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ABSTRACT 

Het doel van deze masterproef was na te gaan of een vorming gebaseerd op de 

zelfdeterminatietheorie invloed heeft op het motivatiebevorderend gedrag van leraren in de 

leeslessen. Via een quasi-experimenteel onderzoeksopzet met een longitudinaal karakter (i.e., pre-, 

post- en retentietest) werden de percepties van leraren (n = 38) uit het vijfde leerjaar met betrekking 

tot de implementatie van een autonomie- en competentieondersteunende motivatiestijl nagegaan, 

alsook hun gedragingen na het volgen van een vorming. Vervolgens werd bij de leerlingen (n = 679) 

gepeild hoe zij het motivationeel gedrag van hun leraren percipieerden. De experimentele conditie 

bestond uit leraren (n = 12) die vrijwillig intekenden op een vorming waarbij strategieën werden 

aangereikt om in klas autonomie- en competentieondersteunend te werk te gaan. De controlegroep 

omvatte leraren (n = 26) die niet aan de vorming deelnamen. Descriptieve analyses toonden aan dat 

de leraren een positieve perceptie vertoonden. Via Repeated Measures ANOVA’s werd vastgesteld 

dat de vorming een gunstige invloed had op deze perceptie. Verder wezen kwalitatieve analyses van 

dagboeken erop dat er na de vorming een hogere mate van autonomie- en 

competentieondersteuning door leraren werd gerapporteerd. Er kon wel variatie worden vastgesteld 

in de mate waarin de motivatiestrategieën in de praktijk werden gebracht. Daarenboven werd een 

discrepantie vastgesteld tussen de frequenties van de motivatiestrategieën die de leraren als 

aandachtspunten opgaven en degene die door de onderzoeker afgeleid werden uit de 

klasactiviteiten zoals vermeld in de dagboeken. Tot slot werd via Repeated Measures ANOVA’s 

vastgesteld dat de vijfdeklassers uit de experimentele groep zich op lange termijn minder 

ondersteund voelden dan de leerlingen uit de controlegroep, wat sterk contrasteert met hetgeen de 

leraren rapporteerden. 

Sleutelwoorden: leesmotivatie, lager onderwijs, vorming, autonomieondersteuning, 

competentieondersteuning, zelfdeterminatietheorie, dagboeken, leraren 
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VOORWOORD 

“It is not enough to simply teach children to read; 

we have to give them something worth reading. 

Something that will stretch their imaginations- 

something that will help them make sense of their own lives 

and encourage them to reach out toward people 

whose lives are quite different from their own.” 

Katherine Patterson 

Als kind was ik al uitermate gefascineerd door alles wat met boeken te maken had. Zo kon je me 

wekelijks in een bibliotheek terugvinden, naarstig op zoek naar nieuwe verhalen die me meenamen 

naar de mooiste plaatsen en in de gekste, spannendste, trieste en/of beangstigende avonturen. Het 

lezen van een boek stond (en staat nog altijd) gelijk aan het inlassen van een rustmomentje, aan het 

ontsnappen van de realiteit. Toen ik op school ontdekte dat heel wat klasgenootjes niet graag lazen, 

verbaasde mij dit sterk. Hoe kon iemand dit nu niet leuk vinden? Deze vraag hield me bezig tot ik de 

kans kreeg om huidig onderzoek uit te voeren. 

Deze masterproef zou echter niet tot stand gekomen zijn zonder de feedback en steun van een 

aantal personen. In eerste instantie richt ik graag een woordje van dank aan mijn begeleider Dr. 

Jessie De Naeghel voor haar deskundige ondersteuning en constructieve feedback. Verder wil ik mijn 

dank betuigen aan mijn promotor, Prof. Dr. Hilde Van Keer, om mij de kans te geven deze 

masterproef te schrijven. Vervolgens gaat ook een dankwoord uit naar de leraren en vijfdeklassers 

omwille van hun medewerking aan het onderzoek.  

Ten tweede had ik graag mijn vrienden en kennissen bedankt. Amy, Hans, Hanne, Mathieu, Melissa, 

Robrecht en Tine ben ik dank verschuldigd voor het nalezen van deze masterproef en het geven van 

waardevolle tips. Mijn vriend Robrecht bedank ik ook nog eens om de lay-out op punt te stellen en 

om mij voldoende tijd en ruimte te geven om deze masterproef af te werken. Verder gaat een 

dankwoord uit naar Louise voor de morele steun en tips die ze de voorbije maanden gaf. Mijn tante 

Fabienne verdient een ‘dankuwel’ om tijdens de moeilijke momenten enkele taken over te nemen 

zodat ik in alle rust kon verder werken.  

Tot slot wil ik mijn ouders bedanken om mij de kans te geven mijn studies aan te vatten en te 

vervolledigen. Papa, je doel van de voorbije maanden bestond eruit om mij te zien afstuderen. Om 

de laatste etappe in dit proces te vervolledigen, zette jij je eigen zorgen en noden op de tweede 

plaats. Ik hoop dat ik je met het resultaat van vele uren schrijfwerk, namelijk deze masterproef, trots 

kan maken. 
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INLEIDING 

In de huidige kennismaatschappij, waar vooral wetenschappelijke kennis centraal staat, is er een 

belangrijke rol weggelegd voor scholen en hun leraren (Hargreaves, 2003). Zij staan in voor het 

aanbrengen en stimuleren van vaardigheden die kinderen in staat stellen te functioneren in deze 

maatschappij. Het verwerven van deze wereldse en wetenschappelijke kennis gebeurt grotendeels 

door middel van lezen: wie veel leest, doet veel kennis op over de onderwerpen waarover gelezen 

wordt (Cox & Guthrie, 2001; Wigfield & Guthrie, 1997). Daarenboven vervult lezen een niet te 

verwaarlozen functie met oog op maatschappelijke participatie. De verkregen kennis stelt lezers 

immers in staat om een brede waaier aan onderwerpen in vraag te stellen en te bediscussiëren met 

andere leden uit verschillende sociale groepen (Cox & Guthrie, 2001). Het succes van de moderne 

samenleving is dus (deels) afhankelijk van het niveau van geletterdheid in de populatie (Becker, 

McElvany & Kortenbruck, 2010). 

Dit alles wijst op het belang van goed leesonderwijs. In Vlaanderen wordt al vanaf de kleuterjaren 

aandacht besteed aan ontluikende geletterdheid. Lezen leert men namelijk het best op jonge leeftijd 

aan om er een levenslange gewoonte van te maken (Majid & Tan, 2007; Petscher, 2010; Soetaert, 

2006). In de lagere school wordt daarom vanaf het eerste leerjaar intensief geoefend op het effectief 

leren lezen. Daarenboven wordt van de leerlingen verwacht dat ze ‘plezier in lezen’ hebben 

(Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, 2010). Dit plezier is echter niet voor elke 

leerling vanzelfsprekend. Naarmate leerlingen ouder worden, blijken ze minder gemotiveerd te zijn 

om te lezen (Gletcher, Grimley, Greenwood & Parkhill, 2012; Guthrie, 2001; McKenna, Kear & 

Ellsworth, 1995; Meece & Miller, 1999; Meece & Miller, 2001; Sainsbury & Schagen, 2004; Wigfield, 

1997; Wigfield & Guthrie, 1997). Zowel de Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 

van 2006 als het Programme for International Student Assessment (PISA)-onderzoek van 2009 wijzen 

op een negatieve leesattitude bij Vlaamse 10 tot 15-jarigen en dit ondanks hun hoge leesprestaties 

(De Meyer & Warlop, 2010; Mullis, Martin, Kennedy & Fox, 2007). Bovendien kenden Vlaamse 15-

jarigen, in vergelijking met de overige deelnemende landen, zichzelf de laagste score aan leesplezier 

toe (De Meyer & Warlop, 2010). 

Dit gebrek aan leesplezier, of ruimer, leesmotivatie is verontrustend. Onderzoek wees namelijk uit 

dat er een correlatie bestaat tussen de leesvaardigheden en -prestaties van leerlingen en hun 

motivatie om te lezen (De Naeghel, 2009; Gottfried, 1990; Guthrie, 2007; Lau & Chan, 2003; Morgan 

& Fuchs, 2007). Verder blijkt de leesmotivatie van leerlingen ook een invloed te hebben op hun 

leesfrequentie. Wie gemotiveerd is om te lezen, vertoont namelijk de neiging om zowel in het heden 
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als in de toekomst zijn/haar leesfrequentie te verhogen (Becker e.a., 2010; Cox & Guthrie, 2001; 

Morgan & Fuchs, 2007; Wigfield, 1997; Wigfield & Guthrie, 1997). Bovenstaande elementen wijzen 

dan ook op het belang van het bevorderen van het leesplezier bij leerlingen. Aangezien leraren 

hierbij cruciale actoren zijn (Guthrie & Cox, 2011; Guthrie, McRae & Klauda, 2007; Reeve, 2006; 

Reeve e.a., 2004; Ryan & Deci, 2000 a; Taboada & Buehl, 2013), is er nood aan interventiestudies die 

de gedragingen ter versterking van de leesmotivatie van leerlingen kunnen blootleggen (Guthrie, 

McRae e.a., 2007). 

De zelfdeterminatietheorie (ZDT; Ryan & Deci, 1985) kan hierbij enkele handvaten bieden. Wanneer 

aan leerlingen een gevoel van competentie en autonomie over hun leren geboden wordt, heeft dit 

gunstige effecten op hun leesmotivatie (Taboada & Buehl, 2013). Toch blijken heel wat leraren vooral 

controlerend op te treden (Reeve, 2000; Reeve e.a., 2004; Reeve, 2009). Huidige masterproef 

probeert dan ook via de implementatie van een vorming voor leraren uit het vijfde leerjaar, 

gebaseerd op de ZDT, na te gaan of deze vorming invloed heeft op het motivatiebevorderend gedrag 

van leraren in de leeslessen. Zo wordt tevens een bijdrage geleverd aan de schaarse hoeveelheid 

interventieonderzoek rond leesmotivatie (Guthrie, McRae & Klauda, 2007). 

Vooraleer in te gaan op de gevolgen van deze vorming, wordt in een eerste deel een theoretisch 

kader voorzien waarbij leesmotivatie als centraal thema fungeert. Eerder onderzoek naar de aard van 

deze motivatie en een koppeling met de zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 1991; Deci & Ryan, 

2008; Reeve, Jang, Carrell, Jeon & Barch, 2004; Sierens & Vansteenkiste, 2009; Vansteenkiste, 

Soenens, Sierens, Luycks & Lens, 2009) worden belicht. Vervolgens worden de mogelijke kenmerken 

van een interventie ter bevordering van leesmotivatie en bijhorende vorming voor leraren 

behandeld, vergezeld van een bespreking van de resultaten van eerder interventieonderzoek. In een 

tweede deel komen de doelen van deze masterproef aan bod en worden bijhorende 

onderzoeksvragen geformuleerd. Het derde deel licht de methodologie kort toe aan de hand van een 

beschrijving van het onderzoeksdesign, de participanten, de instrumenten, de procedures en de 

data-analyse. De resultaten worden vervolgens in een vierde deel besproken. De discussie in het 

vijfde deel gaat hier verder op in door een verklaring voor de gevonden resultaten te bieden en ze 

met eerder onderzoek te vergelijken. Daarenboven worden de beperkingen van het onderzoek 

aangehaald en worden aanbevelingen voor vervolgonderzoek gepresenteerd. Het zesde en laatste 

deel omvat de conclusie waarbij de belangrijkste bevindingen aan bod komen. Om te voldoen aan de 

formele vereisten werd doorheen de masterproef beroep gedaan op de richtlijnen van de American 

Psychological Association (APA 6.0).  
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1. LITERATUURONDERZOEK 

1.1. Leesmotivatie 

1.1.1. Kenmerken van leesmotivatie 

Motivatie kan omschreven worden als wat mensen drijft om op een bepaalde manier te denken, te 

handelen, keuzes te maken en zich te ontwikkelen (Deci & Ryan, 2007, 2008; Ryan & Deci, 2000 b; 

Weiner, 1992) en staat onder invloed van de sociale context waarin men zich bevindt (Reeve, Bolt & 

Cai, 1999; Ryan & Deci, 2000 a; 2007, 2008; Wigfield, 1997). 

Vooraleer te achterhalen hoe deze motivatie verhoogd kan worden, is het belangrijk na te gaan op 

welke manier deze motivatie het best gedefinieerd wordt. Sommige onderzoekers zien motivatie 

namelijk als een algemeen construct terwijl anderen eerder definities en meetinstrumenten per 

domein ontwikkelen (bijv. wiskunde, lezen …; Wigfield, 1997; Wigfield e.a., 2004). Doorheen de jaren 

kreeg deze laatste stroming steeds meer aanhang en kwam er een groeiende vraag naar 

motivatieonderzoek binnen specifieke domeinen (Gurthrie e.a., 2007). Zo wezen onder andere Guay 

en collega’s (2010) op het belang van een domeinspecifieke meting van motivatie en vond Gottfried 

(1990) in zijn onderzoek evidentie voor de domeinspecificiteit met betrekking tot de intrinsieke 

motivatie van 7 tot 9-jarigen. Deze domeinspecifieke motivatie wordt meer uitgesproken naarmate 

leerlingen ouder worden (Guay e.a., 2010) en varieert in zowel intensiteit als kwaliteit (Gottfried, 

1990; Guay e.a., 2010; Wigfield e.a., 2004). Dit wijst erop dat meer gemotiveerde leerlingen niet per 

definitie de best functionerende leerlingen zijn (Sierens & Vansteenkiste, 2009). Het soort motivatie 

speelt namelijk ook een belangrijke rol in het bereiken van bepaalde leerresultaten (Deci & Ryan, 

2008; Ryan & Deci, 2000 b). 

Met betrekking tot leesmotivatie toonde Wigfield (1997) aan dat een aantal aspecten van motivatie, 

zoals het sociale aspect en het zich laten meeslepen in een verhaal, enkel kenmerkend waren voor 

het domein ‘lezen’. Kinderen lezen om uiteenlopende motivationele redenen. Zo kan er een 

onderscheid gemaakt worden in het soort motivatie (intrinsiek of extrinsiek1) en bijhorende 

waarden, doelen en overtuigingen die hen beïnvloeden om al dan niet te lezen (Wigfield, 1997; 

Wigfield en Guthrie, 1997). Dit komt ook tot uiting in de variërende motivatie die vertoond wordt bij 

het lezen van verschillende tekstgenres (Gurthrie e.a., 2007). 

  

                                                           
1
 Deze motivatietypes komen verder nog uitgebreid aan bod. 
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1.1.2. Leesmotivatie in kaart gebracht 

Oorspronkelijk lag de focus van het onderzoek naar het leesgedrag van kinderen enkel op cognitieve 

aspecten en leesvaardigheden. Daarenboven zijn de wil tot lezen en de motivatie om bepaalde 

keuzes te maken belangrijke factoren om een effectieve en geëngageerde lezer te worden (Watkins 

& Coffey, 2004; Wigfield, Guthrie, Tonks & Perencevich, 2004). Vanaf de jaren ‘80 begon men dan 

ook meer nadruk te leggen op de motivatie die kinderen hebben om te lezen, meestal in combinatie 

met de vereiste cognitieve vaardigheden (Watkins & Coffey, 2004; Wigfield, 1997; Wigfield & 

Guthrie, 1997; Wigfield, Guthrie, Tonks & Perencevich, 2004). Vaak ontwikkelden onderzoekers 

modellen en instrumenten om leesattitudes te meten, maar bleef het gebruik ervan vrij beperkt. Zo 

zijn er het Mathewson model, waarbij attitude als één van de beïnvloedende factoren voor de 

leesintentie van een persoon wordt voorgesteld (voor meer informatie, zie Mathewson, 1994) en het 

McKenna model, dat drie factoren vooropstelt die een verandering in attitudes kunnen 

teweegbrengen (i.e. (1) aannames over de gewenste gevolgen van het lezen, (2) aannames over de 

verwachtingen van anderen en (3) het resultaat van specifieke leesgebeurtenissen; McKenna, Kear & 

Ellsworth, 1995). Laatstgenoemde auteurs ontwikkelden tevens het meetinstrument ‘ERAS’ 

(Elementary Reading Attitude Survey) om de leesattitude te meten. Alhoewel er vrij veel 

instrumenten ontworpen zijn om attitudes te meten, was de ‘Motivation to Read Profile’ (MRP) van 

Grambrell en collega’s (1996) een van de eerste die in kaart bracht hoe kinderen leesmotivatie 

verwerven en welke persoonlijke en omgevingsfactoren hierbij van belang zijn (Watkins & Coffey, 

2004). Er werd echter geen enkel onderzoek gevoerd naar de validiteit van de componenten van het 

model.   

