzaak van relatie met je leerling
terugkomen, want 55% geeft aan veel aandacht te willen door onder
andere complimenten te krijgen en interesses te delen met de docent.
Een relatie met de docent vraagt een vertrouwensband. 11% geeft
aan zelfstandig te willen werken en weinig aandacht te willen.
Daarnaast geeft een aantal ook aan ( bij anders) dat gesprek voeren
ook motiverend werkt.

13

55% geeft aan maandelijks of wekelijks een compliment te krijgen.
Dit is erg weinig als we de 4 tegen 1 regel aanhouden ( 4 positieve
complimenten tegen 1 negatieve correctie) van SWPBS. Dan is dit
voor de leerlingen niet genoeg, want een compliment kan worden
gezien als een beloning/ waardering dat je iets goed doet.

(http://www.willemvanveen.nl/Nieuws/Nieuwsbrieven/Bijlage%20ni
euwsbrief%2014%202012%20swpbs%20voor%20thuis.pdf)
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20G

77% geeft aan dat ze het belangrijk vinden dat school leuk moet zijn
De overige 33% heeft blijkbaar een andere drijfveer om naar school
te komen. Tijdens de opg gesprekken kan dat nog een boeiend
onderwerp worden, want wat maakt school leuk ? en welke
drijfveren zijn er nog meer?

Competentie
Vragen:

2

78% ziet de opleiding als saai en geeft aan geen toegevoegde waarde

2,3,5,9,14,

te zien. Hier kan ik op inhaken, want iets leuk vinden kunnen we

19,20B,20C,

vooral creëren door er waarde aan te geven. Iets wordt minder saai

20D

als we de waarde ervan ervaren. Tijdens de opg gesprekken op
inhaken door te vragen naar hun doel en/of er wel een doel is of wat
hun doel zou kunnen zijn ( wondervraag)
3

Hier valt het op dat 44% het cijfer 4 geeft aan de opleiding. Na
onderzoek kwam ik erachter dat dit dezelfde 44% is van vraag 2 die
het antwoord gaf geen toegevoegde waarde te zien. Hoe kunnen we
de leerlingen na laten denken over een toekomstperspectief? Dit kan
door de wondervraag en de schaalvraag.

5

38,5% geeft aan gemotiveerd begonnen te zijn aan de opleiding,
maar kon niet gemotiveerd blijve. Hoe kan dat ? dit zal tijdens de opg
gesprekken behandeld worden door de schaalvraag. Wat opvalt bij
deze vraag is dat 27,5% aangeeft gemotiveerder te raken door een
gesprek met de begeleiding

9

De leerlingen willen met name ervaren en het gevoel hebben dat ze
iets doen wat nuttig is en waarde heeft. 22% geeft aan meer huiswerk
te willen, 11% vroeger te willen beginnen en nog eens 11% wil meer
vakken. Dit is opmerkelijk ze willen juist meer doen voor hun studie!
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14

44% geeft aan zichzelf wel eens een compliment te geven, dit is
opmerkelijk , want het is dezelfde 44% van vraag 2 en 3 van de
aantal personen die moeilijkheden ervaren, maar 55% geeft aan
zichzelf nooit een compliment te geven. Een compliment kan worden
gezien als een beloning, een bevestiging dat je iets kan doen. Als je
nooit een bevestiging krijgt of jezelf kan geven lijkt dat niet
motiverend en zal je waarschijnlijk sneller opgeven.

19

66% heeft er vertrouwen in dat de opleiding met succes wordt
afgerond, maar 33 % heeft daar twijfels bij. De 33% is erg interessant
voor opg gesprekken, omdat ze blijkbaar lastigheden zien.

20B

11% geeft aan niet veel te willen weten, maar 11% geeft het een tien,
de resterende leerlingen zit boven de helft. Interessant voor opg
gesprekken, hoezo wil je veel weten ?

20C

77% geeft aan een interne locus te hebben, dit kan je waarnemen
omdat deze mensen het boven een zes geven. Als je lager dan een zes
geeft bij dingen die je wilt weten heb je waarschijnlijk niet tot geen
interesse vanuit jezelf dus een externe locus. Interessant is de 11%
die het cijfer 0 gaf, waar liggen dan de interesses en hoe komt het dat
je toch elke dag naar school komt ?

20D

11% geeft aan helemaal geen behoefte te hebben aan nieuwe kennis
( word het cijfer 0 gegeven) dat betekent dat 99% wel behoefte heeft
aan nieuwe kennis. De vraag is hoe nemen ze die nieuwe kennis tot
zich ? en over wat voor soort kennis hebben ze het dan ? opg
gesprekken kunnen dit uitsluiten.
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Autonomie
Vragen:

1

Uit de antwoorden die op vraag 1 zijn gegeven stel ik mezelf de

1,7,8,15,16,

vraag of we met deze groep met name te maken hebben met

17,18,20A,

extrinsieke motivatie, omdat 45% aangeeft te moeten en 15%

20E,20F

aangeeft niet te weten wat ze anders moeten doen. Dit is een goed
uitgangspunt voor OPG, omdat niet weten een bron kan zijn van
demotivatie
7/8

Hier zien we dat wiskunde, stage en mezelf motiveren als meest
lastige items ervaren worden. 44% geeft aan geen moeilijkheden te
ervaren. Deze 44% is waarschijnlijk voor dit onderzoek minder
interessant, omdat oplossinggericht vooral uitgaat van oplossingen,
maar dan moet je wel eerst een probleem ervaren. We kunnen ervan
uitgaan dat deze 44% zelf in staat is oplossingen te bedenken voordat
ze als probleem ervaren worden

