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ABSTRACT 

 

Studenten indelen in teams biedt op zich geen garantie op een goede samenwerking. Teams moeten eerst 

een aantal groepsontwikkelingsfasen doorlopen voordat ze effectief en efficiënt kennis gaan delen en 

construeren. Aangezien self-efficacy een grote invloed heeft op het individueel leergedrag en de 

motivatie van studenten, kan worden verondersteld dat deze beliefs ook een impact hebben op het 

verloop van het groepsontwikkelingsproces. Deze masterproef is dan ook bedoeld als een exploratief 

onderzoek naar de relatie tussen self-efficacy en het groepsontwikkelingsproces volgens Wheelan. Daar 

er binnen het huidig onderwijs heel wat aandacht uitgaat naar vernieuwende onderwijs- en 

leerstrategieën die inzetten op het ontwikkelen van onderzoekscompetenties, werd dit onderzoek 

gevoerd in een context van online samenwerkend research-based learning (RBL). Bij deze studie 

werden 145 eerstejaarsstudenten betrokken die net gestart waren aan de opleiding bachelor 

pedagogische wetenschappen aan de universiteit van Gent. Deze studenten werden at random ingedeeld 

in twee groepen, een experimentele groep (A) en een controlegroep (B). Beide groepen dienden 

onderzoeksopdrachten uit te werken via wiki’s op het elektronische leerplatform Minerva. De 

experimentele groep ging bij aanvang aan de slag met research-based learning opdrachten waaraan ook 

peer assessment werd gekoppeld, dit terwijl de controlegroep research-led learning opdrachten kreeg 

zonder peer assessment. Om deontologische bezwaren af te wenden werd geopteerd voor een cross-over 

onderzoeksdesign, zo werd er na week zeven gewisseld van aanpak. Daarnaast werd aan de studenten 

ook gevraagd om, verspreid over een periode van 13 weken, drie vragenlijsten in te vullen. Om de 

verzamelde data te analyseren werd gebruik gemaakt van repeated-measures ANOVA, 

multilevelanalyses, de causale stappenmethode van Baron en Kenny, alsook Sobel-tests. De resultaten 

lieten zien dat self-efficacy een significante voorspeller is voor het vlot verloop van fase drie ‘Trust and 

Structure’ en fase 4 ‘Work’ van het groepsontwikkelingsproces van Wheelan. Bij nader onderzoek werd 

vastgesteld dat het effect van self-efficacy gemedieerd werd door teamleren. Steunend op de resultaten 

van dit onderzoek werden aanbevelingen voor praktijk en beleid beschreven. Aansluitend werden ook 

de beperkingen van dit onderzoek en suggesties voor vervolgonderzoek uitgeschreven. 

 

Kernwoorden: self-efficacy, groepsontwikkelingsproces, research-based learning, online 

samenwerkend leren, teamleren 
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1 INLEIDING  

Door de ingrijpende digitalisering en de economische veranderingen in de samenleving staat het hoger 

onderwijs voor de uitdaging om studenten 21st century skills aan te leren zoals kritisch - en 

probleemoplossend denken, sociale en culturele vaardigheden en samenwerkingsvaardigheden zodat 

studenten optimaal opgeleid worden tot competente en creatieve jongeren met een onderzoekende geest 

en voldoende ondernemingsgezindheid (Voogt & Pareja Roblin, 2010). Een actuele vraag binnen het 

onderwijsdebat richt zich op welke onderwijsvormen ingezet kunnen worden om een constructieve 

leeromgeving te creëren die inzet op deze vaardigheden. Een leeromgeving waar studenten actief 

betrokken worden bij hun eigen leerproces en waar ingezet wordt op zelfstandige, betekenis- en 

toepassingsgerichte leeractiviteiten waardoor studenten hun verworven kennis beter begrijpen, 

onthouden en efficiënter inzetten in een nieuwe context (Vermunt, 2006). Verder dient ook de 

onderzoeksgerichte houding bij jongeren nog meer gestimuleerd te worden. Brew (2013) spoort aan om 

studenten al bij aanvang van hun academische carrière actief te betrekken bij onderzoek.  

Om in te spelen op de 21st century skills en het stimuleren van onderzoeksvaardigheden en -ervaringen 

werd geopteerd om in het curriculum van de eerste bachelors pedagogische wetenschappen, meer 

bepaald binnen het opleidingsonderdeel ‘Onderwijskunde’, in te zetten op Research-Based Learning 

(RBL) en dit binnen een context van computer-supported collaborative learning (CSCL).  

Samenwerkend leren blijkt immers één van de meest effectieve onderwijsstrategieën te zijn. Zo wijst de 

meta-analyse van Kyndt en collega’s (2013) op het feit dat studenten die (online) samenwerken aan een 

opdracht betere leerprestaties behalen dan leerlingen die individueel werken. Onderzoekstheorieën van 

onder meer Johnson en Johnson (2008) en Webb (2013) schrijven deze positieve effecten toe aan de 

interacties die door het samenwerkend leren worden uitgelokt tussen de studenten. Binnen deze 

onderwijsstrategie krijgen de studenten de kans om met elkaar in gesprek te gaan, feedback te vragen 

en te geven en op een constructieve manier met elkaar in discussie te treden over contradictorische 

inzichten en meningen. Dergelijke interacties kunnen leiden tot nieuwe ideeën en verhelderingen 

(Hattie, 2012), betere academische prestaties (Kyndt et al., 2013; Johnson & Johnson, 2009) en hebben 

een positief effect op de motivatie (Deci & Ryan, 2000).  De kracht van het samenwerkend leren zit dan 

ook in het leren van en met elkaar. In de literatuur wordt dit vaak omschreven als een proces van ‘gedeeld 

denken’, ook wel co-constructie van kennis of teamleren genoemd (van Boxtel, 2000; Van den Bossche, 

Gyselaers, Segers & Kirschner, 2006). 