Het meest gebruikte meetinstrument in het onderzoek naar de drijfveren van kinderen om te lezen is 

de Motivations for Reading Questionnaire (MRQ), ontwikkeld door Wigfield en Guthrie (1995). Het 

bevat elf mogelijke dimensies van leesmotivatie, gebaseerd op zowel algemeen motivatieonderzoek 

alsook op literatuur met betrekking tot leesmotivatie en –attitudes. Deze dimensies worden in drie 

categorieën (competentie, intrinsieke/extrinsieke motivatie en het sociale aspect van lezen) 

ondergebracht die de theoretische basis van het model weergeven (De Naeghel, 2009; Wigfield, 

1997; Wigfield & Guthrie, 1995). Alhoewel de MRQ dus een theoretisch gefundeerd instrument is, 

werd het door Watkins en Coffey (2004) om diverse redenen aan nader onderzoek onderworpen. Zo 

konden het merendeel van de validatiestudies geen sluitend bewijs leveren voor de voorgestelde 11-

factorstructuur en leken een aantal dimensies te overlappen. Daarnaast werd geen enkel onderzoek 

naar de factorstructuur van het model onafhankelijk van de ontwerpers van MRQ gevoerd (Watkins 

& Cofey, 2004).  
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Uiteindelijk gaven ook deze ontwerpers toe dat verder onderzoek naar de multidimensionaliteit 

binnen het model moet gebeuren (Wigfield e.a., 2004). Als gevolg van deze studie staan 

onderzoekers voor de uitdaging om leesmotivatie via andere instrumenten te meten. In navolging 

van De Naeghel en collega’s (2012) wordt daarom in deze masterproef de SRQ-Reading Motivation, 

een vragenlijst gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie, als uitgangspunt gehanteerd.  

1.2. De zelfdeterminatietheorie 

1.2.1. Algemeen 

Binnen de motivatietheorieën neemt de zelfdeterminatietheorie (ZDT), ontwikkeld door Ryan en Deci 

(1985), een belangrijke plaats in. Deze motivatietheorie speelt in op de multidimensionaliteit van 

motivatie (supra; Vansteenkiste e.a., 2009) en onderscheidt zich van eerdere theorieën waarbij de 

focus vooral ligt op het intentioneel gedrag van personen. De ZDT kan als uniek beschouwd worden 

omdat het binnen de intentionele gedragingen een onderscheid maakt tussen ‘autonome’ en 

‘gecontroleerde’ types van doelbewuste regulatie (Deci e.a., 1991). Motivatie bestaat dus uit een set 

van karakteristieken die zich binnen een persoon bevindt (Wigfield e.a., 2004). 

1.2.2. Motivatietypes  

Een initiële poging om kwalitatief verschillende types van motivatie binnen ZDT te onderscheiden, 

focuste op de tweedeling van intrinsieke en extrinsieke motivatie (Ryan & Deci, 2000 b; 

Vansteenkiste e.a., 2005). Intrinsieke motivatie verwees dan naar het uitvoeren van activiteiten die 

uit zichzelf boeiend zijn (bijv., het lezen van een boek omdat je er je graag wilt in verdiepen), terwijl 

extrinsieke motivatie ervoor zorgt dat gedrag als middel dient om een bepaald doel te bereiken 

(bijv., studeren omdat er bij goede resultaten een geschenk te wachten staat; Ryan & Deci, 2000 b; 

Vansteenkiste, Lens & Deci, 2006; Vansteenkiste e.a., 2005). Beide motivatietypes werden in eerder 

onderzoek als tegengestelden aanschouwd, waarbij intrinsieke motivatie als zelfdeterminerend 

gekarakteriseerd werd terwijl extrinsieke motivatie net een gebrek aan dergelijke zelfdeterminatie 

weerspiegelde (Vansteenkiste, Lens & Deci, 2006). In later onderzoek werd deze tegenstelling 

grotendeels verlaten en opteerden Ryan en Deci (2000 b) voor een meer verfijnd onderscheid, 

getypeerd door autonome en gecontroleerde motivatie. Deze verfijning situeert zich vooral in de 

opsplitsing van extrinsieke motivatie in drie verschillende types naargelang de ervaren graad van 

autonomie (Deci & Ryan, 2000; Vansteenkiste e.a., 2007). Meer concreet gaat het om 

geïdentificeerde regulatie, geïntrojecteerde regulatie en externe regulatie (Deci e.a., 1991; Deci & 

Ryan, 2000; Deci & Ryan, 2008; Guay e.a., 2010; Ryan & Deci, 2000 b; Sierens & Vansteenkiste, 

2009; Vansteenkiste, Lens & Deci, 2006; Vansteenkiste e.a., 2007). Figuur 1 geeft een beknopt 

overzicht van deze motivatietypes. 
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Figuur 1. Motivatie(types) op het continuüm volgens de ZDT (Gebaseerd op Deci & Ryan, 2000; Vansteenkiste e.a., 2007). 

Autonome motivatie wordt gekenmerkt door gevoelens van welwillendheid en keuze (Vansteenkiste 

e.a., 2007). Binnen dit motivatietype kunnen twee subtypes onderscheiden worden. Het eerste 

subtype, intrinsieke motivatie, wordt beschouwd als het prototype van zelfdeterminatie (Deci & 

Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000 b; Vansteenkiste e.a., 2009) en staat voor het vrijwillig deelnemen aan 

een activiteit omwille van het plezier dat het met zich meebrengt (Deci e.a., 1991; Guay e.a., 2010; 

Sierens & Vansteenkiste, 2009; Vansteenkiste e.a., 2009). De meeste activiteiten worden echter niet 

vanuit deze intrinsieke motivatie aangestuurd. Mensen voeren vaak activiteiten uit omwille van de 

invloed die hun sociale omgeving op hen uitoefent. De tweede vorm van autonome motivatie erkent 

deze invloed en wordt benoemd als geïdentificeerde regulatie, een onderdeel van extrinsieke 

motivatie. Leerlingen ervaren nog steeds een gevoel van welwillendheid omdat ze zichzelf 

identificeren met de activiteit: ze vinden het persoonlijk zinvol om de activiteit uit te voeren. Toch 

wordt gesproken van extrinsieke motivatie omdat de drijfveer om de activiteit uit te voeren buiten 

de activiteit zelf ligt (bijv., men leert Engels omdat men inziet dat dit nuttig is om te reizen; Ryan & 

Deci, 2000 b). 

Naast autonome motivatie bestaat ook gecontroleerde motivatie waarbij de invloed van de sociale 

omgeving sterk merkbaar is. Deze motivatie houdt verband met gevoelens van stress en druk 

(Vansteenkiste e.a., 2007) en kan ook in twee subtypes ingedeeld worden. Wanneer leerlingen druk 

van binnenuit ervaren, spreekt men van geïntrojecteerde regulatie. Bij deze vorm van motivatie 

zetten leerlingen zichzelf onder druk om gevoelens van schuld, schaamte en angst te vermijden of 

om zelfwaarde of trots op te bouwen. Hoewel de drijfveer voor het stellen van gedrag zich in de 

persoon bevindt, is dit een vorm van extrinsieke motivatie aangezien de gedragsregulatie slechts 

deels geïnternaliseerd werd: het gedrag wordt van binnenuit gestuurd, maar de persoon die het 

gedrag stelt, ervaart het echter niet als eigen aan zichzelf (Ryan & Deci, 2000 b; Sierens & 

Vansteenkiste, 2009; Vansteenkiste, Lens & Deci, 2006; Vansteenkiste e.a., 2007).  
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Dergelijke motivatie verschijnt bijvoorbeeld indien leerlingen zich inzetten voor school uit schrik om 

de laatste van de klas te zijn. Het tweede subtype van gecontroleerde motivatie is externe motivatie 

en kenmerkt zich door het vermijden van straf of verkrijgen van beloningen. De ervaren druk wordt 

in dit geval extern opgelegd door significante anderen (bijv. ouders, leraren …). Wanneer deze druk 

wegvalt, zal men stoppen met het gewenste gedrag te vertonen (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 

2000 b). 

Autonome en gecontroleerde motivatie moeten echter niet als tegengestelden worden beschouwd. 

Ze bevinden zich eerder op een continuüm (Deci & Ryan, 2000; Deci & Ryan, 2007; Ryan & Deci, 2000 

a, b) waarbij zoveel mogelijk gestreefd ‘moet’ worden naar de rechterkant van het continuüm, dus 

naar intrinsieke motivatie. Zoals reeds vermeld, vormt dit namelijk het prototype van 

zelfdeterminatie. Toch is het belangrijk het continuüm niet te beschouwen als een soort 

‘ontwikkelingsproces’ waarbij leerlingen de verschillende stadia van links naar rechts doorlopen 

(Ryan & Deci, 2000 b). De gedragsontwikkeling van leerlingen kan op eender welke plaats op het 

continuüm starten en zich van daaruit verder ontwikkelen.  

Aangezien het gebruik van de ZDT in leesmotivatieonderzoek vrij recent is (Guay e.a., 2010), is er 

weinig geweten over hoe de verdeling van autonome versus gecontroleerde (lees)motivatie bij 

leerlingen uit de lagere school gesitueerd is en hoe bij hen naar autonome (lees)motivatie gestreefd 

kan worden. Volgend onderdeel gaat hier dieper op in.  

1.3. Motivatieverhogende interventies 

1.3.1. Bevordering autonome leesmotivatie 

Eerder werd al aangegeven dat naast de kwantiteit ook de kwaliteit van motivatie een belangrijke 

invloed heeft op de leerprestaties van leerlingen (Sierens & Vansteenkiste, 2009). Kwalitatief goed 

gemotiveerde leerlingen, volgens de zelfdeterminatietheorie zijn dit leerlingen met een hoge 

autonome motivatie, vertonen het meest optimale leer- en prestatiepatroon (Sierens & 

Vansteenkiste, 2009). Ook binnen het domein ‘lezen’ is dit van toepassing (Black & Deci, 2000). 

Autonoom gemotiveerde leerlingen blijken namelijk een groter conceptueel begrip van het 

tekstmateriaal te hebben, zijn meer geïnteresseerd in het leesmateriaal en rapporteren hogere 

niveaus van zelfbewustzijn. Ze ervaren ook een hogere vrijwilligheid, creativiteit en hebben meer zin 

voor uitdaging (Reeve, Bolt & Cai, 1999; Reeve & Jang, 2006). Hoe leerlingen de klasomgeving 

ervaren, heeft een sterke invloed op deze leesprestaties: zij die het gevoel hebben zelf aan de basis 

te liggen van wat ze doen, beschouwen zichzelf meer eigenaar van hun prestaties en voelen zich 

meer competent, wat op zijn beurt de intrinsieke motivatie en de internalisatie en integratie van het 

geleerde positief beïnvloedt (Deci & Ryan, 2008; Grolnick & Ryan, 1987; Reeve, 2002; Ryan & Deci, 
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2000 b; Ryan & Grolnick, 1986; Vansteenkiste e.a., 2004; Vansteenkiste e.a., 2005). Ook leraren 

aanzien autonoom gemotiveerde leerlingen als meer competent (Deci & Ryan, 2000; Deci, Vallerand, 

Pelletier & Ryan, 1991; Ryan & Deci, 2008). 

Gezien deze prestatie-effecten is er dus een belangrijke rol voor leraren weggelegd met betrekking 

tot het bevorderen van autonome (lees)motivatie (Guthrie & Cox, 2011; Guthrie, McRae & Klauda, 

2007; Reeve, 2006; Reeve e.a., 2004; Ryan & Deci, 2000 a; Taboada & Buehl, 2013). De kwaliteit van 

motivatie bij leerlingen hangt namelijk grotendeels af van de kwaliteit van de leraar zijn/haar 

instructiestijl (Reeve, Bolt & Cai, 1999). Een leraar die voorziet in een klasklimaat waarbij de drie 

psychologische basisnoden van de leerlingen (autonomie, competentie en verbondenheid) 

ondersteund worden, draagt dan ook bij tot de bevordering van autonome (lees)motivatie bij 

zijn/haar leerlingen (Aelterman, De Naeghel, Haerens, Van Keer & Vansteenkiste, in press; Deci & 

Ryan, 2000; Reeve; 2000; Ryan & Deci, 2000 a; Skinner & Belmont, 1993; Vansteenkiste e.a., 2007). 

Het uitgangspunt van de ZDT is namelijk dat individuen een natuurlijke en actieve drang tot 

ontplooiing hebben. Deze ontplooiing kan echter ondersteund of tegengewerkt worden door de 

sociale omgeving die voorziet in het vervullen of tegenwerken van de reeds vermelde basisnoden. 

Deze noden “(…) specify innate psychological nutriments that are essential for ongoing psychological 

growth, integrity and well-being” (Deci & Ryan, 2000, p. 229). Dit kan bereikt worden door een 

verinnerlijking van culturele waarden en gedragingen, gestimuleerd door contexten die autonomie, 

competentie en verbondenheid ondersteunen. Hoewel noden dus universeel zijn, kennen ze een 

cultuurspecifieke uitdrukking (Ryan & Deci, 2000 a). Er moet echter rekening gehouden worden met 

het feit dat zowel de handelingen die een leraar uitvoert als de perceptie van de leerlingen over die 

handelingen van belang zijn om een motivationeel effect te bekomen (Fletcher e.a., 2012; Flowerday, 

Schraw & Stevens, 2010; Taboada & Buehl, 2013).  

1.3.1.1. Autonomieondersteuning 

Een eerste factor die bijdraagt tot een verhoging van de autonome leesmotivatie, is het aannemen 

van een autonomieondersteunende motivatiestijl. Hier ligt de focus vooral op het bevredigen van de 

nood tot autonomie. Deze nood verwijst naar de mate van zelfdeterminatie en zelfregulatie die een 

leerling karakteriseert. Vrijwilligheid staat hierbij centraal: de leerlingen liggen zelf aan de basis van 

het gedrag dat ze stellen (Deci & Ryan, 2000; Deci e.a., 1991; Ryan & Deci, 2000 b).  

Autonomieondersteunend werken is “(…) teaching in ways that nurture students’ intrinsic motivation 

and internalization processes. It also entails particular beliefs about motivation, a particular 

interpersonal orientation and a set of interpersonal skills” (Reeve, 2002, p. 190). Er wordt vooral 

ingezet op het identificeren, voeden en opbouwen van interesses bij leerlingen (Vansteenkiste e.a., 
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2007). De praktijktoepassing gebeurt via verschillende motivatiestrategieën, zoals weergegeven in 

figuur 2. In deze figuur werd meteen de toepassing voor het leesonderwijs gemaakt. 

Ondanks de positieve effecten die autonomieondersteuning met zich meebrengt (Deci & Ryan, 2008; 

Grolnick & Ryan, 1987; Reeve, 2002; Ryan & Deci, 2000 b; Ryan & Grolnick, 1986; Su & Reeve, 2011; 

Taboada & Buehl, 2012, 2013; Vansteenkiste e.a., 2004; Vansteenkiste e.a., 2005), hanteren veel 

leraren nog steeds een controlerende onderwijsstijl (Reeve, 2000; Reeve e.a., 2004). Naast enkele 

persoonlijke redenen zoals druk om de eindtermen te halen, angst voor chaos in de klas of het 

ontbreken van de nodige vaardigheden om autonomieondersteunend te handelen, blijkt ook de 

mate waarin de schoolcontext op zich autonomieondersteunend is een rol te spelen (Deci, Vallerand, 

Pelletier & Ryan, 1991). Toch kan elke leerkracht die geïnteresseerd is in het bevorderen van de 

autonomie van de leerlingen dit ook leren (Reeve, 2000).  

1.3.1.2. Competentieondersteuning (structuur) 

Een autonomieondersteunend klimaat sluit daarenboven niet uit dat leraren ook structuur kunnen 

bieden aan de leerlingen. Hierdoor wordt de nood aan competentie ondersteund. Wanneer 

leerlingen ervaren dat ze competent zijn in een bepaald gebied, zullen ze meer in staat zijn om 

nieuwe uitdagingen in veranderende contexten aan te kunnen (Deci & Ryan, 2000; Deci e.a., 1991; 

Ryan & Deci, 2000 b). Indien leraren hierop inspelen door te voorzien in structuur met inspraak of 

met grondige toelichting, zullen leerlingen vrijwillig taken uitvoeren omdat ze het nut voor zichzelf 

zullen inzien (Sierens & Vansteenkiste, 2009; Vansteenkiste, Lens & Deci, 2006). Zoals in figuur 2 op 

te merken is, kan de leraar hiervoor motivatiestrategieën toepassen bij het klasmanagement en/of 

bij het leerproces.   

1.3.1.3. Betrokkenheid 

Een laatste basisnood die onderscheiden kan worden, heeft betrekking op het sociale aspect. 

