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Samenvatting 

De probleemstelling voor dit onderzoek is de studievertraging die optreedt bij cursisten van 

de ICT Academie van het Nova College. Deze studievertraging is ongewild ontstaan toen bij 

de invoering van CGO ook tempodifferentiatie is geïntroduceerd. Het probleem wordt in het 

theoretisch kader benaderd vanuit de zelfsturing van de cursist. De centrale vraagstelling 

behelst de invloed die zelfsturing van de cursist en docentsturing hebben op de 

studievertraging, met in de deelvragen aandacht voor de omvang van de studievertraging, 

het verschil in zelfsturing tussen cursisten met veel of weinig studievertraging en de 

geleidelijke overdracht van de sturing door de docenten. Voor het onderzoek zijn enquêtes 

gehouden onder de docenten en alle niveau 4 cursisten van de ICT Academie van het Nova 

College en interviews onder docenten van de drie locaties. Uit het onderzoek blijkt dat meer 

dan de helft van de cursisten enige vorm van studievertraging heeft en dat hierin duidelijke 

verschillen bestaan tussen de locaties. De analyses laten overtuigend zien dat cursisten van 

een locatie die beter zijn in de zelfsturende vaardigheden ook een betere studievoortgang 

hebben, maar tegelijkertijd laten de verschillen tussen de locaties zien dat deze vaardigheden 

geen garantie zijn voor een goede studievoortgang en dat dus ook andere factoren een rol 

spelen. De docenten houden zich wel bezig met de overdracht van de sturing, maar het blijkt 

dat deze overdracht niet structureel van aard is. 

Voorwoord 

Mijn dank gaat uit naar mijn vrouw Annette en kinderen Janneke en Pieter voor hun steun 

en ruimte die zij mij het afgelopen jaar gegeven hebben, naar mijn begeleiders van CNA, 

Rika, Eline en Peter voor hun goede begeleiding en feedback, naar mijn leidinggevende Ron, 

voor zijn niet aflatende betrokkenheid en goede raad en niet te vergeten naar Jolanda, 
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1 Geschiedenis en probleemstelling 

1.1 Reden voor het onderzoek 

Sinds 2001 ben ik werkzaam als bredere docent ICT op het ROC Nova College, locatie 

Hoofddorp. Ik geef vooral les in netwerken en netwerkbesturingssystemen aan ouderejaars 

cursisten niveau 4. Van meet af aan ben ik nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van 

het curriculum, het opzetten van het onderwijsmodel en het organiseren van het onderwijs. 

In 2004 zijn wij als een van de eerste opleidingen gestart met competentiegericht onderwijs 

(CGO). Wij hebben destijds het roer nogal rigoureus omgegooid. Klaslokalen werden 

samengevoegd tot grotere projectruimten, de vakkenroosters werden losgelaten en de cursist 

werd de ‘architect van zijn eigen opleiding’. 

Deze nieuwe manier van werken heeft ons veel goeds gebracht. Zo werd de samenwerking 

tussen de collega’s hechter, doordat je nu opeens met twee of drie docenten voor een grotere 

groep stond. De cursisten moesten zelf aan de slag met opdrachten en projecten, waardoor 

frontaal lesgeven plaats maakte voor begeleiding, coaching en het geven van workshops. De 

cursisten kregen hierdoor een actievere rol. Het oefenen van vaardigheden zoals 

samenwerken, communiceren, presenteren, problemen oplossen, kennis vergaren en 

plannen is verweven met de hele opleiding. Dit leidt ertoe dat onze cursisten aan het eind 

van de opleiding zelfstandig kunnen functioneren en over de juiste kennis en vaardigheden 

beschikken zodat ze goed voorbereid zijn voor een vervolgopleiding op het HBO of voor het 

beroep dat zij gaan uitoefenen. 

Dat klinkt allemaal erg ideaal, maar uiteraard kent deze manier van werken ook zo zijn 

nadelen. Dat bleek al gelijk in 2004 toen wij het roer omgooiden. De sturing en planning van 

de opleiding werden vrij rigoureus overgedragen van de docenten naar de cursisten, met als 

gevolg dat de meeste cursisten van die lichting opeens een jaar langer over de opleiding 

deden. Wij hebben hiervan veel geleerd en zijn al snel gegroeid naar een opzet met aan het 

begin van de opleiding een strakke planning en veel sturing door de docenten en aan het 

eind van de opleiding zoveel mogelijk zelfsturing door de cursisten. Het bereiken van 

zelfsturing door cursisten is een belangrijke competentie die zij moeten verwerven.  

Daarnaast staan wij nog steeds tempodifferentiatie toe, waardoor cursisten die moeite 

hebben met de opleiding er wat langer over mogen doen en het ook regelmatig voorkomt 

dat cursisten sneller door de opleiding gaan. Het probleem dat ik wil onderzoeken ontstaat 

meestal halverwege de opleiding als wij de beginnen de sturing los te laten. In dit stadium 

lopen grote groepen cursisten nog steeds onnodige studievertraging op, met als resultaat dat 

de gemiddelde studieduur van onze cursisten groter is dan de reguliere studieduur. 
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1.2 Beschrijving van het praktijkprobleem volgens de 5xW+H–methode 

1.2.1 Wat is het probleem? 

Veel cursisten lopen onnodige studievertraging op. Wij hebben op dit moment geen inzicht 

in de statistieken, maar de ervaring leert dat onze cursisten gemiddeld langer doen over de 

opleiding dan zou moeten en dat sommige cursisten zelfs meerdere jaren studievertraging 

hebben. Een kwantitatief vooronderzoek zal eerst moeten uitwijzen welke omvang het 

probleem heeft. 

1.2.2 Wie heeft het probleem? 

Bij dit probleem zijn de volgende partijen betrokken: 

 De cursisten.  

 De ouders of verzorgers van cursisten. 

 De docenten. 

 De cursistenadministratie. 

 Het management.  

1.2.3 Wanneer is het een probleem? 

Het probleem treedt vooral op halverwege de opleiding, wanneer wij proberen de sturing los 

te laten. Het wordt een probleem wanneer de cursisten dit niet snel genoeg oppakken, 

waardoor er vaak in grotere groepen een cultuur ontstaat van uitstelgedrag, bezig zijn met 

activiteiten die weinig met schoolwerkzaamheden te maken hebben etc. Meestal pakken de 

ouderejaars het in het laatste jaar wel op en zijn dan vaak in het eindstadium van de 

opleiding behoorlijk zelfstandig en hard aan het werk om alles af te ronden. Een klein aantal 

ouderejaars komt echter dan nog steeds niet op gang en loopt daardoor nog meer 

studievertraging op. 

1.2.4 Waarom is het voor de betrokken partijen een probleem? 

 De cursisten doen langer over de opleiding dan gepland. Hierdoor start de rest van 

hun carrière ook later dan gepland. Meestal zien zij de vertraging in het begin zelf 

niet als probleem, maar zijn zij er achteraf vaak wel door gefrustreerd. 

 De ouders van cursisten betalen schoolgeld en verwachten een reguliere studieduur. 

 De docenten moeten extra tijd en energie steken in vertraagde cursisten. 

 De cursistenadministratie heeft extra werk als cursisten langer over de opleiding 

doen. 

 Het management: het aantal onnodig vertraagde cursisten in huis kost extra formatie 

en zorgt voor een lager diplomarendement.  

Het is dus zinvol dit probleem te onderzoeken en mogelijk ook op te lossen of te beperken. 

Het scheelt extra tijd, geld, frustratie, energie en inspanning bij de betrokkenen.  
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1.2.5 Waar doet het probleem zich voor? 

Het probleem doet zich voor bij de verschillende opleidingen van de ICT Academie in 

Hoofddorp. Deze opleidingen worden ook gegeven op de locaties in Haarlem en Beverwijk. 

Uit gesprekken in het verleden met collega’s van deze locaties blijk dat in Haarlem het 

probleem in mindere mate speelt. In Beverwijk lijkt het probleem in grotere mate te spelen. 

Waarschijnlijk zijn er nog veel andere opleidingen binnen en buiten het Nova College die 

met dit probleem kampen. 

1.2.6 Hoe is het probleem ontstaan? 

Zoals gezegd is het probleem ontstaan bij de invoering van CGO in 2004. Daarvoor was er 

ook al sprake van studievertraging, maar in veel mindere mate. Wij sprongen in 2004 gelijk 

in het diepe, waarbij wij alle mogelijke consequenties nog niet konden overzien. Ook 

recentelijk zijn wij nog steeds bezig met het aanbrengen van meer structuur. Wij gebruiken 

verschillende instrumenten en methoden om de voortgang te bewaken en cursisten te 

activeren, maar deze zijn vaak gebaseerd op intuïtie en ‘trial and error’. Zeven jaar later is 

het probleem nog steeds volop aanwezig. 

 

1.3 Doelstelling van het onderzoek 

1.3.1 Relevantie van het onderzoek 

De informatie die voortkomt uit dit onderzoek kan gebruikt worden om onnodige 

studievertraging in de toekomst terug te dringen en heeft daarom praktische relevantie voor: 

- De cursisten en ouders: normale studieduur en daardoor minder frustratie 

- De docenten: minder tijd en energie kwijt aan vertragende cursisten  

- De schoolorganisatie: beter diplomarendement  

1.3.2 Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de rol die de docenten en de cursisten 

spelen bij het optreden van studievertraging. Door het in kaart brengen van de invloed van 

docentsturing en zelfsturing op de studievoortgang, wil ik proberen te achterhalen wat de 

meest kansrijke interventies zijn waarmee wij onnodige studievertraging in de toekomst 

kunnen terugdringen. Door tijdens mijn onderzoek kennis te nemen van vergelijkbare 

onderzoeken en relevante literatuur, verwacht ik een beter begrip te krijgen van de 

onderliggende onderwijsprocessen die hierbij van belang zijn.  

Ik heb deze doelstelling doorgesproken met mijn opleidingsmanager Ron van Grieken. Hij 

noemde zelf als achterliggend doel: het rendement van het didactisch handelen van de 

docenten te verbeteren. Aangezien ik ook wil achterhalen welke rol docenten spelen bij het 

optreden van onnodige studievertraging, zal ik proberen deze doelstelling mee te nemen in 

mijn onderzoek.  
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2 Theoretisch kader met conceptueel model en variabelenschema 

2.1 Inleiding 

Zoals aangegeven in de inleiding lijkt het probleem van studievertraging vooral te maken 

hebben met het overdragen van de sturing aan de cursisten. Deze veronderstelling wordt 

onderschreven door onderzoek van Zimmerman (1986) tussen goed en slecht presterende 

leerlingen, waar uit blijkt dat de goed presterende leerlingen beter gebruik maken van 

dertien van de veertien door hem gedefinieerde categorieën van zelfregulerende strategieën. 

In het begin van onze opleiding is er sprake van sterke docentsturing en het streven is dat de 

cursisten aan het eind van de opleiding een grote mate van zelfsturing laten zien en 

daardoor zelfstandig kunnen functioneren. In het ideale geval is er gedurende de gehele 

opleiding een geleidelijke overgang van docentsturing naar zelfsturing door de cursisten. Als 

de sturing te snel of te veel aan cursisten overgelaten wordt, of als zij hierin te weinig 

begeleid worden, bestaat de kans dat zij te snel in het diepe worden gegooid en 

studievertraging oplopen. Als echter de cursisten tot het eind van de opleiding door 

docenten bij de hand gehouden worden, krijgen zij geen kans zelfregulerende vaardigheden 

te ontwikkelen, wat ertoe leidt dat zij aan het eind van de opleiding minder zelfstandig zijn. 

Patricia Alexander (2006) bevestigt op basis van onderzoek van Michael Pressley (1989) dat 

docenten zich het beste kunnen concentreren op het onderwijzen van een beperkt aantal 

strategieën en ervoor te zorgen dat deze eerst bij de cursisten beklijven, alvorens met nieuwe 

aanvullende strategieën aan de gang te gaan.  

Naast dit spanningsveld is er bij onze opleiding sprake van tempodifferentiatie. We staan toe 

dat cursisten de opleiding versneld doorlopen en dat cursisten die moeite hebben met de 

opleiding er wat langer over doen. Er moet dus vastgesteld worden wat toelaatbare 

studievertraging is en wanneer er sprake is van onnodige studievertraging. Het is lastig dit 

eenduidig te definiëren. Wij kunnen bijvoorbeeld stellen dat we een maximale 

studievertraging van een jaar toestaan. Maar voor een getalenteerde cursist die de opleiding 

met gemak versneld zou kunnen doorlopen is in wezen sprake van onnodige 

studievertraging wanneer hij de normale studieduur aanhoudt, terwijl een cursist die een 

jaar ziek is geweest de kans moet krijgen om de studie weer te hervatten en voor wie het dus 

redelijk is om een studievertraging van meer dan een jaar te accepteren. Het vaststellen of er 

sprake is van onnodige studievertraging is dus haast een individuele aangelegenheid. 

Vragen die ik aan de literatuur wil stellen: 

- Wat zegt de literatuur over zelfsturing en zelf-regulatieve vaardigheden? 

- Wat zegt de literatuur over de relatie tussen docentsturing en zelfsturing door 

cursisten? 

- Wat zegt de literatuur over studievertraging en tempodifferentiatie?  
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2.2 Het begrip zelfsturing 

2.2.1 Definitie van het begrip 

Vanuit een diepgaande literatuurstudie wil ik eerst onderzoeken wat het begrip zelfsturing 

inhoudt en welke aspecten daarbij van belang zijn.  

Knowles (1975) geeft de volgende ruime definitie van zelfsturing: Zelfgestuurd leren 

beschrijft het proces waarin individuen het initiatief nemen, met of zonder hulp van anderen, 

bij het vaststellen van de leerbehoeften, het formuleren van de leerdoelen, het identificeren 

van menselijke of materiele leerbronnen, het kiezen en implementeren van geschikte 

leerstrategieën en het evalueren van de leeropbrengsten. 

De toevoeging ‘met of zonder hulp van anderen’ geeft aan dat het hier ook kan gaan om 

volledig zelfstandig leren zonder dat hier een school of leraar aan te pas komt. Knowles gaat 

er echter van uit dat er normaal gesproken wel sprake is van een school met docenten, 

begeleiders en medecursisten, die als peers kunnen optreden. Tegenover zelfgestuurd leren 

stelt Knowles docent gestuurd leren.  

Tom Luken (2008) definieert zelfsturing als een doorlopend proces waarin men handelingen 
richt op het bereiken van doelen die men zelf, op basis van een eigen visie, kiest en herziet. 
Zelfregulering wordt opgevat als het zelfde, behalve dat de doelen al vaststaan. De cursisten 
mogen meebeslissen over onderdelen in het leerproces en hebben een eigen 
verantwoordelijkheid in de aanpak en uitvoering, echter zonder de doelen ter discussie te 
(kunnen of mogen) stellen. Zelfsturing impliceert dus meer autonomie dan zelfregulatie.  
 
Zimmerman (1990) definieert zelfregulerend leren ofwel Self-Regulated-Learning (SRL) als: 

de metacognitieve processen zoals plannen, doelen stellen, organiseren, zelf-monitoren en 

zelfevaluatie. Als het gaat om motivatie hebben zelfregulerende studenten vertrouwen in 

eigen kunnen (self-efficacy), self-attributions and intrinsic task interest. Qua gedrag zijn srl-

studenten goed in: selecteren, structureren, en het creëren van omgevingen die het leren 

optimaliseren (Zimmerman, 1990). In bovengenoemd onderzoek heeft Zimmerman (1986) de 

volgende zelf-regulerende strategieën betrokken: 

- Zelf evaluatie 

- Organiseren en transformeren 

- Doelen stellen en plannen 

- Aantekeningen maken en monitoren 

- Omgeving structureren 

- Zelf-consequent 

- Herhalen en memoriseren 

- Zoeken naar peer-assistentie 

- Zoeken naar docent-assitentie 

- Zoeken naar volwassenen-assistentie 

- Terugkijken op toetsen 

- Terugkijken naar aantekeningen 

- Terugkijken naar teksten 
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Paul R. Pintrich (2004) heeft een conceptueel raamwerk ontwikkeld voor het vaststellen van 

de motivatie en zelfregulerende vaardigheden van studenten, gebaseerd op een uitgebreide 

literatuurstudie. Hij beschrijft vier algemene veronderstellingen die alle SRL (Self-Regulated 

Learning) modellen delen: 

De eerste algemene veronderstelling volgt uit het algemene cognitieve perspectief en 

benoemt hij als de actieve, constructieve veronderstelling. Hierbij worden studenten als 

actieve deelnemers in het leerproces beschouwd. Er wordt aangenomen dat zij hun eigen 

meningen, doelen en strategieën kunnen construeren. De tweede – gerelateerde – 

veronderstelling zegt dat studenten de potentie hebben om bepaalde aspecten van hun 

cognitie, motivatie, gedrag en ook de omgeving te controleren, monitoren en te reguleren. 

Dit wil niet zeggen dat ze dit altijd willen en kunnen, maar wel dat dit mogelijk is. De derde 

veronderstelling van SRL-modellen poneert dat er een bepaald doel, criterium of standaard 

is die de student gebruikt om vast te stellen of het nodig is het leerproces bij te stellen. De 

vierde algemene veronderstelling stelt dat zelfregulerende activiteiten mediators zijn tussen 

persoonlijke en contextuele karakteristieken enerzijds en de prestatie of performance 

anderzijds. Dit wil zeggen dat de leerprestaties niet alleen direct worden beïnvloed door de 

culturele, demografische of persoonlijke karakteristieken van de student, noch alleen door de 

contextuele omgevingsfactoren van de leeromgeving. De zelfregulatie van de cognitie, 

motivatie en gedrag door de student mediëren de relaties tussen de persoon, de context en 

de uiteindelijke prestatie. Pintrich vergelijkt deze veronderstellingen met die van het SAL 

(Student approaches to learning) model, maar dat wil ik hier verder buiten beschouwing 

laten. De verschillen zijn niet heel groot en zouden hier te ver voeren.  

Tabel 2.1 toont het raamwerk van Pintrich, gebaseerd op de vier bovengenoemde 

veronderstellingen, waarin de verschillende fases en domeinen geclassificeerd worden. De 

vier fasen die de rijen in de tabel vormen, vertegenwoordigen de processen die de meeste 

SRL-modellen gemeen hebben: doelen stellen, monitoren, controleren en reguleren. De vier 

fases representeren een algemene tijdvolgorde die studenten volgen tijdens het uitvoeren 

van een taak, maar in de praktijk gebeurt het meestal dat de fases dynamisch zijn en door 

elkaar heen lopen, bijvoorbeeld dat de planning aangepast wordt op basis van feedback op 

een monitoring proces. 

De vier fases en bijbehorende processen kunnen worden toegepast op de vier domeinen 

cognitie, motivatie, gedrag en context. Deze vier domeinen zijn weergegeven in de 

kolommen. De eerste drie kolommen – cognitie, motivatie/affect en gedrag- komen overeen 

met de traditionele tripartiete onderverdeling van het psychologisch functioneren. De vierde 

kolom – context – reflecteert het belang dat SRL-modellen hechten aan de sociale context 

waarbinnen leren plaats vindt. De eerste kolom representeert de activiteiten, tactieken en 

strategieën die studenten inzetten voor het plannen, monitoren en reguleren van hun 

cognitie. De tweede kolom omvat de regulatie van motivatie en affect ten aanzien van het 

stellen van doelen, het inschatten door een student of hij of zij competent is een taak uit te 

voeren, inschatten moeilijkheid taak, inschatten hoe waardevol een taak is en persoonlijke 

interesse in een taak. Regulatie van gedrag (kolom 3) omvat plannen, time-management, 

controle over de vereiste inspanning, hulp zoeken op het juiste moment bij juiste personen 
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en controle van de context door sociale interactie. De vierde kolom toont controle en 

regulatie van taken en context waarmee een student in het klaslokaal geconfronteerd wordt. 

Dit kan lastig zijn omdat directe controle door de individuele student niet altijd mogelijk is. 

Het gaat er hierbij om de leeromgeving te controleren, te structureren of vorm te geven als 

een belangrijke strategie voor zelfregulatie. In de traditionele leeromgeving zal vooral de 

docent hier voor zorgen. In nieuwere vormen van onderwijs kan de student hier zelf aan 

bijdragen, bijvoorbeeld door zelf projecten en experimenten aan te dragen, projectgroepen 

samen te stellen, meedenken hoe projecten beoordeeld en geëvalueerd worden etc. 

Het conceptuele raamwerk van Pintrich geeft een duidelijke weergave van de fasen en 

dimensies waarbinnen de regulatieve vaardigheden zich afspelen. Dit raamwerk lijkt dus 

een goed uitgangspunt voor mijn onderzoek, maar ik ben er vooral in geïnteresseerd hoe wij 

tot een geleidelijke overdracht kunnen komen van docentsturing naar zelfsturing en hiervoor 

biedt dit schema nog te weinig aanknopingspunten. 
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Tabel 2.1 Fases en dimensies voor zelf-gereguleerd leren volgens Pintrich (2004). 