Echter enkel studenten indelen in groepen biedt op zich geen garantie tot betere leerprestaties 

(Kirschner, Paas & Kirschner, 2009; Barron, 2003). Zo konden Barron (2003) en Cohen (1994) 

concluderen dat bepaalde groepen effectief samenwerkten terwijl bij andere groepen de samenwerking 

eerder hinderlijk was voor het leerproces. Docenten dienen dus bewust in te zetten op het creëren van 

een groepsgevoel. Sociaal psychologische theorieën beklemtonen hierbij het belang van sociale cohesie 
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en wederzijdse afhankelijkheid binnen de groep. Groepsleden die een goede onderlinge relatie hebben 

gaan gemakkelijker handelingen uitvoeren in functie van de groep zoals het delen van kennis en het 

geven van elaboratieve uitleg (Roseth, Garfield & Ben-Zvi, 2008). 

Verder dienen docenten zich ook bewust te zijn van het feit dat eerstejaarsstudenten nog maar weinig 

ervaring hebben met onder meer het lezen, begrijpen, interpreteren en rapporteren van wetenschappelijk 

onderzoek (Brew, 2013). Hierbij kan men de vraag stellen in hoeverre studenten zich bij aanvang 

voldoende bekwaam voelen om in eerste instantie de onderzoeksopdrachten individueel te volbrengen 

om daarna hierover in interactie te treden met andere, relatief onbekende, groepsleden. Anders 

geformuleerd beschikken deze eerstejaarsstudenten wel over voldoende self-efficacy om binnen een 

context van CSCL efficiënt onderzoeksopdrachten te realiseren? Onderzoek van Pintrich en Schunk 

(2002) wijst immers op het feit dat self-efficacy een belangrijke motiverende factor speelt bij het 

voorspellen van de inzet van de groepsleden. Zo stelde men vast dat studenten met een hoge self-efficacy 

harder werken, volharden bij problemen en veelal betere leerprestaties behalen, terwijl studenten met 

een lage self-efficacy frequenter uitstelgedrag en minder doorzettingsvermogen vertonen. Uit onderzoek 

van Pajares en Schunk (2001) wordt aangegeven dat de self-efficacy kan toenemen wanneer men 

samenwerkt met succesvolle en gemotiveerde peers. Een positieve leerervaring blijkt immers een 

krachtige voorspeller te zijn van een toename in self-efficacy bij studenten (Bandura, 1982; Pajares en 

Schunk, 2001). 

Omwille van het toenemende belang van (online) samenwerkend research-based learning en de hiaten 

in de literatuur betreffende de relatie tussen groepsontwikkeling, teamleren en self-efficacy is het 

relevant om bovenstaande relaties nader te onderzoeken, om op die manier bij te dragen tot het vergroten 

van de kennis van docenten omtrent de manier waarop ze hun studenten positief kunnen stimuleren 

binnen een context van (online) collaboratief leren. 

Deze masterproef is onderverdeeld in zes hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk omvat het theoretisch 

kader rond het onderzoek, waarbij enkele centrale concepten worden gedefinieerd. Zo wordt ingegaan 

op recente theorieën rond collaboratief leren, groepsontwikkeling, teamleren en self-efficacy gekaderd 

binnen de actuele onderzoeksliteratuur. Verder wordt ook de term research-based learning kort 

toegelicht. Uitgaande van de bevindingen uit de literatuurstudie worden in het tweede hoofdstuk de 

doelen van dit onderzoek omschreven en vertaald in concrete onderzoeksvragen. Het derde hoofdstuk 

licht de methodologie van deze masterproef toe en beschrijft achtereenvolgens de onderzoeksprocedure, 

de participanten, de gehanteerde meetinstrumenten en tot slot de statistische analyse van de data om een 

antwoord te kunnen formuleren op de gestelde onderzoeksvragen. In het vierde hoofdstuk worden de 

resultaten met betrekking tot de vooraf bepaalde onderzoeksvragen gerapporteerd. Vervolgens wordt in 

het vijfde hoofdstuk teruggekoppeld naar de bevindingen uit de literatuurstudie. In de discussie wordt 

een verklaring gezocht voor de gevonden resultaten. Ten slotte worden in het zesde hoofdstuk de 
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belangrijkste onderzoeksresultaten op een rij gezet om tot besluit af te ronden met enkele kritische 

bedenkingen en aanbevelingen voor vervolgonderzoek en implicaties van de resultaten voor de praktijk. 

2 THEORETISCHE KADER 

2.1 COMPUTER SUPPORTED COLLABORATIVE LEARNING 

De term collaboratief leren wordt binnen de literatuur vaak verward met de term coöperatief leren. Waar 

bij coöperatief leren de focus grotendeels ligt bij het verdelen van het werk in subtaken om 

gemeenschappelijke doelen te kunnen bereiken, ligt bij collaboratief leren het accent in de eerste plaats 

op samenwerking waarbij ieder teamlid een eigen unieke en cruciale rol vervult en waarbij de interactie 

tussen de verschillende teamleden essentieel is (Cohen & Bailey, 1997). Collaboratief leren is dus eerder 

procesgericht en niet noodzakelijk productgericht (Panitz, 1999; Matthews, Cooper, Davidson, & 

Hawkes, 1995). Deze vorm van samenwerkend leren wordt gezien als een potentieel krachtige 

onderwijsvorm (Hattie, 2012; Johnson & Johnson, 2009) die perfect aansluit bij de snel veranderende 

maatschappij waarin de studenten opgroeien. Kennis wordt niet langer meer beschouwd als iets 

absoluut, maar  eerder als iets dat steeds groeit en verandert. Binnen een krachtige leeromgeving dient 

de klemtoon dus te liggen op knowledge building eerder dan knowledge consumption (Marzano, 2004). 