Mensen voelen zich graag aanvaard binnen een bepaalde sociale groep waarmee ze hun waarden en 

normen delen. De ervaring om ergens bij te horen en goede relaties te hebben met anderen, wordt 

binnen de ZDT aangeduid als ‘verbondenheid’ (Deci & Ryan, 2000; Deci e.a., 1991; Ryan & Deci, 2000 

b). Deze nood wordt aangesproken indien de leraar een betrokken houding aanneemt. Het vertonen 

van interesse in de psychosociale leefwereld van de leerlingen kan verwezenlijkt worden door 

bijvoorbeeld een warme, open houding aan te nemen en zich oprecht te interesseren in de leerlingen 

(Sierens en Vansteenkiste, 2009).  
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Figuur 2. Stimuleren van zelfregulerend leren vanuit de ZDT (Gebaseerd op Becker e.a., 2010; Brozo & Flynt, 2008; Reeve, 2000; Reeve & 

Jang, 2006; Taboada & Buehl, 2013; Vansteenkiste e.a., 2007) geïllustreerd met concrete voorbeelden voor lezen (Gebaseerd op De 

Naeghel & Van Keer, 2012). 
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1.3.2. Interventieonderzoek 

1.3.2.1. CORI 

Hoewel er weinig interventiestudies rond leesmotivatie zijn (Guthrie e.a., 2007), vormt het 

instructieprogramma Concept-Oriënted Reading Instruction (CORI) hierop een uitzondering. Het doel 

van het programma bestaat uit het verbeteren van de intrinsieke motivatie van leerlingen en 

hiermee samenhangend hun leesbegrip (Boerema, 2009; Guthrie, Cox e.a., 1998; Guthrie, Van Meter 

e.a., 2008; Guthrie e.a., 2004; Guthrie e.a., 2007; Wigfield e.a., 2004; Wigfield e.a., 2008). Dit 

probeert men na te streven door het organiseren van een intensieve vorming voor leraren. Deze 

vorming moet de leraren in staat stellen om binnen wetenschapslessen via motivationele principes 

leesstrategieën aan leerlingen aan te leren (Guthrie& Cox, 2001; Gurthrie e.a., 2007). In enkele van 

deze principes zijn elementen uit de zelfdeterminatietheorie terug te vinden (Guthrie, Wigfield & 

VonSecker, 2000). Zo wordt er onder andere aandacht besteed aan autonomie- en 

competentieondersteuning (Guthrie e.a., 2000). Concreet gebeurt de autonomieondersteuning door 

te peilen naar de interesses van leerlingen, hen de kans te geven het eigen leren zelf vorm te geven 

en de mogelijkheid te bieden om zichzelf te uiten aan de hand van opdrachten waaraan ze een eigen 

invulling geven. Competentieondersteuning gebeurt dan weer door samen met de leerlingen leer- en 

kennisdoelen rond een bepaald thema voorop te stellen om de transfer van kennis en strategieën 

binnen verschillende leerdomeinen na te streven (Boerema, 2009; Guthrie & Cox, 2001; Guthrie, Cox 

e.a., 1998; Guthrie, Van Meter e.a., 1998; Guthrie e.a., 2007).  

De CORI-interventie blijkt zowel motivationele als cognitieve voordelen te bieden (Guthrie e.a., 2000; 

Guthrie e.a., 2004; Guthrie e.a., 2007; Wigfield e.a., 2004; Wigfield e.a., 2006). Op cognitief vlak heeft 

CORI zowel een effect op het strategiegebruik van de leerlingen als op de conceptuele kennis die de 

ze bezitten (Guthrie, Van Meter e.a., 1998). Verder heeft de combinatie van de verschillende 

principes een positief effect op de intrinsieke motivatie van de leerlingen (Guthrie e.a., 2000). 

Wigfield en collega’s (2006) vullen dit aan door te stellen dat het niveau van de motivatie die 

leerlingen bezitten sterk bepalend is voor de effecten van CORI op het leesbegrip.  

Hoewel het CORI-programma veelbelovende resultaten biedt, is het gezien z’n exclusieve focus op 

het bevorderen van intrinsieke leesmotivatie bij het lezen van informatieve teksten minder geschikt 

voor huidige studie die gericht is op het bevorderen van de algemene autonome leesmotivatie van 

de leerlingen (i.e., niet gebonden aan specifiek genre of domein). De kenmerken voor een interventie 

die voldoet aan de vereisten van het onderzoek in deze masterproef worden in wat volgt dan ook 

even kort aangehaald. 
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1.3.2.2. Kenmerken interventies 

Binnen interventies gericht op het verhogen van de autonome leesmotivatie van leerlingen kan er in 

eerste plaats, wegens eerder vermelde redenen (supra; Reeve e.a., 1999), een rol voor leraren 

weggelegd zijn. Zo is het belangrijk om vooroordelen, verwachtingen en opvattingen van de 

individuele leraren mee te nemen en aan te spreken aangezien deze bepalen of leraren de 

aangeleerde vaardigheden al dan niet zullen implementeren (Deci e.a., 1991; Reeve, 1998; Reeve, 

2009; Reeve e.a., 1999; Roth & Weinstock, 2013; Taboada & Buehl, 2012, 2013). Toch blijkt 

onderzoek naar de percepties en verwachtingen van leraren eerder gelimiteerd (Taboada & Buehl, 

2012).  

Wat de interventie op zich betreft, wordt aangeraden om verschillende handelingswijzen aan te 

leren via activiteiten waarin vooral de vaardigheden van de leraren benut worden (Su & Reeve, 

2011). Daarenboven kunnen verschillende mediavormen gehanteerd worden om de inhoud te 

presenteren. Verder is het belangrijk dat verschillende contextuele invloeden besproken worden 

zodat leraren de autonomieondersteunende stijl in hun klas beter kunnen implementeren (Su & 

Reeve, 2011).   

Over de duur en frequentie van de interventie zijn er uiteenlopende meningen. Su en Reeve (2011) 

pleiten ervoor om korte sessies te organiseren terwijl Garet, Porter, Desimone, Birman en Yoon 

(2001) als Cheon, Reeve en Moon (2012) eerder voorstander zijn van langdurige en intensieve 

vormen van professionele ontwikkeling. In huidig onderzoek werd een evenwicht tussen beide 

gezocht. Er werd een eenmalige vorming georganiseerd van gemiddelde duur die gekoppeld werd 

aan een opvolgingsactiviteit. Su en Reeve (2011) wijzen op het belang van opvolgingsactiviteiten 

zoals het bijhouden van een dagboek ter reflectie. Het blijkt immers dat leraren vaak hun 

implementatie van hetgeen in de vorming aan bod kwam, overschatten (Frykholm, 1995; Polly & 

Hannafin, 2011; Ross, McDougall, & Hogaboam-Gray, 2003). Indien het dagboek tevens als 

onderzoeksinstrument gehanteerd wordt, pleiten DeLongis, Hemphill en Lehman (1992) voor een 

training rond het invullen van de dagboeken aangezien dit de toekomstige interpretatie van de 

gegevens door de onderzoekers bevordert. Er moet daarenboven rekening gehouden worden met 

het feit dat er geen causale relaties uit dagboekgegevens berekend kunnen worden (DeLongis e.a., 

1992).  
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2. ONDERZOEKSVRAGEN 

Uit voorgaand literatuuronderzoek blijkt motivatie een belangrijke plaats in te nemen bij het 

leesgedrag en de -prestaties van leerlingen. Doordat deze motivatie onder invloed staat van de 

gehanteerde motivatiestijl van leraren (Reeve, 2006; Ryan & Deci, 2000 a), is het interessant om na 

te gaan hoe dit leerkrachtgedrag gewijzigd kan worden. Su en Reeve (2011) stellen hierbij dat het 

mogelijk is om leraren te vormen in het opnemen van een meer motivationele stijl. 

Interventiestudies die focussen op de promotie van leesmotivatie in klascontexten blijken echter 

schaars te zijn (Guthrie e.a., 2007). Huidig onderzoek probeert hieraan tegemoet te komen door de 

effecten van een vorming voor leraren te achterhalen. Aangezien eerder interventieonderzoek 

aantoonde dat de oorspronkelijke motivatieoriëntatie een mediator is voor het effect van een 

vorming (Su & Reeve, 2011), wordt eerst nagegaan hoe leraren zich bij aanvang van de vorming 

verhouden ten aanzien van autonomie- en competentieondersteuning in hun klas. In een tweede luik 

wordt vervolgens gefocust op de gevolgen die de vorming mogelijks met zich meebrengt. Hierbij 

wordt een onderverdeling gemaakt in respectievelijk de effecten met betrekking tot het 

gerapporteerd gedrag van de leraren en de ervaren effecten door de leerlingen.  

Bovenstaande bevindingen brengen ons, in combinatie met het literatuuronderzoek, tot volgende 

onderzoeksvragen:  

1. Hoe staan leraren ten opzichte van het implementeren van autonomieondersteuning en 

structuur tijdens leesactiviteiten in de klas? 

2. Is er na het volgen van de vorming een verandering in de perceptie bij leraren op de 

implementatie van autonomieondersteuning en structuur waar te nemen? 

3. Heeft de vorming meer effect bij leraren die oorspronkelijk al een autonomie-georiënteerd 

perspectief hebben? 

4. Stemt het geregistreerd gedrag van leraren uit de experimentele groep overeen met de 

gerapporteerde aandachtspunten? 

5. Rapporteren de leraren dat de aangereikte tips en strategieën uit de vorming daadwerkelijk 

worden geïmplementeerd? 

6. Zijn er motivatiestrategieën geregistreerd door de leraren uit de experimentele groep die 

meer toegepast worden dan andere? 

7. Ervaren leerlingen uit de experimentele groep dat hun leraar hun psychologische noden 

meer ondersteunt dan leerlingen uit de controlegroep? 
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3. METHODE 

3.1. Design 

Om op bovenstaande onderzoeksvragen een antwoord te formuleren, werd een quasi-experimenteel 

onderzoeksopzet met een longitudinaal karakter (i.e., pre-, post- en retentietest) gehanteerd. Uit de 

38 leraren die instemden te participeren in het onderzoek werden aselect 12 leraren toegewezen 

aan de experimentele groep. 

3.2. Participanten  

De studie die in deze masterproef uitgevoerd werd, vormt een onderdeel van een lopend 

onderzoeksproject op de vakgroep Onderwijskunde aan de Universiteit Gent. De dataverzameling 

vond plaats in 28 scholen, verspreid over de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en 

Vlaams-Brabant. Er namen in totaal 38 klassen van het vijfde leerjaar deel. Het gaat meer specifiek 

over 679 leerlingen, waarbij er 458 in de controlegroep en 221 in de experimentele groep zaten. Wat 

de leraren betreft, namen 31 vrouwelijke en 7 mannelijke leraren deel. Ze waren gemiddeld 37,8 jaar 

oud (SD = 10.1) en gaven gemiddeld al 14,6 jaar les (SD = 9.2), waarvan gemiddeld 8,5 jaar (SD = 6.8) 

in het vijfde leerjaar. Van deze leraren namen er 12 deel aan de vorming, waardoor er bijgevolg 12 

klassen in de experimentele groep en 26 klassen in de controlegroep zaten.  

3.3. Meetinstrumenten 

3.3.1. Vorming 

3.3.1.1. Algemeen 

In het begin van het schooljaar 2011-2012 participeerden de leraren uit de experimentele groep aan 

een vorming die door de vakgroep Onderwijskunde gegeven werd aan de Universiteit Gent. Tijdens 

deze eendaagse in-service-vorming werd dieper ingegaan op het bevorderen van autonome 

leesmotivatie van leerlingen uit het vijfde leerjaar. De focus van de vorming lag op het verhogen van 

de kennis en vaardigheden van de deelnemende leraren nodig om een autonomieondersteunende 

en structurerende leerkrachtstijl te implementeren tijdens leesactiviteiten in de klas. Als 

voorbereidende opdracht werd aan de leraren gevraagd om drie items mee te brengen: hun 

favoriete leesmateriaal voor vijfdeklassers, een boekbespreking van een leerling en een object of 

foto gerelateerd aan de leesbevorderingsactiviteiten in hun klas.  
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3.3.1.2. Inhoud 

Concreet bestond de vorming uit vier delen: (1) een introductie, (2) een discussie met betrekking tot 

theoretische achtergronden, (3) praktijkvoorbeelden en tips rond de implementatie van 

motivationele strategieën en (4) een micro teaching activiteit. 

Als inleiding werd aan de leraren uitgelegd waarom het belangrijk was om aandacht te besteden aan 

leesmotivatie. Hierbij werd gebruik gemaakt van onderzoeksresultaten uit diverse onderzoeken. 

Daarenboven kregen de leraren de kans om zichzelf te introduceren en aan te geven welke 

strategieën gehanteerd werden om de leerlingen in hun klas tot lezen aan te zetten. Aansluitend 

werd ook hun favoriete leesmateriaal voor vijfdeklassers overlopen. Deze activiteit stelde de 

vormingsdeskundige in staat om de noden van de deelnemende leraren zowel te identificeren als te 

voeden.   

Het volgende deel omvatte een discussie met betrekking tot de theoretische achtergronden van 

leesmotivatie, gestaafd door literatuur. Hierbij kregen de leraren een aantal resultaten uit eerdere 

fasen van het onderzoek te zien en er werd hen duidelijk gemaakt waarom het belangrijk is om de 

autonome leesmotivatie van kinderen te stimuleren. De leraren kregen bovendien de kans om 

enerzijds een aantal eigen argumenten om over te gaan op lezen aan te voeren en anderzijds te 

reflecteren over de verschillende motieven die leerlingen hebben om te lezen.  

In het derde deel van de vorming werden via praktijkvoorbeelden en tips aan de deelnemers 

handvaten aangereikt om het stimuleren van autonome leesmotivatie in klas te verwezenlijken. Via 

een aantal voorbeeldcasussen werd ook de kans gegeven om in kleine groepjes de tips en strategieën 

toe te passen op concrete situaties. Daarbij werd ook aandacht besteed aan de taal die leraren al dan 

niet bewust hanteren binnen hun leesactiviteiten (controlerende vs. niet-controlerende taal).  

Tot slot volgde nog een micro-teaching activiteit waarbij de groepjes leraren een eigen ontwikkelde 

leesactiviteit, waarbij autonomie- en competentieondersteuning centraal stond, aan andere groepen 

introduceerden. Dit alles werd op een interactieve manier aangebracht waardoor de leraren de 

ruimte hadden om hierover na te denken en hun vragen, bedenkingen en tips te formuleren. 

Op het eind van de vorming kreeg elke leraar een brochure overhandigd waarin de belangrijkste 

autonomie- en competentieondersteunende strategieën opgesomd en geïllustreerd werden. Hierbij 

aansluitend werd aan de leraren gevraagd om gedurende een semester een wekelijks gestructureerd 

dagboek2 bij te houden als opvolgingsactiviteit.  

 

 

                                                           
2
 Een voorbeeld van dit dagboek is terug te vinden in de bijlage. 
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3.3.2. Gestructureerd dagboek 

Zoals reeds vermeld, diende het dagboek als follow-up instrument na de vorming. Leraren konden 

wekelijks hun activiteiten registreren en vervolgens reflecteren op hun inspanningen om autonomie- 

en competentieondersteunend te werk te gaan tijdens de leesactiviteiten in klas. Via een 10-punts 

Likertschaal kon de leraar zijn/haar weekactiviteiten met betrekking tot beide 

ondersteuningsvormen scoren. Verder bevatte het dagboek de mogelijkheid om met behulp van een 

schema met genummerde kernwoorden aan te geven welke motivatiestrategieën tijdens die week 

extra aandacht kregen. Dit schema was in overeenstemming met wat in figuur 2 weergegeven wordt. 

Daarnaast werd gevraagd om kort het doel, de inhoud en de duur van de activiteit te expliciteren. 

Het dagboek werd tot aan het kerstverlof bijgehouden. 

3.3.3. CLIQ-vragenlijst  

Leraren die de vorming volgden, kregen bij de schoolbezoeken een extra vragenlijst voorgeschoteld 

die gebaseerd was op de CLIQ-vragenlijst (Cooperative Learning Implementation Questionnaire; 

Abrami, Pousen & Chambers, 2004). Dit instrument werd oorspronkelijk ontworpen als 

zelfrapportage-instrument voor de implementatie van coöperatief leren. Het bestond uit 48 items 

die drie motivationele constructen meten: de verwachte waarde van de innovatie, de slaagkans van 

de innovatie en de kosten die de implementatie van de innovatie met zich meebrengt. Uit het 

onderzoek van de ontwerpers van de vragenlijst bleek dat het verwachte succes door de leraren de 

meest bepalende factor was in de beslissing om over te gaan tot de implementatie van een 

educatieve innovatie, in dit geval coöperatief leren (Abrami, Pousen & Chambers, 2004). De 

vragenlijst die in dit onderzoek gebruikt werd, kende een aantal aanpassingen ten gevolge van het 

beoogde doel, namelijk de zelfrapportage rond de implementatie van autonomie- en 

competentieondersteuning in de klas. In deze aangepaste versie kwamen 54 items aan bod die 

leraren konden scoren op een vijf-punts Likertschaal (1 is ‘Helemaal niet akkoord’, 5 is ‘Helemaal 

akkoord’). De onderzochte innovatie had betrekking op het bevorderen van (autonome) 

leesmotivatie in de klas. De perceptie van de leraren op de implementatie van een autonomie- en 

competentieondersteunende lesstijl werd via drie subschalen in kaart gebracht. Deze vertoonden 

een goede interne consistentie met volgende Crohnbach’s alpha’s: α = 0.75 (de toegekende waarde 

aan deze lesstijl), α = 0.71 (het verwachte succes van de implementatie) en α = 0.73 (de verwachte 

kost van de implementatie).  
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3.3.4. Activity Feeling States vragenlijst 

Na het volgen van de vorming werd aan de leraren van de experimentele groep gevraagd om de AFS 

vragenlijst in te vullen (Reeve & Sickenius, 1994). Deze vragenlijst ging via 10 items (allen gescoord 

op een zeven-punts Likertschaal; 1 is ‘Helemaal niet akkoord’, 7 is ‘Helemaal akkoord’) na hoe leraren 

zich tijdens de vorming ondersteund voelden in hun psychologische basisnoden, aangestuurd vanuit 

het idee van ‘congruent teaching’. Dit principe stelt dat leraren het gedrag dat ze willen aanleren ook 

zelf moeten modelleren om in hun opzet te slagen (Swennen, Lunenberg & Korthagen, 2008). Tijdens 

de vorming werd dan ook getracht om de noden van de deelnemende leraren te ondersteunen 

vanuit de overtuiging dat hoe meer de leraren deze ondersteuning zouden ervaren, hoe gunstiger ze 

ten aanzien van de implementatie van een autonomie- en competentieondersteunende lesstijl 

zouden staan (Reeve e.a., 1999).  