 

Fases en dimensies voor zelf-gereguleerd leren 

 Dimensies voor zelfregulatie   

Fases en relevante schalen Cognitie Motivatie/affect Gedrag Context 

Fase 1:  

Vooruitdenken, planning 

en activatie 

Leerdoelen stellen Gemotiveerd te oriënteren op doel Planning van tijd en inspanning Perceptie van taak 

Activeren van voorkennis Inschatting doeltreffendheid Inplannen zelf-observaties van gedrag Perceptie van de context 

Activeren van metacognitieve kennis Perceptie van moeilijkheidsgraad 

van de taak 

  

 Perceptie van de waarde van de 

taak 

  

 Activeren interesse   

Fase 2 

Monitoren 

Metacognitief bewustzijn en  

monitoren van cognitie 

Bewustzijn en monitoren van 

motivatie en affect 

Bewustzijn en monitoren van 

inspanning, tijdsbesteding, 

hulpbehoefte 

Monitoren veranderingen in 

condities van taken en context 

  Zelf observatie van gedrag  

Fase 3:  

Controleren 

Selectie en aanpassing van cognitieve 

strategieën voor leren en denken 

Selectie en aanpassing van 

strategieën voor managen, 

motivatie en affect 

Inspanningen vergroten of verkleinen Taak wijzigen of hierover opnieuw 

onderhandelen  

  Doorzetten, opgeven Context wel of niet wijzigen 

  Gedrag hulp zoeken  

Fase 4:  

Reactie en reflectie 

Cognitieve inschattingen Affectieve reacties Keuze gedrag Evaluatie van een taak 

   Evaluatie van context 
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2.2.2 Waarom is zelfsturing belangrijk, wat zeggen de voorstanders? 

Malcolm Knowles geeft drie belangrijke redenen voor zelfgestuurd leren. Ten eerste stelt hij 

dat cursisten die het initiatief voor het eigen leren nemen (proactieve cursisten) meer en beter 

leren dan cursisten die passief afwachten tot ze door docenten onderwezen worden 

(reactieve cursisten). Zelfsturende cursisten gaan doelgerichter en gemotiveerder met leren 

aan de slag. Ze onthouden de opgedane kennis beter en kunnen deze ook beter toepassen 

dan de reactieve cursisten.  

Ten tweede stelt Knowles dat zelfgestuurd leren meer in overeenstemming is met onze 
natuurlijke psychologische ontwikkeling. Een essentieel aspect van volwassen worden is het 
ontwikkelen van het vermogen om toenemende verantwoordelijkheid over onze eigen 
levens te nemen en in toenemende mate zelfsturend te worden. 

Een derde belangrijke reden is dat veel van de nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs 
een zware druk op cursisten legt om het initiatief over hun eigen opleiding te nemen. 
Cursisten die aan nieuwe programma’s deelnemen zonder dat ze over de juiste zelfsturende 
vaardigheden beschikken, ervaren angst en frustratie en falen meestal, evenals hun docenten 
(Smith, 2002).  

Zelfsturend leren levert zowel een bijdrage aan het ontwikkelen van zelfstandigheid in het 
beroep als aan levenslang leren. Bovendien draagt het bij aan de leerprocessen tijdens de 
opleiding. Het gaat om ‘leren leren’ en leervaardigheden, waarvan het organiseren en 
plannen van het eigen leren een onderdeel is. Zelfsturend leren is zowel doel als middel. Het 
heeft voordelen voor leren in de opleiding en voor het verder leren na afloop van de 
opleiding (Huisman, 2010). 
 
Voorstanders van zelfsturend leren zien studenten als actieve deelnemers van hun eigen 
leerproces op het gebied van metacognitie, motivatie en gedrag. Vanuit de metacognitie zijn 
het studenten die zelf plannen, organiseren, instrueren, monitoren en evalueren gedurende 
de verschillende stadia van het leerproces. Op het gebied van motivatie zien zij zichzelf als 
competent, vol zelfvertrouwen en autonoom. Qua gedrag selecteren, structureren en creëren 
zij een optimale leeromgeving (Zimmerman, 1986). 

Er woedt al vele jaren een strijd tussen voor- en tegenstanders als het gaat om het ‘nieuwe 
leren’. Vanuit de onderwijspraktijk constateer ik dat er veel cursisten zijn die moeite hebben 
om het eigen leerproces in handen te nemen. De centrale vraag die de tegenstanders van 
‘nieuwe leren’ stellen is of studenten wel in staat zijn om hun opleiding zelf vorm te geven 
en in hoeverre zij in staat zijn om tot zelfsturing te komen. In de volgende paragraaf wil ik 
behandelen wat enkele belangrijke onderzoekers op dit gebied geschreven hebben. 

2.2.3 Tegenstanders ‘nieuwe leren’, ‘leren leren’ en zelfsturing 

Tom Luken (1999) heeft zich al aan het begin van alle onderwijsvernieuwingen bezig 
gehouden met het vraagstuk of jongeren wel in staat zijn tot ‘leren leren’ en zelfsturing. Hij 
behandelt deze vraag aan de hand van het concept ‘creatief sociaal leren’, dat is ontwikkeld 
in het kader van de plannen voor de Loopbaanontwikkeling en –Begeleiding. Vanuit de 
literatuur onderbouwt hij dat de onderwijsvernieuwing gebaseerd is op een te optimistisch 
beeld van wat men van de leerling mag verwachten. Bovendien richt de 
onderwijsvernieuwing zich op een norm die de huidige en toekomstige samenleving aan 
volwassenen lijkt te stellen. Het lijkt erop dat ‘creatief sociaal leren’ enkele eisen stelt die veel 
leerlingen boven de pet zullen gaan. Echter, hij schrijft in de conclusie ook dat uit een grote 
verscheidenheid aan ontwikkelbewijzen en uit de ervaringen met ego-ontwikkeling, 



5 oktober 2012 ONDERZOEKSRAPPORT 

 

ROC Nova College – ICT Academie – Tom Hogendoorn 14 

focussen, zelfconfrontatiemethode en onderwijsexperimenten valt af te leiden dat men de 
ontwikkeling wel degelijk kan beïnvloeden. Het is hierbij dan wel essentieel dat wordt 
vertrokken vanuit het aanwezige niveau van de leerling en niet vanuit het gewenste niveau. 
Ook acht Luken het belangrijk dat er een cultuur tot stand wordt gebracht, waarin aandacht 
en respect is voor het ‘innerlijk’ van de leerling. Hier volgen een paar belangrijke punten uit 
zijn betoog die te maken hebben met zelfsturing: 
 
Op het moment dat in de schoolloopbaan de belangrijkste keuzes worden gemaakt (leerweg 
en/of profiel) is bij veel leerlingen waarschijnlijk nog geen sprake van een ontwikkeld 
tijdsperspectief.  

- 'Het zelf' kan bij adolescenten object van het denken zijn; zij zijn in staat tot 
zelfreflectie. Dit is overigens iets anders dan zelfsturing, wat moeilijker lijkt 
(afhankelijk van hoe men het definieert).  

- Zij beschikken doorgaans echter niet over een 'autonoom' zelf. Het zelf is sterk 
verbonden aan de sociale omgeving. Werkelijk eigen keuzen en oordelen zijn dan ook 
nog niet goed mogelijk.  

- Een meerderheid is nog niet werkelijk bezig met de identiteitsontwikkeling. Er kan 
weliswaar sprake zijn van bepaalde commitments, maar deze zijn vaak zonder 
exploratie tot stand gekomen ('foreclosure').  

 

Luken eindigt met twee aanbevelingen: 

- Ontwikkel een instrument waarmee je kunt inschatten in hoeverre de leerling voldoet 
aan de eisen die creatief-sociaal leren stelt.  

- Ontwikkel een leerprogramma voor de benodigde deelvaardigheden en bied dit de 
leerlingen naar individuele behoefte en stapsgewijs aan. 

 

Geertje van der Werf (2005) stelt zich in de rede voor haar hoogleraarschap duidelijk op als 
tegenstander van het nieuwe leren. In de ideeën over het nieuwe leren komen de 
opvattingen van het radicaal constructivisme en die van de gesitueerde cognitie samen, en 
om die reden wordt ook wel gesproken van ‘sociaal constructivisme’. Benadrukt wordt dat 
leren een proces is van kennisconstructie door de leerling zelf, dat leren moet plaatsvinden in 
authentieke leeromgevingen en dat leren een sociale activiteit is waarin kennisconstructie 
gezamenlijk plaatsvindt. Vanuit een literatuuronderzoek concludeert zij dat er geen 
theoretische of empirische redenen zijn om te veronderstellen dat docent-gestuurde, 
abstracte en individuele instructie minder effectief zou zijn dan sociaal-constructivistisch 
onderwijs - lees: het nieuwe leren.  

In paragraaf 8 van haar rede probeert van der Werf met ‘engagement’ ofwel betrokkenheid 
een brug te slaan tussen ‘consumeren’ en ‘construeren’. Zij omschrijft betrokkenheid als de 
verbinding tussen de drie aspecten - cognitie, motivatie en emotie, die optreden tijdens het 
leren. Hierbij heeft de cognitieve component mede betrekking op het gebruik van cognitieve 
(herhalen, samenvatten, en elaboratie) en metacognitieve strategieën (plannen, bijhouden en 
evalueren van het eigen leerproces). Deze laatsten worden ook wel omschreven als zelf-
regulatieve vaardigheden.  

Uit eigen onderzoek door onder meer van der Werf blijkt dat elk van de drie componenten 
van betrokkenheid in belangrijke mate de prestaties van leerlingen voorspelt, niet alleen in 
termen van cijfers en toets scores maar ook in termen van zittenblijven, opstroom en 
afstroom, en het al dan niet behalen van een diploma.  
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Jolles (2007) schrijft dat de laatste jaren het vermoeden is bevestigd dat bepaalde onderdelen 
van de voorste hersendelen zich pas goed gaan ontwikkelen in de late adolescentie. Daarbij 
geldt dat jongens nog wat later zijn uitgerijpt dan meisjes en dat er individuele variabiliteit 
bestaat in die ontwikkeling. Het gaat hierbij om de planning- en controlefuncties (executive 
functions), die een individu in staat stellen om een handeling te verrichten op grond van een 
plan, en om daarin prioriteiten te stellen op grond van zintuigelijke informatie, van sociale 
en emotionele consequenties en van reeds aanwezige ervaringskennis. In hetzelfde artikel 
waarschuwt Jolles dat er nog nauwelijks sprake is van direct in de praktijk toepasbare 
programma’s voor het onderwijs, die gebaseerd zijn op deze inzichten. De kennis die 
aanwezig is, gaat niet over het onderwijsproces, maar over het ontwikkelende brein. Deze 
kennis kan wel gebruikt worden voor verbetering van het onderwijs. Het is daarbij nodig dat 
docenten wel degelijk een actieve, sturende, initiërende, motiverende en steunende rol heeft.   

Wat doorklinkt in de kritische geluiden van de tegenstanders van het nieuwe leren, is dat er 
individuele verschillen bestaan tussen leerlingen als het gaat om het ontwikkelen van 
zelfsturende vaardigheden en dat deze vaardigheden nog volop in ontwikkeling zijn 
gedurende de adolescentie. Bij het ontwikkelen van deze vaardigheden moeten studenten 
goed begeleid worden door de docenten, waarbij er een geleidelijke overgang moet zijn van 
de docentensturing naar zelfsturing. In de volgende paragraaf wil ik hier verder op ingaan.   

 

2.2.4 Relatie tussen docentsturing en zelfsturing door cursisten 

 
De mantra ‘zelfsturing van leerlingen’ is vaak opgevat als ‘laisser faire’, als ‘geen les meer 
geven’. Het leren leren, waar het om was begonnen, betekent dat je een leeromgeving creëert 
waarin leerlingen worden uitgedaagd om nieuwsgierig te zijn. Dat vraagt juist heel intense 
en gestructureerde begeleiding (Meijers, Kuijpers, & Bakker, 2006). 
 
Hierbij dient zich de vraag hoe je de begeleiding van de docenten goed kan laten aansluiten, 
zodat de cursisten tot optimale zelfsturing komen. In onderstaande tabel laat Vermunt zien 
hoe onderwijs- en leerstrategieën op elkaar inspelen. Als beide strategieën op elkaar 
aansluiten, is er sprake van congruentie. Als dat niet het geval is, treden er fricties op. Deze 
fricties zijn destructief als ze de leerstrategieën van de cursisten afremmen en constructief als 
ze deze juist stimuleren (Vermunt in Hoey, 2003). 
 
Tabel 2.2 Wisselwerkingen tussen drie gradaties van zelfsturing van de cursist en drie gradaties van 

docentsturing (Vermunt in Hoey, 2003). 

Mate van 
zelfsturing door de 
cursist 

Mate van 
docentsturing 

  

 Strak Gedeeld Los 

Hoog destructieve frictie destructieve frictie Congruentie 

Gemiddeld destructieve frictie Congruentie constructieve frictie 

Laag Congruentie constructieve frictie destructieve frictie 
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Hieruit destilleert Vermunt zes nieuwe rollen voor leraren die procesgericht onderwijs 

stimuleren: 

De leraar wordt: 

- Diagnosticus van leer- en denkstrategieën (de beginsituatie van de cursist nagaan) 

- Uitdager door het creëren van constructieve fricties. 

- Model door het demonstreren en gebruiken van leer- en denkstrategieën. 

- Activator tot het gebruik van leer- en denkstrategieën. 

- Monitor door het bewaken van leer- en denkstrategieën 

- Evaluator van het gebruik van leer- en denkstrategieën (Vermunt in Hoey, 2003) 

Er zijn verschillende manieren van sturing mogelijk. Bij externe sturing wordt de cursist in 

zijn leerproces gestuurd door de docent. Bij interne sturing zal de cursist zichzelf sturen en 

controleren. Er is echter meestal geen sprake van volledige interne of externe sturing, maar 

van gedeelde sturing, waarbij er een samenspel is tussen docentsturing en zelfsturing door 

de cursist. Er kan ook sprake zijn van een “stuurloze vorm”, waarbij zowel de sturing door 

de docent als van de cursist ontbreekt of een “overstuurde vorm” als er door de docent 

teveel gestuurd wordt (Vermunt in Kuipers, 2009). 

In de praktijk zal er sprake zijn van een gedeelde sturing van docent en cursist. Boekaerts en 

Simons (1995) onderscheiden hierbij drie onderwijsregimes: 

- Onderwijsregime I: Docentgestuurd onderwijs 

- Onderwijsregime II: Leerfuncties worden verdeeld tussen docent en leerlingen 

- Onderwijsregime III: Leerlingen nemen zoveel mogelijk leerfuncties over. 

Leerfuncties kunnen het best omschreven worden als spiegelbeelden van docentfuncties. 

Wanneer we bijvoorbeeld stellen dat een belangrijke docentfunctie het verduidelijken van de 

doelstellingen is, dan is het spiegelbeeld hiervan: de leerling vraagt zich af wat de 

onderliggende doelstellingen van een leeractiviteit zijn. Bij zelfstandig leren is niet bepalend 

de mate waarin leerlingen de vrijheid krijgen om dingen zelf te doen, dan wel gedwongen 

worden zelf beslissingen te nemen, maar de mate waarin zij docentfuncties overnemen 

(Boekaerts & Simons, 1995).  

Als het gaat om de overdracht van de sturing worden er drie categorieën leerfuncties 

onderscheiden: 

- Voorbereidingsfuncties (leeractiviteiten die het leren voorbereiden) 

- Verwerkingsfuncties (leeractiviteiten die betrekking hebben op de manier van leren 

en de uitvoering ervan) 

- Regulatiefuncties (leeractiviteiten die het leren en het gedrag reguleren) 

Onderstaande tabel laat zien door wie de drie categorieën leerfuncties in de drie 

onderwijsregimes worden vervuld. 
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Tabel 2.3 Drie onderwijsregimes in relatie tot leerfuncties (Boekaerts & Simons, 1995) 

 Docentgestuurd Gedeelde sturing Leerlinggestuurd 

In de hand 
houden 

Alle leerfuncties Regulatiefuncties Geen leerfuncties 

Activeren Voorbereidingsfuncties Verwerkingsfuncties Regulatiefuncties 

Overlaten Geen leerfuncties Voorbereidingsfuncties Voorbereidingsfuncties, 
verwerkingsfuncties 

  

Bij docentgestuurd onderwijs activeert de docent de voorbereidingsfuncties, maar houdt hij 

de leerfuncties verder zoveel mogelijk in eigen hand. Dit past in de eerste fase van het 

leerproces, waarbij de leerlingen nog sterk afhankelijk zijn van de docent. Als de cursisten 

toe zijn aan meer autonomie, kan worden overgeschakeld naar het onderwijsregime met 

gedeelde sturing. De docent laat de voorbereidingsfuncties over aan de leerling, activeert de 

verwerkingsfuncties en houdt de regulatiefuncties nog in eigen hand. De leerlingen nemen 

dan wel actief deel aan het leerproces, maar gaan hiermee nog niet zelfstandig aan de slag. 

Op langere termijn kan er geleidelijk overgeschakeld worden naar leerlinggestuurd 

onderwijs, waarbij de docent de regulatiefuncties zoveel mogelijk activeert en de 

voorbereidings- en verwerkingsfuncties overlaat aan de cursisten. Het is pas mogelijk om 

volledig over te schakelen op leerlinggestuurd onderwijs als de cursisten zelf beschikken 

over de nodige regulatieve vaardigheden en wanneer de docent overtuigd is dat leerlingen 

de leerfuncties ook kunnen en willen overnemen (Boekaerts & Simons, 1995). 

Dit geeft de essentie weer waar het bij dit onderzoek om gaat: Hoe kunnen we de sturing 

geleidelijk en verantwoord overdragen aan de cursisten? Als we de docentsturing tot het 

eind van de opleiding vasthouden, zorgen we waarschijnlijk voor een betere 

studievoortgang, maar dit zal leiden tot conflicten, omdat de meeste cursisten op termijn toe 

zijn aan meer autonomie en zelfstandigheid. We voldoen in dat geval ook niet aan het 

kwalificatiedossier, waarin – zeker voor niveau 4 – van de cursiten een grote mate van 

zelfstandigheid aan het eind van de opleiding wordt verwacht. Wat echter bij ons nog steeds 

vaak gebeurt is dat we te snel en te makkelijk overschakelen van de eerste naar de derde fase 

van leerlinggestuurd onderwijs, zonder dat de cursisten over de nodige regulatieve 

vaardigheden beschikken. Er is dan sprake van een zekere mate van stuurloosheid, 

waardoor mogelijk studievertraging kan optreden. Dit is wat ik tijdens mijn onderzoek voor 

onze opleiding in kaart wil brengen.  

 

 

 

 

 



5 oktober 2012 ONDERZOEKSRAPPORT 

 

ROC Nova College – ICT Academie – Tom Hogendoorn 18 

2.3 Conceptueel model 

 

Figuur 2.1 Conceptueel model 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Definities begrippen 

Bij dit conceptueel model gelden binnen dit onderzoek de volgende definities voor de 

belangrijkste begrippen: 

2.4.1 Definitie zelfsturing 

Bij de definitie van zelfsturing is het voor dit onderzoek belangrijk om onderscheid te maken 

tussen de drie categorieën leerfuncties die Boekaerts en Simons beschrijven, 

voorbereidingsfuncties, verwerkingsfuncties en regulatiefuncties (Boekaerts & Simons in 

Kuipers, 2009). Alleen dan kan onderzocht worden in hoeverre er sprake is van een 

geleidelijke overdracht van de sturing van het leerproces aan de cursisten. In combinatie met 

het conceptuele raamwerk van Pintrich kan de volgende indeling gemaakt worden: 

Tabel 2.4 Combinatie van conceptuele raamwerk van Pintrich met de leerfuncties van Boekaerts & 

Simons 

Categorie leerfunctie Fase conceptueel model Pintrich 

Voorbereidingsfuncties Fase 1: Vooruitdenken, planning, activatie 

Verwerkingsfuncties Fase 2: Monitoren 
Fase 3: Controleren 

Regulatiefuncties Fase 4: Reactie en reflectie 

 

2.4.2 Definitie docentsturing 

Volgens bovenstaande tabel kan op dezelfde manier gekeken worden naar docentsturing. 

Alleen gaat het er bij de docentsturing om in hoeverre de docent de verschillende regulatieve 

activiteiten zelf uitvoert of in hoeverre hij deze activiteiten voordoet, activeert, oefent en 

geleidelijk aan de cursisten overlaat.  

 

Zelfsturing Studievoortgang 

Docentsturing 
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2.4.3 Definitie studievertraging/studievoortgang 

Het is lastig het begrip studievertraging/studievoortgang eenduidig te definiëren. Ook de 

literatuur geeft hier niet direct een duidelijk antwoord op. Er zijn wel een aantal categorieën 

te onderscheiden als het gaat om studievoortgang: 

- Onvoorziene omstandigheden zoals langdurige ziekte (lichamelijk of geestelijk), 

familieomstandigheden, of het langdurig uitvallen van docenten. Deze vorm van 

studievertraging zegt niets over de mate van zelfsturing, is niet relevant voor het 

onderzoek en kan dus buiten beschouwing gelaten worden. 

- Onvermogen van de cursist. De cursist doet erg zijn best, is altijd aanwezig en werkt 

hard. De cursist heeft echter meer tijd nodig dan gemiddeld om het vereiste niveau te 

halen, maar is hiertoe uiteindelijk wel toe in staat. Dit is een acceptabele vorm van 

studievertraging, omdat het feitelijk geen vertraging is. De cursist presteert maximaal 

en heeft de extra studieduur hard nodig om het diploma te halen. Het is toch zinvol 

deze vorm van studievertraging te onderzoeken om te achterhalen of regulatieve 

vaardigheden hier ook een rol spelen. 

- Onnodige studievertraging. De cursisten zijn praktisch altijd aanwezig, er is geen 

lesuitval, er zijn meer dan genoeg opdrachten en projecten waaraan de cursist kan 

werken en deze opdrachten worden door de docenten goed begeleid en ondersteund 

door workshops. De cursist komt echter tot onvoldoende actie, is snel afgeleid en 

bezig met niet-schoolse activiteiten. Dit is de meest interessante categorie om te 

onderzoeken, omdat hier sprake kan zijn van onvoldoende regulatieve vaardigheden 

door de cursist en onvoldoende aansturing op dit gebied door de docent. Het kan ook 

zijn dat de cursist veel tot zeer veel onwettig afwezig is. Het is vanzelfsprekend dat 

veel verzuim hand in hand gaat met studievertraging. Het verzuim kan veroorzaakt 

worden door een gebrek aan zelfsturing en het is daarom zinvol dit mee te nemen in 

het onderzoek. In de praktijk is het natuurlijk van belang om eerst het 

verzuimprobleem op te lossen, voordat aandacht besteed kan worden aan de 

regulatieve aspecten van het leerproces. 