Studenten dienen dus klaargestoomd te worden om nieuwe informatie te verbinden met hun voorkennis, 

in de literatuur aangegeven als elaboratie, wat leidt tot het makkelijker verwerven, dieper verwerken en 

onthouden van nieuwe kennis (van Boxtel & Veerman, 2000). 

Daarenboven blijkt binnen het proces van kennisconstructie, wederzijdse afhankelijkheid,  interactie en 

onderhandeling met medestudenten een cruciale factor te spelen. Zo stelt het toelichten van eigen ideeën 

de lerende in staat kennis beter vast te houden, zeker wanneer men hierbij eigen standpunten grondig 

gaat beargumenteren (Webb & Farivar, 1999). Daarnaast stimuleert interactie met medestudenten de 

denkvaardigheden en de opbouw van kennis. Zo constateerde men dat, wanneer studenten niet dezelfde 

opvattingen deelden over bepaalde gespreksthema’s, ze genoodzaakt werden om de complexiteit en de 

ambiguïteit van een welomschreven topic in te zien en te reflecteren over eigen hypotheses (Savery & 

Duffy, 1995). Hierdoor werden persoonlijke inzichten en kennis verder uitgediept en verfijnd. 

Onderzoek van Webb en collega’s (zie onder andere Webb & Farivar, 1999; Webb & Mastergeorge, 

2003a) sluit hierbij aan. In hun procesonderzoek toonden ze aan dat het frequent inzetten van 

elaboratieve hulp tijdens groepswerk een positieve invloed had op de leerprestaties van de teamleden. 

Cruciaal voor een effectieve leeromgeving is dus het ontwerpen van een ‘learning community’ waarin 

alle participanten bereid zijn actief samen te werken en open te staan voor de opvattingen van de andere 

teamleden.   

Nogal wat docenten lijken, al dan niet onbewust, te veronderstellen dat het onderbrengen van studenten 

in teams spontaan zorgt voor effectieve samenwerking tussen de teamleden. Diverse onderzoeken 

wijzen echter op het feit dat het proces van constructive dialogue of learning binnen een (asynchrone 
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online) leeromgeving niet zo vanzelfsprekend is. Docenten dienen expliciete ondersteuning en sturing 

in te bouwen om interactie tussen de studenten uit te lokken en de verwerking van de leerinhouden te 

bevorderen. Dit kan onder meer door het aanreiken van scripts (De Wever, Van keer, Schellens & 

Valcke, 2009; Bain, 2011). 

2.2 KERNPROCESSEN VAN (ONLINE) SAMENWERKEND LEREN 

Naast het creëren van een krachtige leeromgeving is het ook van cruciaal belang dat docenten waken 

over het verloop van twee kernprocessen van (online) samenwerkend leren, zijnde teamleren (Decuyper, 

Dochy & Van den Bossche, 2015) en het groepsontwikkelingsproces (Decuyper et al., 2015; Wheelan, 

2009). Zowel onderzoek naar teamleren als onderzoek naar de groepsontwikkeling geven aan dat teams 

en groepen pas doeltreffend kunnen zijn indien de leden persoonlijke conflicten binnen de groep weten 

te beheersen (Edmondson, 1999; Raes et al., 2015) zoals meeliftgedrag (Wagner, 1995) en een gebrek 

aan psychologische veiligheid (Edmondson, 1999; Raes, Kyndt, Decuyper, Van den Bossche & Dochy, 

2015). Edmondson (1999) haalt in zijn onderzoek aan dat studenten vaak bepaalde essentiële 

gedragingen zoals het stellen van vragen, kritisch zijn en het geven van feedback uit de weg gaan uit 

schrik dat de andere groepsleden hen gaan bestempelen als incapabel of hinderlijk. 

Vermeldingswaardig is de conceptuele verwarring tussen de begrippen ‘team’ en ‘groep’. Alhoewel 

beide begrippen vaak door elkaar worden gebruikt, hebben ze binnen de literatuur toch een andere 

betekenis (Cohen & Bailey, 1997).  Zo wordt binnen de onderwijscontext  het begrip ‘team’ gedefinieerd 

als een aantal studenten die elkaar nodig hebben om een gemeenschappelijk doel te bereiken en waarbij 

elk teamlid actief betrokken en uitgedaagd wordt om eigen individuele kennis met het team te delen. De 

teamleden dienen naar elkaar te luisteren, met elkaar te discussiëren, constructieve feedback te geven of 

te vragen (Cohen & Bailey, 1997). Terwijl een groep gedefinieerd kan worden als een verzameling van 

individuen die vergelijkbare of complementaire taken uitvoeren en hierover onderling communiceren, 

maar waarbij de leden geen gemeenschappelijk doel dienen te bereiken (Gilley & Kerno, 2010). 

Wanneer we echter literatuur omtrent het ontwikkelingsmodel van Wheelan (2009) aanschouwen wordt 

het belang van gemeenschappelijke doelen wel aangehaald. Om die reden wordt de theorie van 

groepsontwikkeling in deze masterproef gegeneraliseerd naar teams. 