De subschaal voor autonomie werd door vier items gevormd en had een goede interne consistentie 

(α = 0.71). Zowel de subschalen voor competentie als voor betrokkenheid werden telkens aan de 

hand van drie items gemeten en waren ook intern consistent (respectievelijk α = 0.85 en α = 0.78).  

3.3.5. Leerlingenvragenlijst 

Verder werd nog gebruik gemaakt van een op de ingekorte Nederlandse versie van de Teacher As a 

Social Context Questionnaire (TASCQ; Belmont, Skinner, Wellborn & Connell, 1989) gebaseerde 

leerlingenvragenlijst. Deze vragenlijst bracht via 28 items de drie verschillende dimensies van de 

motivatiestijl van leraren in kaart, namelijk (a) autonomieondersteuning, (b) structuur en (c) 

betrokkenheid. De items werden door de leerlingen op een vijf-punts Likertschaal gescoord, gaande 

van ‘Helemaal niet akkoord’ (1) tot ‘Helemaal akkoord’ (5). Gezien de focus van deze masterproef 

werd enkel van de subschalen ‘autonomieondersteuning’ en ‘structuur’ gebruik gemaakt. De scores 

op de schaal voor autonomieondersteuning (bijv., ‘Mijn juf of meester laat me vaak kiezen hoe ik 

mijn schooltaken doe’) waren voor de pretest minder intern consistent (α = 0.62) dan voor de post- 

en retentietest (respectievelijk α = 0.67 en α = 0.73). De interne consistenties van de schaal voor 

competentieondersteuning (bijv., ‘Mijn juf of meester toont me hoe ik zelfstandig problemen kan 

oplossen’) vertoonden een gelijklopende trend voor de drie meetmomenten (respectievelijk α = 0.63, 

α = 0.69 en α = 0.71). Hoewel de meeste subschalen Cronbach’s alpha’s vermeldden onder α = 0.70, 

zijn ze volgens Kline (1999, geciteerd in Field, 2005) nog steeds accepteerbaar.  
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3.4. Procedures 

Huidig onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoeksproject van de Universiteit van Gent, 

vakgroep Onderwijskunde. Deze quasi-experimentele studie vond plaats in het eerste semester van 

het schooljaar 2011-2012. Op drie verschillende momenten (eind september, begin december en 

begin maart) bezochten vier à zes onderzoekers één school per voormiddag. Er werd hierbij gefocust 

op klassen uit het vijfde leerjaar. Om ervoor te zorgen dat de afname van de vragenlijsten zo uniform 

mogelijk gebeurde, kregen de onderzoekers op voorhand de nodige richtlijnen.  

Voordat de leerlingen begonnen met het invullen van de TASQ-vragenlijst, kregen ze eerst de nodige 

instructies en werden enkele voorbeeldopgaven gemaakt. Toen dit afgerond was, werd overgegaan 

tot de eigenlijke vragen die de leerlingen zelfstandig oplosten.   

3.5. Data-analyse 

In de eerste fase, de pretestfase, verliep de afname zoals hierboven omschreven. De tweede fase, de 

posttestfase, vond plaats in december 2011 nadat de leraren uit de experimentele groep de kans 

gekregen hadden om de motivatiestrategieën uit de vorming toe te passen. Daarenboven hadden zij 

de opdracht gekregen om tot eind december een dagboek bij te houden en er werd hen verzocht om 

tijdens de schoolbezoeken ook de CLIQ-vragenlijst in te vullen. Aan de leerlingen werd gevraagd de 

TASQ-vragenlijst te vervolledigen. De laatste fase, de retentiefase, verliep gelijkaardig aan de 

posttestfase. Van de leraren uit de experimentele groep werd echter geen dagboekbijdrage meer 

verwacht. Uiteindelijk vond er na de retentiefase nogmaals een vorming plaats waarin leraren uit de 

controlegroep de kans kregen om de vorming die de leraren uit de experimentele groep in oktober 

kregen, te volgen. Om de verzamelde data te analyseren, werd gebruik gemaakt van zowel 

kwalitatieve als kwantitatieve analyses. Voor het analyseren van de dagboeken werden de 

geregistreerde activiteiten gecodeerd via interpretatieve codes die gebaseerd waren op theoretische 

concepten met betrekking tot ZDT (Deci & Ryan, 2000; Vansteenkiste e.a., 2007). Hierbij lag de focus 

op twee psychologische basisnoden die door leraren ondersteund kunnen worden (autonomie en 

competentie; Deci & Ryan, 2000). Naast de door de literatuur gesuggereerde motivatiestrategieën, 

werd nog één extra categorie aan het coderingsschema toegevoegd, namelijk tutoring. Eerder 

onderzoek wees uit dat peer tutors vaak meer voordeel ondervinden van het tutoren dan de tutees. 

Beiden blijken tijdens de tutoringsessies ook in het sociaal functioneren te groeien (Van Keer & 

Verlinde, 2013). Bovendien omvat het tutoren zowel elementen van autonomie- en 

competentieondersteuning (Fantuzzo & Ginsburg-Block, 1998). De leerkracht- en 

leerlingvragenlijsten werden geanalyseerd met behulp van SPSS Statistics 21.0. Hierbij werd een 

significantieniveau van 0.05 gehanteerd, tenzij anders vermeld.  
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4. RESULTATEN 

4.1. Perceptie leraren 

4.1.1. Perceptie op de implementatie van autonomie- en competentieondersteuning 

Voor de vorming plaatsvond, werd nagegaan in welke mate leraren vinden dat het bevorderen van 

autonomie en structuur deel uitmaakt van hun huidige klaspraktijk en deel zal uitmaken van hun 

toekomstige klaspraktijk. Gemiddeld gezien werd aan de huidige autonomie- en 

competentieondersteuning een score van 2.86 (SD = 0.92) op 5 toegekend. Wanneer gepeild werd 

naar de mate waarin deze ondersteuning deel zou uitmaken van de toekomstige klaspraktijk, gaven 

de leraren een significant hogere gemiddelde score (M = 4.14, SD = 0.54, t(179) = 13.328, p < 0.001) 

aan.  

Om de perceptie van de leraren op de implementatie van autonomie- en competentieondersteuning 

in kaart te brengen, werden de gemiddelden, standaarddeviaties en correlaties voor zowel de 

implementatieschaal als voor de subschalen (verwachte waarde, succes en kost) berekend. Ook voor 

de ervaren ondersteuning van hun noden tijdens de vorming werden de gemiddelden, 

standaarddeviaties en correlaties berekend. Tabel 1 biedt hiervan een beknopt overzicht. De 

diagonaal van deze tabel geeft telkens de overeenkomstige Cronbach’s alpha’s weer.  

Wat de implementatie betreft, is er gemiddeld genomen een klein verschil tussen de scores op de 

drie subschalen. De leraren gaven aan dat ze het succes van de implementatie van een autonomie- 

en competentieondersteunende lesstijl gemiddeld gezien hoger inschatten dan de kost die dergelijke 

implementatie met zich zou meebrengen. De waarde die ze er gemiddeld gezien aan toekenden, ligt 

daar tussenin. Wanneer gekeken wordt naar de correlaties tussen de verschillende subschalen, kan 

opgemerkt worden dat de waarde die leraren toekennen aan de implementatie van een autonomie- 

en competentieondersteunende lesstijl een sterke positieve samenhang vertoont met het door hen 

verwachte succes van deze implementatie (r = 0.92, p < 0.01). De verwachte kost vertoont op zijn 

beurt een zwakke tot matige negatieve samenhang met de toegekende waarde (r = -0.43, p < 0.01) 

en met het verwachte succes (r = -0.34, p < 0.01).  

Bij de ervaren ondersteuning van de noden van de leraren tijdens de vorming is ook hier gemiddeld 

genomen een klein verschil tussen de scores op de subschalen. Volgens de leraren werd hun nood 

tot betrokkenheid gemiddeld het meest ondersteund, gevolgd door de nood tot autonomie en de 

nood tot competentie. De subschalen vertonen allen een matige tot sterke positieve correlatie, met  

r = 0.68, p < 0.01 voor de samenhang tussen de ondersteuning van autonomie en competentie,  
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r = 0.60, p < 0.01 voor de samenhang tussen de ondersteuning van competentie en betrokkenheid en 

r = 0.72, p < 0.01 voor de samenhang tussen de autonomie en betrokkenheid.  

Tot slot werd stilgestaan bij de correlaties tussen de implementatie van autonomie- en 

competentieondersteuning en de ervaring van de ondersteuning van noden tijdens de vorming. 

Allereerst kon worden vastgesteld dat zowel de ervaren ondersteuning van autonomie, competentie 

en in mindere mate betrokkenheid positief correleerde met de waarde die leraren toekenden aan de 

implementatie van autonomie- en competentieondersteuning in hun lespraktijk (respectievelijk r = 

0.65, p < 0.01; r = 0.60, p < 0.01 en r = 0.48, p < 0.01) als met het succes die leraren van deze 

implementatie verwachtten (respectievelijk r = 0.80, p < 0.01; r = 0.71, p < 0.01 en r = 0.65, p < 0.01). 

Er kan dus gesteld worden dat hoe hoger de leraren een ondersteuning van hun noden ervoeren, hoe 

hoger ze de waarde en het succes van de implementatie van autonomie- en 

competentieondersteuning inschatten. Ten tweede vertoonde de verwachte kost van de 

implementatie enkel een zwakke negatieve samenhang met de ervaring van ondersteuning van 

autonomie (r = -0.17, p < 0.05). De ondersteuning van competentie en betrokkenheid vertoonden 

geen significante correlatie met de verwachte kost (respectievelijk r = - 0.10, p > 0.05 en r = - 0.02, p 

> 0.05).  

Tabel 1 

Gemiddelden, standaarddeviaties en correlaties voor de percepties van leraren voor de schalen van 

implementatie en psychologische noden en hun respectievelijke subschalen (pretest) 

Schaal  M(SD) 1. 2 3 4 5 6 

Implementatie   3.71  
(0.75) 
0.92** 

-0.43** 

 
0.65** 

0.60** 

0.48** 

     
1. Toegekende waardea 
2. Verwachte succesa 
3. Verwachte kosta 

 3.80 (0.28) 
3.94 (0.32) 
3.39 (0.49) 

 

(0.71) 
-0.34** 

 
 
(0.73) 

   

Noden 
4. Autonomieb 
5. Competentieb 
6. Betrokkenheidb 

 5.40 
5.35 (1.03) 
5.11 (0.68) 
5.73 (0.64) 

 
.080** 

.071** 

.065** 

 
-0.17* 

-0.10 
-0.02 

 
(0.71) 
0.68** 

0.72** 

 
 
(0.85) 
0.60** 

 
 
 

(0.78) 
Noot: 

a
= gemeten op vijf-punts Likertschaal ; 

b
= gemeten op zeven-punts Likertschaal; 

*
p < 0.05; 

**
p < 0.01 

 

Tabel 2 gaat dieper in op bovenstaande resultaten door per leerkracht de gemiddelde scores op de 

subschalen weer te geven. Hierdoor wordt een meer gedetailleerd beeld geschetst en verdere 

vergelijkingen mogelijk gemaakt. Algemeen gezien schommelden de gemiddelde scores voor de 

waarde die de leraren toekenden aan de implementatie van autonomie- en 

competentieondersteuning tussen M = 3.36 (leerkracht 2) en M = 4.50 (leerkracht 12).  
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De gemiddelde scores voor het verwachte succes en de verwachte kost van de implementatie, 

bevonden zich respectievelijk tussen M = 3.36 (leerkracht 7) en M = 4.64 (leerkracht 12) en tussen  

M = 2.83 en M = 4.14 (leerkracht 12). Wat de noden betreft, gaven de leraren aan 

autonomieondersteuning een gemiddelde score tussen M = 4.00 (leerkracht 1) en M = 6.75 

(leerkracht 4). De ondersteuning van hun competentie werd gemiddeld gescoord tussen M = 4.33 

(leerkracht 5, 6 en 11) en M = 6.33 (leerkracht 4). Tot slot gaven de leraren een gemiddelde score 

tussen M = 5.00 (leerkracht 1, 5, 7, 10) en M = 6.67 (leerkracht 11, 12) aan de ondersteuning van 

betrokkenheid. Tabel 2 maakt het ook mogelijk om voor elke leerkracht afzonderlijk aan te geven 

hoe hij/zij zich tegenover de implementatie van autonomie- en competentieondersteuning verhield 

en wat zijn/haar noden waren. Zo kon bij leerkracht 10, in vergelijking met haar collega’s, de laagste 

gemiddelde score voor de ondersteuning van haar noden worden vastgesteld (M = 4.31). Dit 

gemiddelde lag ook lager dan het algemeen gemiddelde (M = 5.40). De leerkracht die gemiddeld 

gezien de hoogste score toekende aan de ondersteuning van haar noden, is leerkracht 4 (M = 6.47).  

Wat de gemiddeld toegekende waarde aan de implementatie betreft, werden de hoogste scores 

door leerkracht 12 (M = 4.50) en leerkracht 4 (M = 4.00) toegekend. De laagste gemiddelde scores 

waren afkomstig van leerkracht 2 (M = 3.36) en leerkracht 10 (M = 3.43).  
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Tabel 2 

Individuele gemiddelden voor de perceptie van leraren en de ondersteuning van hun noden tijdens de vorming (pretest) 

 Implementatie    Implementatie        Noden  

 Toegekende waardea      Verwacht succesa     Verwachte kosta Totaal Autonomieb Competentie Betrokkenheid Totaal 

Participant               M                                                                                                           M   M M  M     M M         M                                                

Leerkracht 1 

Leerkracht 2  

Leerkracht 3 

Leerkracht 4 

Leerkracht 5 

Leerkracht 6 

Leerkracht 7 

Leerkracht 8 

Leerkracht 9 

Leerkracht 10 

Leerkracht 11 

Leerkracht 12 

3.79                               

3.36   

3.71     

4.00   

3.86   

3.79   

3.50   

3.64   

3.50   

3.43   

3.65   

4.50     4.64   2.83 

3.79                          

4.14 

3.86 

4.21 

3.79 

3.93 

3.36 

3.93 

3.71 

3.57 

3.86 

4.64 

3.86 

2.86 

3.57 

4.14 

3.43 

3.29 

3.00 

3.71 

3.57 

3.43 

3.86 

2.83 

3.81 

3.62 

3.72 

4.12 

3.69 

3.67 

3.29 

3.76 

3.60 

3.48 

3.79 

3.86 

4.00 

6.25 

5.25 

6.75 

4.75 

5.75 

4.25 

5.25 

5.75 

3.25 

5.25 

6.50 

5.00 

5.67 

5.00 

6.33 

4.33 

4.33 

4.67 

5.00 

5.33 

4.67 

4.33 

6.00 

5.00  

5.67 

6.33 

6.33 

5.00 

5.33 

5.00 

5.67 

6.33 

5.00 

6.67 

6.67 

4.67 

5.86 

5.53 

6.47 

4.69 

5.14 

4.64 

5.31 

5.80 

4.31 

5.42 

6.39        

Noot: 
a
= gemeten op vijf-punts Likertschaal ; 

b
= gemeten op zeven-punts Likertschaal 
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4.1.2. Verandering in perceptie na vorming 

4.1.2.1. Algemeen 

Enkele alinea’s terug werd aangegeven dat leraren gemiddeld gezien een score van 2.86 (SD = 0.92) 

op 5 toekenden aan de vraag of autonomie- en competentieondersteuning deel uitmaakte van de 

huidige klaspraktijk. Om na te gaan of de vorming een invloed had op deze score, werd een oneway 

Repeated Measures ANOVA uitgevoerd. De levels van de within-subject factor werden gevormd door 

de scores op de pre-, post- en retentietest, waardoor kon worden nagegaan of er zich tussen de drie 

meetmomenten een evolutie in perceptie van leraren heeft voorgedaan. Aangezien de perceptie van 

de leraren enkel bij de experimentele groep werd nagegaan, werd geen between-subjects factor 

gehanteerd. Mauchly’s test wees uit dat de assumptie van sfericiteit geschonden werd,  

χ2(2) = 64.65, p < 0.001, waardoor de Greenhouse-Geisser correctie (ɛ = 0.685) gehanteerd werd. 

Over de drie meetmomenten heen bleek er een significant effect te zijn voor de gemiddelde score 

die leraren aan zichzelf toekenden, Willk’s Ʌ = 0.80, F(1.37, 145.23) = 12.34, p < 0.001, ɳ2 = 0.10. De 

partial eta squared (ɳ2) die de effectgrootte van aspecten die een mogelijke invloed kunnen 

uitoefenen op de perceptie aangeeft, kan als volgt geïnterpreteerd worden: 0.01 wijst op een klein, 

0.06 op een matig en 0.14 op een groot effect (Cohen, 1988, p. 281-287). Er kan dus vastgesteld 

worden dat de vorming, samen met andere aspecten, een matig effect had op de gemiddelde score 

die leraren toekenden aan de mate waarop autonomie en competentie in hun klas werd bevorderd. 

Tussen de pre- (M = 2.86, SD = 0.92) en posttest (M = 3.28, SD = 0.66) kon een significante evolutie 

worden vastgesteld (F(1, 106) = 21.32, p < 0.001); tussen de post- en retentietest (M = 3.18,  

SD = 0.38) was er een daling merkbaar die niet significant bleek (F(1, 106) = 3.54, p = 0.063). Figuur 3 

geeft deze evolutie weer. 