- Normale studievoortgang. De cursist volgt de opleiding binnen de normale studieduur. 

Zinvol om na te gaan over welke regulatieve vaardigheden deze categorie cursisten 

beschikken. 

- Onzichtbare studievertraging. De cursist is zeer getalenteerd, maar komt onvoldoende 

tot actie. De cursist zou de opleiding versneld kunnen doorlopen en we faciliteren dit 

ook, maar de cursist doet dit niet en rondt de opleiding in normale tijd af. Er is in 

feite sprake van studievertraging, maar in de huidige situatie zien we dit niet als 

zodanig. Interessant om in het onderzoek mee te nemen. 

- Studieversnelling. Wel of niet getalenteerde, maar vooral erg hard werkende cursist 

die in staat is om de opleiding versneld te doorlopen. Dit komt niet vaak voor, maar 

er zijn wel al een aantal voorbeelden van. Goed om te onderzoeken wat dit soort 

cursisten aan regulatieve vaardigheden in huis heeft, maar moeilijk om deze cursisten 

te vinden voor het onderzoek.  

Het is binnen dit onderzoek niet haalbaar om de oorzaken van de studievertraging te 

achterhalen. Dit zou een onderzoek op zicht zijn, dus ik zal dit buiten beschouwing laten. 
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Ons curriculum is gebaseerd op studiepunten. Per periode kan een cursist 28 studiepunten 

halen, dus door te achterhalen in welke periode van de opleiding de cursist zich bevindt en 

hoeveel studiepunten hij of zij op dat moment behaald heeft, kan de studievoortgang van de 

cursist bepaald worden. Ik zal hierbij gebruik maken van de categorieën zoals weergegeven 

in tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Categorieën van studievoortgang 

Categorie Percentage behaalde studiepunten 

Veel studievertraging <80% 

Studievertraging 80%-94% 

Normale studievoortgang of versnelling >95% 

 

Tabel 2.6 Percentages van studievoortgang over 12 perioden (bij driejarige opleiding) 

Per 60%  SVP 
60% 

70% SVP 
70% 

80% SVP 
80% 

90% SVP 
90% 

100% SVP 
100% 

110% SVP 
110% 

120% SVP 
120
% 

1 16,8 -0,4 19,6 -0,3 22,4 -0,2 25,2 -0,1 28 0 30,8 0,1 33,6 0,2 

2 33,6 -0,8 39,2 -0,6 44,8 -0,4 50,4 -0,2 56 0 61,6 0,2 67,2 0,4 

3 50,4 -1,2 58,8 -0,9 67,2 -0,6 75,6 -0,3 84 0 92,4 0,3 100,8 0,6 

4 67,2 -1,6 78,4 -1,2 89,6 -0,8 100,8 -0,4 112 0 123,2 0,4 134,4 0,8 

5 84 -2 98 -1,5 112 -1 126 -0,5 140 0 154 0,5 168 1 

6 100,8 -2,4 117,6 -1,8 134,4 -1,2 151,2 -0,6 168 0 184,8 0,6 201,6 1,2 

7 117,6 -2,8 137,2 -2,1 156,8 -1,4 176,4 -0,7 196 0 215,6 0,7 235,2 1,4 

8 134,4 -3,2 156,8 -2,4 179,2 -1,6 201,6 -0,8 224 0 246,4 0,8 268,8 1,6 

9 151,2 -3,6 176,4 -2,7 201,6 -1,8 226,8 -0,9 252 0 277,2 0,9 302,4 1,8 

10 168 -4 196 -3 224 -2 252 -1 280 0 308 1 336 2 

11 184,8 -4,4 215,6 -3,3 246,4 -2,2 277,2 -1,1 308 0 338,8 1,1 369,6 2,2 

12 201,6 -4,8 235,2 -3,6 268,8 -2,4 302,4 -1,2 336 0 369,6 1,2 403,2 2,4 

 

In tabel 2.6 is voor verschillende percentages uitgerekend hoeveel studiepunten behaald 

worden over een driejarige opleiding. In de kolommen SVP is de studievoortgang 

omgerekend naar de achterstand of voorsprong in periodes. Bijvoorbeeld bij een 

studievoortgang van 60% heeft de cursist na tien perioden vier perioden achterstand 

opgelopen, dus een schooljaar. 
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2.5 Onderzoeksvraag met hoofd- en deelvragen 

2.5.1 Centrale vraagstelling: 

Wat is de invloed van zelfsturing en docentsturing op de studievoortgang van 

cursisten van onze opleiding. 

2.5.2 Deelvragen: 

1. Wat is de gemiddelde studievertraging van de huidige cursisten van onze opleiding 

en treden er daarbij verschillen op tussen onze drie locaties in Beverwijk, Haarlem en 

Hoofddorp? 

2. Welke verschillen treden er op in studievoortgang tussen cursisten die hoger of lager 

scoren op de regulatieve vaardigheden: plannen, monitoren, controleren en 

reflecteren.  

3. Hoe gaan de docenten van onze opleiding op de drie locaties om met het geleidelijk 

overdagen van de sturing aan cursisten en is hierbij een relatie zichtbaar met de 

studievoortgang en de zelfsturing van onze cursisten. 
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2.6 Variabelenschema 

 

Tabel 2.7 Operationalisering van de kernbegrippen en variabelen 

 Operationaliseren 

Kernbegrip Variabele Dimensie Aspect Indicator 

Zelfsturing cursist 
m.b.t. 
voorbereidingsfuncties 

Vooruitdenken, 
Planning en 
activatie 

Cognitie Leerdoelen stellen Cursist denkt vooraf na wat hij van deze 
opdracht kan leren. 

   Activeren van voorkennis Cursist denkt na wat hij al weet van het 
onderwerp. 

   Activeren van metacognitieve 
kennis 

Cursist denkt na hoe hij de opdracht gaat 
aanpakken. 

    Cursist denkt na wat nodig is voor deze 
opdracht. 

  Motivatie Oriënteren op doel. Cursist leest de studiehandleiding 

   Inschatting moeilijkheidsgraad 
taak 

Cursist plant voldoende tijd in voor het 
bestuderen van theorie en uitvoeren van 
de opdracht. 

   Inschatting waarde taak Cursist denkt na of de leerinhoud te 
gebruiken is voor stage of werk. 

   Activeren van interesse Cursist bestudeert de opdracht 

  Gedrag Planning van tijd en inspanning Cursist plant taken in, denkt hierbij na 
over de juiste volgorde. 

    Cursist bepaalt zelf wanneer hij theorie 
bestudeert, op welk moment hij een toets 
doet of opdrachten inlevert. 

    Mate waarin cursist vooruit plant 

    Cursist stelt prioriteiten, stelt deadlines 
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voor zichzelf 

  Context Inschatting van de taak Cursist maakt taakverdeling voor de 
projectleden 

   Inschatting van leeromgeving Cursist denkt na over samenstelling van 
de projectgroep 

    Cursist is op de hoogte welke spullen of 
apparatuur voor het project benodigd 
zijn. 

Zelfsturing cursist 
m.b.t. 
verwerkingsfuncties 

Monitoren Cognitie Metacognitief bewustzijn en 
monitoren van cognitie. 

Cursist controleert zelf of hij op schema 
loopt of laat dit over aan docent/ouders. 

    Cursist bestudeert relevante theorie bij 
het maken van opdrachten. 

  Motivatie Bewustzijn en monitoren van 
motivatie en affect 

Cursist weet wel/niet hoe de planning 
eruit ziet om op schema te blijven. 

    Cursist vindt het de eigen 
verantwoordelijkheid om ervoor te 
zorgen dat hij de lesstof begrijpt en 
goede resultaten behaalt. 

  Gedrag Bewustzijn en monitoren van 
inspanning, tijdsbesteding en 
hulpbehoefte. 

Cursist is van mening dat hij zelf 
verantwoordelijk is voor schoolprestaties 
of vindt dit de verantwoordelijkheid van 
school/ouders. 

    Cursist werkt wel/niet door als docent 
niet aanwezig is. 

   Zelfobservatie van gedrag Cursist geeft zelf oorzaken aan voor 
goede dan wel slechte studievoortgang 

  Context Monitoren van veranderingen in 
condities van taken en context 

Cursist is zich bewust als de 
samenwerking tijdens een opdracht of 
project niet goed loopt. 

 Controleren Cognitie Selectie en aanpassing van 
cognitieve strategieën voor leren 

Cursist kiest een andere manier van leren 
als de studievoortgang terugloopt. 
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en denken 

  Motivatie Selectie en aanpassing van 
strategieën voor managen, 
motivatie en affect 

Cursist kiest andere werkwijze of aanpak 
als de studievoortgang terugloopt. 

  Gedrag Inspanningen vergroten of 
verkleinen 

Cursist gaat harder werken op 
school/thuis als de studievoortgang 
terugloopt. 

   Doorzetten, opgeven Cursist weet door te zetten bij grote 
tegenslag. 

   Gedrag bij het zoeken van hulp Cursist zoekt hulp bij klasgenoten, SLB-
docent of ouders bij teruglopen 
studievoortgang. 

  Context Taak wijzigen of hierover 
opnieuw onderhandelen 

Cursist communiceert met klasgenoten, 
docenten of ouders over achterstand. 

   Context, leeromgeving wel of 
niet wijzigen 

Cursist zoekt een andere projectgroep bij 
achterstand. 

    Cursist zorgt voor minder afleiding bij 
uitvoeren taken. 

Zelfsturing cursist 
m.b.t. regulatiefuncties 

Reactie en 
reflectie 

Cognitie Cognitieve inschattingen Cursist zorgt dat een toets nabesproken 
wordt met de docent. 

    Cursist bestudeert/herhaalt theorie bij 
voorbereiding toetsen. 

    Cursist maakt samenvattingen. 

    Cursist maakt zelf-toetsen 

    Cursist overhoort zichzelf of laat zich 
door anderen overhoren. 

  Motivatie Affectieve reacties Cursist begint op tijd met het 
voorbereiden van toetsen. 

  Gedrag Keuze gedrag Manieren waarop een cursist zich op een 
toets voorbereidt. 

  Context Evaluatie van een taak Bij een onvoldoende toets denkt cursist 
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na over wat hij volgende keer anders wil 
doen. 

    Cursist kijkt eigen werk na. 

   Evaluatie van context Cursist bespreekt met medecursisten hoe 
een project verlopen is. 

    Cursist denkt na wat hij volgende keer 
anders gaat doen als project nabesproken 
is. 

  Operationaliseren   

Kernbegrip Variabele Dimensie Aspect Indicator 

     

Docentsturing m.b.t. 
voorbereidingsfuncties 

Vooruitdenken, 
Planning en 
activatie 

Cognitie Leerdoelen stellen Docent laat cursisten zelf leerdoelen 
bepalen (voordoen, oefenen, overlaten). 

   Activeren van voorkennis Docent laat cursisten zelf voorkennis 
activeren (voordoen, oefenen, overlaten). 

   Activeren van metacognitieve 
kennis 

Docent laat cursisten een opdracht zelf 
aanpakken (voordoen, oefenen, 
overlaten). 

  Motivatie Oriënteren op doel. Docent laat cursisten zelf nadenken over 
uit te voeren opdracht of project. 
(voordoen, oefenen, overlaten). 

   Inschatting moeilijkheidsgraad 
taak 

Docent zorgt dat cursisten voldoende tijd 
inplannen voor het bestuderen van de 
theorie en het uitvoeren van de taak 
(voordoen, oefenen, overlaten). 

   Inschatting waarde taak Docent laat cursisten nadenken of de 
leerinhoud later bruikbaar is voor stage 
of werk (voordoen, oefenen, overlaten).   

   Activeren van interesse Docent laat cursisten zelf de inhoud van 
taken/opdrachten/leerstof waaraan zij 
werken bepalen (voordoen, oefenen, 
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overlaten). 

  Gedrag Planning van tijd en inspanning Docent laat cursisten hun leeractiviteiten 
zelf inplannen (voordoen, oefenen, 
overlaten). 

    Docent laat cursisten zelf bepalen 
wanneer zij leeractiviteiten uitvoeren, 
opdrachten inleveren en toetsen 
(voordoen, oefenen, overlaten). 

    Docent laat cursisten vooruit plannen en 
deadlines stellen (voordoen, oefenen, 
overlaten). 

  Context Inschatting van de taak Docent laat cursisten taakverdelingen 
maken tussen de projectleden (voordoen, 
oefenen, overlaten). 

   Inschatting van leeromgeving Docent laat cursisten projectgroepen 
samenstellen (voordoen, oefenen, 
overlaten). 

Docentsturing m.b.t. 
verwerkingsfuncties 

Monitoren Cognitie Metacognitief bewustzijn en 
monitoren van cognitie. 

Docent laat cursisten zelf controleren of 
ze op schema zijn (voordoen, oefenen, 
overlaten). 

  Motivatie Bewustzijn en monitoren van 
motivatie en affect 

Docent laat cursisten planning gebruiken 
om op schema te blijven. 

    Docent geeft cursisten zelf de 
verantwoordelijkheid voor het begrijpen 
van de leerstof en het behalen van goede 
leerresultaten(voordoen, oefenen, 
overlaten). 

  Gedrag Bewustzijn en monitoren van 
inspanning, tijdsbesteding en 
hulpbehoefte. 

Docent laat cursisten zelf hun 
leeractiviteiten controleren en bijsturen 
tijdens de uitvoering (voordoen, oefenen, 
overlaten). 

   Zelfobservatie van gedrag Docent laat cursisten zelf inzien wat de 
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oorzaken van slechte leerresultaten en 
achterstand zijn. 

  Context Monitoren van veranderingen in 
condities van taken en context 

Docent laat cursisten zelf de op tijd hulp 
zoeken bij de juiste mensen (voordoen, 
oefenen, overlaten). 

    Docent geeft zelf tijdig de juiste hulp als 
cursisten hierom vragen. 

 Controleren Cognitie Selectie en aanpassing van 
cognitieve strategieën voor leren 
en denken 

Docent laat cursist zelf andere strategie 
of manier van leren kiezen bij 
studievertraging (voordoen, oefenen, 
overlaten). 

  Motivatie Selectie en aanpassing van 
strategieën voor managen, 
motivatie en affect 

Docent laat cursist andere werkwijze of 
aanpak kiezen bij studievertraging 
(voordoen, oefenen, overlaten). 

  Gedrag Inspanningen vergroten of 
verkleinen 

Docent laat cursisten harder werken bij 
achterstand. 

   Doorzetten, opgeven Docent helpt cursisten doorzetten als het 
niet meer lukt. 

   Gedrag bij het zoeken van hulp Docent laat cursisten hulp zoeken bij 
problemen of studievertraging. 

  Context Taak wijzigen of hierover 
opnieuw onderhandelen 

Docent laat cursisten communiceren over 
achterstand met docenten, ouders en 
klasgenoten. 

   Context, leeromgeving wel of 
niet wijzigen 

Docent laat cursisten zelf bronnen, 
materialen en hulpmiddelen zoeken die 
zij bij het leren kunnen gebruiken 
(voordoen, oefenen, overlaten). 

    Docent laat cursisten zelf andere 
projectgroep kiezen bij achterstand. 

Docentsturing m.b.t. 
regulatiefuncties 

Reactie en 
reflectie 

Cognitie Cognitieve inschattingen Docent laat cursisten vooraf voor zichzelf 
de eisen formuleren waaraan de 
leerresultaten moeten voldoen 



5 oktober 2012 ONDERZOEKSRAPPORT 

 

ROC Nova College – ICT Academie – Tom Hogendoorn 28 

(voordoen, oefenen, overlaten). 

    Docent laat cursisten zelf-toetsen maken. 

    Docent laat cursist samenvattingen 
maken. 

  Motivatie Affectieve reacties Docent zorgt dat cursisten op tijd 
beginnen met het voorbereiden van 
toetsen. 

  Gedrag Keuze gedrag Docent laat cursisten zelf nagaan of de 
leeractiviteiten succesvol verlopen zijn 
(voordoen, oefenen, overlaten). 

    Docent laat cursist zich op verschillende 
manieren op een toets voorbereiden. 

  Context Evaluatie van een taak Docent laat cursist zelf het eindoordeel 
over hun leerresultaat bepalen 
(voordoen, oefenen, overlaten). 

    Docent laat cursist bij een slecht resultaat 
nadenken wat hij volgende keer beter 
kan doen. 

   Evaluatie van context Docent laat cursisten projecten en 
opdrachten nabespreken 

Splitsingsvariabele: 
Studievoortgang 

Veel 
studievertraging 

 <80% van de te behalen 
studiepunten 

Aan einde van de driejarige opleiding 
meer dan een half jaar studievertraging 

 Studievertraging  80%-94% van de te behalen 
studiepunten 

Aan einde van de driejarige opleiding tot 
een half jaar studievertraging 

 Normale 
studievoortgang 
en versnelling 

 >95% van de te behalen 
studiepunten 

Normale studievoortgang of 
studieversnelling. 
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3 Onderzoeksopzet 

3.1 Typering van het onderzoek 

Er is geen sprake van een longitudinaal onderzoek. Voor dit onderzoek wordt op één 

bepaald moment (binnen een beperkte periode) een meting gedaan onder cursisten en 

docenten. Daarom kan voor dit empirisch onderzoek een cross-sectional ontwerp (survey) 

gekozen worden. Het onderzoek onder de cursisten is kwantitatief en onder de docenten 

zowel kwantitatief als kwalitatief, zodat hier sprake is van triangulatie. 

3.2 Instrumenten 

3.2.1 Cursistenenquête  

Voor het beantwoorden van deelvragen 1 en 2 heb ik een kwantitatief onderzoek op drie 

locaties gehouden onder de ruim 600 niveau 4 cursisten van de ICT Academie. Ik heb 

hiervoor een digitale cursistenenquête ontwikkeld en in de VO Spiegel gezet, met in totaal 39 

meerkeuzenvragen. Via deze enquête zal ik proberen te achterhalen welke regulatieve 

vaardigheden de cursisten inzetten bij hun studie (deelvraag 2). 

De vragen zijn onderverdeeld in de drie hoofdcategorieën: Voorbereidende leerfuncties, 

verwerkende leerfuncties en regulerende leerfuncties. Hiermee kan onderzocht worden of er 

verschillen zijn in studievoortgang van cursisten die al dan niet beschikken over leerfuncties 

in deze categorieën. De vragen zijn steeds zo gesteld in hoeverre de cursisten bepaalde 

leeractiviteiten inzetten. De antwoorden lopen van nooit (=1) tot altijd (=5). 

Om vast te stellen wat de gemiddelde studievoortgang is, zijn vragen betreffende de 

studievoortgang meegenomen in de cursistenenquête. Er kan daarmee worden vastgesteld in 

welk blok van de driejarige opleiding de cursist zich bevindt en hoeveel studiepunten hij of 

zij op dat moment behaald heeft (deelvraag 1). De cursisten zullen worden onderverdeeld in 

drie categorieën als het gaat om studievoortgang: 

- Cursisten met veel studievertraging: minder dan 80% van de te behalen studiepunten 

- Cursisten met studievertraging: tussen 80%- 94% van de te behalen studiepunten 

- Cursisten met normaal studietempo of studieversnelling: >95% van de te behalen 

studiepunten 

Er wordt in de cursistenenquête in vraag 7 gevraagd naar de studievoortgang, waarbij vijf 

antwoorden mogelijk zijn: 

A. Ik loop voor op schema (meer dan 105% van de te behalen studiepunten) 

B. Ik ben op schema (95%-105% van de te behalen studiepunten) 

C. Ik heb wel wat studievertraging (80%-94% van de te behalen studiepunten) 

D. Ik heb veel studievertraging (60%-79% van de te behalen studiepunten) 

E. Ik heb zeer veel studievertraging (minder dan 60% van de te behalen studiepunten) 
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Om tot bovenstaande drie categorieën te komen, zal een nieuwe variabele gemaakt worden, 

waarbij voor categorie 1 de antwoorden A en B worden samengenomen. Categorie 2 komt 

overeen met antwoord C en voor categorie 3 worden de antwoorden D en E samengenomen. 

3.2.2 Docentenenquête  

Voor het beantwoorden van deelvraag 3 heb ik een kwantitatief onderzoek gehouden onder 

de 43 docenten van de ICT Academie. Hiervoor heb ik een enquête ontwikkeld, waarmee ik 

wil achterhalen in hoeverre de docenten de regulatieve vaardigheden aanleren en 

overdragen aan de cursisten. De enquête is digitaal afgenomen via de VO Spiegel, met in 

totaal 38 meerkeuzenvragen. Net als bij de cursistenenquête zijn de vragen onderverdeeld in 

de drie hoofdcategorieën: Voorbereidende leerfuncties, verwerkende leerfuncties en 

regulerende leerfuncties. Hiermee kan onderzocht worden in hoeverre de docenten bezig 

zijn met de overdracht van de zelfsturende vaardigheden en of er qua sturing verschillen zijn 

tussen de drie locaties. Er wordt steeds gevraagd in hoeverre docenten bezig zijn met het 

overdragen van de leeractiviteiten. De antwoorden lopen van nooit (=1) tot altijd (=5). 

