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Presentator
Presentatienotities
Onderzoek naar de rol van de docent binnen excellentieprogramma’s en de factoren die dit al dan niet belemmeren. De resultaten kunnen ingezet worden bij beleid en binnen scholing



1. Honoursonderwijs in 
Nederland 

• Wat is honoursonderwijs? 1 

• Kenmerken van honoursstudenten 2 

• Sleutelrol voor de docent 3 
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1 Tiesinga & Wolfensberger (2014) 

2 Rijst & Wolfensberger (2014) en 
Wolfensberger (2012 
3 Hattie (2009) 
 
 
 

Presentator
Presentatienotities
intrinsiek gemotiveerd zijnnieuwsgierig en geïnteresseerd zijn de vrijheid om aan hun ontwikkeling te werken waarderen ondernemen studieactiviteiten, omdat zij het leuk vinden en omdat het hen een goed gevoel oplevert zij hebben een sterke behoefte te hebben aan een docent, die hen door middel van zijn/haar doceerstijl ondersteunt bij hun behoefte aan autonomie Offringa en Wolfensberger vonden dat studenten berhoefte hebben aan docenten die:Inspirerende docentenCursussen die tegemoet komen aan persoonlijke doelenUitdagende cursussenCursussen die nieuwsgierigheid wekken



2. Voeden van intrinsieke 
motivatie 

Zelfdeterminatietheorie 4 
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4 Ryan & Deci (2000) 
 
 

Presentator
Presentatienotities
Intrinsieke motivatie:Mensen worden en blijven intrinsiek gemotiveerd, wanneer zij:Autonomie ervarenZich competent voelenEr sprake is van verbondenheid en een goede werkrelatie



3. Didactische vertaling naar doceerstijl: 
Autonomie-ondersteunende doceerstijl 5 en 6 

• Autonomie 
• Structuur 
• Verbondenheid 
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 5. Reeve, Jang, Carrell, 
Jeon, & Barch (2004) 
    Vansteenkiste, M., 
Sierens, E., Soenens, 
B.,   & Lens, W. (2007) 
6. Reeve (2009)  

Presentator
Presentatienotities
Intrinsieke motivatie voeden vanuit de zelfdeterminatietheorie gebeurt door autonomie, competentie en verbondenheid1. Neemt het studentenperspectief als vertrekpunt (binnen onderwijs autonomie)2. Ondersteunt de motivatie en de autonome zelfregulatie (binnen onderwijs structuur)3. Staat open voor de gedachten, gevoelens en het gedrag van de student (binnen onderwijs verbondenheid)Autonomie-ondersteune4nde doceerstijl 1. Bevorderen van autonoom gedrag2. Experimenteren3. Bieden van ruimte aan de student om een probleem op een eigen manier op te lossen4. Zinvolle en realistische uitleg over het waarom en what’s in for meControlerend1De docent voert de geplande agenda uit2. Controlerende taal van gedrag3Laten zien hoe de opdracht moet worden opgelost 4. Alleen feedback als de student aan de verwachtingen voldoet5. Verwijzen naar deadlinesDocenten die de nadruk leggen op intrinsieke doelen (wat kan dit opleveren voor jou, je beroep) en/of de samenleving), die de rationale aangeven van de leeractiviteit en die autonomie ondersteunend taalgebruik  hanteren (van “moeten” en “controle” naar “kunnen” en “ondersteunend”), stimuleren studenten om de waarde van het leren voor henzelf te begrijpenAutonomie bieden / ondersteunen:“Ik laat mijn leerlingen zelf beslissingen nemen bij het uitvoeren van opdrachten”“Ik moedig mijn leerlingen aan waarom een opdracht voor hen zinvol kan zijn”“Ik bied mijn leerlingen keuzemogelijkheden aan”Structuur bieden:“Ik toon mijn leerlingen verschillende manieren om problemen op te lossen”“Wanneer een leerling de stof niet begrijpt, hanteer ik een andere aanpak”“Ik praat met mijn leerlingen over mijn verwachtingen ten aanzien van hen”“Wanneer ik een leerling terechtwijs, leg ik altijd uit waarom”Voorbeelden van verbondenheidIk ken de leerlingen in mijn klas goed”“Ik geniet van de tijd die ik doorbreng met mijn leerlingen”“Mijn leerlingen kunnen erop rekenen dat ik er voor hen ben”