Niettegenstaande de opzet binnen de literatuur omtrent teamleren en groepsontwikkeling dezelfde is, 

namelijk het nagaan welke aspecten essentieel zijn om een team te aanschouwen als effectief, wordt de 

klemtoon toch elders gelegd. Zo ligt bij teamleren de focus voornamelijk op bepaalde inputvariabelen 

die specifieke processen van teamleren teweegbrengen (Decuyper et al., 2015), terwijl onderzoek naar 

de groepsontwikkeling zich voornamelijk focust op de vraag hoe groepen na verloop van tijd effectief 

worden (Wheelan, 2009).  
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TEAMLEREN 

In de literatuur wordt onder teamleren alle communicatieve handelingen gedefinieerd, zoals het vragen 

om en geven van feedback, delen en onderzoeken van informatie etc. die ervoor zorgt dat kennis wordt 

verwerkt waardoor het team gezamenlijk kennis kan verbeteren en/of nieuwe kennis kan opbouwen 

(Decuyper et al., 2015). Van den Bossche en collega’s (2006) onderscheiden onder teamleren drie 

essentiële gedragingen, met name: constructie, co-constructie en constructief conflict.  

Constructie en co-constructie treedt op wanneer één of meerdere teamleden hun kennis gaan delen, 

terwijl de andere teamleden luisteren, de inhoud interpreteren om daarna de kennis verder te construeren  

(Webb & Palincsar, 1996). Het delen van kennis is een essentieel onderdeel van het leerproces van een 

team (Edmondson, 1999). Dergelijke dialogen verlopen echter niet altijd probleemloos. Alhoewel 

consensus een cruciaal begrip is voor het ontwikkelen van wederzijds gedeelde kennis, is het niet 

ongewoon dat teamleden het oneens zijn en verschillen van mening. Dergelijke conflicten hoeven echter 

niet nefast te zijn voor het teamleren, integendeel. Indien de conflicten niet leiden tot beperkte of 

oppervlakkige dialogen wordt het team aangezet om latente kennis en inzichten te exploiteren en toe te 

passen. Ondanks het feit dat dergelijke constructieve conflicten essentieel zijn voor het teamleren dienen 

docenten zich wel bewust te zijn van het feit dat deze mogelijkerwijs als onaangenaam worden ervaren 

door de teamleden (Decuyper et al., 2015) waardoor het positief effect van samenwerkend leren op het 

leerrendement (Hattie, 2008) in gedrang kan komen. Aangezien teamleden sociale risico’s durven 

nemen indien ze zich psychologisch veilig voelen in de groep (Edmondson, 1999; Raes et al., 2015) is 

het dus van cruciaal belang dat de teamleden in dergelijke situatie een gebrek aan psychologische 

veiligheid kunnen overwinnen. De mate waarin de individuele teamleden een hoge of lage self-efficacy 

hebben met betrekking tot de onderzoeksopdracht kan hierbij sterk bepalend zijn. Zo duidt onderzoek 

naar self-efficacy op het belang van een hoge self-efficacy om te volharden bij het overwinnen van 

obstakels terwijl studenten met een lage self-efficacy vlugger ontmoedigd zullen raken (Bandura, 1982) 

en bijgevolg de kans groot is dat ze bij de pakken blijven zitten. 

GROEPSONTWIKKELING 

Zoals reeds aangegeven kan collaboratief leren als een krachtige onderwijsvorm worden beschouwd. De 

interactieprocessen tussen de groepsleden zijn hierbij echter van cruciaal belang (Webb, 2013). 

Dergelijke interacties leiden immers tot nieuwe ideeën en verhelderingen (Hattie, 2012). Aangezien 

studenten slechts gaandeweg als groep leren functioneren (Decuyper, Dochy & Van den Bossche, 2010) 

dienen docenten aandacht te besteden aan het constructief doorlopen van het  

groepsontwikkelingsproces (Chang, Duck & Bordia, 2006). Ondanks het feit dat Hill en Gruner in 1973 

reeds meer dan 100 groepsontwikkelingstheorieën registreerden (Chang et al., 2006) blijkt de term 

“groepsontwikkeling” nog steeds niet eenduidig gedefinieerd te zijn. Doorgaans wordt binnen de 

literatuur de ontwikkeling van een groep als een geheel beschouwd waarbinnen verschillende fasen 

kunnen worden gepercipieerd. Deze fasen worden onder meer in het model van Wheelan (2005) 
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aangehaald. Wheelan ontwikkelde een model gebaseerd op psychologische en gedragsmatige factoren 

die het waargenomen gedrag van groepsleden kan beïnvloeden. Volgens Wheelan (2005) kan je 

groepsontwikkeling vergelijken met het volwassen worden van een mens. Net zoals de peutertijd en 

puberteit een cruciale rol speelt bij het opgroeien en het autonoom kunnen functioneren moet een groep 

equivalente fasen doorlopen om “volwassen” te worden en zelfstandig te kunnen functioneren. In het 

model van Wheelan worden volgende opeenvolgende fasen gedefinieerd: Dependency and Inclusion, 