3.2.3 Docenten interview  

Parallel met de docentenenquête heb ik een kwalitatief onderzoek gehouden onder de 

docenten van de drie locaties. Per locatie heb ik een groepsinterview met twee collega’s 

gehouden van ongeveer een uur. De vragen waren ook weer onderverdeeld in de drie 

hoofdcategorieën: Voorbereidende leerfuncties, verwerkende leerfuncties en regulerende 

leerfuncties. Iedere hoofdcategorie was weer onderverdeeld in vier subcategorieën, te weten 

cognitie, motivatie, gedrag en context. De drie gesprekken zijn opgenomen en uitgetypt. Met 

de analyse van de interviews hoop ik verder te kunnen inzoomen op bovengenoemde 

facetten, die ook aan de orde zijn gekomen in de docente-enquêtes. 

Zie bijlage 1 voor een schematisch overzicht van de enquêtes en het interview. In bijlage 2, 3 

en 4 zijn respectievelijk de cursistenenquête, de docentenenquête en het docenteninterview 

opgenomen. 

3.3 Resultaten reconstructie variabelen met Cronbach’s alpha 

De cursisten- en de docentenenquête bestaan voor het grootste deel uit vragen die te maken 

hebben met de voorbereidende, de verwerkende en de regulerende leerfuncties. Eerst is 

ervoor gezorgd dat alle variabelen dezelfde kant op wijzen. Daarna zijn de variabelen die 

met een bepaalde leerfunctie te maken hebben, samengesteld tot een nieuwe variabele door 

het gemiddelde van de scores over de vragen te berekenen. Over deze samengestelde 

variabelen is de Cronbach’s alpha berekend. Het was niet nodig om vragen uit de 

samengestelde variabelen te halen voor het verkrijgen van een goede waarde voor de 

Cronbach’s alpha. In onderstaande tabel staan de berekeningen van de Cronbach’s alpha 

(Reliability Statistics) voor de samengestelde variabelen. Uit de berekeningen blijkt dat alle 

samengestelde variabelen homogeen zijn. In bijlage 5 staan de uitgebreide tabellen (Item-

Total Statistics). 

 

 



5 oktober 2012 ONDERZOEKSRAPPORT 

 

ROC Nova College – ICT Academie – Tom Hogendoorn 
31 

 

Tabel 3.1 Resultaten berekening Cronbach’s alpha over de samengestelde variabelen 

 

3.4 Populatie 

De enquêtes zijn gehouden onder alle niveau 4 cursisten en alle docenten van de ICT 

Academie van het Nova College. In totaal zijn de enquêtes uitgezet onder ruim 600 cursisten 

en 43 docenten. Deze respondenten zijn verdeeld over de drie locaties van de ICT Academie, 

te weten Beverwijk, Haarlem en Hoofddorp. De interviews zijn gehouden op de drie locaties 

met steeds twee docenten tegelijkertijd per locatie. 

3.5 Dataverzameling, verwerking en analyse 

3.5.1 Dataverzameling enquêtes 

De vragen van de enquêtes zijn ingevoerd in de VO-Spiegel en via een emailuitnodiging 

naar alle respondenten verstuurd. Belangrijkste reden om dit via de mail te doen, was dat op 

die manier ook cursisten bereikt konden worden die op stage waren en dat is voor een deel 

ook gelukt. Maar ook na een herinneringsemail kwam de response niet veel hoger dan 5%. 

Door het bezoeken van alle klassen op de drie locaties en de enquêtes af te nemen via een 

code bracht de response voor de cursisten op 40% en voor de docenten op 47%. 

3.5.2  Verwerking enquêtes 

Nadat er voldoende response was, zijn de enquêtes afgesloten en is de data geëxporteerd 

naar SPSS Statistics 19. Hierbij is uitgegaan van de bestanden waarbij de respondenten de 

enquêtes al dan niet volledig hebben ingevuld. Alle variabelen hebben een zinvolle naam 

gekregen en alle items met een negatieve richting zijn andersom gecodeerd. Alle betreffende 

variabelen hebben een schaal van 1-5, dus de waarden hiervan zijn omgedraaid in de 

vervangende variabelen. In bijlage 1 is met “neg” aangegeven om welke variabelen dit gaat. 

Hierna zijn voor zowel de cursisten- als de docentenenquête de samengestelde variabelen 

per leerfunctie berekend, door het gemiddelde over de betreffende vragen te nemen. Over de 

onderliggende variabelen zijn de Cronbach’s Alpha’s berekend, wat betrouwbare waarden 

opleverde (zie tabel 3.1). 

 

3.5.3 Analyse cursistenenquête  

- Ter controle van de antwoorden en de invoer zijn voor alle relevante items de 

frequenties opgevraagd. 

 Samengestelde 
variabele 

Cronbach’s Alpha N (aantal items) 

Cursistenenquête Voorbereidend 0,755 11 

Verwerkend 0,718 10 

Regulerend 0,747 10 

Docentenenquête Voorbereidend 0,867 12 

Verwerkend 0,875 11 

Regulerend 0,869 9 
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- Voor het beantwoorden van deelvraag 1 zijn de percentages van de drie categorieën 

studievoortgang berekend over alle cursisten. Bij het beantwoorden van de vraag of 

hierbij verschillen optreden per locatie, is locatie de nominale splitsingsvariabele en 

de categorieën studievoortgang de ordinale testvariable. Hiertoe is een kruistabel 

gemaakt met de drie locaties in de kolommen en de drie categorieën studievoortgang 

in de rijen. Voor het bepalen van de significantie is de chi-kwadraattoets berekend.  

- Van de drie samengestelde variabelen zijn de gemiddelden en standaarddeviaties 

opgevraagd. Voor het beantwoorden van deelvraag 2: “Welke verschillen treden er 

op in studievoortgang tussen cursisten die hoger of lager scoren op de regulatieve 

vaardigheden”, is de Manova ofwel de Multivariate berekend met als 

splitsingsvariabelen (Fixed Factors) de nominale variabelen ‘Locatie’ en 

‘Studievoortgang-3 categorieën’ en als testvariabelen (Dependent variables) de drie 

samengestelde variabelen ‘Voorbereidend’, ‘Verwerkend’ en ‘Regulerend’. De 

Multivariate kan in SPSS gevonden worden onder Analyze/General Linear Model. 

3.5.4 Analyse docentenenquête 

- Ter controle van de antwoorden en de invoer zijn voor alle relevante items de 

frequenties opgevraagd. 

- Van de drie samengestelde variabelen zijn de gemiddelden en standaarddeviaties 

opgevraagd. Voor het beantwoorden van deelvraag 3: “Hoe gaan de docenten van 

onze opleiding op de drie locaties om met het geleidelijk overdagen van de sturing 

aan cursisten”, is de Oneway Anova berekend met als splitsingsvariabele (Factor) de 

nominale variabele ‘Locatie’ en als testvariabelen (Dependent List) de drie 

samengestelde variabelen ‘Voorbereidend’, ‘Verwerkend’ en ‘Regulerend’. De 

Oneway Anova kan in SPSS gevonden worden onder Analyze/Compare Means. Het 

tweede deel van deelvraag 3: “Is hierbij een relatie zichtbaar met de studievoortgang 

en de zelfsturing van onze cursisten”, vereiste een complexe multilevel analyse 

waarbij de docenten- en cursistenenquête gecombineerd moesten worden. Dit deel 

van deelvraag 3 is daarom niet meegenomen in de analyse, maar zal beantwoord 

worden vanuit de triangulatie. 

3.5.5 Dataverzameling en verwerking docenteninterviews 

Op de drie locaties zijn groepsinterviews afgenomen met steeds twee docenten. In bijlage 4 

staat de opzet voor het interview. Ieder interview duurde ongeveer een uur. Van de 

interviews is het geluid opgenomen. Van interviews zijn transscripties gemaakt.  

3.5.6 Analyse docenteninterviews 

Voor de analyse van de docenteninterviews was ik in eerste instantie van plan om MaxQDA 

te gebruiken, maar heb er uiteindelijk toch voor gekozen om de analyse in Excel te doen. De 

reden hiervoor is, dat ik dan beter de werkwijze kon volgen, zoals is beschreven in het 

Basisboek Kwalitatief onderzoek (Baarda, Goede, & Teunissen, 2009). Bij de analyse heb ik 

de volgende stappen doorlopen: 

- In Excel relevante fragmenten uit de interviews overgenomen. 

- Deze fragmenten gelabeld, waarbij zoveel mogelijk de variabelen en indicatoren uit 

het varibelenschema zijn gebruikt (open coderen) 
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- Deze labels geordend 

- Deze ordening axiaal gecodeerd. 

3.6 Verantwoording validiteit en betrouwbaarheid en geldigheid en 

transparantie 

Om de betrouwbaarheid vast te stellen, is voor de cursisten- en docentenenquêtes de 

homogeniteit berekend voor de samengestelde variabelen ‘voorbereidend’, ‘verwerkend’ en 

‘regulerend’. Alle Cronbach’s Alpha’s leverde betrouwbare waarden op (zie tabel 3.1). De 

interne validiteit van de kernvariabelen is gewaarborgd door steeds rond de tien indicatoren 

op te nemen die de kernvariabele zoveel mogelijk afdekken. Hierbij is steeds gekeken vanuit 

de dimensies cognitie, motivatie, gedrag en context. 

Voor de opzet van de interviews is gekozen voor een survey. De interviews zijn gehouden 

om te zien of dit nieuwe standpunten zou opleveren, maar vooral ook ter verificatie van de 

cursisten- en docentenenquêtes. Daarom is voor de interviews dezelfde opzet gekozen als bij 

de enquêtes. De interviewvragen volgen de overeenkomstige hoofdvariabelen en 

bijbehorende indicatoren. Via deze triangulatie-benadering is geprobeerd om via de 

verschillende dataverzamelingsmethoden gegevens te verkrijgen van de 

onderzoekseenheden en zo de validiteit te waarborgen.  

Voor een goede transparantie zijn in dit rapport alle stappen van dataverzameling en data-

analyse zo goed en volledig mogelijk beschreven. In de bijlagen zijn de uitgebreide tabellen 

opgenomen van de homogeniteits- en frequentieberekeningen en van alle analyses. 
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4 Resultaten van het onderzoek 

4.1 Kwantitatieve analyse 

4.1.1 Cursistenenquête rapportage over de studievoortgang 

De cursisten zijn onderverdeeld in drie categorieën als het gaat om studievoortgang: 

- Cursist loopt op schema of voor op schema: >95% van de te behalen studiepunten  

- Cursist heeft enigszins studievertraging: tussen 80%- 94% van de te behalen 

studiepunten 

- Cursist heeft veel tot zeer veel studievertraging: minder dan 80% van de te behalen 

studiepunten 

Uit de frequentieberekening over alle cursisten blijkt dat 45% van de cursisten op schema, of 

voor op schema te loopt. Van de cursisten geeft 34% aan enigszins studievertraging te 

hebben en 21% heeft veel tot zeer veel studievertraging. In figuur 4.1 is dit grafisch 

weergegeven in een cirkeldiagram. 

Tabel 4.1 Frequentieberekening studievoortgang alle cursisten 

Frequentieverdeling studievoortgang alle cursisten 

  N % 

Ik loop voor of op schema 107 45 

Ik heb enigszins studievertraging 80 34 

Ik heb veel tot zeer veel studievertraging 51 21 

Totaal 238 100,0 
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Figuur 4.1 Cirkeldiagram studievoortgang alle cursisten 

 

Om te bepalen of er verschillen zijn in de studievoortgang van de cursisten per locatie, is een 

kruistabel samengesteld, waarbij de locatie de splitsingsvariabele is, en de studievoortgang 

de testvariabele. Er blijken duidelijke verschillen te zijn in studievoortgang van de cursisten 

tussen de drie locaties. In tabel 4.2 zijn voor de drie categorieën studievoortgang het aantal 

cursisten en het percentage van het aantal cursisten per locatie weergegeven. In figuur 4.2 

zijn deze verschillen in een staafdiagram zichtbaar gemaakt. 

Tabel 4.2 Kruistabel studievoortgang per locatie 

 Beverwijk Haarlem Hoofddorp 

Studievoortgang N % N % N % 

Ik loop voor of op schema 12 21 66 73 29 32 

Ik heb enigszins studievertraging 23 40 19 21 38 42 

Ik heb veel tot zeer veel 
studievertraging 

22 39 5 6 24 26 

Totaal 57 100 90 100 91 100 
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Figuur 4.2 Staafdiagram studievoortgang per locatie

 

Het is toegestaan om voor bovenstaande kruistabel het Chi-kwadraat te berekenen om te 

bepalen of de gevonden verschillen significant zijn (Alle celfrequenties groter dan 1, 

minimaal 80% van de celfrequenties groter dan 5, niet te veel categorieën). Uit deze 

berekening blijkt dat de gevonden verschillen in studievoortgang tussen de locaties 

significant zijn (Chi2 = 53,0; df = 4; p < 0,001 ). In bijlage 6 zijn de uitgebreide tabellen voor de 

studievoortgang opgenomen. 

 

4.1.2 Cursistenenquête: studievoortgang versus regulatieve vaardigheden. 

Van de drie samengestelde variabelen van de cursistenenquête ‘Voorbereidend’, 

‘Verwerkend’ en ‘Regulerend’ zijn eerst de frequenties opgevraagd en zijn de gemiddelden 

en de standdaarddeviaties van deze samengestelde variabelen berekend. In figuur 4.3, 4.4 en 

4.5 zijn de histogrammen weergegeven, waaruit blijkt dat de drie samengestelde variabelen 

normaal verdeeld zijn. 

 

 

 

 

 

  

 



5 oktober 2012 ONDERZOEKSRAPPORT 

 

ROC Nova College – ICT Academie – Tom Hogendoorn 
37 

Figuur 4.3 Frequentieverdeling Cursistenenquête, samengestelde variabele ‘Voorbereidend’ 

 

Figuur 4.4 Frequentieverdeling Cursistenenquête, samengestelde variabele ‘Verwerkend’ 
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Figuur 4.5 Frequentieverdeling Cursistenenquête, samengestelde variabele ‘Regulerend’ 

 

In bijlage 7 zijn de frequentietabellen opgenomen van de belangrijkste variabelen van de 

cursistenenquête: ‘Locatie’,  ‘Studievoortgang’, ‘Voorbereidend’, ‘Verwerkend’ en 

‘Regulerend’ in achtereenvolgens tabel 10.11 t/m tabel 10.15. In tabel 4.3 is het 

antwoordbereik van de drie samengestelde variabelen weergegeven. 

Tabel 4.3 Antwoordbereik samengestelde variabelen cursistenenquête 

 

Voor het bepalen van de vraag of er verschillen bestaan in studievoortgang tussen cursisten 

die hoog of laag scoren op regulatieve vaardigheden, is een meervoudige variantieanalyse 

(Manova) uitgevoerd, waarbij de studievoortgang en de locatie de splitsingsvariabelen zijn. 

De drie samengestelde variabelen ‘Voorbereidend’, ‘Verwerkend’ en ‘Regulerend’ zijn de 

testvariabelen. Op basis van deze Manova kan worden vastgesteld, dat er een significant 

verschil in studievaardigheden bestaat tussen cursisten die voorlopen of op schema zijn 

(n=102), cursisten die enigszins studievertraging hebben (n=75) en cursisten met veel tot zeer 

veel studievertraging (n=45) (Wilks Lambda=0,88, F=6, 422, p<0,001). Ook blijkt er een 

significant verschil in studievaardigheden te zijn tussen cursisten van de locatie Beverwijk 

(n=54), locatie Haarlem (n=87) en locatie Hoofddorp (n=81) (Wilks Lambda=0,88, F=6, 422, 

p<0,001). In bijlage 8 zijn de uitgebreide tabellen van deze analyse opgenomen. Hieronder 

zijn de verschillen per leerfunctie in een tabel en een grafiek zichtbaar gemaakt.  

 Samengestelde 
variabele 

N (aantal items) Antwoordbereik 

Cursistenenquête Voorbereidend 11 1-5 

Verwerkend 10 1-5 

Regulerend 10 1-5 
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Tabel 4.4 Verschillen in voorbereidende leerfuncties t.a.v. locatie en studievoortgang 

Voorbereidende leerfuncties (antwoordbereik 1-5) 
Locatie Ik loop voor of op schema Ik heb enigszins 

studievertraging 
Ik heb veel tot zeer veel 

studievertraging 

Beverwijk 3,6894 3,3760 3,3273 

Haarlem 3,3366 2,9394 2,3091 

Hoofddorp 3,4161 3,2208 3,0818 

Totaal 3,3984 3,1988 3,1051 

 

Figuur 4.6 Verschillen in voorbereidende leerfuncties t.a.v. locatie en studievoortgang 

 

 

Tabel 4.5 Verschillen in verwerkende leerfuncties t.a.v. locatie en studievoortgang 

Verwerkende leerfuncties (antwoordbereik 1-5) 
Locatie Ik loop voor of op schema Ik heb enigszins 

studievertraging 
Ik heb veel tot zeer veel 

studievertraging 

Beverwijk 3,6167 3,2318 3,1000 

Haarlem 3,2563 2,9111 2,3600 

Hoofddorp 3,3731 3,1771 3,0800 

Totaal 3,3284 3,1293 3,0089 
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Figuur 4.7 Verschillen in verwerkende leerfuncties t.a.v. locatie en studievoortgang 

 

Tabel 4.6 Verschillen in regulerende leerfuncties t.a.v. locatie en studievoortgang 

Regulerende leerfuncties (antwoordbereik 1-5) 
Locatie Ik loop voor of op 

schema 
Ik heb enigszins 
studievertraging 

Ik heb veel tot zeer veel 
studievertraging 

Beverwijk 3,5250 3,0500 3,1950 

Haarlem 2,9281 2,8444 2,3200 

Hoofddorp 3,1115 3,0257 2,8850 

Totaal 3,0451 2,9893 2,9600 

 

Figuur 4.8 Verschillen in regulerende leerfuncties t.a.v. locatie en studievoortgang 

 



5 oktober 2012 ONDERZOEKSRAPPORT 

 

ROC Nova College – ICT Academie – Tom Hogendoorn 
41 

4.1.3 Docentenenquête: geleidelijke overdracht van de leerfuncties.  

Van de drie samengestelde variabelen van de docentenenquête ‘Voorbereidend’, 

‘Verwerkend’ en ‘Regulerend’ zijn eerst de frequenties opgevraagd en zijn de gemiddelden 

en de standdaarddeviaties van deze samengestelde variabelen berekend. In figuur 4.9, 4.10 

en 4.11 zijn de histogrammen weergegeven. Hieruit blijkt dat de drie samengestelde 

variabelen ‘Voorbereidend’ en ‘Verwerkend’ redelijk normaal verdeeld zijn en dat dit niet 

het geval is voor de samengestelde variabele ‘Regulerend’. 

 

Figuur 4.9 Frequentieverdeling Docentenenquête, samengestelde variabele ‘Voorbereidend’ 
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Figuur 4.10 Frequentieverdeling Docentenenquête, samengestelde variabele ‘Verwerkend’ 

 

Figuur 4.11 Frequentieverdeling Docentenenquête, samengestelde variabele ‘Regulerend’ 
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In bijlage 9 zijn de frequentietabellen opgenomen van de belangrijkste variabelen van de 

docentenquête: ‘Locatie’,  ‘Voorbereidend’, ‘Verwerkend’ en ‘Regulerend’ in 

achtereenvolgens tabel 10.20 t/m tabel 10.23. Voor de duidelijkheid is in tabel 4.7 het 

antwoordbereik van de drie samengestelde variabelen weergegeven. 

Tabel 4.7 Antwoordbereik samengestelde variabelen docentenenenquête 

 

Voor het bepalen van de vraag of er verschillen bestaan in de overdracht van de drie typen 

leerfuncties door docenten op de drie locaties, is een Oneway Anova uitgevoerd, waarbij de 

locatie de splitsingsvariabele is. De drie samengestelde variabelen ‘Voorbereidend’, 

‘Verwerkend’ en ‘Regulerend’ zijn de testvariabelen. Op basis van deze Anova kan worden 

vastgesteld, dat er geen significante verschillen bestaan in de overdracht van de 

studievaardigheden tussen docenten van de locatie Beverwijk (n=5), van de locatie Haarlem 

(n=6) en Hoofddorp (n=9). Docenten van Beverwijk scoren op de voorbereidende 

leerfuncties het hoogst (gemiddeld 3,90; sd 0,75), gevolgd door Haarlem (gemiddeld 3,15; sd 

0,85) en Hoofddorp (gemiddeld 3,04; sd 0,34). (F(2, 16) = 2,76, p=0,093). Bij de overdracht van 

de verwerkende leerfuncties scoort ook Beverwijk het hoogst (gemiddeld 3,57; sd 0,52) en 

scoren Haarlem (gemiddeld 3,23; sd 0,88) en Hoofddorp (gemiddeld 3,23; sd 0,43) nagenoeg 

gelijk (F(2, 16) = 0,47, p=0,636). Bij de overdracht van de regulerende leerfuncties scoort 

wederom Beverwijk het hoogst (gemiddeld 3,53; sd 0,92), gevolgd door Haarlem (gemiddeld 

3,07; sd 0,83) en Hoofddorp (gemiddeld 2,60; sd 0,29) (F(2, 16) = 3,02, p=0,077).  

In bijlage 10 zijn de uitgebreide tabellen van deze analyse opgenomen. Hieronder zijn de 

verschillen per leerfunctie in een tabel en een grafiek zichtbaar gemaakt. 