4. Onderzoeksvraag 1 

In welke mate werken docenten in 
extracurriculaire excellentieprogramma’s 
met een autonomie-ondersteunende 
doceerstijl? 
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Factoren die een autonomie-
ondersteunende doceerstijl belemmeren 
• Intrinsieke motivatie van de docent  7 

• Mindset met betrekking tot intelligentie 8 

• Ervaren druk vanuit de sociale 
werkomgeving 9 
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7 (Wolfensberger, 2012) 
8. Dweck (2000) 
9. Pelletier, Séguin-Lévesque, & Legault, 
(2002) 
     



4. Onderzoeksvraag 2 is gericht op 

Samenhang tussen aspecten van autonomie-
ondersteunend lesgeven en de ervaren druk 
door de docent, zijn/haar intrinsieke motivatie en 
zijn/haar mindset met betrekking tot 
intelligentie? 
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Presentator
Presentatienotities
Samenhang tussen autonomie-ondersteunend lesgeven en de ervaren druk door de docent, zijn/haar intrinsieke motivatie en zijn/haar mindset met betrekking tot intelligentie?In welke mate is er een samenhang tussen autonomie-ondersteunend lesgeven in extracurriculaire excellentieprogramma’s en de ervaren druk door de docent vanuit de hogeschool waarbinnen hij/zij werkt, zijn/haar intrinsieke motivatie en zijn/haar mindset met betrekking tot intelligentie?



5. Methode: participanten 
 

• N = 47  
• 6 Hogescholen (4 Sirius en 2 niet Sirius en 

groot en klein over beiden verdeeld) 
• Afname mei tot en met september 2014  
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Presentator
Presentatienotities
N = 54 lesgevende docenten in extracurriculaire excellentieprogramma’sRespons = 87 %6 Hogescholen (4 Sirius en 2 niet)Digitale vragenlijst tussen mei en september 2014



5. Methode: vragenlijst 
Schalen Voorbeeld item en 

betrouwbaarheid 
Gebruikte vragenlijst 

Autonomie-
ondersteunende 
doceerstijl:  
   autonomie bieden 

“Ik laat mijn 
honoursstudenten zelf heel 
wat beslissingen nemen” 
(12 items, α = .81)  

Teacher As a Social 
Context Questionnaire 
(TASCQ) (Belmont, Skinner, 
Wellborn, & Connell, 1989), 5 
puntsschaal: 1 = helemaal niet waar en 5 
is helemaal waar 

 
   structuur bieden “Ik praat met mijn 

honoursstudenten over 
mijn verwachtingen ten 
aanzien van hen” (15 
items, α = .70) 

   verbondenheid “Ik ken de studenten in 
mijn honoursgroep goed” 
(14 items, α = .88) 
 

4-2-2016 Hoe autonomie-ondersteunend werkt een docent binnen 
honoursonderwijs? 11 



5. Methode: vragenlijst 
Schalen Voorbeeld item Gebruikte vragenlijst 
Ervaren druk “Het wordt vanuit de 

organisatie belangrijk 
gevonden dat mijn 
honoursstudenten goede 
resultaten hebben” (17 
items, α = .65) 

Constraints at Work 
Questionnaire (Pelletier, Séguin-
Lévesque, & Legault, 2002), 17 items, 7 
puntsschaal: 1 is helemaal niet en 7 is 
helemaal 
 

Mindset ten aanzien van 
intelligentie 

“Je intelligentie is een 
gegeven waaraan je niet 
veel kunt veranderen” (3 
items, α = .90)  

Theory of Intelligence Scale 
– Self Form For Adults 
(Dweck, 2000)  3 items, 6 puntsschaal: 1 
is geheel mee oneens en 6 is geheel mee 
eens 