Counterdependency and Fight, Trust and Structure en Work. De eerste fase Dependency and Inclusion 

wordt gekarakteriseerd als een eerder afwachtende houding van de groepsleden. De groepsleden dienen 

dus hun plek te zoeken binnen de groep. Deze fase gaat vaak gepaard met gevoelens van angst en 

onzekerheid daar de groepsleden immers bekommerd zijn over het feit of ze al dan niet door de groep 

zullen worden geaccepteerd. Dit leunt aan bij wat Edmondson (1999) definieert als “psychologische 

veiligheid”. Enkel bij een hoge psychologische veiligheid in een groep worden essentiële gedragingen 

zoals hulp vragen, nieuwe ideeën en inzichten toelichten, op een constructieve manier met elkaar 

discussiëren etc., gestimuleerd.  Tijdens de tweede fase, Counterdependency and Fight, gaat de groep 

gedragsnormen en procedures opstellen. Hierbij geven groepsleden openlijk hun meningsverschillen 

waardoor binnen dit stadium conflicten onontkoombaar zijn. Indien de groep de onderlinge geschillen 

tussen de groepsleden op een adequate en constructieve manier weet te benaderen ontstaat een veilige 

groepssfeer wat de open, ongedwongen en taakgerichte communicatie tussen de individuele groepsleden 

bevordert. De derde fase, Trust and Structure, wordt getypeerd door de manier waarop de groepsleden 

samen onderhandelen over normen en procedures. In dit stadium wordt kennis openlijker gedeeld 

waardoor meer leermogelijkheden ontstaan. Als de groep deze voorgaande fasen constructief weet te 

doorlopen bereiken ze fase vier. In de vierde fase, Workphase, gaan de groepsleden kennis en expertise 

delen met elkaar.  

In realiteit is groepsontwikkeling echter een heel complex en onberekenbaar proces. Waar in theorie 

bovenstaande vier fasen elkaar volgens een vast patroon opvolgen is dit in de werkelijkheid niet altijd 

zo (Homan, 2001). Wheelan erkent deze kritiek: “Groups, like people, seem to advance and retreat, 

sometimes taking one step forward and two steps backward. Other groups may remain in a stage for 

extended periods of time. Again, like people, not all groups reach maturity” (Wheelan, 2005, p. 15). 

TEAMLEREN TIJDENS HET GROEPSONTWIKKELINGSPROCES 

Ondanks het feit dat er heel wat empirisch onderzoek is verricht naar teamleren en groepsontwikkeling 

zijn er weinig studies die onderzoek verrichten naar teamleren in de tijd. Naar mijn weten is er tot op 

heden enkel één onderzoek gebeurd door Raes en collega’s (z.d.). In hun empirische studie werd 

nagegaan in welke mate teamleergedrag en de groepsontwikkeling tegelijkertijd wordt ontwikkeld. Uit 

dit onderzoek kwam naar voor dat teams in de fase Trust and Structure en de fase Work meer 

teamleergedrag vertonen in vergelijking met de eerste twee fasen. Voornamelijk in de laatste fase is er 

sprake van delen en co-constructie van kennis (Van den Bossche et al., 2006; Singh, 2005) en 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hrdq.21201/full#hrdq21201-bib-0070
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constructief conflict (Decuyper et al., 2010). Zoals reeds aangegeven zorgt deze optimale en effectieve 

samenwerking ervoor dat groepen productiever zijn en beter functioneren (Wheelan, 2005). We kunnen 

dus stellen dat het groepsproces grotendeels gebaseerd is op de groepsdynamica tussen personen binnen 

het team en in feite los staat van het inhoudelijk teamleergedrag. Desalniettemin is het wel essentieel 

dat elk groepslid het gevoel heeft zijn steentje te kunnen bijdragen aan de groep, pas dan is een 

constructieve uitwisseling van kennis mogelijk. 

2.3 SELF-EFFICACY 

Self-efficacy verwijst naar de overtuiging die een persoon heeft ten opzichte van zijn eigen 

mogelijkheden om met succes een bepaalde taak te realiseren of een probleem op te lossen. Hoe sterker 

het gevoel van self-efficacy hoe groter de drijfveer tot handelen (Bandura, 1982; Pajares en Schunk, 

2001). 

De term self-efficacy blijkt niet zo makkelijk te vertalen naar het Nederlands. Volgens de Engels-

Nederlandse Van Dale wordt ‘efficacy’ vertaald als ‘werkzaamheid’ (wat slaat op ‘kracht’ en 

‘doeltreffendheid’). Binnen de onderzoeksliteratuur wordt self-efficacy vaak vertaald als ‘eigen-

effectiviteit’. Nederlandse meetinstrumenten gebruiken dan weer een andere omschrijving, namelijk 

‘geloof in eigen kunnen’. Aangezien de term moeilijk te vertalen valt wordt in deze masterproef de 

Engelse term behouden. 

Self-efficacy is een centraal concept uit de sociaal-cognitieve theorie van Bandura. De term ‘cognitief’ 

beklemtoont de invloed van gedachten en geloof op het gedrag. Bijgevolg primeert de gedachte dat je 

voor iets kan slagen boven het beschikken over bepaalde vaardigheden. Het begrip ‘sociaal’ duidt op de 

continue, wederzijdse interactie van de persoon, zijn gedrag en de context waarin hij zich bevindt. 

Bandura duidt dus op de impact van de omgeving op het versterken maar ook het verzwakken van de 

self-efficacy (Bandura, 1982). 