 

Figuur 3. Evolutie tussen de pre-, post- en retentietest voor de algemene perceptie van leerkrachten op de implementatie van 

autonomieondersteuning 
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4.1.2.2. Perceptie op implementatie 

Om na te gaan of de vorming een invloed gehad heeft op de perceptie van de leraren met betrekking 

tot de implementatie van autonomie- en competentieondersteuning tijdens leesactiviteiten, werd 

gebruik gemaakt van oneway Repeated Measures ANOVA’s. De within-subject factoren waren 

respectievelijk de verwachting die leraren hadden met betrekking tot het succesvol implementeren 

van autonomie- en competentieondersteuning, de waarde die leraren toekenden aan deze 

ondersteuning en de verwachte kost die de implementatie met zich zou meebrengen. De scores uit 

de pre-, post- en retentietesten vormden de levels van de factoren. Tabel 3 biedt een overzicht van 

de gemiddelden en standaarddeviaties voor de perceptie van de leraren, rekening houdend met het 

testmoment. 

Tabel 3 

Gemiddelden en standaarddeviaties voor de perceptie van leraren uit de experimentele groep met 

betrekking tot de implementatie van autonomie- en competentieondersteuning tijdens 

leesactiviteiten  

 
Implementatie 

Pretest 
M (SD) 

Posttest 
M (SD) 

Retentietest 
M (SD) 

Toegekende waarde 
Verwachte succes 
Verwachte kost  

3.80 (0.28) 
3.93 (0.33) 
3.39 (0.49) 

3.76 (0.31) 
3.92 (0.34) 
3.13 (0.49) 

3.81 (0.26) 
3.91 (0.26) 
3.18 (0.45) 

 

4.1.2.2.1. Toegekende waarde 

De eerste analyse ging na of de waarde die leraren toekenden aan de implementatie van een 

autonomie- en competentieondersteunende lesstijl een evolutie in tijd kende. Mauchly’s test gaf aan 

dat de assumptie van sfericiteit geschonden werd, χ2(2) = 210.58, p < 0.001, waardoor de 

vrijheidsgraden gecorrigeerd werden met behulp van de Greenhouse-Geisser correctie (ɛ = 0.608). Er 

bleek een significant effect voor de evolutie doorheen de tijd van de waarde die leraren toekennen 

aan de implementatie, Willk’s Ʌ = 0.91, F(1.22, 249.42) = 7.78, p =0.003, ɳ2 = 0.037. Wanneer 

gekeken werd naar de verschillen tussen de drie meetmomenten kon ook een significant effect 

worden vastgesteld voor zowel de evolutie van de verwachting tussen het eerste en het tweede 

meetmoment (F(1, 205) = 18.68, p < 0.001) als voor dergelijke evolutie tussen het tweede en het 

derde meetmoment (F(1, 205) = 8.024, p = 0.005). Uit figuur 4 kan opgemaakt worden dat de 

gemiddelde score voor de posttest iets lager lag dan die voor de pretest, terwijl de gemiddelde score 

voor de retentietest weer een toename kende die de gemiddelde score van de pretest licht 

overschreed. 
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Figuur 4. Evolutie tussen de pre-, post- en retentietest voor de waarde die leerkrachten toekennen aan de implementatie van autonomie- 

en competentieondersteuning 

4.1.2.2.2. Verwachte succes 

Vervolgens werd nagegaan of er een tijdsgebonden evolutie van het door leraren verwachte succes 
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vergelijking tot de posttest ook een lichte afname. Er kan dus besloten worden dat het verwachte 

succes van de leraren met betrekking tot autonomie- en competentieondersteuning gemiddeld 
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vastgesteld worden bij de hoofdanalyse, worden verdere analyses niet gerapporteerd (Field, 2005). 

4.1.2.2.3. Verwachte kost 

Een laatste analyse probeerde te achterhalen of de verwachting van de kost die de implementatie 

van een autonomie- en competentieondersteunende lesstijl met zich kan meebrengen, een 

tijdsgebonden evolutie kende. Net zoals bij de waarde die leraren hechten aan dergelijke 

implementatie, wees Mauchly’s test uit dat de assumptie van sfericiteit geschonden werd,  

χ2(2) = 17.51, p < 0.001, waardoor ook hier de vrijheidsgraden gecorrigeerd werden met behulp van 

de Greenhouse-Geisser correctie (ɛ = 0.924). Verder werd een significant effect vastgesteld voor de 
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378.85) = 72.94, p < 0.001, ɳ2 = 0.262. Meer concreet kon een significant effect vastgesteld worden 

voor deze evolutie tussen respectievelijk de pre- en posttest (F(1, 205) = 158.17, p < 0.001) en de 

post- en retentietest (F(1, 205) = 4.45, p = 0.036). Figuur 5 toont aan dat de gemiddelde score op de 

posttest een flink stuk lager lag dan die op de pretest. De gemiddelde score voor de retentietest 

kende dan weer een lichte toename in vergelijking met de posttest, maar deze bleef echter lager dan 

de gemiddelde score bij aanvang.  

 

Figuur 5. Evolutie tussen de pre-, post- en retentietest voor de kost die leerkrachten verwachten bij de implementatie van autonomie- en 

competentieondersteuning 

4.1.3. Effecten van de vorming bij leraren met autonomie-georiënteerd perspectief 

Om na te gaan of de vorming meer effect had bij leraren die oorspronkelijk autonomie-georiënteerd 
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4.2. Gedrag van leraren 

In wat volgt, wordt nagegaan in welke mate leraren uit de experimentele groep een 

autonomieondersteunende en structurerende leraarstijl implementeerden tijdens leesactiviteiten in 

hun klas. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de antwoorden op de aangepaste CLIQ-vragenlijst 

(Abrami, Pousen & Chambers, 2004) en de informatie uit de gestructureerde dagboeken. Er moet 

opgemerkt worden dat alle resultaten voortkomen uit zelfrapportage van de leraren waardoor 

mogelijks een discrepantie kan ontstaan met de reële klaspraktijk.  

Uit de rapportage bleek dat de leraren gemiddeld drie tot vier activiteiten per week organiseerden 

die gericht waren op het bevorderen van autonome leesmotivatie, samen goed voor een 140-tal 

minuten per week. Toch zijn er grote verschillen tussen de leraren onderling en het soort activiteiten 

waaraan aandacht werd besteed. Dit wordt hieronder meer gespecificeerd. 

4.2.1. Overeenstemming gerapporteerde aandachtspunten en gecodeerde motivatie-

strategieën 

Vooraleer dieper in te gaan op het soort activiteiten die in de klas werden uitgevoerd, werd 

nagegaan of de perceptie van de leraren met betrekking tot de geregistreerde aandachtspunten 

overeenstemde met de activiteiten die in het dagboek werden geregistreerd. Het is opmerkelijk dat 

de leraren op heel uiteenlopende manieren het dagboek invulden. Sommigen registreerden de 

activiteiten aan de hand van een woord (bijvoorbeeld ‘actualiteit’), terwijl anderen volledige zinnen 

gebruikten. Hoewel sommige motivatiestrategieën concreet vermeld werden (bijv., ‘leerlingen 

vertellen over …’ als voorbeeld van luister- en spreektijd), omvatten andere motivatiestrategieën 

uiteenlopende activiteiten. Als leidraad werd geopteerd om aan te sluiten bij de voorgestelde 

activiteiten uit de informatiebrochure die na de vorming aan de leerkrachten werd meegegeven 

(supra). Onder ‘tijd om zelfstandig te werken of vrij te lezen’ vallen dan bijvoorbeeld groepswerken 

of individuele opdrachten zoals het maken van een boekbespreking, het schrijven van een tekst, 

vraagjes bij een tekst oplossen … Tot slot kan een activiteit ook naar verschillende 

motivatiestrategieën verwijzen, zoals bijvoorbeeld een gesprek rond het overlijden van een opa 

(verwijst zowel naar ‘empathie’ als naar ‘luister- en spreektijd’). Figuur 6 maakt een visuele 

vergelijking tussen deze gecodeerde motivatiestrategieën en de door leraren gerapporteerde 

aandachtspunten.  
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Allereerst valt het op dat de activiteiten vooral een illustratie vormden van de categorieën die 

autonomieondersteuning representeren (n = 338, gaande van ‘luistertijd’ tot en met ‘zinvolle 

motivering/uitleg’) en slechts in kleine mate de categorieën van competentieondersteuning bevatten 

(n = 51). De motivatiestrategieën die het meest terug te vinden waren binnen de geregistreerde 

klasactiviteiten, waren (a) zinvolle motivering/uitleg, (b) tijd om zelfstandig te werken/vrij te lezen en 

(c) keuzes aanbieden. Strategieën die amper tot niet gecodeerd werden, waren (d) onvoorwaardelijk 

aanmoedigen, (e) werkpunten aangeven, (f) positieve feedback geven en (g) tips aanbieden. In 

tegenstelling tot de geregistreerde klasactiviteiten, gaven de leraren echter aan dat ze in hun lessen 

voor alle categorieën ter bevordering van autonome motivatie aandacht hadden (autonomie:  

n = 323, competentie: n = 289), met uitzondering van de ‘tutoring’-categorie die in de dagboeken niet 

als keuzemogelijkheid werd aangeboden. Er werd volgens hen vooral geïnvesteerd in (a) spreektijd, 

(b) verwachtingen duidelijk maken en (c) tips aanbieden. Vooral dit laatste is opmerkelijk aangezien 

hier het tegenovergestelde wordt beweerd als wat kon opgemaakt worden uit de geregistreerde 

activiteiten. (d) Onvoorwaardelijk aanmoedigen en (e) empathie tonen werden volgens de leraren 

het minst toegepast. Een tweede noemenswaardige vaststelling heeft betrekking op de spreiding van 

de activiteiten. Het aantal uitgevoerde klasactiviteiten per categorie ligt tussen de nul 

(onvoorwaardelijk aanmoedigen, werkpunten aangeven) en 85 (zinvolle motivering/uitleg), terwijl 

het aantal aangegeven interessegebieden een spreiding kent tussen de 20 (onvoorwaardelijk 

aanmoedigen) en 51 (spreektijd). Daarnaast is het opvallend dat bij haast alle categorieën 

(uitgezonderd luister- en spreektijd) grote verschillen merkbaar zijn tussen de gerapporteerde 

interessegebieden van de leraren en hun klasactiviteiten.  

Naast de interessegebieden uit de dagboeken vormen ook de antwoorden op de aangepaste CLIQ-

vragenlijst een representatie van de aandacht die leraren besteedden aan activiteiten rond 

autonomie- en/of competentieondersteuning. De leraren gaven ook hier aan dat het bevorderen van 

autonomie en competentie gemiddeld gezien deel uitmaakte van hun klaspraktijk (M = 3.53,  

SD = 0.63). Net zoals bij de gerapporteerde interessegebieden vermeldden ze dat ze in meer of 

mindere mate aandacht hebben besteed aan motivatiestrategieën rond zowel autonomie- als 

competentieondersteuning. De meeste leraren gaven aan dat vooral (a) tips aanbieden, (b) positieve 

feedback geven en (c) onvoorwaardelijk aanmoedigen het meest aan bod kwamen. In (d) tijd om 

zelfstandig te werken/vrij te lezen en (e) optimaal uitdagende taken aanbieden werd volgens hen het 

minst geïnvesteerd. Het is opmerkelijk dat deze aandachtspunten niet geheel overeenstemden met 

de interessegebieden uit de dagboeken. Dergelijke discrepantie keerde ook terug in de vergelijking 

met de geregistreerde klasactiviteiten.  
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Figuur 6. Vergelijking aantal activiteiten gericht op bevordering van autonome leesmotivatie volgens de gecodeerde klasactiviteiten en aandachtspunten 
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4.2.2. Implementatie tips en strategieën uit vorming 

Hoewel deze algemene vergelijking al een eerste duidelijk beeld schept over de implementatie van 

aangereikte strategieën, wordt in wat volgt verder ingegaan op hoe en met welke frequentie deze 

concreet werden ingevuld. Hierbij lag de focus, in overeenstemming met wat tijdens de vorming aan 

bod kwam, op hoe de ondersteuning van autonomie en competentie concreet in de lessen toegepast 

werd. Tabel 4 biedt een overzicht van de geregistreerde aantal motivatiestrategieën per leerkracht 

zoals gecodeerd door de onderzoeker. 

4.2.2.1. Totaalbeeld 

4.2.2.1.1. Autonomieondersteuning 

De nood tot autonomie werd in het kader van de vorming omschreven als ‘zelf aan de basis liggen of 

initiator zijn van eigen gedrag’ (De Naeghel & Van Keer, 2012). In overeenstemming met 

Vansteenkiste en collega’s (2007) werd de ondersteuning van autonomie onderverdeeld in drie 

elementen: identificeren van interesses, voeden van interesses en opbouwen van nieuwe interesses, 

wat resulteerde in acht concrete strategieën (zie figuur 2). Zoals reeds vermeld, investeerden de 

meeste leraren vooral in strategieën van autonomieondersteuning. In de negen weken waarin de 

leraren hun dagboek invulden, werd het bieden van een ‘zinvolle motivering of uitleg’ het meest 

toegepast (85 keer), gevolgd door ‘tijd om zelfstandig te werken/vrij te lezen (78 keer) en ‘keuzes 

aanbieden’ (63 keer). De ‘luister- en spreektijd’ die leerlingen kregen waren gelijkmatig verdeeld (elk 

49 keer). Wat tijdens de lessen minder aan bod kwam, was het ‘peilen naar interesses van leerlingen’ 

(negen keer) en het hebben van ‘empathie’ (vijf keer). ‘Onvoorwaardelijk aanmoedigen’ werd niet 

teruggevonden in de klasactiviteiten.  

De acht mogelijke strategieën werden op heel verschillende wijze ingevuld en waren soms binnen 

bepaalde activiteiten impliciet aanwezig. Zo zijn ‘vertellen over eigen ervaringen rond sterven’, ‘een 

liedjestekst aanvullen met eigen gedachten’ en ‘elkaar vragen stellen naar aanleiding van een 

presentatie’ enkele voorbeelden van hoe de eerste twee motivatiestrategieën, luister- en spreektijd 

voorzien, concreet werden ingevuld. Het peilen naar interesses van leerlingen gebeurde onder 

andere door na te gaan welke boeken de leerlingen het meest aanspraken of door het kiezen van een 

beroemdheid waarover de leerlingen een opstel zouden schrijven. De vierde strategie die deel 

uitmaakt van het identificeren van interesses, namelijk empathie vertonen, kon concreet worden 

teruggevonden in de verschillende activiteiten die twee leraren organiseerden naar aanleiding van 

het overlijden van een grootouder.   

Bij het voeden van interesses kwamen twee van de drie aangeboden motivatiestrategieën aan bod. 

Binnen de eerste strategie, namelijk de tijd die de leraren boden aan de leerlingen om zelfstandig te 
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werken of vrij te lezen, werden heel wat groepswerken georganiseerd rond bepaalde thema’s of 

teksten. Toch waren er ook leraren die de leerlingen een aantal vooraf bepaalde opdrachten 

individueel lieten uitwerken. De tweede motivatiestrategie, het onvoorwaardelijk aanmoedigen van 

de leerlingen, kon geen enkele keer gecodeerd worden. Het bieden van keuzes, de derde strategie, 

werd daarentegen veel toegepast, onder andere door onderwerpen voor taken te laten kiezen, keuze 

laten tussen het werken aan een woordzoeker of vrij lezen na een examen en het oprichten van een 

kinderjury om prijzen toe te kennen aan bepaalde boeken. Daarnaast zorgden veel leraren voor een 

gevarieerd boekenaanbod, zowel door de aanwezigheid van een klasbibliotheek als door het 

aanreiken van verschillende boeken, gedichten, verhalen … naar aanleiding van bepaalde 

evenementen.  

De opbouw van nieuwe interesses gebeurde tot slot via het bieden van een zinvolle motivering of 

uitleg aan de leerlingen. Daarenboven werd heel wat voorgelezen door de leraren. 

4.2.2.1.2. Competentieondersteuning 

Naast autonomieondersteuning vormt ook competentieondersteuning een onmiskenbare factor in 

het bevorderen van autonome (lees)motivatie. Competentie wordt door De Naeghel en Van Keer 

(2012) omschreven als ‘het gevoel bekwaam te zijn, de eigen capaciteiten te benutten’. Dit 

competentiegevoel kan gestimuleerd worden door het bieden van structuur aan de leerlingen. 

Binnen de gerapporteerde activiteiten werd de strategie ‘optimaal uitdagende taken aanbieden’ het 

meest divers ingevuld. Zo werd aan leerlingen gevraagd om een creatief vervolg te bedenken op 

teksten die in de les aan bod kwamen, een eigen verhaal te schrijven of een klaskrant samen te 

stellen. Het duidelijk maken van de verwachtingen werd als strategie vaak benut bij het uitleggen van 

een opdracht. De strategie ‘consequent opvolgen van afspraken’ werd vooral toegepast door een 

leraar als controlemiddel bij opdrachten die enkele weken in beslag namen. De overige 

motivatiestrategieën (‘stappenplan opstellen’, ‘positieve feedback bieden’ en ‘tips aanbieden’) 

werden allen terloops vermeld zonder verdere uitleg, waardoor het niet mogelijk is om hier dieper 

op in te gaan. 