Intrinsieke motivatie docent “Ik vind het belangrijk om 
uitgedaagd te worden het 
beste uit mezelf te halen” ( 
7 items, α =.75) 
 

Intrinsic Motivation 
Inventory (Wolfensberger, 2012) 
5 puntsschaal, 1 is geheel mee oneens en 
5 is geheel mee eens 
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5. Methode: analyse 

• Spearman’s Roh 
• Mann-Whitney U toets 
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Presentatienotities
Spearman’s Roh: samenhang tussen de predictoren motivatie, ervaren druk en growth mindset en de mate waarin docenten autonomie, structuur en verbondenheid biedenMann-Whitney U toets: voor eventuele verschillen tussen Sirius en niet-Sirus scholen in kaart te brengen betreffende de predictoren en de drie elementen van de doceerstrategie



6. Resultaten 
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Tabel 1:  Respondenten  uitgesplitst naar  Sirius deelnemer en niet Sirius deelnemen      
  Aantal   Aantal  hogescholen   
Sirius docenten   
Niet - Sirius docenten   

29   
13   

4   
2   

Onbekend    5     
    47   6   

    



6. Resultaten 
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Tabel 2: Score respondenten op aspecten van de autonomie-ondersteunende doceerstijl  
Measure N M SD Mdn   
Autonomie  
 

37 3.95 .51 4.07   

Structuur  
 

34 3.77 .42 3.70   

Verbondenheid  31 3.72 .53 3.67   
 
 

1

2

3

4

5

Autonomie Structuur Verbondenheid

Autonomie-ondersteunende doceerstijl 



Correlatie Spearman’s rho 
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Tabel 3: Spearman Correlatie tussen (a) voorspellers van de autonomie-ondersteunende 
doceerstijl (1 t/m 3) en (b) aspecten van de autonomie-ondersteunende doceerstijl (4 t/m 6)  
Measure 1 2 3 4 5 6    
Motivatie (1)  -.14 

(39) 
-.05 
(40) 

.27 
(37) 

.03  
(34) 

.13 
(31) 

   

Mindset m.b.t. intelligentie (2)   -.08 

(39) 
-.02 
(37) 

.35* 

(34) 
.03 
(31) 

   

Druk (3) 
 

   -.37* 

(37) 
-.32* 

(34) 
-.03 
(31) 

   

Autonomie (4) 
 

    .50** 

(34) 
.41* 

(31) 
   

Structuur (5) 
 

      .59** 

(31) 
   

Verbondenheid (6) 
 

         

Note: Respondenten aantal tussen haakjes  * p < .05,  ** p  <.01 

 

Presentator
Presentatienotities
Mindset is gemeten vanuit een fixed mindset m.b.t. intelligentie. Helemaal mee eens wil zeggen dat je vindt dat intelligentie vaststaat en helemaal mee oneens dat intelligentie ontwikkelbaar is. onveranderlijk is. De schaal is 6 punts en het gemiddelde is 3,4. Dus docenten zijn iets meer fixed dan growth.Ervaren druk op een 7 puntsschaal met een gemiddelde van 3,4 geeft aan dat men gemiddeld scoort. De een wel en de ander niet.Docenten die een fixed mindset hebben ten aanzien van intelligentie, bieden meer structuur (p = 0.35, p < .05)En docenten die meer druk ervaren, bieden minder autonomie (p = - 0.37, p < .05) én minder structuur (p = - 0.32, < .05)



Conclusies 

4-2-2016 

Autonomie-ondersteunende doceerstijl wordt 
veel gebruikt. 
  
meer druk     minder structuur en 
     minder autonomie 

 
  

fixed mindset         meer structuur  
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bieden 
significant 
 

bieden 
significant 

Presentator
Presentatienotities
Docenten in extracurriculaire excellentieprogramma’s zijn intrinsiek gemotiveerd en werken vanuit de autonomie-ondersteunende doceerstijl. Ze zijn vooral op autonomie gericht.Balans zijn tussen autonomie en structuur als basis voor een autonomie-ondersteunende doceerstijl  staat onder druk bij niet-Sirius docenten. Bij meer ervaren druk bieden docenten minder structuur en minder autonomieSirius docenten werken meer vanuit de fixed mindset en bieden meer structuurBalans zijn tussen autonomie en structuur als basis voor een autonomie-ondersteunende doceerstijl  staat onder druk bij niet-Sirius docenten. Bij meer ervaren druk bieden docenten minder structuur en minder autonomieSirius docenten werken meer vanuit de fixed mindset en bieden meer structuur