Hoe groter het geloof in eigen kunnen hoe groter de kans dat men ingewikkelde taken zal opvatten als 

een uitdaging eerder dan een bedreiging waaraan men wil ontsnappen. Zo wijst Bandura (1982) in zijn 

onderzoek dat studenten met een hoge self-efficacy uitdagendere doelen vooropstellen en doorbijten bij 

complexere opdrachten. Achteruitgang en mislukkingen wijten deze studenten aan een gebrek aan inzet, 

kennis of vaardigheden. Men gaat er dus van uit dat ze de volgende keer, wanneer ze over meer kennis 

en vaardigheden beschikken, wel kunnen slagen. Studenten met een hoge self-efficacy hebben dus het 

gevoel controle te hebben over de leersituatie waardoor ze minder negatieve spanning ervaren. Dit in 

tegenstelling tot studenten met een lage self-efficacy die zich vooral focussen op persoonlijke 

tekortkomingen, eventuele moeilijkheden die op hun pad kunnen komen, de tegenslagen en negatieve 

resultaten waarmee ze mogelijks te maken zullen hebben. De focus ligt dus veeleer op de eventuele 

negatieve aspecten waarmee men geconfronteerd kan worden. In tegenstelling tot studenten met een 

hoge self-efficacy worden mislukkingen toegeschreven aan eigen onbekwaamheid (Phan, 2011). 
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Uit onderzoek van Pajares en Schunk (2001) naar de beïnvloedende factoren op de self-efficacy van 

studenten blijkt een stimulerende leercontext een cruciale rol te spelen. Bandura (1982) schuift hierbij 

de enactive mastery experience naar voor als een krachtige voorspeller voor het verhogen van de self-

efficacy. Hieronder verstaat Bandura de beleving die men ervaart op het moment dat men een specifieke 

vaardigheid beheerst. Pajares en Schunk (2001) vullen deze conclusie verder aan met het feit dat niet 

enkel de positieve leerervaring de self-efficacy verhoogt maar ook de ervaring van het vaardig worden 

zelf. Ook het tegenovergestelde werd vastgesteld. Zo kunnen mislukte leerprestaties een negatieve 

invloed  hebben op de self-efficacy van de studenten.  

Daarnaast moeten de vooropgestelde doelen haalbaar maar ook uitdagend genoeg zijn. Wanneer 

studenten ondervinden dat ze zonder veel moeite succes kunnen behalen, dan kan de eerste tegenslag de 

student terug uit balans brengen. Zeker wanneer het gevoel van competent te zijn voor bepaalde 

opdrachten nog heel recent is. Het is dus belangrijk dat studenten kunnen ondervinden dat ze moeilijke 

opdrachten tot een goed einde kunnen brengen en er ook iets uit kunnen leren (Bandura, 2000). 

Verder dient een docent voldoende aandacht te besteden aan het construeren en expliciteren van de 

opdracht. Ingeval een opdracht niet duidelijk omschreven is kan een student zijn eigen competenties 

moeilijker inschatten waardoor men onrealistische of te weinig uitdagende doelen gaat stellen. Indien 

men bijvoorbeeld een complexe opdracht te makkelijk inschat kan een student zijn self-efficacy te hoog 

inschatten. Het tegenovergestelde kan ook wanneer een student een opdracht beschouwt als complexer 

dan deze in realiteit is kan het zijn dat hij zijn self-efficacy te laag inschat. Dergelijk incorrecte 

inschattingen hebben naast het niet slagen voor de opdracht ook een negatieve impact op de self-efficacy 

van de student zelf waarbij het geloof in eigen kunnen bij een volgende, gelijkaardige opdracht in 

gedrang kan komen (Deci & Vansteenkiste, 2004). 

Ook het zien hoe een andere succes behaalt na het uitvoeren van een bepaald gedrag kan de student 

overtuigen dat hij dit gedrag ook kan uiten om bepaalde doelen succesvol te bereiken. Observatie van 

een rolmodel kan dus een positieve invloed hebben op de self-efficacy. Hierbij is het wel belangrijk dat 

er voldoende overeenkomsten zijn tussen het rolmodel en de student. Keerzijde hierbij is dat er een 

gevaar kan schuilen in het feit dat de student zijn eigen prestatie gaat vergelijken met die van de anderen, 

eerder dan te kijken naar eigen persoonlijke groei (Vansteenkiste, Lens, Donche & Aelterman, 2016; 

Deci & Vansteenkiste, 2004). 
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2.4 RESEARCH-BASED LEARNING 

Aangezien deze masterproef zich in hoofdzaak focust op de invloed van de self-efficacy op de 

groepsontwikkeling beperkt deze paper zich tot een beknopte toelichting van het concept ‘research-

based learning’. Zoals reeds aangegeven in de inleiding is het uitgangspunt van RBL studenten 

academisch ontwikkelen door hen kennis te laten maken met en hen te betrekken bij onderzoek. Door 

middel van studentgeoriënteerde instructiestrategie worden studenten in contact gebracht met 

onderzoeksvaardigheden zoals het opzoeken, lezen en begrijpen van wetenschappelijke literatuur, het 

interpreteren en rapporteren van resultaten etc. De focus hierbij ligt in hoofdzaak op het 

onderzoeksproces eerder dan op het eindproduct (Brew, 2013; Healy, Jordan, Pell & Short, 2010). 

Studenten volbrengen dus zelf onderzoeksactiviteiten in plaats van er enkel over te leren. We kunnen 

dus stellen dat er in dat geval sprake is van een wederzijdse beïnvloeding tussen onderwijs en onderzoek.   

Binnen de academische setting vinden we naast RBL ook nog andere manieren terug om studenten 

onderzoeksvaardigheden bij te brengen. Binnen dit onderzoek wordt research-based learning tegenover 

research-led learning (RLL) geplaatst. Bij RLL staat eerder het product, meer bepaald inzicht in de 

onderzoeksresultaten, centraal en kunnen we dus stellen dat het eerder gaat om een traditionele 

informatieoverdracht waarbij studenten via verwerkingsactiviteiten belangrijke begrippen gelinkt aan 

het opleidingsonderdeel herkennen en reproduceren (Healy et al., 2010). 