4.2.2.2. Activiteiten per leraar 

Naast het aantal uitgevoerde activiteiten door alle leraren samen, was het ook leerrijk om per leraar 

na te gaan welke activiteiten in de negen weken aan bod kwamen. Hierdoor wordt een meer 

genuanceerd beeld geschept en is het mogelijk om onderlinge verschillen tussen leraren op te 

merken. 
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4.2.2.2.1. Autonomieondersteuning 

Algemeen gezien was het aantal uitgevoerde activiteiten ter ondersteuning van de autonomie van 

leerlingen sterk afhankelijk van de leraar. Zo rapporteerde leerkracht 2 in de negen weken acht 

autonomieondersteunende taken, terwijl leerkracht 9 er 51 noteerde.  

Binnen de motivatiestrategieën die verwijzen naar het identificeren van interesses werd door bijna 

alle leraren vooral luister- en spreektijd voorzien. Enkel leerkracht 4 rapporteerde vaker te peilen 

naar de interesses van de leerlingen. Daarnaast is het opvallend dat slechts twee leraren (leerkracht 

13) activiteiten die als empathisch konden worden omschreven, vermeldden. De vier klasactiviteiten 

waren samen goed voor gemiddeld een activiteit per leraar (gaande van geen (leerkracht 2) tot 22 

(leerkracht 1) activiteiten) waarbij de interesses van de leerlingen werden geïdentificeerd. 

Bij het voeden van de interesses van leerlingen zijn ook grote verschillen tussen de leraren onderling 

op te merken. Zo organiseerden leerkrachten 1 en 8 vier activiteiten die hierop inspeelden, terwijl 

leerkracht 12 er 27 inrichtte. Tijd om zelfstandig te werken of vrij te lezen kende de meeste aanhang, 

gevolgd door het aanbieden van keuzes. Ook hier waren er grote verschillen in het aantal momenten 

die leraren voorzagen. Zoals reeds vermeld, is het opmerkelijk dat het onvoorwaardelijk 

aanmoedigen van leerlingen bij geen enkele leraar aan bod kwam. 

Het opbouwen van nieuwe interesses ten slotte werd enkel ingevuld door het bieden van een 

zinvolle motivering of uitleg bij een bepaalde activiteit. Het aantal activiteiten per leraar verschilde 

onderling, gaande van twee momenten (leerkrachten 5 en 6 en leerkracht 10) tot 15 momenten 

(leerkracht 4). 

4.2.2.2.2. Competentieondersteuning 

Zoals reeds vermeld, registreerden de leraren veel minder activiteiten die gekarakteriseerd kunnen 

worden als competentieondersteuning. Bij leerkracht 2 kon tijdens de negen weken zelfs geen enkele 

competentieondersteunende activiteit worden gecodeerd.  

Wat het klasmanagement betreft, organiseerden een groter aantal leraren meer activiteiten rond het 

duidelijk maken van verwachtingen (zeven leraren) dan rond het consequent opvolgen van afspraken 

(vier leraren). Bij twee leraren waren geen van beide activiteiten terug te vinden. Binnen het 

leerproces boden het meest aantal leraren optimaal uitdagende taken aan, maar dit varieerde van 

geen tot maximaal vier taken per leraar. Het opstellen van een stappenplan werd door leerkracht 1 

een drietal keer vermeld, vijf andere collega’s registreerden dit eenmalig. Enkel bij leerkracht 4 kon 

                                                           
3
 Dit dagboek werd door twee leerkrachten samen ingevuld, net zoals de CLIQ-vragenlijst. 
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het geven van positieve feedback teruggevonden worden terwijl leerkracht 12 uniek was in het 

bieden van tips. Het aangeven van werkpunten kwam, zoals hierboven al vermeld werd, niet voor.  

4.2.2.2.3. Tutoring 

Tot slot werd er tijdens het coderen van de activiteiten ook een extra categorie ‘tutoring’ 

aangemaakt. Vijf van de 11 leraren bleken dit in het dagboek te vermelden als een activiteit die de 

autonome (lees)motivatie ondersteunt.   

4.3. Gepercipieerde leraarstijl 

Naast het in kaart brengen van de percepties en gedragingen van de leraren na de vorming, is het 

ook van belang om na te gaan of de leerlingen uit de experimentele groep onrechtstreeks beïnvloed 

werden door de vorming. Allereerst werden twee oneway Repeated Measures ANOVA’s uitgevoerd 

om na te gaan of er een tijdsgebonden evolutie merkbaar was in de autonomie- en 

competentieondersteuning die de leerlingen ervoeren. De within-subject factoren bestonden 

respectievelijk uit de scores die de leerlingen toekenden met betrekking tot de ervoeren mate van 

zowel autonomie- als competentieondersteuning. De levels van deze factoren bestonden steeds uit 

de scores op de pre-, post- en retentietest. De conditie waarin de leerlingen waren ingedeeld 

(experimenteel versus controle), gaf de between-subjects factor vorm. Daarna werd met behulp van 

een Independent t-test het gemiddeld gevoel van autonomie- en competentieondersteuning bij 

leerlingen uit de experimentele groep berekend en vergeleken met leerlingen uit de controlegroep. 

Deze gemiddelden worden in tabel 5 weergegeven. 

4.3.1. Tijdsgebonden evolutie 

4.3.1.1. Autonomieondersteuning 

Bij de Repeated Measures ANOVA voor autonomieondersteuning gaf Mauchly’s test aan dat de 

assumptie van sfericiteit niet geschonden werd, χ2(2) = 1.88, p = 0.391. Er werd een significant 

interactie-effect vastgesteld tussen het gevoel van autonomieondersteuning en de conditie waarin 

de leerlingen zich bevonden, Willk’s Ʌ = 0.99, F(2, 1152) = 3.24, p = 0.040, ɳ2 = 0.006. Er was met 

andere woorden een evolutie doorheen de tijd voor het gevoel van autonomieondersteuning die 

leerlingen ervoeren die afhankelijk was van de conditie waarin ze zich bevonden. Wanneer de drie 

meetmomenten met elkaar vergeleken werden, was er geen significant verschil merkbaar tussen de 

pre- en posttest voor de interactie tussen autonomieondersteuning en conditie, F(1, 576) = 1.03, p = 

0.310. Het verschil tussen post- en retentietest voor dezelfde interactie was echter wel significant, 

F(1, 576) = 6.76, p = 0.010.  
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4.3.1.2. Competentieondersteuning 

Mauchly’s test gaf aan dat de assumptie van sfericiteit geschonden werd, χ2(2) = 8.17, p = 0.017. 

Bijgevolg werden de vrijheidsgraden gecorrigeerd met behulp van de Greenhouse-Geisser correctie 

(ɛ = 0.986). Er werd geen significant interactie-effect gevonden tussen het gevoel van 

competentieondersteuning en de conditie waarin de leerlingen zich bevonden, Willk’s Ʌ = 0.99, 

F(1.97, 1159.97) = 2.46, p = 0.087, ɳ2 = 0.004. De conditie had dus geen invloed op de evolutie 

doorheen de tijd voor competentieondersteuning. Het hoofdeffect bleek echter wel significant te 

zijn, Willk’s Ʌ = 0.99, F(1.97, 1159.97) = 3.49, p = 0.032, ɳ2 = 0.006. Tussen de pre- en de posttest was 

er geen significante evolutie merkbaar (F(1, 588) = 0.07, p = 0.796), tussen de post- en retentietest 

was deze evolutie wel significant (F(1, 588) = 5.17, p = 0.023).  

4.3.2. Conditiegebonden evolutie 

4.3.2.1. Pretest 

Voor de vorming rapporteerden de leerlingen uit de experimentele groep een significant lager gevoel 

voor autonomieondersteuning (M = 3.40, SD = 0.50) dan leerlingen uit de controlegroep (M = 3.49, 

SD = 0.47), t(370) = 2.24, p = 0.026. Wat betreft de competentieondersteuning gaven leerlingen uit 

de experimentele groep een iets lager gemiddelde (M = 3.56, SD = 0.59) aan dan leerlingen uit de 

controlegroep (M = 3.59, SD = 0.49), maar dit verschil bleek niet significant, t(646) = 0.72, p = 0.472. 

 

4.3.2.2. Posttest 

Gemiddeld genomen ervoeren de leerlingen uit de experimentele groep bij de posttest een 

significant lager gevoel van autonomieondersteuning (M = 3.47, SD = 0.54) dan leerlingen uit de 

controlegroep (M = 3.57, SD = 0.51), t(367.60) = 2.04, p = 0.042. Leerlingen uit de experimentele 

groep ervoeren gemiddeld gezien een lager gevoel van competentieondersteuning (M = 3.53,  

SD = 0.60) dan leerlingen uit de controlegroep (M = 3.60, SD = 0.57). Hier was dit verschil echter niet 

significant, t(364.91) = 1.34, p = 0.181. 

 

4.3.2.3. Retentietest 

Tijdens de retentietest gaven de leerlingen uit de experimentele groep opnieuw aan dat ze 

gemiddeld genomen een significant lager gevoel van autonomieondersteuning (M = 3.42, SD = 0.59) 

dan leerlingen uit de controlegroep (M = 3.60, SD = 0.53) ervoeren, t(344.47) = 3.70, p < 0.001. 

Hiermee gelijklopend lag het gevoel van competentieondersteuning bij leerlingen uit de 

experimentele groep gemiddeld gezien lager (M = 3.46, SD = 0.66) dan bij leerlingen uit de 

controlegroep (M = 3.58, SD = 0.56). Ook ditmaal bleek het verschil significant, t(338.01) = 2.31, 

 p = 0.021. 
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Tabel 4 

Geregistreerde aantal activiteiten per leerkracht 
 

 

 Leerkracht  

 1 2 3 4 5&6a 7 8 9 10 11 12 

Klasactiviteiten N N N N N N N N N N N 

Autonomieondersteuning 
Identificeren van interesses 

Luistertijd 
Spreektijd 
Peilen naar interesses 
Empathie 
 

Voeden van interesses 
Tijd om zelfstandig te werken of  
vrij te lezen 
Onvoorwaardelijk aanmoedigen 
Keuzes aanbieden 

 
Opbouwen van nieuwe interesses 

Zinvolle motivering of uitleg  
 

Competentieondersteuning 
Klasmanagement 

Verwachtingen duidelijk maken 
Consequent opvolgen van afspraken 
 

Leerproces 
Stappenplan opstellen 
Positieve feedback geven 
Tips aanbieden 
Werkpunten aangeven 
Optimaal uitdagende taken aanbieden 

Tutoring 

33 
22 
8 
8 
1 
5 
 

4 
3 

0 
1 
 

7 
7 
 

6 
2 
2 
0 
 
 

4 
3 
0 
0 
0 
1 
 

9 

8 
0 
0 
0 
0 
0 
 

8 
2 

0 
0 
 

6 
6 
 

  0 
0 
0 
0 

 
 

2 
0 
0 
0 
0 
2 
 

10 

46 
17 
8 
8 
1 
0 
 

21 
9 

0 
12 

 
8 
8 
 

7 
2 
2 
0 

 
 

5 
1 
0 
0 
0 
4 
 

0 

37 
16 
5 
5 
6 
0 
 

6 
2 

0 
4 
 

15 
15 

 
6 
5 
2 
3 
 
 

1 
0 
1 
0 
0 
0 
 

0 

23 
5 
2 
2 
1 
0 
 

16 
12 

0 
4 
 

2 
2 
 

6 
1 
0 
1 
 
 

5 
1 
0 
0 
0 
4 
 

0 

29 
8 
4 
4 
0 
0 
 

15 
9 

0 
6 
 

6 
6 
 

1 
0 
0 
0 
 
 

1 
0 
0 
0 
0 
1 
 

2 

23 
10 
5 
5 
0 
0 
 

4 
1 

0 
3 
 

9 
9 
 

3 
1 
0 
1 
 
 

2 
0 
0 
0 
0 
2 
 

4 

51 
16 
8 
8 
0 
0 
 

21 
14 

0 
7 
 

14 
14 

 
5 
3 
2 
1 
 
 

2 
0 
0 
0 
0 
2 
 

0 

27 
6 
3 
3 
0 
0 
 

19 
10 

0 
9 
 

2 
2 
 

3 
1 
1 
0 
 
 

2 
1 
0 
0 
0 
1 
 

0 

19 
6 
3 
3 
0 
0 
 

6 
1 

0 
5 
 

7 
7 
 

4 
2 
2 
0 
 
 

2 
1 
0 
0 
0 
1 
 

1 

42 
6 
3 
3 
0 
0 
 

27 
15 

0 
12 

 
9 
9 
 

8 
2 
2 
0 
 
 

6 
1 
0 
1 
0 
4 
 

0 

Noot: 
a
= leerkracht 5 en 6 vulden samen het dagboek in



36 
 

Tabel 5 

Gemiddelden en standaarddeviaties voor de ervaren ondersteuning van noden per conditie 

 

Ondersteuning 

Pretest 
M (SD) 

Posttest 
M (SD) 

Retentietest 
M (SD) 

Autonomie 

1. Controle 
2. Experimenteel 

Competentie 

1. Controle 
2. Experimenteel 

 
3.49 (0.47) 
3.40 (0.50) 

 
3.59 (0.49) 
3.56 (0.59) 

 
3.57 (0.51) 
3.47 (0.54) 

 
3.60 (0.57) 
3.53 (0.59) 

 
3.58 (0.56) 
3.46 (0.66) 

 
3.60 (0.53) 
3.42 (0.59) 
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5. DISCUSSIE 

Lezen vervult een onmiskenbare rol bij het verwerven van allerlei kennis die het participeren aan de 

huidige kennismaatschappij mogelijk maakt (Cox & Guthrie, 2001; Hargreaves, 2003; Wigfield & 

Guthrie, 1997). Naast het kunnen lezen vormt ook het willen lezen een cruciale factor bij de 

leesprestaties van leerlingen (Gottfried, 1990; Lau & Chan, 2003; Guthrie, 2007; Morgan & Fuchs, 

2007; De Naeghel, 2009). Deze masterproef ging, vertrekkend vanuit het gegeven dat de 

(lees)motivatie van leerlingen onder invloed staat van de motivatiestijl van leraren (Reeve, 2006; 

Reeve e.a., 2004; Ryan & Deci, 2000 a; Taboada & Buehl, 2013), na of een op de ZDT- gebaseerde 

vorming voor leraren uit het vijfde leerjaar bijdraagt aan de ondersteuning van de psychologische 

basisnoden bij hun leerlingen. Hierbij werd gefocust op twee van de drie basisnoden die Ryan en Deci 

(2000 a, b) vooropstelden, namelijk het ondersteunen van noden tot autonomie en competentie bij 

de leerlingen. De effecten werden vanuit drie invalshoeken benaderd. Allereerst werd de perceptie 

op het bevorderen van autonome leesmotivatie van de leraren die de vorming volgden, achterhaald. 

Daarna volgde het hoofddoel van het onderzoek, namelijk het in kaart brengen van de gedragingen 

bij leraren die mogelijks voortvloeiden uit de vorming. Tot slot werd de door leerlingen 

gepercipieerde leerkrachtstijl nagegaan. 

5.1. Bespreking onderzoeksresultaten 

5.1.1.  Perceptie van leraren 

Het in kaart brengen van vooroordelen, verwachtingen en opvattingen van leraren kan inzicht bieden 

in de motivationele stijl die ze zullen hanteren (Deci e.a., 1991; Reeve e.a., 1999; Reeve, 2009; Reeve 

e.a. 2013; Roth & Weinstock, 2013; Taboada & Buehl, 2012; 2013) en biedt een belangrijke 

aanvulling op de schaarse hoeveelheid onderzoek dat hierop ingaat (Taboada & Buehl, 2012). De 

resultaten uit deze masterproef toonden aan dat leraren uit de experimentele groep een behoorlijk 

positieve oriëntatie vertoonden ten aanzien van de implementatie van autonomie- en 

competentieondersteuning. Ze stonden met andere woorden open voor het aanleren van een 

nieuwe onderwijsstijl, wat de mogelijkheid tot een succesvolle implementatie vergroot (Reeve, 1998; 

Taboada & Buehl, 2012). Daarnaast was er evidentie voor een samenhang tussen de inschatting van 

de kosten en het succes van de implementatie en de toegekende waarde: hoe lager de leraren de 

kost van de implementatie inschatten, hoe hoger ze het verwachte succes inschatten en hoe meer 

waarde ze hechten aan autonomie- en competentieondersteuning. De gemiddelde score voor het 

verwachte succes bij de pretest was 3.93 (SD = 0.33) op een schaal van 5.  
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Deze bevinding is veelbelovend gezien het verwachte succes in eerder onderzoek de meest 

bepalende factor was om over te gaan tot implementatie van een innovatie (Abrami e.a., 2004). De 

waarde die door de leraren werd toegekend aan het bevorderen van autonome (lees)motivatie en de 

sterkte van hun autonomieoriëntatie waren echter niet gerelateerd. De leraren gaven dan ook bij 

aanvang van de vorming aan weinig autonome motivationele strategieën in hun klas toe te passen. 