Invloed van subsidie op doceerstijl en 
belemmerende factoren 
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Tabel 4: Type instelling (al dan niet Sirius-subsidie) en aspecten van de autonomie-
ondersteunende doceerstijl (Mdn). 
 Type Hogeschool    
 Sirius Niet Sirius U p r 
Autonomie 4.00 4.21 123.5 .91 -.11 
Structuur 3.73 3.67 76.5 .23 -1.21 
Verbondenheid 3.86 3.64 84.0 .80 -.28 
 
Tabel 5: Type instelling (al dan niet Sirius-subsidie) en de  potentiële voorspellers van de 
autonomie-ondersteunende doceerstijl (Mdn)  
 Type Hogeschool    
 Sirius Niet Sirius U p r 
Intrinsieke motivatie 3.77  4.00 143.0 .45 -.78 
Mindset intelligentie 4.00 3.00 81.0 .03 -2.17 
Ervaren Druk    3.47 3.82 91.5 .04 -2.09 
 



Conclusies 
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Niet-Sirius docenten          meer druk  
 

 

Sirius docenten       fixed mindset 
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Ervaren 
significant 
 

Significant 
vaker 
 

Presentator
Presentatienotities
Docenten in extracurriculaire excellentieprogramma’s zijn intrinsiek gemotiveerd en werken vanuit de autonomie-ondersteunende doceerstijl. Ze zijn vooral op autonomie gericht.Balans zijn tussen autonomie en structuur als basis voor een autonomie-ondersteunende doceerstijl  staat onder druk bij niet-Sirius docenten. Bij meer ervaren druk bieden docenten minder structuur en minder autonomieSirius docenten werken meer vanuit de fixed mindset en bieden meer structuurBalans zijn tussen autonomie en structuur als basis voor een autonomie-ondersteunende doceerstijl  staat onder druk bij niet-Sirius docenten. Bij meer ervaren druk bieden docenten minder structuur en minder autonomieSirius docenten werken meer vanuit de fixed mindset en bieden meer structuur



Conclusies 

• Meerderheid docenten zet autonomie-
ondersteunende doceerstijl in 

• Docenten met een fixed mindset bieden significant 
meer structuur 

• Docenten die meer druk ervaren, bieden significant 
minder autonomie en minder structuur 

• Docenten van hogescholen zonder subsidie ervaren 
significant meer druk  

• Docenten van hogescholen met subsidie hebben 
significant vaker een fixed mindset ten aanzien van 
intelligentie 
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Presentator
Presentatienotities
Hoe verklaart u de conclusies met betrekking tot een fixed mindset



Discussie 

• Wat betekenen de resultaten voor toekomstig 
beleid en scholing van docenten en 
lerarenopleiders? 

• Op welke wijze kan ervaren druk binnen het 
onderwijs verminderd worden? 
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Presentator
Presentatienotities
Hoe verder na Sirius? Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op een vergelijking van docenten die werken binnen HO instellingen met (extracurriculaire) excellentieprogramma’s en binnen reguliere programma’s. Vraag zou kunnen zijn of  de docenten druk ervaren en welke impact deze al dan niet heeft op het bieden van een balans tussen het bieden van autonomie en structuur.



Artikel verschenen in april 
2016 in het Tijdschrift voor 

Hoger Onderwijs 

Kingma, T., Kamans, E., Heijne-Penninga, M., & Wolfensberger, M. 
V. C. (2016). De autonomie-ondersteunende doceerstijl in 
excellentieprogramma’s: de invloed van mindset, motivatie en druk 
vanuit de sociale werkomgeving. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 
34(1), 5-22. 
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