Zoals reeds aangegeven ligt bij RBL de focus eerder op het proces dan het product. Dit vraagt om een 

beoordelingsvorm die kennis en vaardigheden doorheen het leerproces heen toetst. Een methode die 

hieraan voldoet is peer assessment. Een benadering waarbij studenten elkaars werk beoordelen en 

voorzien van constructieve feedback volgens vooraf opgestelde beoordelingscriteria en waarbij het 

eigenaarschap wordt gestimuleerd. Door deze vorm van assessment toe te passen worden de studenten 

actiever betrokken bij het eigen leerproces (De Wever, Van keer, Schellens & Valcke, 2011). Zo zijn ze 

niet alleen bewuster van de beoordelingscriteria maar worden ze ook aangezet om kritischer te kijken 

naar hun eigen werk en dat van hun groepsgenoten. Het geven en ontvangen van feedback verhoogt niet 

alleen de inzichten in de leerinhouden maar bevordert ook het reflecteren van eigen leergedrag. Zo 

duiden Joosten-ten Brinke en collega’s (2013) op het feit dat peer assessment de studenten niet alleen 

kan ondersteunen bij het zicht krijgen op de stappen die ze reeds hebben gezet (feedback), maar hen ook 

een duidelijk beeld kan geven van de volgende doelen (feedup) en de stappen die gezet dienen te worden 

om de gestelde doelen te kunnen bereiken (feedforward). We kunnen dus stellen dat studenten door 

middel van  peer assessment uitgedaagd worden tot actief leren. Onderzoek van Topping (2009) duidt 

echter aan dat de groepsdynamica een rol speelt bij het al dan niet effectief zijn van de peer beoordeling. 

Zoals reeds aangegeven in deze masterproef is het van essentieel belang dat de studenten zich 

geaccepteerd voelen in de groep, dat ze hun groepsgenoten kritisch durven beoordelen en ook openstaan 

voor de beoordeling die ze zelf ontvangen. Is dit niet het geval, dan blijven ze hangen in de eerste fase 

van het groepsontwikkelingsproces (Wheelan, 2005) wat nefast is aangezien onderzoek van Raes en 
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collega’s (z.d.) duidt op het feit dat pas in de derde fase, de fase ‘Trust and Structure’ effectief 

teamleergedrag wordt vertoond. Verder wijst Meusen-Beekman, Joosten-ten Brinke & Boshuizen 

(2016) ook op het feit dat peer assessment een negatief effect kan hebben op de self-efficacy van de 

studenten. In het geval de studenten de opdracht beschouwen als te moeilijk of niet kritisch durven te 

zijn naar hun medestudenten toe, wat terug gelinkt kan worden aan het belang van psychologische 

veiligheid (Edmondson, 1999), kan de peer assessment een belemmering vormen om effectief 

samenwerkend te leren. Een kanttekening bij het onderzoek van Meusen-Beekman et al. (2016) is het 

gegeven dat hun onderzoek werd uitgevoerd in het basisonderwijs. Er kan dus in vraag worden gesteld 

of studenten die een academische bachelor aanvatten niet over een hogere self-efficacy beschikken op 

vlak van peer assessment in vergelijking met lagere schoolkinderen dit aangezien ze reeds over meer 

leerervaring beschikken.  
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3 PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN 

De voorbije jaren werd er heel wat onderzoek verricht naar werkvormen die aanzetten tot het 

ontwikkelen van een nog professionelere en onderzoekende houding bij studenten (Voogt et al., 2010). 

Ook aan de Universiteit Gent wordt volop ingezet op activerend onderwijs door te experimenteren met 

vernieuwende onderwijs- en leerstrategieën. Zo dienen bijvoorbeeld de eerstejaars bachelor studenten 

pedagogische wetenschappen een onderzoeksopdracht uit te werken in kleine teams en dit via wiki’s op 

het elektronisch leerplatform Minerva. Door middel van peer assessment worden de studenten actiever 

betrokken bij hun eigen leeractiviteiten en leerproces (Sluijsmans et al., 2013), wat kan bijdragen tot 

een hoger leerrendement (Black et al., 1998). Uit onderzoek blijkt echter dat het louter samenstellen van 

studententeams onvoldoende is. Zo dienen de teams eerst een aantal groepsontwikkelingsfasen te 

doorlopen en zal er geleidelijk aan een effectieve en efficiënte samenwerking ontstaan (Wheelan, 2005; 

Decuyper et al., 2010).   

De kans is klein dat deze eerstejaars bachelor studenten pedagogische wetenschappen, die beschikken 

over heel uiteenlopende beginsituaties, al eerder hebben samengewerkt aan een research-based learning 

opdracht. Hierdoor bestaat de kans dat ze bij aanvang van de opdracht bepaalde ‘riskante’ doch 

essentiële teamleergedragingen gaan vermijden, zoals: durven vragen stellen of zich kritisch opstellen 

naar anderen toe uit angst om incompetent gedrag te stellen (Decuyper, et al., 2010) en/of om niet 

geaccepteerd te worden door de andere teamleden (Wheelan, 2005). Hierbij kunnen we besluiten dat de 

mate van self-efficacy, met andere woorden het geloof in eigen capaciteiten wat betreft onderzoekend 

leren, een goede voorspeller kan zijn voor het vlot doorlopen van het groepsontwikkelingsproces 