Tabel 4.8 Verschillen in overdracht van leerfuncties door docenten per locatie 

 Voorbereidende 
Leerfuncties 

Verwerkende 
Leerfuncties 

Regulerende 
leerfuncties 

Beverwijk 3,8958 3,5682 3,5278 

Haarlem 3,1528 3,2273 3,0741 

Hoofddorp 3,0370 3,2323 2,6049 

Total 3,2544 3,3014 2,9474 

 

 

 

 

 Samengestelde 
variabele 

N (aantal items) Antwoordbereik 

Docentenenquête Voorbereidend 12 1-5 

Verwerkend 11 1-5 

Regulerend 9 1-5 
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Figuur 4.12 Verschillen in overdracht van leerfuncties door docenten per locatie 

 

De resultaten uit de Oneway-Anova zijn niet erg betrouwbaar. Vooral de samengestelde 

variabele ‘Regulerend’ is niet goed normaal verdeeld en het aantal respondenten per cel is 

voor deze toets eigenlijk te klein (zou minimaal 25 moeten zijn). Baarda (2011) geeft aan dat 

bij kleine steekproeven en/of scheve verdelingen ook de Kruskal-Wallistoets gebruikt kan 

worden. Ter controle is deze toets uitgevoerd. Hoewel er verschillen zijn in de 

rangordescores, blijken ook deze verschillen niet significant te zijn (Kruskal-Wallistoets 

Voorbereidend Chi2 = 3,703; df = 2; p = 0,157, Verwerkend Chi2 = 1,770; df = 2; p = 0,413, 

Regulerend Chi2 = 3,138; df = 2; p = 0,208). Zie bijlage 11 voor de tabellen van deze toets. In 

figuur 4.13 zijn de rangordescores uit deze toets weergegeven in een staafdiagram. 

Figuur 4.13 Rangordescores Kruskal-Wallistoets docentenenquête 

 

 

 



5 oktober 2012 ONDERZOEKSRAPPORT 

 

ROC Nova College – ICT Academie – Tom Hogendoorn 
45 

4.2 Kwalitatieve analyse 

Op de drie locaties Beverwijk, Haarlem en Hoofddorp zijn interviews gehouden. Een 

interview duurde ongeveer een uur, waarbij steeds twee docenten tegelijkertijd werden 

geïnterviewd. In bijlage 4 is de vragenlijst voor het interview opgenomen. De vragen in de 

vragenlijst sluiten aan bij de variabelen en indicatoren, zoals vermeld in het 

variabelenschema.  

Van de interviews zijn transcripties gemaakt. Voor de analyse zijn relevante fragmenten in 

een Excel document overgenomen. Ieder fragment heeft in het Exceldocument en in de 

transcriptie een overeenkomstig nummer gekregen. Hierna zijn in het Exceldocument via 

open codering labels toegekend aan de fragmenten, waarbij voor de benamingen van de 

labels zoveel mogelijk de benamingen aangehouden zijn van de variabelen en indicatoren in 

het variabelenschema.  

Hierna zijn de labels per locatie geordend op Kernthema’s, deelthema’s en overdracht. De 

kernthema’s komen overeen met de hoofdvariabelen: studievoortgang en de overdracht van 

de voorbereidende-, verwerkende- en regulerende leerfuncties. In de kolom ‘overdracht’ is 

opgenomen in hoeverre er voor deze leerfuncties sprake is van docentsturing, voordoen, 

oefenen of overlaten. Het resultaat van de ordening van de labels per locatie is opgenomen 

in bijlage 12 (tabel 10.28 t/m 10.30). 

Tenslotte zijn de labels axiaal gecodeerd, waarbij de ordening van de labels verder is 

teruggebracht tot de kernthema’s en de overdracht van de leerfuncties. In tabel 4.9 is het 

resultaat van de axiale codering opgenomen. 
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Tabel 4.9 Docenteninterviews: Axiale codering van de labels 

Kernthema's Overdracht van de leerfuncties 

Beverwijk  

Studievoortgang (3+/9-) Docentsturing (3+)  

Voorbereidend (14+) Voordoen (15+) 

Verwerkend (8+) Oefenen (6+) 

Regulerend (9+) Overlaten (6+) 

  

Haarlem  

Studievoortgang (4+/6-) Docentsturing (13+) 

Voorbereidend (15+/1-) Voordoen (12+) 

Verwerkend (15+) Oefenen (7+) 

Regulerend (10+) Overlaten (9+) 

  

Hoofddorp  

Studievoortgang (3+/6-) Docentsturing (5+) 

Voorbereidend (8+/6-) Voordoen (13+) 

Verwerkend (12+/3-) Oefenen (2+) 

Regulerend (12+/5-) Overlaten (6+) 

 

4.3 Triangulatie 

Voor het beantwoorden van de hoofd- en deelvragen kan gebruik gemaakt worden van de 

analyses van de cursistenenquête, de docentenenquête en de docenteninterviews. Enerzijds 

kunnen de bevindingen uit de interview bevestigen of juist ontkrachten wat de enquêtes 

laten zien in de tabellen en grafieken. Anderzijds geven de interviews andere invalshoeken 

of een verbreding van de inzichten. Bij het beantwoorden van de hoofd- en deelvragen van 

dit onderzoek, zal ik zoveel mogelijk proberen de resultaten uit de enquêtes en de interviews 

te combineren. 
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5 Conclusies van het onderzoek 

5.1 Antwoord op de hoofd- en deelvragen 

Voor dit onderzoek waren de hoofd- en deelvragen: 

Centrale vraagstelling: 

Wat is de invloed van zelfsturing en docentsturing op de studievoortgang van cursisten van 

onze opleiding. 

Deelvragen: 

1. Wat is de gemiddelde studievertraging van de huidige cursisten van onze opleiding 

en treden er daarbij verschillen op tussen onze drie locaties in Beverwijk, Haarlem en 

Hoofddorp? 

2. Welke verschillen treden er op in studievoortgang tussen cursisten die hoger of lager 

scoren op de regulatieve vaardigheden: plannen, monitoren, controleren en 

reflecteren.  

3. Hoe gaan de docenten van onze opleiding op de drie locaties om met het geleidelijk 

overdagen van de sturing aan cursisten en is hierbij een relatie zichtbaar met de 

studievoortgang en de zelfsturing van onze cursisten. 

Alvorens ik antwoord geef op de centrale vraagstelling, zal ik eerst de deelvragen 

beantwoorden.  

5.1.1 Antwoord op deelvraag 1 

Wat is de gemiddelde studievertraging van de cursisten van onze opleiding? 

Uit de analyse van de cursistenenquêtes blijkt dat, gemeten over de drie locaties, 45% van de 

cursisten aangeeft op schema te zijn of voor te lopen op het schema. Van de cursisten geeft 

34% aan enigszins studievertraging te hebben en 21% van de cursisten geeft aan veel tot zeer 

veel studievertraging te hebben. In totaal is er dus bij 55% van de cursisten sprake van enige 

vorm van studievertraging, wat aanzienlijk is en de probleemstelling onderschrijft. De 

studievertraging voor de midden-categorie (5-20% achterstand) kan aan het eind van de 

driejarige opleiding oplopen tot maximaal een half jaar. Voor de cursisten met veel tot zeer 

veel vertraging (>20%) bedraagt de achterstand een half jaar tot in extreme gevallen enkele 

jaren. Zie hiervoor tabellen 2.5 en 2.6. 

De docenteninterviews onderschrijven dat er sprake is van aanzienlijke studievertraging. Ter 

illustratie een paar antwoorden, die zijn gegeven op de vraag in hoeverre er sprake is van 

studievertraging. 

Mate van studievertraging: 

“In leerjaar 2 gaat het om 20 à 30% van de niveau 2 leerlingen. Niveau 3 70-80%. Niveau 4 
veel minder.” 
 
“Vertraging van de studenten: ik denk dat we op 30% zitten, die uitlopen op hun studie” 
 
“Ja, volgens mij zitten hier mensen die echt al jaren bezig zijn, inderdaad wel vijf of zes jaar.” 
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De docenteninterviews geven ook andere invalshoeken. Uit de antwoorden blijkt dat de 

meeste docenten een studievertraging van een half jaar tot maximaal een jaar wel acceptabel 

vinden als het gaat om cursisten die moeite hebben met het programma of achterstanden 

oplopen door ziekte of persoonlijke omstandigheden. Studievertraging wordt als niet 

acceptabel ervaren als het gaat om cursisten die wel kunnen, maar niet presteren of veel 

verzuim hebben. Er is een klein aantal studenten die de opleiding versneld doorloopt. Ter 

illustratie enkele antwoorden: 

Acceptabel: 

“Ja, we merken nu ook dat een aantal jongens door ziekte langere tijd afwezig is. Ik vind het 

meer dan acceptabel dat ze dan studievertraging oplopen. Dit is iets waar ze niets aan 

kunnen doen.”  

“En daar kan de student niets aan doen, het is meer de organisatie om de student heen, 

waardoor hij vertraging oploopt. Als hij twee weken later op stage gaat, heeft hij die 

vertraging al te pakken, want hij is dan niet op tijd met het inleveren van zijn stukken.” 

“Wel in geval van bijzondere omstandigheden, ziek, familieomstandigheden, dat soort 

dingen, maar ik verwacht dan wel – daar heb ik het ook wel over met cursisten – dat ze daar 

wel mee komen.” 

Niet acceptabel: 

“Het is niet acceptabel wanneer een cursist totaal geen initiatief toont en helemaal niets doet.” 

“Studievertraging vind ik niet acceptabel wanneer de leerling ongemotiveerd is, niet zijn werk 
doet.” 
 
Maximaal toegestane studievertraging: 

“Maximaal denk ik een half jaar.” 

“Ja maar sowieso hebben ze recht op een jaar, denk ik officieel. Ja, maar dit is heel bijzonder, 

hij doet zijn best, harde werker, altijd op tijd, is er altijd.” 

Treden hierbij ook verschillen op tussen onze drie locaties in Beverwijk, Haarlem en Hoofddorp? 

De cursistenenquête laat zien dat er significante verschillen zijn in studievertraging tussen de 

drie locaties van onze opleiding. Deze verschillen zijn ook groot te noemen. Haarlem heeft 

de beste studievoortgang met 75% van de cursisten op of voor op schema. In Hoofddorp en 

Beverwijk liggen deze percentages aanzienlijk lager, respectievelijk 32% en 21%. Zie voor 

verdere verschillen tabel 4.2 en figuur 4.2. 

Deze verschillen worden bevestigd door de docenteninterviews, wat het beste blijkt uit de 

axiale codering van de labels: Beverwijk studievoortgang (3+/9-), Haarlem studievoortgang 

(4+/6-) en Hoofddorp studievoortgang (3+/6-).  
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5.1.2  Antwoord op deelvraag 2 

Welke verschillen treden er op in studievoortgang tussen cursisten die hoger of lager scoren op de 

regulatieve vaardigheden: plannen, monitoren, controleren en reflecteren? 

De cursistenenquêtes laten zien dat naarmate cursisten van een bepaalde locatie een betere 

studievoortgang hebben, zij hoger scoren op de drie leerfuncties. De enige afwijking van dit 

patroon is te zien bij cursisten van Beverwijk met veel tot zeer veel studievertraging. Zij 

scoren beter op de regulerende leerfuncties dan cursisten met weinig studievertraging, maar 

verder is dit patroon consequent zichtbaar (zie figuur 4.6, 4.7 en 4.8). De gemeten verschillen 

zijn significant. Het antwoord op deelvraag 2 is dus dat cursisten een betere studievoortgang 

hebben, naarmate ze beter zijn in de regulatieve vaardigheden: plannen, monitoren, 

controleren en reflecteren. Merk wel op dat deze verschillen steeds optreden voor de 

cursisten binnen een bepaalde locatie.  

Als over de locaties heen gekeken wordt naar de cursisten binnen een bepaalde categorie van 

de studievoortgang is er sprake van een tegengesteld effect: hogere scores op de leerfuncties 

gaan gepaard met meer studievertraging. Het blijkt dat de cursisten in Beverwijk consequent 

op de drie leerfuncties het hoogste scoren, gevolgd door de cursisten van Hoofddorp die 

gemiddeld scoren en de cursisten uit Haarlem die het laagste scoren. Uit tabel 4.6 blijkt zelfs 

dat cursisten uit Beverwijk met veel tot zeer veel studievertraging op de regulerende 

leerfuncties hoger scoren dan cursisten uit Haarlem en Hoofddorp die aangeven op schema 

te zijn. Hoewel er op basis van de cursistenenquête geen uitspraken gedaan kunnen worden 

over de oorzaken van deze resultaten, kan wel worden geconcludeerd dat locatie Beverwijk 

betere cursisten aflevert als het gaat om genoemde studievaardigheden. Ook kan 

geconcludeerd worden dat het kunnen beschikken over deze studievaardigheden blijkbaar 

niet de enige factor is als het gaat om een goede studievoortgang, maar het helpt dus wel 

(ook al lijkt het een contradictie). 

De docentenenquêtes en –interviews geven geen direct antwoord op deze deelvraag. 

5.1.3 Antwoord op deelvraag 3 

Hoe gaan de docenten van onze opleiding op de drie locaties om met het geleidelijk overdagen van de 

sturing aan cursisten? 

Als gekeken wordt naar de kwantitatieve analyses van de docentenenquêtes door middel 

van de Oneway Anova en de Kruskal-Wallistoets, blijkt dat de docenten uit Beverwijk hoger 

scoren op het overdragen van de drie typen leerfuncties dan Haarlem en Hoofddorp. De 

twee toetsen laten voor de voorbereidende en verwerkende leerfuncties geen overtuigende 

verschillen in overdracht zien tussen de docenten van Haarlem en Hoofddorp. Op de 

overdracht van de regulerende leerfuncties scoren de docenten van Hoofddorp beduidend 

lager dan op de andere locaties. De gemeten verschillen uit beide toetsen zijn niet significant. 

Bijna alle scores zijn wel boven het rekenkundig gemiddelde (enige uitzondering is de 

overdracht van de regulerende leerfuncties in Hoofddorp), wat aangeeft dat de docenten 

zich wel met de overdracht bezighouden. In totaal bezien over de drie locaties, krijgen de 

verwerkende leerfuncties de meeste aandacht, gevolgd door de voorbereidende leerfuncties 

en de regulerende leerfuncties. De enquêtes doen geen uitspraak of deze overdracht ook 

geleidelijk plaatsvindt (eerst voordoen, vervolgens oefenen en tenslotte overlaten). 
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De kwalitatieve analyse geeft hierop wel een antwoord. Kijkend naar de axiale codering 

(tabel 4.9) blijkt dat wat betreft de geleidelijke overdracht van de leerfuncties voordoen het 

sterkst vertegenwoordigd is. Oefenen en overlaten komen minder aan de orde. Dit zegt dus 

wel iets over de geleidelijke overdracht van de leerfuncties. De docenten zijn vooral bezig 

met het voordoen van de drie leerfuncties, maar structureel oefenen met als doel de 

leerfuncties en daarmee de sturing van het leerproces verantwoord aan de cursisten over te 

dragen is veel minder aan de orde. Er zijn voor wat betreft de drie leerfuncties en de 

overdracht hiervan geen overtuigende verschillen tussen de drie locaties zichtbaar, wat het 

beeld van de docentenenquêtes bevestigt. 

De interviews geven wel een duidelijk beeld in hoeverre er sprake is van docentsturing of 

zelfsturing door de cursisten op de drie locaties. De verschillen komen tot uiting in tabel 4.9 

met daarin de axiale codering van de labels. Hieruit blijkt dat in Haarlem sprake is van de 

meeste docentsturing, terwijl dit in Beverwijk het minst tot uitdrukking komt. Ter illustratie 

enkele vergelijkbare uitspraken die dit ondersteunen: 

Docentsturing: 

Beverwijk: 

“Ja, zoals ik net al zei, heb ik een poging gedaan om een planning te laten maken, dat ging 

heel aardig, maar om je er vervolgens aan te houden, dat is een heel ander verhaal. Deadlines 

en prioriteiten, dat is helemaal moeilijk. Dat heb ik een tijdje met opdrachten gewerkt, zo van 

nou dit is de opdracht, de deadline is over vier weken, dan moet het klaar zijn en ga aan de 

gang.” 

Haarlem: 

“De leeractiviteiten en hoe bepaalde leeractiviteiten uitgevoerd worden laat ik voor hen de 

planning niet zo vrij, die bepaal ik mede zelf. Vaak ook door materiaalgebrek of 

ruimtegebrek moet ik voor ze plannen, zo van jij gaat nu dat doen en jij gaat nu dat doen, een 

soort roulatiesysteem, een carrousel. En deadlines ja die zijn bij mij eigenlijk altijd het 

moment van toetsing. Dan moeten ze bewijzen dat ze het doorlopen hebben.” 

Hoofddorp: 

“Ja dat geef ik ook wel aan, dat ik zeg let op, voordat je mag toetsen, moet je wel al je 

huiswerk ingeleverd hebben, dus maak daar een planning van, zorg dat je ermee bezig bent. 

Dan geef je zelf evengoed wel weer een deadline aan, maar mogen ze het zelf inplannen. Dus 

ze doen het dan zelf en ik controleer het dan wel.” 

Is hierbij een relatie zichtbaar met de studievoortgang en de zelfsturing van onze cursisten? 

Voor een degelijke beantwoording van het tweede gedeelte van deelvraag 3 zouden de 

cursisten- en docentenenquête gecombineerd moeten worden en er zou een complexe 

multilevel-analyse nodig zijn. Uit de combinatie van de kwantitatieve en kwalitatieve 

analyse kan echter de conclusie getrokken worden dat een sterke docentsturing aanzienlijk 

minder studievertraging oplevert, maar dat dit ten koste gaat van de zelfsturing van de 

cursist. Dit blijkt uit de volgende redenering: 
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1. Over de locaties heen bezien, scoren volgens de cursistenenquête cursisten hoger op 

de zelfsturende vaardigheden, naarmate ze meer studievertraging hebben. 

2. Over de locaties heen bezien hebben de cursisten volgens de docenteninterviews 

minder studievertraging naarmate de docentsturing sterker is. 

3. Conclusie uit 1 en 2: Over de locaties heen bezien scoren cursisten lager op de 

studievaardigheden, naarmate de docentsturing sterker is.  

Samenvattend is het antwoord op deelvraag 3: Op de drie locaties besteden alle docenten 

aandacht aan de overdracht van de leerfuncties, waarbij de voorbereidende en verwerkende 

leerfuncties het sterkst aan bod komen. In Beverwijk komt deze overdracht het sterkst tot 

uiting. Als het gaat om de geleidelijke overdracht van de leerfuncties is worden op alle 

locaties de leerfuncties meestal voorgedaan en in mindere mate geoefend en overgedragen 

aan de cursisten. In Haarlem is sprake van de meeste en in Beverwijk van de minste 

docentsturing. Meer docentsturing leidt tot minder studievertraging, maar dit gaat ten koste 

van de zelfsturing van de cursisten. 

5.1.4 Antwoord op de hoofdvraag 

Wat is de invloed van zelfsturing en docentsturing op de studievoortgang van cursisten van onze 

opleiding? 

De zelfsturing van de cursisten heeft een positieve invloed op de studievoortgang. 

Docentsturing heeft een sterke positieve invloed op de studievoortgang, maar dit heeft een 

negatieve invloed op de zelfsturing van de cursisten. 

5.2 Koppeling aan theoretisch kader en probleemstelling 

Dit onderzoek onderschrijft de probleemstelling dat veel cursisten van onze opleiding 

onnodige studievertraging oplopen. Het blijkt zelfs om meer dan de helft (55%) van de 

cursisten te gaan die enige vorm van studievertraging hebben.  

In de vraagstelling van deelvraag 2 wordt gesproken over de regulatieve vaardigheden: 

plannen, monitoren, controleren en reflecteren, die ontleend zijn aan het conceptuele model 

van Pintrich (zie tabel 2.1). In paragraaf 2.4.1 is bij de definitie van zelfsturing beschreven 

hoe deze regulatieve vaardigheden vertaald zijn naar de drie leerfuncties beschreven door 

Boekaerts en Simons (1995), te weten voorbereidingsfuncties, verwerkingsfuncties en 

regulatiefuncties. De vragen in de cursisten- en docentenenquête en het docenteninterview, 

die gaan over studievaardigheden, zijn opgesplitst in deze laatste drie categorieën. Uit de 

cursistenenquête blijkt dat de cursisten een betere studievoortgang laten zien, naarmate zij 

meer van deze studievaardigheden in huis hebben.  

Als het gaat om de geleidelijke overdracht door de docenten van deze leerfuncties, zoals 

beschreven door Boekaerts en Simons (1995), kan geconcludeerd worden dat dit binnen onze 

opleiding niet structureel gebeurt. Er is vooral sprake van voordoen en te weinig van 

oefenen en op een verantwoorde manier overlaten aan de curisten.  
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6 Aanbevelingen 

6.1 Aanbevelingen aan de school 

Het is van belang dat we het probleem van onnodige studievertraging aanpakken. Zoals in 

de probleemstelling beschreven, hebben alle betrokken partijen (cursisten, ouders, docenten, 

management en administratie) last van dit probleem. Bovendien staat in Focus op 

vakmanschap (Bijsterveldt-Vliegenthart, 2011) dat de bekostiging wordt aangepast vanaf 1 

januari 2013. Studenten tellen minder zwaar mee in de bekostiging naarmate ze langer staan 

ingeschreven voor een opleiding.  

Dit onderzoek wijst uit dat cursisten met een betere zelfsturing ook een betere 

studievoortgang hebben, maar tegelijkertijd laat dit onderzoek zien dat een goede zelfsturing 

geen garantie geeft voor een tijdige afronding van de studie. Er zijn kennelijk ook andere 

factoren die hierbij een rol spelen. Zo hebben cursisten bijvoorbeeld ook een uitdagend 

programma, heldere kaders en een goede structuur nodig voor een goede studievoortgang. 