Soortgelijke bevindingen werden ook al in eerdere onderzoeken vastgesteld (Reeve, 2000; Reeve, 

2009; Reeve e.a., 2004). Daarenboven werd de hypothese dat hoe meer ondersteuning van hun 

psychologische basisnoden (autonomie, competentie, betrokkenheid; Ryan & Deci, 2000 a, b) de 

leraren ervaren, hoe gunstiger ze ten aanzien van de implementatie van een autonomie- en 

competentieondersteunende lesstijl zouden staan (Reeve e.a., 1999), bevestigd. Dit wijst erop dat 

het ‘teach what you preach’-principe dat tijdens de vorming werd toegepast, het gewenste effect 

had (Swennen, Lunenberg & Korthagen, 2008).  

5.1.2. Gedrag van leraren 

Na de vorming kon worden vastgesteld dat in de gerapporteerde score met betrekking tot het 

bevorderen van autonomie en competentie in de klas een blijvende positieve evolutie merkbaar was. 

Daarenboven kenden de leraren een stijgende waarde toe aan de implementatie van autonomie- en 

competentieondersteuning. Dit betekent dus dat vanuit het perspectief van de leraren de interventie 

slaagde in het beoogde doel, namelijk het verhogen van autonomie- en competentieondersteuning 

bij leraren (Cheon e.a., 2012; Reeve e.a., 2004; Su & Reeve, 2011). Er bleek echter geen relatie te 

bestaan tussen de sterkte van autonomieoriëntatie die de leraren erop nahouden en het effect van 

de vorming op hun motivationele stijl. In de geregistreerde activiteiten kon wel worden vastgesteld 

dat de leraren die de hoogste waarde toekenden aan autonomie- en competentieondersteuning, in 

de praktijk ook het grootste aantal autonomieondersteunende activiteiten bleken uit te voeren. Dit 

kan mogelijks verklaard worden door het feit dat de leraren ten aanzien van autonomie- en 

competentieondersteuning er gemiddeld een positieve oriëntatie op nahielden.  

De follow-up activiteit (i.e., het invullen van een dagboek) die na de vorming volgde, wees uit dat de 

leraren over het algemeen wel degelijk aandacht besteedden aan autonomie- en in mindere mate 

aan competentieondersteuning. Toch kunnen hierover geen eenduidige uitspraken worden gedaan 

aangezien de perceptie van de leraren met betrekking tot wat in hun lessen aan bod kwam (gemeten 

via vragenlijsten en rapportage van interessegebieden) en de geregistreerde klasactiviteiten 

verschillen vertoonden, vooral wat betreft de competentieondersteuning.   
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Eerder onderzoek (Frykholm, 1995; Polly & Hannafin, 2011; Ross e.a., 2003) wees al uit dat leraren 

hun implementatie van strategieën of andere elementen die deel uitmaken van een hervorming vaak 

overschatten. In huidig onderzoek kan dit het gevolg zijn van de manier waarop de follow-up 

activiteit werd geconstrueerd aangezien aan leraren gevraagd werd om een overzicht van concrete 

activiteiten (met bijhorend doel en inhoud) te geven, waardoor informatie over hoe de activiteiten 

aangebracht en gemonitord werden minder tot niet aan bod kwam. Daarenboven vereisen 

dagboeksessies vaak een training zodat de leraren weten hoe deze ingevuld dienen te worden 

(DeLongis e.a., 1992). Dit kwam in de huidige studie slechts beperkt aan bod. Hierdoor ontstonden 

grote verschillen in hoe de activiteiten werden geregistreerd, wat een correcte interpretatie 

bemoeilijkte (DeLongis e.a., 1992).  

Hoewel via analyses van dagboeken geen causale relaties berekend kunnen worden (DeLongis e.a., 

1992), is het wel mogelijk om aan te geven waar bij eventueel toekomstige vormingen de focus kan 

gelegd worden. Zo gaven de verschillende rapportage-instrumenten aan dat leraren minder 

activiteiten die gerelateerd waren aan competentieondersteuning dan aan autonomieondersteuning 

organiseerden. Er werd het minst geïnvesteerd in het onvoorwaardelijk aanmoedigen van leerlingen, 

het tonen van empathie, het aangeven van werkpunten en het geven van positieve feedback. Op het 

eerste zicht is er binnen zowel autonomie- als competentieondersteuning nog ruimte tot verbetering 

bij het gebruik van wat Reeve en Jang (2006) ‘informele taal’ noemen. Toch is enige nuance hier op 

z’n plaats. Gezien in het dagboek enkel concrete activiteiten en aandachtspunten werden 

gerapporteerd, bestaat namelijk de mogelijkheid dat de leraren van zichzelf vinden dat ze het gebruik 

van deze informele taal al voldoende toepassen in klas. 

5.1.3. Gepercipieerde leerkrachtstijl 

Tot slot werd via de mate waarbij leerlingen zich in hun noden tot autonomie en competentie 

ondersteund voelden, nagegaan of ze zelf een invloed ondervonden van de vorming die hun leraren 

gekregen hadden. Hoewel deze resultaten niets zeggen over de evolutie van de prestaties van 

leerlingen en hun autonome (lees)motivatie, is het wel belangrijk in acht te nemen dat de 

leerlingenpercepties over de gedragingen van hun leraar gerelateerd zijn aan hun leesmotivatie 

(Fletcher e.a., 2012; Flowerday, Schraw & Stevens, 2010; Taboada & Buehl, 2013).  

De resultaten wezen uit dat er een tijdsgebonden evolutie plaatsvond die per conditie verschilde. De 

leerlingen uit de experimentele groep voelden zich minder ondersteund in hun nood tot autonomie 

dan leerlingen uit de controlegroep. Deze evolutie manifesteerde zich vooral tussen de post- en 

retentietest, wat erop wijst dat er op lange termijn tussen beide condities een klein verschil (Cohen, 

1998) merkbaar is in de mate van ervaren autonomieondersteuning.   
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Vooraleer besluiten kunnen worden getrokken met betrekking tot de invloed van de vorming op de 

leerlingen, moet opgemerkt worden dat het verschil voor autonomieondersteuning tussen de 

experimentele en controlegroep zich ook al voor de vorming voordeed. Hierdoor valt moeilijk af te 

leiden of de vorming, volgens de leerlingen, invloed had op de mate waarin hun nood tot autonomie 

ondersteund werd. De mate van competentieondersteuning verliep binnen de pre-, post- en 

retentietest voor beide condities gelijklopend. Er was wel een tijdsgebonden evolutie merkbaar die 

vooral tot uiting kwam tussen de post- en retentietest. Op het eerste zicht lijkt de vorming dus 

slechts op lange termijn een eerder negatieve invloed te hebben. 

Hiervoor kunnen verschillende verklaringen geboden worden. Zo wezen Garet en collega’s (2001) 

erop dat langdurige en intensieve vormen van professionele ontwikkeling meer impact hebben dan 

éénmalige of kortdurende sessies. Een soortgelijke conclusie werd gemaakt door Cheon en collega’s 

(2012). Hun onderzoek toonde aan dat follow-up activiteiten de oorspronkelijke ervaring die tijdens 

de vorming werd opgedaan door de leraren, versterkte. Hoewel er in huidige studie ook een follow-

up activiteit aan de interventie werd gekoppeld, waren aan de dagboekmethode ook enkele 

inherente nadelen verbonden. Zo werd gedurende een lange tijd (negen weken) eenzelfde wekelijkse 

activiteit van de leraren gevraagd. Volgens Delongis en collega’s (1992) kan dit leiden tot 

gefabriceerde antwoorden.   

5.2. Implicaties voor theorie en praktijk 

In de literatuur wordt de laatste jaren vanuit de zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000) steeds 

meer het belang van autonomieondersteuning ter verhoging van de (lees)motivatie van leerlingen 

benadrukt (Becker e.a., 2010; Brozo & Flynt, 2008; Guthrie & Cox, 2001; Reeve, 2000; Reeve & Jang, 

2006; Ryan & Deci, 2000 a; Sierens & Vansteenkiste, 2009; Taboada & Buehl, 2013). Hierbij worden 

echter vaak de percepties van de leraren over het hoofd gezien, waardoor dit soort onderzoek 

gelimiteerd is (Taboada & Buehl, 2012). Huidige masterproef probeert hieraan (deels) tegemoet te 

komen. Uit de resultaten bleek dat leraren gemiddeld gezien positief staan ten opzichte van de 

implementatie van autonomie- en competentieondersteuning in hun lessen. Dit is veelbelovend voor 

wie in de toekomst soortgelijke vormingen wenst op te zetten. Toch is het van belang om per leraar 

zijn/haar perceptie na te gaan om zo meer aan te sluiten bij de vragen en bedenkingen die er 

heersen. Gezien er ook een invloed blijkt te zijn van de ondersteuning die leraren ervaren tijdens de 

vorming met betrekking tot hun autonomie en competentie, is het belangrijk dat ook in interventies 

voldoende belang wordt gehecht aan de ondersteuning van de psychologische basisnoden van 

autonomie, competentie en betrokkenheid van de leraar (Ryan & Deci, 2000 a, b). Verder werd ook 

opgemerkt dat hoewel leraren in hun lessen aandacht besteden aan autonomie- en 
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competentieondersteuning, er toch bepaalde categorieën ondervertegenwoordigd zijn, met name 

degene die wijzen op het gebruik van informele taal tijdens de activiteiten (bijv. het geven van 

feedback, empathisch omgaan met de leerlingen …). Interventies zouden om de noden van de 

leerlingen evenwichtig te ondersteunen dus meer het belang van deze activiteiten moeten 

benadrukken.  

5.3. Limitaties en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Hoewel de vorming er vanuit het perspectief van leraren veelbelovend uitziet, voelden de leerlingen 

zich minder ondersteund dan hun leeftijdsgenoten van wie de leraar niet aan deze vorming deelnam. 

Toekomstig interventieonderzoek zou dus zeker aandacht moeten hebben voor de verscheidenheid 

aan perspectieven (zowel van leerlingen als leraren) om een zo ruim mogelijk beeld van de effecten 

van de interventie te kunnen schetsen.  

Huidig onderzoek kende ook een aantal beperkingen. Zo werd alle data die in deze masterproef aan 

bod kwamen via zelfrapportage-instrumenten verzameld. Het risico op ‘response set’-vertekeningen 

zoals bijvoorbeeld het geven van sociaal wenselijke antwoorden of een overschatting van de goede 

kanten van zichzelf, is hierdoor groot (Moerkerke, 2010). Wat het gebruik van dagboeken betreft, 

kon opgemerkt worden dat leraren de activiteiten op uiteenlopende manieren registreerden. Er was 

met andere woorden veel ruimte voor interpretatie. Daarenboven vond deze follow-up activiteit 

slechts gedurende het eerste semester na de vorming plaats, waardoor gedurende het tweede 

semester niet kon worden nagegaan welke activiteiten met welke frequentie georganiseerd werden. 

De suggestie is dan ook om deze follow-up activiteit aan te vullen met technieken zoals observaties, 

interviews met leerlingen of registratie van activiteiten door de leerlingen. Het hanteren van 

dagboeken als follow-up activiteit kan behouden blijven indien hiervoor een training wordt gegeven 

zodat de leraren (en/of leerlingen) het invulprotocol onder de knie krijgen (DeLongis, 1992). Het is 

ook aan te raden om de follow-up activiteit te spreiden over het hele schooljaar om een 

tijdsgebonden evolutie in kaart te kunnen brengen. Er is ook een inhoudelijke beperking aan dit 

onderzoek op te merken. Gezien er gewerkt werd met een kleine steekproef (n = 12), werd de 

vereiste normaliteitsassumptie om een Repeated Measures ANOVA uit te voeren, geschonden (Field, 

2005). Hierdoor moet dan ook voorzichtig worden omgesprongen met de interpretatie van de 

resultaten. Vervolgonderzoek zou dan ook op grotere schaal moeten plaatsvinden om resultaten te 

genereren die representatief zouden zijn voor alle leraren uit het vijfde leerjaar. Hierbij aansluitend 

moet in acht genomen worden dat de leraren op vrijwillige basis deelnamen aan dit onderzoek, en 

de steekproef dus niet volledig ad random was, wat de representativiteit van het onderzoek 

ondermijnt (Field, 2005).  
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6. CONCLUSIE 

Deze masterproef had als doel na te gaan of een op de ZDT-gebaseerde vorming voor leraren uit het 

vijfde leerjaar kan bijdragen aan de hantering van een autonomie- en competentieverhogende 

motivatiestijl in een poging om de autonome leesmotivatie van vijfdeklassers op te krikken. 

Onderzoek wees namelijk uit dat deze motivatie een dalende trend vertoont (De Meyer & Warlop, 

2010; Gletcher, Grimley, Greenwood & Parkhill, 2012; Guthrie, 2001; McKenna, Kear & Ellsworth, 

1995; Meece & Miller, 1999; Meece & Miller, 2001; Mullis, Martin, Kennedy & Fox, 2007; Sainsbury & 

Schagen, 2004; Wigfield, 1997; Wigfield & Guthrie, 1997), wat verontrustend is gezien de samenhang 

met de leesvaardigheden en -prestaties van jongeren (De Naeghel, 2009; Gottfried, 1990; Guthrie, 

2007; Lau & Chan, 2003; Morgan & Fuchs, 2007).  

De resultaten toonden aan dat leraren gemiddeld gezien positief staan ten opzichte van de 

implementatie van autonomie- en competentieondersteuning in hun lessen. Hierbij aansluitend werd 

opgemerkt dat hoe lager de leraren de kost van deze implementatie inschatten, hoe meer waarde 

hieraan werd toegekend en hoe hoger ze het succes van de implementatie inschatten. Na de vorming 

kon worden vastgesteld dat de leraren een hogere waarde toekenden aan de implementatie van 

autonomie- en competentieondersteuning. Er kon echter geen verband worden gelegd tussen de 

sterkte van autonomieoriëntatie en de implementatie van de in de vorming aangereikte 

motivatiestrategieën. 

Verder werd vastgesteld dat er na de vorming een hogere mate van autonomie- en 

competentieondersteuning werd gerapporteerd. Dit resultaat is veelbelovend gezien de leraren bij 

aanvang van de vorming aangaven weinig motivatiestrategieën toe te passen die de autonome 

leesmotivatie van hun leerlingen kunnen verhogen. Er was echter wel een verschil merkbaar tussen 

de gerapporteerde aandachtspunten en de via klasactiviteiten gecodeerde motivatiestrategieën. 

Daarenboven kwamen niet alle categorieën aan bod in de motivatiestijl van de leraren. Wanneer 

gepeild werd naar het gevoel van ondersteuning bij de vijfdeklassers waarvan hun leraar de vorming 

had gevolgd, bleek dat zij zich op lange termijn minder ondersteund voelden dan diegenen van wie 

de leraar niet deelnam aan de vorming. 

Door de discrepanties binnen de rapportage van de leraren en tussen de perspectieven van de 

leraren en leerlingen kan niet eenduidig besloten worden dat de interventie de gewenste effecten 

met zich meebracht. Toch leverde huidige masterproef enkele belangrijke theoretische en praktische 

bijdrages, vooral op het vlak van interventieonderzoek rond leesmotivatie.   



43 
 

REFERENTIELIJST 

Abrami, P. C., Poulsen, C., & Chambers, B. (2004). Teacher motivation to implement an 

educational innovation: factors differentiating users and non-users of cooperative learning. 

Educational Psychology, 24(2), 201-216. doi: 10.1080/0144341032000160146 

Aelterman, N., De Naeghel, J., Haerens, L., Van Keer, H., Vansteenkiste, M. (in press). Promoting 

elementary school students’ autonomous reading motivation: Effects of teacher professional 

development focused on an autonomy-supportive and structuring teaching style.  

Becker, M., McElvany, N., & Kortenbruck, M. (2010). Intrinsic and extrinsic reading 

motivation as predictors of reading literacy: a longitudinal study. Journal of Educational Psychology, 

102(4), 773-785. doi: 10.1037/a0020084 

Black, A. E., & Deci, E. L. (2000). The effects of instructors’ autonomy support and students’ 

autonomous motivation on learning organic chemistry: A self-determination theory perspective. 

Science Education, 84, 740-756. doi: 10.1002/1098-237X(200011)84:6<740::AID-SCE4>3.0.CO;2-3 

Boerema, J. (2009). De wereld komt dichterbij. Leesmotivatie. Jeugd in School en Wereld, 

93(5), 6-11. 

Brozo, W.G., & Flynt, E.S. (2008). Motivating students to read in the content classroom: six 

evidence-based principles. The Reading Teacher, 62 (2) 172-174. doi: 10.1598/RT.62.2.9 

Chapman, J. W., & Tunmer, W. E. (1995). Development of young children's reading self-

concepts: an examination of emerging subcomponents and their relationship with reading 

achievement. Journal of Educational Psychology, 87(1), 154-167. doi: 10.1037/0022-0663.87.1.154 

Cheon, S.H., Reeve, J., Moon, I.S. (2012). Experimentally based, longitudinally designed, 

teacher-focused intervention to help physical education teachers be more autonomy supportive 

toward their students. Journal of Sport & Exercise Psychology, 34(3), 365-396. 

 

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2e herziene druk). 