15

Hier valt op dat 77% vooral gaat voor extrinsieke motivatie, namelijk
door een diploma te halen of niet meer naar school te hoeven.
Tijdens de opg gesprekken aandacht besteden wat hun motiveert om
naar school te komen

16

22% geeft aan ongeacht omstandigheden toch door te gaan, maar
66% geeft aan dat motivatie bij hun van omstandigheden afhangt en
11% geeft aan over niets zelf de controle te hebben betreft hun
studie. Ze ervaren waarschijnlijk dan ook geen
verantwoordelijkheden

17

11% van de ondervraagde leerlingen ervaart een externe locus of
control de overige leerlingen hebben waarschijnlijk een interne locus
of control. Dit kan je waarnemen door de antwoorden die bij vraag
17 vermeld staan

18

55% geeft aan liever een combi opleiding te willen dus werken en
studeren. Je kan hierbij denken aan BBL opleidingen . ze geven
hiermee als het waren aan dat ze praktisch bezig willen zijn en
tegelijkertijd te willen leren. Ze zijn dus wel geïnteresseerd in leren,
maar niet in het stilzitten.
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Opmerkelijk is dat 33% erachter is gekomen dat een andere studie
leuker lijkt, wat zou er dan anders zijn? is dan een interessant
onderwerp voor opg interventies.
20A

66% doet moeite voor school, omdat anderen dat willen. We hebben
hier dus vooral te maken met een externe locus of control en moet er
tijdens de opg interventies rekening mee worden gehouden dat de
personen vooral de schuld buiten zichzelf zoeken.

20E

33% geeft aan niet voor een diploma te leren, de vraag die daarbij
opkomt is waar ligt dan hun motivatie. Hoe kunnen we als
schoolinstelling deze leerlingen meekrijgen naar een succesvol
eindresultaat ? de PMT test zal meer duidelijkheid geven op dit punt
en tijdens de OPG gesprekken zal motivatie nog een speerpunt zijn

20F

77% geeft op deze vraag een ruime voldoende ( boven de acht)
En daarmee aangeven dat succes vooral vanuit je eigen inzet moet
komen. Als ik de theorie modellen bekijk die in hoofdstuk drie waar
ze naast elkaar gezet zijn is dat opmerkelijk, omdat de theorie
modellen vooral uitgaan vanuit tools van de opleiding en de hulp van
de docenten. Het valt op dat de leerlingen het vooral zelf willen doen.

Veiligheid
Veiligheid is

vraag

88% geeft aan zich veilig te voelen en de overige leerlingen voelen

een schaal

10 en

zich gerespecteerd. Dit is opmerkelijk, omdat 71% ( vraag 11 a, b en

van Maslow

11

c) wel dingen meemaakt waardoor ze zich onveilig zouden kunnen

en valt buiten

voelen. Tijdens de opg gesprekken hoeft hier geen aandacht aan

het CAR

besteed te worden , omdat ze zich veilig voelen en dat het volgens

model

Maslow een noodzaak is. ( zie hoofdstuk 3 van dit meesterstuk)
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Competentie

Autonomie

Relatie

d.m.v. een Schaalvraag /herkennen

d.m.v. de

Niet weten houding/ vragen naar

wondervraag/toekomstgerichte

uitzonderingen

vragen en complimenteren
-Wat is succes in jouw ogen ?

- Probeer je eens voor te stellen dat

Volgens de enquête vind je praten

-Wanneer is je opleiding succesvol

al je problemen waren opgelost, wat met docent/begeleider fijn

geweest (diploma geen optie)

zou er dan anders zijn?

- Hoe zou dat komen?/wat vind je

-Wat wil je uit de opleiding halen?

-Wat is de kleinste actie die jij dan

daar fijn aan?/hoe komt dat?

-Wat wil je bereiken ?

moet ondernemen om iets dichter bij - Wat doet zo gesprek met je?

-Wat is daar voor nodig?

die oplossing te komen?

-Wat zou je anders moeten doen om

- Stel dat alles gaat zoals jij wilt, hoe

resultaten te verbeteren?

ziet je leven er dan over een jaar uit? Je geeft aan veel aandacht te willen

-Wat is er nodig om je diploma te

-Hoe zal je over 5 jaar terug kijken

van de docent.

kunnen halen?

naar deze opleiding en de afloop

- Waar zou je het dan met hem/haar

- Waar zit die verandering ?

-Wanneer kunnen de mensen (andere ervan?

over willen hebben?

klasgenoten) om je heen zien dat jij je -Dus wat moet/kan je doen om een

- Moet hij dan ergens extra op letten?

doel behaald hebt?

- Hoe gaat dat nu?

soort gelijk situatie te

-Wanneer lukte het jou voor het laatst vermijden/voorkomen ?

-Hoe zouden docenten zien/

om een voldoende te scoren ?

opmerken dat je vooruitgang boekt?

Dus ze staan achter je

-Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? -Waardoor besloot je om (niet) weg -Wat zou je mentor zeggen dat je
-Wie hielp je daarbij?

te gaan ?

anders doet, als je resultaten

-Zou iemand er bij kunnen helpen?

-Hoe hou je het vol?

verbeteren?

- Wat zou je nog meer kunnen doen?

-Wat denk je dat je anders zou

-Hebben deze gesprekken je iets

- als je aan het einde van de opleiding kunnen doen ?/ of moet veranderen
een toespraak mag houden over drie

wil het wel lukken?

goede eigenschappen van jou, welke

- Als je iets aan de opleiding mocht

zou je noemen?

verbeteren, wat zou je als eerste

opgeleverd?

verbeteren?

Tijdens alle gesprekken zoeken naar Krachtbronnen !
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