Volledige docentsturing kan ook helpen, maar dit heeft als groot nadeel dat cursisten dan 

onvoldoende tot zelfsturing komen, waardoor ze de nodige zelfstandigheid missen als ze de 

arbeidsmarkt betreden of doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs.  

De aanbeveling aan de opleiding is dan ook om zowel in te zetten op een betere en 

geleidelijke overdracht van de voorbereidende, verwerkende en regulerende leerfuncties als 

ook op andere maatregelen die de studievoortgang kunnen bevorderen, zoals bijvoorbeeld 

duidelijke kaders, veel structuur en een uitdagend programma.  

6.2 Aanbevelingen voor een interventie 

In mijn interventieonderzoek wil ik proberen een meetbare verbetering in zowel de 

zelfsturende vaardigheden als de studievoortgang te bewerkstelligen door een combinatie 

van maatregelen, waaronder in ieder geval een betere integratie van een geleidelijke 

overdracht van de leerfuncties in onze opleiding en daarnaast verbeterde kaders en 

structuur. Mogelijk kan een uitdagender programma ook een rol spelen. Deze laatste 

maatregelen komen niet uit de lucht vallen. Tijdens de teamdag die we aan het eind van dit 

schooljaar hebben gehouden, kwamen kaders, structuur en uitdaging bovendrijven als 

belangrijkste teamdoelen voor komend schooljaar. 

Ik wil om te beginnen mijn interventie in Hoofddorp vorm geven door voor een bepaald 

project duidelijke kaders te beschrijven voor wat betreft de gehele doorlooptijd en de 

tussenliggende mijlpalen en daarbij tegelijkertijd de cursisten de juiste hulpmiddelen bieden 

om ze de verschillende leerfuncties te laten inzetten. Deze interventie staat gepland voor de 

tweede periode van het schooljaar 2012-2013. Als de interventie het beoogde effect heeft, wil 

ik deze verder uitbreiden en implementeren.  
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7 Discussie 

7.1 Zijn de verwachtingen van het onderzoek uitgekomen? 

De verwachtingen van het onderzoek zijn grotendeels uitgekomen. De hoofdvraag en de 

deelvragen zijn beantwoord. Zoals al aangegeven in het theoretisch kader blijkt uit 

onderzoek van Zimmerman (1986) dat goed presterende studenten beter gebruik maken van 

zelfsturende vaardigheden, dus het lag in de verwachting dat deze studenten ook een betere 

studievoortgang hebben. Toch is het verrassend om het in de onderzoeksresultaten terug te 

zien hoe consequent de cursisten van een locatie hoger scoren op de zelfsturende 

vaardigheden naarmate ze een betere studievoortgang hebben. Wat ook verrassend was en 

niet verwacht, waren de verschillen in zelfsturende vaardigheden tussen cursisten van de 

drie locaties, dus bijvoorbeeld dat cursisten uit Beverwijk met veel studievertraging beter 

scoren op regulatieve vaardigheden dan cursisten uit Haarlem en Beverwijk die aangeven op 

schema te zijn.  

7.2 Hoe is het onderzoek qua methodologie verlopen 

Het onderzoek is als een rode draad door het eerste studiejaar gelopen. Na het beschrijven 

van de probleemstelling en doelstelling in september 2011 heb ik eerst gewerkt aan het 

ontwerp van het onderzoek, waarvoor een uitgebreide literatuurstudie nodig was. Er bleek 

een overvloed aan literatuur beschikbaar over zelfsturing van studenten, met zowel voor als 

tegenstanders. De belangrijkste bevindingen heb ik beschreven in het theoretisch kader (zie 

hoofdstuk 2), uitmondend in het conceptueel model met het variabelenschema en de 

definitieve centrale vraagstelling met de deelvragen. Vanuit het variabelschema zijn de 

onderzoeksinstrumenten ontwikkeld. Dit hele voortraject is beschreven in het 

onderzoeksplan, dat in februari 2012 opgeleverd en goedgekeurd is en waarvan de 

belangrijkste elementen in dit rapport zijn opgenomen. De cursisten- en docentenenquête 

zijn in de VO-Spiegel uitgezet in maart en april 2012 en parallel hieraan zijn de 

docentenenquêtes gehouden. In mei en juli 2012 zijn alle resultaten geanalyseerd, waarbij 

voor de enquêtes SPSS 19 is gebruikt. In deze maanden is ook deze eindrapportage tot stand 

gekomen. 

7.3 Hoe is het onderzoek op school ontvangen? 

Het onderzoek is binnen onze opleiding positief ontvangen door het management en de 

docenten van de ICT Academie. Kort na de eerste tweedaagse heb ik de probleemstelling 

voorgelegd aan het team in Hoofddorp en iedereen was het erover eens dat dit een goed 

probleem was om aan te pakken. In eerste instantie was ik ook van plan om het onderzoek 

alleen onder de docenten en cursisten van locatie Hoofddorp te houden.  

Begin december 2011 heb ik samen met mijn collega’s van Unit Techniek, die ook deze 

masterstudie volgen, een presentatie voor het managementteam van Unit Techniek 

gehouden, waarin we onze ervaringen tot dan toe en onze onderzoeksonderwerpen 

presenteerden. De unitdirecteur was zeer geïnteresseerd in het probleem van de 

studievertraging en dan vooral hoe dit probleem zich voordeed op de drie locaties van de 

ICT Academie, waarop ik heb toegezegd om te proberen dit in het onderzoek mee te nemen. 
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Ik ben achteraf blij dat mij dit gevraagd is en dat het gelukt is, omdat hierdoor de 

onderzoeksresultaten veel waardevoller zijn geworden voor de opleiding als geheel. 

In februari heb ik aan het team in Hoofddorp mijn onderzoeksplan gepresenteerd, waarop ik 

veel positieve reacties en goede feedback kreeg. Ik was van plan om deze presentatie ook 

voor de teams in Beverwijk en Haarlem te houden, maar het lukte uiteindelijk niet om dit in 

de agenda’s te krijgen.  

Ik was achteraf gezien veel te optimistisch over de response van de cursisten- en 

docentenenquêtes. Ik was ervan uitgegaan dat als ik de enquêtes via de mail zou uitzetten, 

met indien nodig een herinneringsmail, dat ik dan wel voldoende response zou krijgen. Het 

bleek uiteindelijk nodig dat ik zelf de klassen in ging om de enquêtes af te nemen onder de 

cursisten om dit te bewerkstelligen. Het is niet zo dat men niet bereid was om medewerking 

te verlenen aan mijn onderzoek. Het is meer zo dat iedereen andere prioriteiten heeft en ook 

omdat men (ik ook) mailtjes met de zoveelste uitnodiging om deel te nemen aan een enquête 

gemakkelijk opzij schuift. 

Tijdens de jaaropening van het schooljaar 2012-2012 zijn we als masterstudenten in de 

gelegenheid geweest om onze onderzoeken te presenteren. In vijf ronden heb ik mijn 

onderzoek aan ongeveer 40 managers kunnen presenteren. Ik kreeg hierbij zeer positieve 

reacties. 

De definitieve versie van dit rapport zal via de Novaportal voor al het personeel 

gepubliceerd worden 

7.4 Wat heb ik geleerd van het onderzoek? 

Dit is mijn eerste onderzoek en daarom heb ik het meeste geleerd over onderzoeken zelf. 

Hoe je een onderzoek begint en hiervoor stap voor stap een onderzoeksplan samenstelt. 

Iedere stap is een nieuwe ontdekking. Het kostte de nodige moeite om het onderwerp voor 

het onderzoek goed af te bakenen en niet te groot te maken. Ik vond het verbazingwekkend 

te ontdekken, dat er voor een klein onderzoeksgebied toch boekenkasten vol aan rapporten 

en boeken te vinden zijn, vooral via Internet, maar ook in bibliotheken. Ook de uitvoering 

van het onderzoek, waarbij je de onderzoeksinstrumenten ontwerpt en uitzet om data te 

verzamelen, te analyseren en hierover te rapporteren, was een belangrijk leerproces.  

Tijdens het onderzoek ben je gedwongen om de verdieping te zoeken, laag na laag, zodat je 

tot de kern van het probleem komt. Dit heeft mij ook veel kennis en inzicht over mijn 

onderzoeksonderwerp gegeven, maar meer nog geeft dit voor een onderzoekende houding, 

waardoor ik de rest van mijn leven op een andere manier tegen problemen aan zal kijken. 

Niet gelijk naar de meest voor de hand liggende oplossing grijpen; eerst maar eens verder 

kijken naar mogelijke oplossingen en vooral zoeken naar oplossingen die anderen al eerder 

hebben bedacht. Dat is misschien wel het belangrijkste wat ik geleerd heb. 
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8 Kritische reflectie op de opbrengst van het onderzoek 

8.1 Voegen de conclusies iets toe aan het theoretisch kader 

Ik heb binnen dit onderzoek gezocht naar de samenhang tussen zelfsturing en 

studievertraging van cursisten. Tijdens de literatuurstudie heb ik uitgebreid gezocht of er al 

eerder onderzoek gedaan was op dit gebied. Er is heel veel geschreven over zelfsturing en 

regulatieve vaardigheden van studenten. Na veel speurwerk stuitte ik op een onderzoek van 

Zimmerman (1986), over het verband tussen zelfsturing van studenten en de prestaties die ze 

leveren. Over het onderwerp studievertraging zelf is in de literatuur al niet veel te vinden en  

over het verband tussen zelfsturing en studievertraging heb ik niets kunnen vinden. Dit is op 

zich niet zo vreemd, want de meeste opleidingen zitten zodanig in elkaar dat 

tempodifferentiatie niet mogelijk is, waardoor studievertraging geen grote rol speelt. 

Doordat wij bij de invoering van CGO de tempodifferentiatie hebben ingevoerd, hebben we 

ongewild ook het probleem van de studievertraging geintroduceerd.  

Wat het probleem van studievertraging aangaat en de relatie hiervan met de zelfsturing van 

de studenten is in dit onderzoek dus nieuw en daarmee voegt het iets toe aan het theoretisch 

kader. Daarnaast laat dit onderzoek zien dat zelfsturing niet de enige voorwaarde is voor een 

goede studievoortgang, maar dat docentsturing hierbij ook een sterke invloed uitoefent. 

Daarbij blijkt de docentsturing ten koste te gaan van de zelfsturing van de cursisten. 

8.2 Heeft het onderzoek generatief vermogen 

Ik hoop dat de uitkomsten van dit onderzoek andere docenten kunnen helpen bij het 

verbeteren van hun onderwijs en dat de analyse een basis vormt voor vervolgonderzoek op 

dit gebied. 

 

Ik wil graag iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit onderzoek.   
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10 Bijlagen 
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10.1 Bijlage 1 - Schematisch overzicht van de vragenlijst 

Tabel 10.1 Schematisch overzicht van de vragenlijst 

Kernbegrip Variabele Indicator Item Samen-
gesteld 

Negatief Meetniveau Bereik 

A. Controlevariabelen Algemeen Locatie 1   Nominaal 1-3 

Cursisten-enquête  Jaar van de opleiding 2   Ordinaal 1-3 

  Leeftijd 3   Ordinaal 1-8 

 Studie-
voortgang 

Start opleiding 4   Interval 1-10 

  Instroom opleiding 5   Interval 1-6 

  Blok opleiding 6   Interval 1-12 

  Studievoortgang 7   Ordinaal 1-5 

B. Zelfsturing cursist 
m.b.t. 
voorbereidingsfuncties 

Vooruitdenken, 
Planning en 
activatie 

Cursist denkt vooraf na wat hij van 
deze opdracht kan leren. 

8   Interval 1-5 

  Cursist denkt na hoe hij de opdracht 
gaat aanpakken. 

9   Interval 1-5 

  Cursist leest de studiehandleiding 10  Neg Interval 1-5 

  Cursist plant voldoende tijd in voor het 
bestuderen van theorie en uitvoeren 
van de opdracht. 

11   Interval 1-5 

  Cursist plant taken in, denkt hierbij na 
over de juiste volgorde. 

12   Interval 1-5 

  Cursist bepaalt zelf wanneer hij theorie 
bestudeert, op welk moment hij een 
toets doet of opdrachten inlevert. 

13  Neg Interval 1-5 

  Mate waarin cursist vooruit plant 14   Interval 1-5 

  Cursist stelt prioriteiten, stelt deadlines 
voor zichzelf 

15  Neg Interval 1-5 

  Cursist maakt taakverdeling voor de 16  Neg Interval 1-5 
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projectleden 

  Cursist denkt na over samenstelling 
van de projectgroep 

17   Interval 1-5 

  Cursist is op de hoogte welke spullen of 
apparatuur voor het project benodigd 
zijn. 

18  Neg Interval 1-5 

 Voorbereidend Voorbereidende leerfuncties – 
Samengestelde variabele 

8 t/m 18 S  Interval 11-55 

C. Zelfsturing cursist 
m.b.t. 
verwerkingsfuncties 

Monitoren Cursist controleert zelf of hij op schema 
loopt of laat dit over aan 
docent/ouders. 

19   Interval 1-5 

  Cursist bestudeert relevante theorie bij 
het maken van opdrachten. 

20  Neg Interval 1-5 

  Cursist werkt wel/niet door als docent 
niet aanwezig is. 

21   Interval 1-5 

  Cursist geeft zelf oorzaken aan voor 
goede dan wel slechte studievoortgang 

22  Neg Interval 1-5 

  Cursist is zich bewust als de 
samenwerking tijdens een opdracht of 
project niet goed loopt. 

23   Interval 1-5 

 Controleren Cursist kiest andere werkwijze of 
aanpak als de studievoortgang 
terugloopt. 

24  Neg Interval 1-5 

  Cursist gaat harder werken op 
school/thuis als de studievoortgang 
terugloopt. 

25   Interval 1-5 

  Cursist weet door te zetten bij grote 
tegenslag. 

26  Neg Interval 1-5 

  Cursist zoekt hulp bij klasgenoten, SLB-
docent of ouders bij teruglopen 
studievoortgang. 

27  Neg Interval 1-5 

  Cursist zoekt een andere projectgroep 28  Neg Interval 1-5 
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bij achterstand. 

 Verwerkend Verwerkende leerfuncties – 
Samengestelde variabele 

19 t/m 28 S  Interval 10-50 

D. Zelfsturing cursist 
m.b.t. regulatiefuncties 

Reactie en 
reflectie 

Cursist zorgt dat een toets nabesproken 
wordt met de docent. 

29  Neg Interval 1-5 

  Cursist bestudeert/herhaalt theorie bij 
voorbereiding toetsen. 

30   Interval 1-5 

  Cursist maakt samenvattingen. 31  Neg Interval 1-5 

  Cursist maakt zelf-toetsen 32  Neg Interval 1-5 

  Cursist overhoort zichzelf of laat zich 
door anderen overhoren. 

33   Interval 1-5 

  Cursist begint op tijd met het 
voorbereiden van toetsen. 

34   Interval 1-5 

  Bij een onvoldoende toets denkt cursist 
na over wat hij volgende keer anders 
wil doen. 

35   Interval 1-5 

  Cursist kijkt eigen werk na. 36  Neg Interval 1-5 

  Cursist bespreekt met medecursisten 
hoe een project verlopen is. 

37  Neg Interval 1-5 

  Cursist denkt na wat hij volgende keer 
anders gaat doen als project 
nabesproken is. 

38  Neg Interval 1-5 

 Regulerend Regulatiefuncties – Samengestelde 
variabele 

29 t/m 38 S   10-50 

        

        

        

        

        

        

Kernbegrip Variabele Indicator Item S Negatief Meetniveau Bereik 



5 oktober 2012 ONDERZOEKSRAPPORT 

 

ROC Nova College – ICT Academie – Tom Hogendoorn 
62 

F. Controlevariabelen Algemeen Locatie 1   Nominaal 1-3 

Docenten-enquête  Welke klas(sen) geeft docent les 2   Nominaal 1-3 

  Welk(e) niveau(s) geeft docent les 3   Nominaal 1-3 

  Hoeveel jaar werkzaam als docent 4   Interval 1-6 

  Hoeveel uur per week les 5   Ratio 1-6 

G. Docentsturing 
m.b.t. 
voorbereidingsfuncties 

Vooruitdenken, 
Planning en 
activatie 

Docent laat cursisten zelf leerdoelen 
bepalen. 

6  Neg Interval 1-5 

  Docent laat cursisten zelf voorkennis 
activeren. 

7  Neg Interval 1-5 

  Docent laat cursisten een opdracht zelf 
aanpakken. 

8   Interval 1-5 

  Docent laat cursisten zelf nadenken 
over uit te voeren opdracht of project.. 

9   Interval 1-5 

  Docent zorgt dat cursisten voldoende 
tijd inplannen voor het bestuderen van 
de theorie en het uitvoeren van de taak. 

10  Neg Interval 1-5 

  Docent laat cursisten nadenken of de 
leerinhoud later bruikbaar is voor stage 
of werk. 

11  Neg Interval 1-5 

  Docent laat cursisten zelf de inhoud 
van taken/opdrachten/leerstof 
waaraan zij werken bepalen. 

12  Neg Interval 1-5 

  Docent laat cursisten hun 
leeractiviteiten zelf inplannen. 

13  Neg Interval 1-5 

  Docent laat cursisten zelf bepalen 
wanneer zij leeractiviteiten uitvoeren, 
opdrachten inleveren en toetsen. 

14  Neg Interval 1-5 

  Docent laat cursisten vooruit plannen 
en deadlines stellen. 

15  Neg Interval 1-5 

  Docent laat cursisten taakverdelingen 16  Neg Interval 1-5 
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maken tussen de projectleden. 

  Docent laat cursisten projectgroepen 
samenstellen. 

17   Interval 1-5 

 Voorbereidend Voorbereidende leerfuncties – 
samengestelde variabele 

6 t/m 17 S  Interval 12-60 

H. Docentsturing 
m.b.t. 
verwerkingsfuncties 

Monitoren Docent laat cursisten zelf met een 
planning controleren of ze op schema 
zijn. 

18  Neg Interval 1-5 

  Docent geeft cursisten zelf de 
verantwoordelijkheid voor het 
begrijpen van de leerstof en het behalen 
van goede leerresultaten. 

19   Interval 1-5 

  Docent laat cursisten zelf hun 
leeractiviteiten controleren en bijsturen 
tijdens de uitvoering. 

20   Interval 1-5 

  Docent laat cursisten zelf inzien wat de 
oorzaken van slechte leerresultaten en 
achterstand zijn. 

21   Interval 1-5 

  Docent laat cursisten zelf de op tijd 
hulp zoeken bij de juiste mensen. 

22  Neg Interval 1-5 

 Controleren Docent laat cursist zelf andere strategie 
of manier van leren kiezen bij 
studievertraging. 

23  Neg Interval 1-5 

  Docent laat cursisten harder werken bij 
achterstand. 

24  Neg Interval 1-5 

  Docent helpt cursisten doorzetten als 
het niet meer lukt. 

25   Interval 1-5 

  Docent laat cursisten communiceren 
over achterstand met docenten, ouders 
en klasgenoten. 

26   Interval 1-5 

  Docent laat cursisten zelf bronnen, 
materialen en hulpmiddelen zoeken die 

27   Interval 1-5 
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zij bij het leren kunnen gebruiken. 

  Docent laat cursisten zelf andere 
projectgroep kiezen bij achterstand. 

28   Interval 1-5 

 Verwerkend Verwerkende leerfuncties – 
samengestelde variabele 

18 t/m 28 S  Interval 11-55 

I. Docentsturing m.b.t. 
regulatiefuncties 

Reactie en 
reflectie 

Docent laat cursisten vooraf voor 
zichzelf de eisen formuleren waaraan 
de leerresultaten moeten voldoen. 

29  Neg Interval 1-5 

  Docent laat cursisten zelf-toetsen 
maken. 

30  Neg Interval 1-5 

  Docent laat cursist samenvattingen 
maken. 

31  Neg Interval 1-5 

  Docent zorgt dat cursisten op tijd 
beginnen met het voorbereiden van 
toetsen. 

32  Neg Interval 1-5 

  Docent laat cursisten zelf nagaan of de 
leeractiviteiten succesvol verlopen zijn. 

33   Interval 1-5 

  Docent laat cursist zich op 
verschillende manieren op een toets 
voorbereiden. 

34   Interval 1-5 

  Docent laat cursist zelf het eindoordeel 
over hun leerresultaat bepalen. 

35   Interval 1-5 

  Docent laat cursist bij een slecht 
resultaat nadenken wat hij volgende 
keer beter kan doen. 

36   Interval 1-5 

  Docent laat cursisten projecten en 
opdrachten nabespreken 

37  Neg Interval 1-5 

 Regulerend Regulerende leerfuncties – 
samengestelde variabele 

29 t/m 37 S  Interval 9-45 
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10.2 Bijlage 2 - Cursisten-enquête 
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10.3 Bijlage 3 - Docenten-enquête 
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10.4 Bijlage 4 - Docenten-Interview 

Introductie 

Fijn dat je wilt meewerken aan dit interview 

Hoewel ik vraag naar een aantal persoonlijke gegevens, worden uiteindelijk alle 

onderzoeksresultaten geanonimiseerd. 

Voor mijn onderzoek houd ik een enquête onder de docenten en de 600 niveau 4 cursisten 

van de ICT Academie op de drie locaties. De enquête levert kwantitatieve 

onderzoeksgegevens. Daarnaast zal ik een of meer collega’s per locatie interviewen. Deze 

interviews leveren kwalitatieve gegevens. Bij een enquête gaat het om cijfermatige data 

terwijl tijdens de interviews gelegenheid is om op het onderwerp in te zoomen en ook 

zijwegen in te slaan. Het interview beperkt zich tot niveau 4. 