Hillsdals, NJ: Erlbaum. Retrieved from: 

http://www.lrdc.pitt.edu/schneider/P2465/Readings/Cohen,%201988%20(Statistical%20Power,%20

273-406).pdf 

Cox, K. E., & Guthrie, J., T. (2001). Motivational and cognitive contributions to students' 

amount of reading. Contemporary Educational Psychology, 26, 116-131. doi: 

10.1006/ceps.1999.1044 

Cremin, T., Mottram, M., Collins, F., Powell, S., & Safford, K. (2009). Teachers as readers: 

building communities of readers. Literacy, 43(1), 11-19. doi: 10.1111/j.1741-4369.2009.00515.x 

DeLongis, A., Hemphill, K.J. & Lehman, D.R. (1992). A structured diary methodology for the 

study of daily events In F.B. Bryant, J. Edwards, R.S. Tindale , E.J. Posavac, L. Heath, E. Henderson & Y. 

Suarez-Balcazar (Eds.), Methodological issues in applied social psychology.New York: Plenum Press 

 



44 
 

De Corte, E., Verschaffel, L., & Van de Ven, A. (2001). Improving text comprehension 

strategies in upper primary school children: A design experiment. British Journal of Educational 

Psychology, 71, 531-559. doi: 10.1348/000709901158668 

 

De Meyer, I., Warlop, N., & Departement Onderwijs en Vorming. (2010). PISA: 

Leesvaardigheid van 15-jarigen in Vlaanderen. De eerste resultaten van PISA 2009 V. Overheid (Ed.) 

Retrieved from http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2010/bijlagen/20101207-PISA.pdf 

De Naeghel, J. (2009). Liever lezen met z’n twee? School- en klaspraktijk, 201, 15-25. 

De Naeghel, J. & Van Keer, H. (2012). Vorming: Autonome leesmotivatie in de vijfde klas. 

Gent: Universiteit Gent.  

De Naeghel, J., Van Keer, H., Vansteenkiste, M. & Rosseel, I. (2012). The relation between 

elementary students’ recreational and academic reading motivation, reading frequency, engagement 

and comprehension: A self-determination theory perspective. Journal of Educational Pscyhology, 

104(4), 1006-1021. doi: 10.1037/a0027800 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and 

the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268. doi: 

10.1207/s15327965pli1104_01 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Facilitating Optimal Motivation and Psychological Well-Being 

Across Life's Domains. Canadian Psychology-Psychologie Canadienne, 49(1), 14-23. doi: 

10.1037/0708-5591.49.1.14 

Deci, E. L., Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., & Ryan, R. M. (1991). Motivation and education: 

the self-determination perspective. Educational Psychologist, 26(3&4), 325-346. doi: 

10.1080/00461520.1991.9653137 

Fantuzzo, J. & Ginsburg-Block, M. (1998). Reciprocal peer tutoring: developing and testing 

efective peer collaborations for elementary school students. In K. Topping & S. Ehly (Eds.), Peer-

Assisted Learning (pp. 123-146). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.  

Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS: And sex, drugs and rock ‘n’ roll (2nd ed.). 

London: SAGE Publications Ltd. 

Fletcher, J., Grimley, M., Greenwood, J. & Parkhill, F. (2012) What are the school-wide 

strategies that support sustained, regular and effective instructional reading programmes for 10-13-

year-old students? A New Zealand Experience, Teachers and Teaching: Theory and Practice, 18(4) 

399-416. doi: 10.1080/13540602.2012.696043 

Flowerday, T., Schraw, G., & Stevens, J. (2004). The role of choice and interest in reader 

engagement. The Journal of Experimental Education, 72(2), 93-114. doi: 10.3200/JEXE.72.2.93-114 

Frykholm, J.A. (1996). Pre-service teachers in mathematics: struggling with the standards. 

Teaching and Teacher Education, 12(6), 665-681. doi: 10.1016/S0742-051X(96)00010-8 



45 
 

Griswold, W., McDonnell, T., & Wright, N. (2005). Reading and the reading class in the 

twenty-first century. Annual Review of Sociology, 31, 127-141. doi: 

10.1146/annurev.soc.31.041304.122312 

Grolnick, W. S., & Ryan, R. M. (1987). Autonomy in children's learning: an experimental and 

individual difference investigation. Journal of Personality and Social Psychology, 52(5), 890-898. doi: 

0022-3514/87/500.75 

Guay, F., Chanal, J., Ratelle, C. F., Marsh, H. W., Larose, S., & Boivin, M. (2010). Intrinsic, 

identified, and controlled types of motivation for school subjects in young elementary school 

children. British Journal of Educational Psychology, 80(4), 711-735. doi: 10.1348/000709910x499084 

Guthrie, J. T., & Cox, K. E. (2001). Classroom conditions for motivation and engagement in 

reading. Educational Psychology Review, 13(3), 283-302. doi: 10.1023/A:1016627907001   

Guthrie, J. T., Cox, K. E., Anderson, E., Harris, K., Mazzoni, S., & Rach, L. (1998). Principles of 

integrated instruction for engagement in reading. Educational Psychology Review, 10(2), 177-199. 

doi: 10.1023/A:1022189603904 

Guthrie, J. T., Hoa, A. L. W., Wigfield, A., Tonks, S. M., Humenick, N. M., & Littles, E. (2007). 

Reading motivation and reading comprehension growth in the later elementary years. Contemporary 

Educational Psychology, 32, 282-313. doi: 10.1016/j.cedpsych.2006.05.004 

Guthrie, J. T., McRae, A., & Klauda, S. L. (2007). Contributions of Concept-Oriented Reading 

Instruction to knowledge about interventions for motivations in reading. Educational Psychologist, 

42(4), 237-250. doi: 10.1080/00461520701621087 

Guthrie, J. T., Van Meter, P., Hancock, G. R., Alao, S., Anderson, E., & McCann, A. (1998). Does 

Concept-Oriented Reading Instruction increase strategy use and conceptual learning from text? 

Journal of Educational Psychology, 90(2), 261-278. doi: 10.1037/0022-0663.90.2.261 

Guthrie, J. T., Wigfield, A., Barbosa, P., Perencevich, K. C., Taboada, A., Davis, M. H., Tonks, S. 

(2004). Increasing reading comprehension and engagement through Concept-Oriented Reading 

Instruction. Journal of Educational Psychology, 96(3), 403-423. doi: 10.1037/0022-0663.96.3.403 

Guthrie, J. T., Wigfield, A., Metsala, J. L., & Cox, K. E. (1999). Motivational and cognitive 

predictors of text comprehension and reading amount. Scientific Studies of Reading, 3(3), 231-256. 

doi: 10.1207/s1532799xssr0303_3 

Guthrie, J. T., Wigfield, A., & VonSecker, C. (2000). Effects of integrated instruction on 

motivation and strategy use in reading. Journal of Educational Psychology, 92(2), 331-341. doi: 

10.1037/0022-0663.92.2.331 

Hargreaves, A. (Ed.). (2003). Teaching in the knowledge society: education in the age of 

insecurity. New York: Teachers College Press. 

Lau, K.-l., & Chan, D. W. (2003). Reading strategy use and motivation among Chinese good 

and poor readers in Hong Kong. Journal of Research in Reading, 26(2), 177-190. doi: 10.1111/1467-

9817.00195 



46 
 

Lau, K.-l., & Chan, D. W. (2007). The effects of cognitive strategy instruction on Chinese 

reading comprehension among Hong Kong low achieving students. Reading and Writing, 20, 833-857. 

doi: 10.1007/s11145-006-9047-5 

Majid, S., & Tan, V. (2007). Understanding the reading habits of children in Singapore. Journal 

of Educational Media & Library Sciences, 45(2), 187-198.  

Mathewson, G.C. (1994). Model of attitude influence upon reading and learning to read. In 

R.B. Ruddell, M.R. Ruddell, & H. Singer (Eds.), Theoretical models and processes of reading (4e ed.). 

Newark, DE: International Reading Association. 

McKenna, M. C., Kear, D. J., & Ellsworth, R. A. (1995). Children's attitudes toward reading: A 

national survey. Reading Research Quarterly, 30(4), 934-956. doi: 10.2307/748205 

Meece, J. L., & Miller, S. D. (1999). Changes in elementary school children's achievement 

goals for reading and writing: results of a longitudinal and an intervention study. Scientific Studies of 

Reading, 3(3), 207-229. doi: 10.1207/s1532799xssr0303_2 

Meece, J. L., & Miller, S. D. (2001). A longitudinal analysis of elementary school students' 

achievement goals in literacy activities. Contemporary Educational Psychology, 26, 454-480. doi: 

10.1006/ceps.2000.2071 

Moerkerke, B. (2010). Onderzoeksmethoden I [cursustekst]. Gent: Universiteit Gent. 

Morgan, P. L., & Fuchs, D. (2007). Is there a bidirectional relationship between children's 

reading skills and reading motivation? Council for Exceptional Children, 73(2), 165-183. 

Petscher, Y. (2010). A meta-analysis of the relationship between student attitudes towards 

reading and achievement in reading. Journal of Research in Reading, 33(4), 335-355. doi: 

10.1111/j.1467-9817.2009.01418.x 

Polly, D., & Hannafin, M.J. (2011). Examining how learner-centered professional development 

influences teachers’ espoused and enacted practices. The Journal of Educational Research, 104, 120-

130. doi: 10.1080/00220671003636737 

Reeve, J. (1998). Autonomy support as an interpersonal motivating style: is it teachable? 

Contemporary Educational Psychology, 23, 312-330. doi: 10.1006/ceps.1997.0975 

Reeve, J. (2002). Self-Determination Theory applied to educational setting. In E. L. Deci & R. 

M. Ryan (Eds.), The Handbook of Self-Determination Research (1e ed.) Rochester: University of 

Rochester Press. 

Reeve, J. (2009). Why teachers adopt a controlling motivating style toward students and how 

they can become more autonomy supportive. Educational Psychologist, 44, 159-178. doi: 

10.1080/00461520903028990 

Reeve, J., Bolt, E., Cai, Y. (1999). Autonomy-supportive teachers: how they teach and 

motivate students. Journal of Educational Psychology, 91(3), 537-548. doi: 10.1037/0022-

0663.91.3.537 

http://johnmarshallreeve.org/yahoo_site_admin1/assets/docs/Reeve2009.3110625.pdf
http://johnmarshallreeve.org/yahoo_site_admin1/assets/docs/Reeve2009.3110625.pdf
http://johnmarshallreeve.org/yahoo_site_admin1/assets/docs/Reeve2009.3110625.pdf


47 
 

Reeve, J., Jang, H., Carrel, D., Jeon, S., Barch, J. (2004). Enhancing students’ engagement by 

increasing teachers’ autonomy support. Motivation and Emotion, 28, 147-169. doi: 10.1023/B:MOE 

M.0000032312.95499.6f 

Reeve, J., Jang, H. (2006). What teachers say and do to support students’ autonomy during a 

learning activity. Journal of Educational Psychology, 98(1), 209-218. doi: 10.1037/0022-0663.98.1.209 

Ross, J.A., McDougall, D., Hogaboam-Gray, A. (2003). A survey measuring elementary 

teachers’ implementation of standards-based mathematics teaching. Journal for Research in 

Mathematics Education, 34(4), 344-363. doi: 10.2307/30034787 

Reeve, J., Vansteenkiste, M., Assor, A., Ahmad, I., Cheon, S.H., Jang, H., Kaplan, H., Moss, J., 

Olaussen, B.S. & Wang, C.K.J. (2013). The beliefs that underlie autonomy-supportive and controlling 

teaching: a multinational investigation. Motivation and emotion, doi: 10.1007/s11031-013-9367-0 

Roth, G. & Weinstock, M. (2013). Teachers’ epistemological beliefs as an antecedent of 

autonomy-supportive teaching. Motivation and Emotion, doi: 10.1007/s11031-012-9338-x 

Ryan, R. M., & Connell, J. P. (1989). Perceived locus of causality and internalization: 

examining reasons for acting in two domains. Journal of Personality and Social Psychology, 57(5), 

749-761. doi: 10.1037/0022-3514.57.5.749 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000 a). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic 

motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78. doi: 

10.1037/0003-066X.55.1.68 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000 b). Intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and 

new directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54-67. doi: 10.1006/ceps.1999.1020 

Ryan, R. M., & Grolnick, W. S. (1986). Origins and pawns in the classroom: self-report and 

projective assessments of individual differences in children's perceptions. Journal of Personality and 

Social Psychology, 50(3), 550-558. doi: 10.1037/0022-3514.50.3.550 

Sainsbury, M., & Schagen, I. (2004). Attitudes to reading at ages nine and eleven. Journal of 

Research in Reading, 27(4), 373-386. doi: 10.1111/j.1467-9817.2004.00240.x 

Sierens, E., & Vansteenkiste, M. (2009). Wanneer 'meer minder betekent': motivatieprofielen 

van leerlingen in kaart gebracht. Begeleid Zelfstandig Leren, 24, 17-36. 

Soetaert, R., Schram, D., Mottart, A., Rutten, K., & Bakker, J.-H. (2006). De cultuur van het 

lezen. Den Haag: Nederlandse Taalunie. 

Su, Y. L. & Reeve, J. (2011). A meta-analysis of the effectiveness of intervention programs 

designed to support autonomy. Educational Psychology Review, 23, 159-188. doi: 10.1007/s10648-

010-9142-7 

Sweet, A.P., Guthrie, J.T. & Ng, M.M. (1998). Teacher perceptions and student reading 

motivation. Journal of Educational Psychology, 90(2), 210-223. doi: 10.1037//0022-0663.90.2.210 

file:///C:/Users/Fien/Documents/Tweede%20master%20OWK/Tweede%20semester/Masterproef/Masterproef%20II/Thesis/doi
http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0003-066X.55.1.68


48 
 

Swennen, A., Lunenberg, M., & Korthagen, F. (2008). Preach what you teach! Teacher 

educators and congruent teaching. Teachers and Teaching: theory and practice, 14, 531-542. doi: 

10.1080/13540600802571387 

Taboada, A. & Buehl, M.M. (2012). Teachers’ conceptions of reading comprehension and 

motivation to read. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 18(1), 101-122. doi: 

10.1080/13540602.2011.622559 

Taboada, A. & Buehl, M.M. (2013). Relations among grade 4 students’ perceptions of 

autonomy, engagement in science and reading motivation. The Journal of Experimental Education, 

81(1), 22-43. doi: 10.1080/00220973.2011.630045 

Vansteenkiste, M., Lens, W., & Deci, E. L. (2006). Intrinsic versus extrinsic goal contents in the 

Self-Determination Theory: another look at the quality of academic motivation. Educational 

Psychologist, 41(1), 19-31. doi: 10.1207/s15326985ep4101_4 

Vansteenkiste, M., Sierens, E., Soenens, B., & Lens, W. (2007). Willen, moeten en structuur in 

de klas: over het stimuleren van een optimaal leerproces. Begeleid Zelfstandig Leren, 16, 37-57.  

Vansteenkiste, M., Sierens, E., Soenens, B., Luyckx, K., & Lens, W. (2009). Motivational 

profiles from a self-determination perspective: the quality of motivation matters. Journal of 

Educational Psychology, 101(3), 671-688. doi: 10.1037/a0015083 

Vansteenkiste, M., Simons, J., Soenens, B., & Lens, W. (2004). How to become a persevering 

exerciser? Providing a clear, future intrinsic goal in an autonomy-supportive way. Journal of Sport & 

Exercise Psychology, 26, 232-249. 

Vansteenkiste, Maarten, Simons, Joke, Lens, Willy, Sheldon, Kennon M., & Deci, E. L. (2004). 

Motivating learning, performance, and persistence: the synergistic effects of intrinsic goal contents 

and autonomy-supportive contexts. Journal of Personality and Social Psychology, 87(2), 246-260. doi: 

10.10370022-3514.87.2.246 

Vansteenkiste, M., Soenens, B., Sierens, E., & Lens, W. (2005). Hoe kunnen we leren en 

presteren bevorderen? Een autonomie-ondersteunend versus controlerend schoolklimaat. 

Caleidoscoop, 17, 18-25. 

Van Keer, H., & Vanderlinde, R. (2013). A book for two! Peer tutoring and reading 

comprenhension in elementary school practice. PHI DELTA KAPPAN, 94(8), 54–58. 

Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (2010). Ontwikkelingsdoelen en 

eindtermen voor het gewoon basisonderwijs. Informatie voor de onderwijspraktijk. Retrieved from 

http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/413.pdf 

Watkins, M. W., & Coffey, D. Y. (2004). Reading Motivation: Multidimensional and 

Indeterminate. Journal of Educational Psychology, 96(1), 110-118. doi: 10.1037/0022-0663.96.1.110 

Wigfield, A. (1997). Reading motivation: A domain-specific approach to motivation. 

Educational Psychologist, 32(2), 59-68. doi: 10.1207/s15326985ep3202_1 



49 
 

Wigfield, A., & Guthrie, J., T. (1997). Relations of Children's Motivation for Reading to the 

Amount and Breadth of Their Reading. Journal of Educational Psychology, 89(3), 420-432. doi: 

10.1037/0022-0663.89.3.420 

Wigfield, A., Guthrie, J., T., Perencevich, K. C., Taboada, A., Lutz Klauda, S., McRae, A., & 

Barbosa, P. (2008). Role of reading engagement in mediating effects of reading comprehension 

instruction on reading outcomes. Psychology in the Schools, 45(5), 432-445. doi: 10.1002/pits.20307 

Wigfield, A., Guthrie, J. T., Tonks, S., & Perencevich, K. C. (2004). Children's motivation for 

reading: domain specificity and instructional influences. The Journal of Educational Research, 97(6), 

299-309. doi: 10.3200/JOER.97.6.299-310 

 



50 
 

BIJLAGE 

Voorbeeld van een ingevuld dagboek 

 