Mijn onderzoek gaat over het verband tussen docentsturing, zelfsturing van de cursist en 

studievertraging. Uit onderzoek is gebleken dat cursisten met betere zelfsturing tot betere 

prestaties komen. Het is dus zinvol om te achterhalen in hoeverre we last hebben van 

studievertraging en we als docenten van de ICT Academie bezig zijn met het aanleren en 

overdragen van deze zelfsturende vaardigheden. Je kunt bij het overdragen grofweg drie 

stadia onderscheiden:  

- Je bent bezig met het voordoen en activeren van deze vaardigheden 

- Je bent bezig met het stimuleren en aanleren van deze vaardigheden 

- Je laat de vaardigheden aan de cursisten over en controleert of dit goed gaat. 

Daarnaast zijn er ook drie typen leerfuncties te onderscheiden die te maken hebben met 

sturing: 

- Voorbereidende leerfuncties 

- Verwerkende leerfuncties 

- Regulerende leerfuncties 

In het ideale geval is er gedurende de opleiding een geleidelijke overdracht van de 

leerfuncties in deze volgorde. De leerfuncties kunnen in vier categorieën onderscheiden 

worden, namelijk: 

- Cognitie 

- Motivatie 

- Gedrag 

- Context 

De typen drie typen leerfuncties in combinatie met de vier categorieën leveren 12 topics op, 

die in dit interview aan de orde komen. Per topic wil ik ongeveer 5 minuten besteden, zodat 

het totale interview niet te lang gaat duren.  
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Mogelijke vragen om door te vragen: 

- Hoe vaak vindt overdracht plaats? (nooit, af en toe, regelmatig, vaak, altijd) 

- Welk stadium van de overdracht vindt plaats (voordoen/activeren, 

oefenen/stimuleren, overlaten/controleren)? 

- Waaruit blijkt dat de overdracht plaatsvindt? 

- Kun je hiervan voorbeelden geven? 

Algemeen 

- Datum: 

- Tijd: 

- Locatie: 

 Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 

Naam     

Aant. jaren in 
onderwijs? 

    

Welk niveau les?     

Welk leerjaar les?     

Aant. uur per week 
les? 

    

 

Vragen ten aanzien van studievoortgang 

In hoeverre speelt bij jullie het probleem van studievertraging? (percentage, hoe lang 

maximaal) 

Wanneer is studievertraging wel of niet acceptabel? 

Hoe gaan jullie om met cursisten die versneld door de opleiding willen? 

Hoe gaan jullie om met cursisten die moeite hebben met het programma en er langer over 

doen? 

Vragen ten aanzien van voorbereidingsfuncties 

1. Wat doen jullie met de overdracht van voorbereidingsfuncties die te maken hebben 

met cognitie? Denk hierbij aan: 

- het stellen van leerdoelen 

- het activeren van voorkennis 

- aanpak van opdracht 

 

2. Wat doen jullie met de overdracht van voorbereidingsfuncties die te maken hebben 

met motivatie? Denk hierbij aan: 

- Het oriënteren op het doel 

- Inschatten van de moeilijkheidsgraad 

- Inplannen van voldoende tijd 

- Inschatting van de waarde van de taak 
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- Activeren van de interesse, bepalen van de inhoud van opdrachten. 

 

3. Wat doen jullie met de overdracht van voorbereidingsfuncties die te maken hebben 

met gedrag? Denk hierbij aan: 

- Inplannen van leeractiviteiten 

- Wanneer leeractiviteiten uitgevoerd worden 

- Stellen van deadlines en prioriteiten 

 

4. Wat doen jullie met de overdracht van voorbereidingsfuncties die te maken hebben 

met de context? Denk hierbij aan: 

- Maken van taakverdelingen 

- Samenstellen van projectgroepen 

- Indeling van de klas 

Vragen ten aanzien van verwerkingsfuncties 

5. Wat doen jullie met de overdracht van verwerkingsfuncties die te maken hebben met 

cognitie? Denk hierbij aan: 

- Controleren of werk volgens schema verloopt 

- Andere strategiekeuze bij studievertraging 

 

6. Wat doen jullie met de overdracht van verwerkingsfuncties die te maken hebben met 

motivatie? Denk hierbij aan: 

- Gebruik van een planning om op schema te blijven 

- Verantwoordelijkheid over studieresultaten 

- Keuze voor andere aanpak bij studievertraging 

 

7. Wat doen jullie met de overdracht van verwerkingsfuncties die te maken hebben met 

gedrag? Denk hierbij aan: 

- Controle en bijsturing van leeractiviteiten tijdens de uitvoering 

- Inzicht in oorzaken van slechte studieresultaten of studievertraging 

- Vergroten van inspanningen bij studievertraging 

- Doorzetten bij tegenslag 

- Hulp zoeken bij problemen 

 

8. Wat doen jullie met de overdracht van verwerkingsfuncties die te maken hebben met 

de context? Denk hierbij aan: 

- Communicatie met medecursisten, docenten en ouders bij problemen 

- Zoeken van bronnen, hulpmiddelen of materialen 

- Kiezen van andere projectgroep bij achterstand  
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Vragen ten aanzien van regulatiefuncties 

9. Wat doen jullie met de overdracht van regulatiefuncties die te maken hebben met 

cognitie? Denk hierbij aan: 

- Formuleren van eisen waaraan de leerresultaten moeten voldoen 

- Het maken van samenvattingen en zelf-toetsen 

 

10. Wat doen jullie met de overdracht van regulatiefuncties die te maken hebben met 

motivatie? Denk hierbij aan: 

- Tijdig beginnen met voorbereiding toetsen 

 

11. Wat doen jullie met de overdracht van regulatiefuncties die te maken hebben met 

gedrag? Denk daarbij aan: 

- Nagaan of leeractiviteiten succesvol verlopen zijn 

- Op verschillende manieren voorbereiden op toetsen 

 

12. Wat doen jullie met de overdracht van regulatiefuncties die te maken hebben met de 

context? Denk hierbij aan: 

- Nabespreken van toetsen en projecten 

- Bepalen van het eindoordeel over het leerresultaat 

- Bedenken wat volgende keer beter kan bij het behalen van een slecht resultaat 

Afsluiting 

De komende maanden zal ik besteden aan het verwerken van de onderzoeksgegevens en het 

schrijven van de eindrapportage. Als alles klaar en goedgekeurd is, zal ik de rapportage 

publiceren en voor iedereen beschikbaar stellen.  

Hartelijk dank voor je medewerking 
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10.5 Bijlage 5 - Homogeniteitsberekening over de samengestelde variabelen 

Tabel 10.2 Homogeniteitsberekening Cursistenenquête Voorbereidend 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 230 93,5 

Excluded
a
 16 6,5 

Total 246 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach’s 

Alpha 

N of Items 

,755 11 

 

  Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Als je een opdracht gaat doen, denk je dan na hoe je deze 

opdracht gaat aanpakken? 

32,39 33,985 ,570 ,715 

Als je een opdracht gaat doen, denk je dan vooraf na wat je al 

weet van het onderwerp? 

32,47 34,311 ,513 ,722 

Lees je voorafgaand aan een opdracht of project de 

opdrachtbeschrijving of studiehandleiding? 

32,37 35,727 ,425 ,734 

Plan je voor een opdracht of project voldoende tijd in voor het 

bestuderen van de theorie? 

33,04 35,343 ,484 ,727 

Plan je de taken in de juiste volgorde in? 32,67 35,604 ,482 ,728 

Bepaal je zelf wanneer je opdrachten inlevert? 32,51 40,033 ,045 ,788 

Lukt het je om je schoolwerk ver vooruit te plannen? 33,43 36,053 ,425 ,734 

Lukt het je deadlines voor jezelf te stellen? 32,82 35,938 ,374 ,741 

Als je bij een project moet samenwerken, maak je dan een 

taakverdeling voor de projectgroep? 

32,27 35,842 ,401 ,737 

Denk je bij een nieuw project zelf na over de samenstelling 

van de projectgroep? 

32,80 34,763 ,443 ,731 

Weet je bij een project welke spullen of apparatuur je nodig 

hebt? 

32,15 37,410 ,364 ,742 
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Tabel 10.3 Homogeniteitsberekening cursistenenquête verwerkend  

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 222 90,2 

Excluded
a
 24 9,8 

Total 246 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

,718 10 

 

Item-Total Statistics 

  Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

Houd je zelf bij of je op schema loopt volgens de planning? 28,82 26,483 ,494 ,676 

Bestudeer je als je een opdracht of project uitvoert de theorie die 
hierbij hoort? 

28,61 28,538 ,394 ,695 

Werk je door als de docent een tijdje niet aanwezig is? 28,77 27,553 ,346 ,702 

Weet je hoe het komt als je studievoortgang achteruit gaat? 28,30 29,468 ,226 ,720 

Weet je hoe het komt als de samenwerking tijdens een project niet 
goed gaat? 

28,44 29,568 ,275 ,711 

Kies je een andere aanpak als je studievoortgang achteruit gaat? 28,86 26,637 ,496 ,677 

Als je studievoortgang achteruit gaat, ga je dan harder werken op 
school of thuis? 

28,69 25,962 ,500 ,674 

Lukt het je om door te zetten als het niet mee zit? 28,73 27,775 ,376 ,696 

Zoek je hulp bij medecursisten, bij docenten of bij je ouders als je 
studievoortgang achteruit gaat? 

28,73 26,404 ,471 ,680 

Zoek je een andere projectgroep als er problemen ontstaan tijdens het 
project? 

29,73 29,653 ,202 ,724 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

31,96 33,284 5,769 10 
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Tabel 10.4 Homogeniteitsberekening cursistenenquête regulerend 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 222 90,2 

Excluded
a
 24 9,8 

Total 246 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

,747 10 

 

Item-Total Statistics 

  Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

Vraag je een docent om een toets na afloop met je door te nemen? 27,72 33,453 ,341 ,736 

Bestudeer en herhaal je de theorie bij de voorbereiding van een toets? 26,86 32,169 ,463 ,718 

Maak je samenvattingen bij de voorbereiding van een toets? 27,71 32,224 ,406 ,727 

Oefen je extra met oefentoetsen bij de voorbereiding van een toets? 27,41 32,615 ,410 ,726 

Overhoor je jezelf, of laat je je overhoren na de voorbereiding van een 
toets? 

27,67 34,314 ,283 ,744 

Begin je op tijd met de voorbereiding van een toets? 27,18 32,782 ,461 ,720 

Denk je na afloop van een project na wat goed en wat slecht ging? 26,62 31,179 ,557 ,704 

Bespreek je na afloop met andere cursisten hoe het project gegaan is? 26,71 32,532 ,460 ,719 

Kijk je je eigen werk na voordat je een werkstuk of opdracht inlevert? 26,26 33,821 ,315 ,740 

Denk je erover na wat je anders zou kunnen doen als je een toets 
slecht gemaakt hebt. 

26,68 33,051 ,402 ,727 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

30,09 39,404 6,277 10 
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Tabel 10.5 Homogeniteitsberekening docentenenquête voorbereidend 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 19 44,2 

Excluded
a
 24 55,8 

Total 43 100,0 

 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

,867 12 

 

Item-Total Statistics 

  Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Ik zorg ervoor dat cursisten zelf hun leerdoelen stellen. 36,21 53,731 ,635 ,850 

Ik zorg ervoor dat cursisten zelf hun voorkennis activeren. 35,89 56,655 ,541 ,857 

Ik laat cursisten zelf de opdrachten of projecten aanpakken. 35,37 56,246 ,659 ,850 

Ik laat cursisten zelf vooraf nadenken over de opdracht of het project 
dat ze moeten uitvoeren. 

35,47 54,263 ,747 ,844 

Ik laat cursisten zelf hun tijd inplannen voor het uitvoeren van 
opdrachten. 

35,58 52,480 ,744 ,842 

Ik laat cursisten nadenken of de leerinhoud later bruikbaar is voor 
stage of werk. 

35,53 62,263 ,198 ,877 

Ik laat cursisten zelf de inhoud bepalen van projecten. 36,42 53,813 ,739 ,844 

Ik laat cursisten zelf hun leeractiviteiten inplannen. 35,74 54,649 ,783 ,843 

Ik laat cursisten zelf bepalen wanneer zij opdrachten inleveren. 36,16 60,140 ,282 ,874 

Ik laat cursisten zelf deadlines stellen. 36,11 51,433 ,740 ,842 

Ik laat cursisten zelf een taakverdeling maken bij aanvang van een 
project. 

35,58 58,480 ,568 ,856 

Ik laat cursisten zelf de projectgroepen samenstellen. 35,53 64,485 ,059 ,885 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

39,05 66,497 8,155 12 
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Tabel 10.6 Homogeniteitsberekening docentenenquête verwerkend 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 19 44,2 

Excluded
a
 24 55,8 

Total 43 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

,875 11 

 

Item-Total Statistics 

  Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Ik laat cursisten zelf aan de hand van een planning controleren of ze 
op schema zijn. 

33,05 32,608 ,770 ,850 

Ik zorg ervoor dat cursisten zelf hun verantwoordelijkheid nemen 
voor het behalen van goede leerresultaten. 

32,58 35,924 ,644 ,860 

Ik zorg ervoor dat cursisten zelf hun leeractiviteiten controleren. 33,05 36,942 ,595 ,864 

Ik zorg ervoor dat cursisten zelf leren inzien wat de oorzaken zijn van 
slechte leerresultaten. 

32,74 39,205 ,437 ,873 

Ik zorg ervoor dat cursisten zelf op tijd hulp zoeken bij de juiste 
personen. 

32,89 34,322 ,726 ,854 

Ik laat de cursisten zelf een andere strategie kiezen als de 
studievoortgang terugloopt. 

33,47 36,819 ,711 ,858 

Ik zorg ervoor dat cursisten zelf hun inspanningen vergroten als de 
studievoortgang terugloopt. 

33,11 35,433 ,656 ,859 

Ik zorg ervoor dat cursisten zelf leren doorzetten als ze tegenslag 
ondervinden. 

32,53 35,708 ,680 ,858 

Ik zorg ervoor dat cursisten zelf met docenten en ouders 
communiceren als de studievoortgang terugloopt. 

33,21 37,731 ,565 ,866 

Ik laat cursisten zelf materialen en hulpmiddelen zoeken. 32,89 40,877 ,356 ,877 

Ik laat cursisten zelf een andere projectgroep kiezen als het project 
niet goed loopt. 

33,63 39,468 ,280 ,887 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

36,32 44,006 6,634 11 
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Tabel 10.7 Homogeniteitsberekening docentenenquête regulerend 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 19 44,2 

Excluded
a
 24 55,8 

Total 43 100,0 

 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

,869 9 

 

Item-Total Statistics 

  Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Ik laat cursisten zelf vooraf eisen formuleren waar de 
leerresultaten aan moeten voldoen. 

24,11 30,655 ,735 ,842 

Ik zorg ervoor dat cursisten zelf aan de slag gaan met oefen-
toetsen ter voorbereiding van een toets. 

23,42 35,480 ,386 ,874 

Ik zorg ervoor dat cursisten zelf samenvattingen maken. 24,00 32,667 ,522 ,865 

Ik zorg dat cursisten op tijd beginnen met de voorbereiding van 
toetsen. 

23,11 33,766 ,617 ,855 

Ik laat cursisten zelf nagaan of hun leeractiviteiten succesvol 
verlopen zijn. 

23,42 33,368 ,683 ,850 

Ik zorg dat cursisten zich op verschillende manieren voorbereiden 
op toetsen. 

23,63 31,912 ,678 ,848 

Ik laat cursisten zelf het eindoordeel over hun leerresultaat 
bepalen. 

23,84 31,807 ,727 ,844 

Ik zorg ervoor dat cursisten zelf nadenken wat ze volgende keer 
anders kunnen doen als ze een slecht leerresultaat behalen. 

23,16 36,363 ,398 ,871 

Ik laat cursisten zelf projecten en opdrachten nabespreken. 23,53 30,596 ,713 ,844 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

26,53 41,041 6,406 9 
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10.6 Bijlage 6 – Tabellen studievoortgang 

 

Tabel 10.8 Frequentieberekening studievoortgang alle cursisten 

Studievoortgang, drie categorieen 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Ik loop voor of op schema 107 43,5 45,0 45,0 

Ik heb enigszins studievertraging 80 32,5 33,6 78,6 

Ik heb veel tot zeer veel 
studievertraging 

51 20,7 21,4 100,0 

Total 238 96,7 100,0   
Missing System 8 3,3     
Total 246 100,0     

 

Tabel 10.9 Kruistabel studievoortgang cursisten per locatie 

 

 

Studievoortgang, drie categorieen * Op welke locatie volg je de opleiding? Crosstabulation 

  Op welke locatie volg je de opleiding? Total 

Beverwijk Haarlem Hoofddorp 

Studievoortgang, 
drie categorieen 

Ik loop voor of op 
schema 

Count 12 66 29 107 

Expected Count 25,6 40,5 40,9 107,0 

% within Studievoortgang, drie 
categorieen 

11,2% 61,7% 27,1% 100,0% 

% within Op welke locatie volg je 
de opleiding? 

21,1% 73,3% 31,9% 45,0% 

% of Total 5,0% 27,7% 12,2% 45,0% 

Ik heb enigszins 
studievertraging 

Count 23 19 38 80 

Expected Count 19,2 30,3 30,6 80,0 

% within Studievoortgang, drie 
categorieen 

28,8% 23,8% 47,5% 100,0% 

% within Op welke locatie volg je 
de opleiding? 

40,4% 21,1% 41,8% 33,6% 

% of Total 9,7% 8,0% 16,0% 33,6% 

Ik heb veel tot 
zeer veel 
studievertraging 

Count 22 5 24 51 

Expected Count 12,2 19,3 19,5 51,0 

% within Studievoortgang, drie 
categorieen 

43,1% 9,8% 47,1% 100,0% 

% within Op welke locatie volg je 
de opleiding? 

38,6% 5,6% 26,4% 21,4% 

% of Total 9,2% 2,1% 10,1% 21,4% 

Total Count 57 90 91 238 

Expected Count 57,0 90,0 91,0 238,0 

% within Studievoortgang, drie 
categorieen 

23,9% 37,8% 38,2% 100,0% 

% within Op welke locatie volg je 
de opleiding? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 23,9% 37,8% 38,2% 100,0% 
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Tabel 10.10 Chi-kwadraat-test behorende bij Kruistabel 10.9 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 53,043
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 55,995 4 ,000 

Linear-by-Linear 
Association 

,560 1 ,454 

N of Valid Cases 238     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,21. 
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10.7 Bijlage 7 – Cursistenenquête, frequentietabellen belangrijkste 

variabelen 

 

Tabel 10.11 Frequentietabel Cursistenenquête ‘Locatie’ 

Op welke locatie volg je de opleiding? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Beverwijk 58 23,6 23,6 23,6 

Haarlem 93 37,8 37,8 61,4 

Hoofddorp 95 38,6 38,6 100,0 

Total 246 100,0 100,0   

 

Tabel 10.12 Frequentietabel Cursistenenquête ‘Studievoortgang’ 

Geen, weinig of veel studievertraging, drie categorieen 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ik loop voor of op 
schema 

107 43,5 45,0 45,0 

Ik heb enigszins 
studievertraging 

80 32,5 33,6 78,6 

Ik heb veel tot zeer 
veel studievertraging 

51 20,7 21,4 100,0 

Total 238 96,7 100,0   
Missing System 8 3,3     
Total 246 100,0     
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Tabel 10.13 Frequentietabel Cursistenenquête ‘Voorbereidend’ 

Voorbereidende leerfuncties 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 1,00 2 ,8 ,9 ,9 

2,09 2 ,8 ,9 1,7 

2,18 2 ,8 ,9 2,6 

2,27 3 1,2 1,3 3,9 

2,36 6 2,4 2,6 6,5 

2,45 5 2,0 2,2 8,7 

2,55 6 2,4 2,6 11,3 

2,64 10 4,1 4,3 15,7 

2,73 7 2,8 3,0 18,7 

2,82 16 6,5 7,0 25,7 

2,91 8 3,3 3,5 29,1 

3,00 15 6,1 6,5 35,7 

3,09 16 6,5 7,0 42,6 

3,18 15 6,1 6,5 49,1 

3,27 13 5,3 5,7 54,8 

3,36 13 5,3 5,7 60,4 

3,45 13 5,3 5,7 66,1 

3,55 13 5,3 5,7 71,7 

3,64 9 3,7 3,9 75,7 

3,73 10 4,1 4,3 80,0 

3,82 6 2,4 2,6 82,6 

3,91 9 3,7 3,9 86,5 

4,00 11 4,5 4,8 91,3 

4,09 7 2,8 3,0 94,3 

4,18 2 ,8 ,9 95,2 

4,27 4 1,6 1,7 97,0 

4,36 1 ,4 ,4 97,4 

4,45 1 ,4 ,4 97,8 

4,55 3 1,2 1,3 99,1 

4,64 1 ,4 ,4 99,6 

4,82 1 ,4 ,4 100,0 

Total 230 93,5 100,0  
Missing System 16 6,5   
Total 246 100,0   
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Figuur 10.14  Frequentietabel Cursistenenquête ‘Verwerkend’ 

Verwerkende leerfuncties 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 1,00 2 ,8 ,9 ,9 

1,60 1 ,4 ,5 1,4 

1,70 2 ,8 ,9 2,3 

1,80 1 ,4 ,5 2,7 

2,00 1 ,4 ,5 3,2 

2,10 1 ,4 ,5 3,6 

2,20 1 ,4 ,5 4,1 

2,30 2 ,8 ,9 5,0 

2,40 4 1,6 1,8 6,8 

2,50 6 2,4 2,7 9,5 

2,60 5 2,0 2,3 11,7 

2,70 15 6,1 6,8 18,5 

2,80 11 4,5 5,0 23,4 

2,90 19 7,7 8,6 32,0 

3,00 18 7,3 8,1 40,1 

3,10 13 5,3 5,9 45,9 

3,20 19 7,7 8,6 54,5 

3,30 16 6,5 7,2 61,7 

3,40 21 8,5 9,5 71,2 

3,50 8 3,3 3,6 74,8 

3,60 14 5,7 6,3 81,1 

3,70 10 4,1 4,5 85,6 

3,80 6 2,4 2,7 88,3 

3,90 3 1,2 1,4 89,6 

4,00 8 3,3 3,6 93,2 

4,10 3 1,2 1,4 94,6 

4,20 2 ,8 ,9 95,5 

4,30 5 2,0 2,3 97,7 

4,40 3 1,2 1,4 99,1 

4,60 1 ,4 ,5 99,5 

4,70 1 ,4 ,5 100,0 

Total 222 90,2 100,0  
Missing System 24 9,8   
Total 246 100,0   
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Tabel 10.15 Frequentietabel Cursistenenquête ‘Regulerend’ 

Regulerende leerfuncties 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 1,00 2 ,8 ,9 ,9 

1,30 1 ,4 ,5 1,4 

1,80 3 1,2 1,4 2,7 

1,90 4 1,6 1,8 4,5 

2,00 7 2,8 3,2 7,7 

2,10 5 2,0 2,3 9,9 

2,20 7 2,8 3,2 13,1 

2,30 5 2,0 2,3 15,3 

2,40 3 1,2 1,4 16,7 

2,50 6 2,4 2,7 19,4 

2,60 14 5,7 6,3 25,7 

2,70 13 5,3 5,9 31,5 

2,80 16 6,5 7,2 38,7 

2,90 13 5,3 5,9 44,6 

3,00 19 7,7 8,6 53,2 

3,10 15 6,1 6,8 59,9 

3,20 15 6,1 6,8 66,7 

3,30 12 4,9 5,4 72,1 

3,40 9 3,7 4,1 76,1 

3,50 7 2,8 3,2 79,3 

3,60 10 4,1 4,5 83,8 

3,70 6 2,4 2,7 86,5 

3,80 12 4,9 5,4 91,9 

3,90 4 1,6 1,8 93,7 

4,00 5 2,0 2,3 95,9 

4,10 1 ,4 ,5 96,4 

4,20 4 1,6 1,8 98,2 

4,30 1 ,4 ,5 98,6 

4,40 2 ,8 ,9 99,5 

4,50 1 ,4 ,5 100,0 

Total 222 90,2 100,0  
Missing System 24 9,8   
Total 246 100,0   
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10.8 Bijlage 8 – Meervoudige variantieanalyse cursistenenquête 

 

Tabel 10.16 Manova Studievaardigheden – Studievoortgang – Locatie, Descriptive Statistics 

Descriptive Statistics 

  Studievoortgang, drie 
categorieen 

Op welke locatie volg je de 
opleiding? 

Mean Std. Deviation N 

Voorbereidende 
leerfuncties 

Ik loop voor of op schema Beverwijk 3,6894 ,63276 12 

Haarlem 3,3366 ,52077 64 

Hoofddorp 3,4161 ,71682 26 

Total 3,3984 ,59373 102 

Ik heb enigszins 
studievertraging 

Beverwijk 3,3760 ,67057 22 

Haarlem 2,9394 ,42297 18 

Hoofddorp 3,2208 ,51487 35 

Total 3,1988 ,56253 75 

Ik heb veel tot zeer veel 
studievertraging 

Beverwijk 3,3273 ,48680 20 

Haarlem 2,3091 ,91045 5 

Hoofddorp 3,0818 ,48276 20 

Total 3,1051 ,61075 45 

Total Beverwijk 3,4276 ,60551 54 

Haarlem 3,1954 ,58892 87 

Hoofddorp 3,2492 ,58736 81 

Total 3,2715 ,59682 222 

Verwerkende 
leerfuncties 

Ik loop voor of op schema Beverwijk 3,6167 ,53908 12 

Haarlem 3,2563 ,51204 64 

Hoofddorp 3,3731 ,70968 26 

Total 3,3284 ,57753 102 

Ik heb enigszins 
studievertraging 

Beverwijk 3,2318 ,51767 22 

Haarlem 2,9111 ,29682 18 

Hoofddorp 3,1771 ,49294 35 

Total 3,1293 ,47299 75 

Ik heb veel tot zeer veel 
studievertraging 

Beverwijk 3,1000 ,61473 20 

Haarlem 2,3600 ,99900 5 

Hoofddorp 3,0800 ,56531 20 

Total 3,0089 ,66770 45 

Total Beverwijk 3,2685 ,58369 54 

Haarlem 3,1333 ,55879 87 

Hoofddorp 3,2160 ,59149 81 

Total 3,1964 ,57692 222 

Regulerende 
leerfuncties 

Ik loop voor of op schema Beverwijk 3,5250 ,49932 12 

Haarlem 2,9281 ,61243 64 

Hoofddorp 3,1115 ,73175 26 

Total 3,0451 ,65637 102 

Ik heb enigszins 
studievertraging 

Beverwijk 3,0500 ,71498 22 

Haarlem 2,8444 ,54796 18 

Hoofddorp 3,0257 ,55378 35 

Total 2,9893 ,60148 75 

Ik heb veel tot zeer veel 
studievertraging 

Beverwijk 3,1950 ,53849 20 

Haarlem 2,3200 ,39623 5 

Hoofddorp 2,8850 ,61239 20 

Total 2,9600 ,61289 45 

Total Beverwijk 3,2093 ,62564 54 

Haarlem 2,8759 ,60135 87 

Hoofddorp 3,0185 ,62772 81 

Total 3,0090 ,62772 222 



5 oktober 2012 ONDERZOEKSRAPPORT 

 

ROC Nova College – ICT Academie – Tom Hogendoorn 
96 

 

Tabel 10.17 Manova Studievaardigheden – Studievoortgang – Locatie, Between-Subject Factors 

Between-Subjects Factors 

  Value Label N 

Studievoortgang 1 Ik loop voor of op schema 102 

2 Ik heb enigszins studievertraging 75 

3 Ik heb veel tot zeer veel studievertraging 45 

Locatie 1 Beverwijk 54 

2 Haarlem 87 

3 Hoofddorp 81 

 

 

Tabel 10.18 Manova Studievaardigheden – Studievoortgang – Locatie, Multivariate Tests 

Multivariate Testsc 

Effect Value F Hypothesis 
df 

Error df Sig. Partial Eta 
Squared 

Intercept Pillai's Trace ,965 1921,517
a
 3,000 211,000 ,000 ,965 

Wilks' Lambda ,035 1921,517
a
 3,000 211,000 ,000 ,965 

Hotelling's Trace 27,320 1921,517
a
 3,000 211,000 ,000 ,965 

Roy's Largest Root 27,320 1921,517
a
 3,000 211,000 ,000 ,965 

Studievertraging_3 Pillai's Trace ,122 4,579 6,000 424,000 ,000 ,061 

Wilks' Lambda ,878 4,715
a
 6,000 422,000 ,000 ,063 

Hotelling's Trace ,139 4,849 6,000 420,000 ,000 ,065 

Roy's Largest Root ,138 9,784
b
 3,000 212,000 ,000 ,122 

locatie Pillai's Trace ,121 4,536 6,000 424,000 ,000 ,060 

Wilks' Lambda ,881 4,620
a
 6,000 422,000 ,000 ,062 

Hotelling's Trace ,134 4,704 6,000 420,000 ,000 ,063 

Roy's Largest Root ,124 8,751
b
 3,000 212,000 ,000 ,110 

Studievertraging_3 * 
locatie 

Pillai's Trace ,055 ,988 12,000 639,000 ,459 ,018 

Wilks' Lambda ,946 ,983 12,000 558,545 ,464 ,018 

Hotelling's Trace ,056 ,978 12,000 629,000 ,469 ,018 

Roy's Largest Root ,029 1,562
b
 4,000 213,000 ,186 ,028 

a. Exact statistic 
b. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. 
c. Design: Intercept + Studievertraging_3 + locatie + Studievertraging_3 * locatie 
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Tabel 10.19 Manova Studievaardigheden – Studievoortgang – Locatie, Tests Between-Subjects Effects 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable Type III Sum 
of Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. Partial Eta 
Squared 

Corrected Model Voorbereidende leerfuncties 10,639
a
 8 1,330 4,161 ,000 ,135 

Verwerkende leerfuncties 8,621
b
 8 1,078 3,535 ,001 ,117 

Regulerende leerfuncties 7,794
c
 8 ,974 2,617 ,009 ,090 

Intercept Voorbereidende leerfuncties 1452,360 1 1452,360 4544,010 ,000 ,955 

Verwerkende leerfuncties 1393,208 1 1393,208 4569,897 ,000 ,955 

Regulerende leerfuncties 1274,765 1 1274,765 3424,553 ,000 ,941 

Studievertraging_3 Voorbereidende leerfuncties 7,387 2 3,694 11,556 ,000 ,098 

Verwerkende leerfuncties 7,333 2 3,667 12,027 ,000 ,101 

Regulerende leerfuncties 3,448 2 1,724 4,631 ,011 ,042 

locatie Voorbereidende leerfuncties 7,270 2 3,635 11,373 ,000 ,096 

Verwerkende leerfuncties 4,758 2 2,379 7,804 ,001 ,068 

Regulerende leerfuncties 6,283 2 3,141 8,439 ,000 ,073 

Studievertraging_3 
* locatie 

Voorbereidende leerfuncties 1,887 4 ,472 1,476 ,210 ,027 

Verwerkende leerfuncties 1,265 4 ,316 1,038 ,389 ,019 

Regulerende leerfuncties 1,761 4 ,440 1,183 ,319 ,022 

Error Voorbereidende leerfuncties 68,079 213 ,320       

Verwerkende leerfuncties 64,937 213 ,305       
Regulerende leerfuncties 79,288 213 ,372       

Total Voorbereidende leerfuncties 2454,719 222         

Verwerkende leerfuncties 2341,720 222         
Regulerende leerfuncties 2097,100 222         

Corrected Total Voorbereidende leerfuncties 78,719 221         

Verwerkende leerfuncties 73,557 221         
Regulerende leerfuncties 87,082 221         

a. R Squared = ,135 (Adjusted R Squared = ,103) 
b. R Squared = ,117 (Adjusted R Squared = ,084) 
c. R Squared = ,090 (Adjusted R Squared = ,055) 

 

  



5 oktober 2012 ONDERZOEKSRAPPORT 

 

ROC Nova College – ICT Academie – Tom Hogendoorn 
98 

10.9 Bijlage 9 – Frequentieverdeling belangrijkste variabelen 

docentenenquête 

 

Tabel 10.20 Frequentietabel Docentenenquête ‘Locatie’ 

Op welke locatie ben je werkzaam? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Beverwijk 5 11,6 25,0 25,0 

Haarlem 6 14,0 30,0 55,0 

Hoofddorp 9 20,9 45,0 100,0 

Total 20 46,5 100,0  
Missing System 23 53,5   
Total 43 100,0   

 

Tabel 10.21 Frequentietabel Docentenenquête ‘Voorbereidend’ 

Voorbereidende leerfuncties 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2,33 1 2,3 5,3 5,3 

2,42 1 2,3 5,3 10,5 

2,67 1 2,3 5,3 15,8 

2,75 2 4,7 10,5 26,3 

2,83 1 2,3 5,3 31,6 

3,00 1 2,3 5,3 36,8 

3,08 3 7,0 15,8 52,6 

3,17 1 2,3 5,3 57,9 

3,25 2 4,7 10,5 68,4 

3,33 1 2,3 5,3 73,7 

3,50 1 2,3 5,3 78,9 

3,83 1 2,3 5,3 84,2 

3,92 1 2,3 5,3 89,5 

4,75 1 2,3 5,3 94,7 

4,83 1 2,3 5,3 100,0 

Total 19 44,2 100,0  
Missing System 24 55,8   
Total 43 100,0   
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Tabel 10.22 Frequentietabel Docentenenquête ‘Verwerkend’ 

Verwerkende leerfuncties 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2,36 1 2,3 5,3 5,3 

2,55 2 4,7 10,5 15,8 

2,91 2 4,7 10,5 26,3 

3,00 3 7,0 15,8 42,1 

3,09 1 2,3 5,3 47,4 

3,18 1 2,3 5,3 52,6 

3,27 1 2,3 5,3 57,9 

3,45 1 2,3 5,3 63,2 

3,55 2 4,7 10,5 73,7 

3,73 1 2,3 5,3 78,9 

3,82 1 2,3 5,3 84,2 

3,91 1 2,3 5,3 89,5 

4,09 1 2,3 5,3 94,7 

4,82 1 2,3 5,3 100,0 

Total 19 44,2 100,0  
Missing System 24 55,8   
Total 43 100,0   

 

Tabel 10.23 Frequentietabel Docentenenquête ‘Regulerend’ 

Regulerende leerfuncties 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2,22 1 2,3 5,3 5,3 

2,33 3 7,0 15,8 21,1 

2,44 2 4,7 10,5 31,6 

2,56 2 4,7 10,5 42,1 

2,67 3 7,0 15,8 57,9 

2,89 1 2,3 5,3 63,2 

3,00 1 2,3 5,3 68,4 

3,11 1 2,3 5,3 73,7 

3,22 1 2,3 5,3 78,9 

3,56 1 2,3 5,3 84,2 

4,11 1 2,3 5,3 89,5 

4,22 1 2,3 5,3 94,7 

4,67 1 2,3 5,3 100,0 

Total 19 44,2 100,0  
Missing System 24 55,8   
Total 43 100,0   
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10.10 Bijlage 10 – Oneway Anova Docentenenquête 

 

Tabel 10.24 Oneway Anova Docentenenquête, Descriptives 

Descriptives 

  N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Voorbereidende 
leerfuncties 

Beverwijk 4 3,8958 ,74961 ,37481 2,7030 5,0886 3,00 4,83 

Haarlem 6 3,1528 ,84560 ,34522 2,2654 4,0402 2,33 4,75 

Hoofddorp 9 3,0370 ,33879 ,11293 2,7766 3,2975 2,42 3,50 

Total 19 3,2544 ,67955 ,15590 2,9269 3,5819 2,33 4,83 

Verwerkende leerfuncties Beverwijk 4 3,5682 ,51626 ,25813 2,7467 4,3897 3,00 4,09 

Haarlem 6 3,2273 ,88467 ,36117 2,2989 4,1557 2,36 4,82 

Hoofddorp 9 3,2323 ,42908 ,14303 2,9025 3,5621 2,55 3,82 

Total 19 3,3014 ,60306 ,13835 3,0108 3,5921 2,36 4,82 

Regulerende leerfuncties Beverwijk 4 3,5278 ,91793 ,45896 2,0671 4,9884 2,22 4,22 

Haarlem 6 3,0741 ,82751 ,33783 2,2057 3,9425 2,33 4,67 

Hoofddorp 9 2,6049 ,28927 ,09642 2,3826 2,8273 2,33 3,22 

Total 19 2,9474 ,71181 ,16330 2,6043 3,2905 2,22 4,67 

 

Tabel 10.25 Oneway Anova Docentenenquête, Anova 

ANOVA 

  Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Voorbereidende 
leerfuncties 

Between 
Groups 

2,133 2 1,066 2,761 ,093 

Within Groups 6,179 16 ,386     
Total 8,312 18       

Verwerkende leerfuncties Between 
Groups 

,361 2 ,180 ,466 ,636 

Within Groups 6,186 16 ,387     
Total 6,546 18       

Regulerende leerfuncties Between 
Groups 

2,499 2 1,250 3,020 ,077 

Within Groups 6,621 16 ,414     
Total 9,120 18       
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10.11 Bijlage 11 – Kruskal-Wallistoets Docentenenquête 

 

Tabel 10.26 Docentenenquête Kruskal-Wallistoets - Rangordescores 

Ranks 

  Op welke locatie ben je 
werkzaam? 

N Mean Rank 

Voorbereidende 
leerfunctie, 
samengestelde variabele 

Beverwijk 4 14,75 

Haarlem 6 8,25 

Hoofddorp 9 9,06 

Total 19   
Ververkende leerfuncties, 
samengestelde variabele 

Beverwijk 4 13,25 

Haarlem 6 8,67 

Hoofddorp 9 9,44 

Total 19   
Regulerende leerfuncties, 
samengestelde variabele 

Beverwijk 4 13,00 

Haarlem 6 11,50 

Hoofddorp 9 7,67 

Total 19   

 

Tabel 10.27 Docentenenquête Kruskal-Wallistoets – Test Statistics 

Test Statisticsa,b 

  Voorbereidende leerfunctie, 
samengestelde variabele 

Ververkende leerfuncties, 
samengestelde variabele 

Regulerende 
leerfuncties, 

samengestelde 
variabele 

Chi-Square 3,703 1,770 3,138 

Df 2 2 2 

Asymp. Sig. ,157 ,413 ,208 

a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Op welke locatie ben je werkzaam? 

 

Tabel 10.28 Docentenenquête Kruskal-Wallistoets – Descriptive Statistics 

Descriptive Statistics 

  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Voorbereidende 
leerfuncties 

19 3,254 ,6795 2,3 4,8 

Verwerkende leerfuncties 19 3,3014 ,60306 2,36 4,82 

Regulerende leerfuncties 19 2,9474 ,71181 2,22 4,67 

Op welke locatie ben je 
werkzaam? 

20 2,20 ,834 1 3 
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10.12 Bijlage 12 – Kwalitatieve analyse: ordening van de labels per locatie 

 

Tabel 10.28 Kwalitatieve analyse: Ordening labels Beverwijk 

Beverwijk     

Kernthema's Deelthema's Overdracht 

studievoortgang+ (3) acceptabel+ (1)   

studievoortgang- (9) versneld+ (2)   

  maxvertraging+ (2)   

  maxvertraging- (3)   

      

voorbereidend+ (14) deadlines+ (1) docentsturing+ (1) 

  inschatten+ (2) voordoen+ (8) 

  leerdoelen- (1) oefenen+ (1) 

  leerdoelen+ (3) overlaten+ (3) 

  plannen+ (2)   

  projectgroepen+ (3)   

  taakverdeling+ (1)   

  voorkennis+ (1)   

      

verwerkend+ (8) hulpmiddelen+ (1) oefenen+ (1) 

  hulpzoeken+ (2) voordoen+ (6) 

  projectgroepen+ (1) overlaten+ (1) 

  strategie+ (1)   

  voortgang+ (3)   

      

regulerend+ (9) beoordelen+ (1) docentsturing+ (2) 

  leerresultaten+ (1) voordoen+ (1) 

  reflectie+ (3) oefenen+ (5) 

  samenvatten+ (1) overlaten- (2) 

  toetsvoorbereiding+ (3)   
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Tabel 10.29 Kwalitatieve analyse: Ordening labels Haarlem 

Haarlem     

Kernthema's Deelthema's Overdracht 

studievoortgang+ (4) acceptabel+ (1)   

studievoortgang- (6) acceptabel- (2)   

  versneld+ (2)   

  versneld- (1)   

  maxvertraging+ (1)   

      

voorbereidend+ (15) aanpak+ (2) docentsturing+ (4) 

voorbereidend- (1) inschatten+ (2) voordoen+ (5) 

  leerdoelen- (1) oefenen+ (2) 

  orienteren+ (1) overlaten+ (3) 

  deadlines+ (1)   

  plannen+ (3)   

  projectgroepen+ (3)   

  taakverdeling+ (2)   

  voorkennis+ (1)   

      

verwerkend+ (15) controleren+ (2) docentsturing+ (7) 

  doorzetten+ (1) voordoen+ (5) 

  gedrag+ (4) overlaten+ (1) 

  hulpzoeken+ (1)   

  plannen+ (1)   

  projectgroepen+ (2)   

  verantwoordelijkheid+ (2)   

  voortgang+ (2)   

      

regulerend+ (10) beoordelen+ (1) docentsturing+ (2) 

  controleren+ (1) voordoen+ (2) 

  reflectie+ (4) oefenen+ (5) 

  samenvatten+ (1)   

  toetsvoorbereiding+ (2)   

  zelftoetsen- (1)   
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Tabel 10.30 Kwalitatieve analyse: Ordening labels Hoofddorp 

Hoofddorp     

Kernthema's Deelthema's Overdracht 

studievoortgang+ (3) acceptabel+ (3)   

studievoortgang- (6) acceptabel- (2)   

  versneld+ (2)   

      

voorbereidend+ (8) deadlines- (2) docentsturing+ (1) 

voorbereidend- (6) plannen+ (5) voordoen+ (3) 

  plannen- (1) oefenen+ (2) 

  projectgroepen+ (2) overlaten+ (1) 

  projectgroepen- (3)   

  voorkennis+ (1)   

      

verwerkend- (3) controleren+ (1) voordoen+ (9) 

verwerkend+ (12) hulpmiddelen+ (2) overlaten+ (3) 

  hulpzoeken+ (1)   

  motivatie+ (1)   

  projectgroepen- (2)   

  projectgroepen+ (1)   

  verantwoordelijkheid+ (2)   

  voortgang- (1)   

  voortgang+ (4)   

      

regulerend- (5) hulpmiddelen+ (1) docentsturing+ (4) 

regulerend+ (12) hulpzoeken+ (3) voordoen+ (10) 

  motivatie+ (2) overlaten+ (2) 

  reflectie+ (3)   

  strategie+ (2)   

  toetsvoorbereiding- (2)   

  toetsvoorbereiding+ (1)   

  zelftoetsen- (3)   

  zelftoetsen+ (1)   

 