(Wheelan, 2005). In de literatuur wordt immers aangegeven dat studenten met een lage self-efficacy 

minder vlot de eerste twee fasen van het groepsontwikkelingsproces, meer bepaald de fase Dependency 

and Inclusion en de fase Counterdependency and Fight, doorlopen. Deze studenten focussen zich vooral 

op persoonlijke tekortkomingen (Bandura, 1982) en niet op het volharden bij moeilijkheden of 

conflicten (Decuyper et al., 2010). Decuyper en collega’s (2010) stelde vast dat teams effectiever leren 

in de fase Trust and Structure omdat deze derde fase vooral gekenmerkt wordt door hoge niveaus van 

psychologische veiligheid, terwijl het leren in fase Work voornamelijk gekenmerkt wordt door de 

groepspotentie. Verder attendeert onderzoek van Pajares en Schunk (2001) op de positieve beïnvloeding 

van een stimulerende leeromgeving op de ontwikkeling van de self-efficacy. We kunnen veronderstellen 

dat de self-efficacy van de studenten hoger zal zijn naarmate het team zich in fase drie en vier bevindt. 

Wetende dat, hoe sterker het gevoel van self-efficacy, hoe groter de drijfveer tot handelen is (Bandura, 

1982; Pajares en Schunk, 2001) en hoe groter de kans dat men ingewikkelde taken zal opvatten als een 

uitdaging eerder dan een bedreiging (Bandura, 1982). Daartegenover kan in vraag worden gesteld of de 

self-efficacy van (sommige) studenten net niet in gedrang komt in fase drie en vier van het 

groepsontwikkelingsproces. Dit omwille van het feit dat in deze fasen niet alleen constructie en co-

constructie gaan optreden, maar ook constructieve conflicten zich kunnen voordoen (Van den Bossche 
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et al., 2006; Singh, 2005) die mogelijk een invloed kunnen hebben op het geloof in eigen kunnen. De 

literatuur suggereert dat ‘mislukte’ (leer)ervaringen een negatieve invloed hebben op de self-efficacy 

van studenten (Pajares et al., 2001). 

Niettegenstaande het feit dat er al heel wat onderzoek werd verricht naar de kernprocessen van (online) 

samenwerkend leren, met name de groepsontwikkeling (onder meer Wheelan, 2005) en teamleren 

(Decuyper et al., 2015),  bestaat er weinig empirisch onderzoek naar de invloed van de self-efficacy van 

de individuele student op het complexe en onvoorspelbare groepsontwikkelingsproces.  

Omwille van voorgaande redenen en hiaten in de literatuur wekt onderzoek, dat nagaat in welke mate 

de self-efficacy van een student een invloed heeft op de groepsontwikkeling, heel wat belangstelling. Dit 

wordt in deze masterproef dan ook nader onderzocht aan de hand van volgende centrale 

onderzoeksvraag: 

In welke mate voorspelt de self-efficacy het groepsontwikkelingsproces binnen een context van 

online samenwerkend research-based learning. 

Om op deze onderzoeksvraag een antwoord te kunnen formuleren worden volgende subvragen 

onderzocht: 

OV 1: In welke mate neemt de self-efficacy van de studenten toe in een context van online 

samenwerkend research-based learning? 

OV 2: In welke mate is er sprake van een samenhang tussen self-efficacy en het constructief 

doorlopen van de fasen van het groepsontwikkelingsproces binnen een context van online     

samenwerkend research-based learning? 

OV 3:  In welke mate medieert teamleren de relatie tussen de self-efficacy en de 

groepsontwikkeling binnen een context van online samenwerkend research-based 

learning? 

 

4 METHODOLOGIE 

4.1 ONDERZOEKSPROCEDURE 

Het onderzoek werd uitgevoerd in het eerste semester van het academiejaar 2017-2018 en was 

gekoppeld aan een doctoraatsonderzoek van Delphine Franco omtrent research based learning en valt 

formeel onder het opleidingsonderdeel ‘Onderwijskunde’. Binnen dit opleidingsonderdeel werd 

geopteerd om studenten te laten samenwerken binnen een asynchrone online leeromgeving. Zo dienden 

de onderzoeksopdrachten uitgewerkt te worden via wiki’s op het elektronisch leerplatform Minerva.   

Het asynchrone karakter van deze leeromgeving bood de studenten de ruimte om hun eigen denken te 
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intensifiëren en weer te geven via een bijdrage op hun persoonlijke wikipagina. Daarnaast bood deze 

leeromgeving de studenten ook de mogelijkheid om te reflecteren op bijdragen van anderen. Aangezien 

de studenten via de RBL-aanpak cruciale onderzoekscompetenties (verder) ontwikkelen die essentieel 

zijn voor hun verdere academische opleiding, werd geopteerd om binnen dit onderzoek te vertrekken uit 

een cross-over onderzoeksdesign. Zo werden studenten bij aanvang at random ingedeeld in drieëndertig 

groepen. De oneven groepen kregen tot aan de tussentest research-based learning (RBL) opdrachten. 

De even groepen research-led learning (RLL) opdrachten. Aangezien de studie werd opgezet volgens 

een cross-over design werd er tussentijds, meer bepaald na de tussentest gewisseld van 

onderzoeksconditie.  

Verspreid over een periode van dertien weken werd aan de studenten gevraagd om drie vragenlijsten in 

te vullen, met name de pretest (t0), de tussentest (t1) en als laatste de posttest (t2).   

Tabel 1 

Schematische weergave planning wiki’s 
  oneven 

groepsnummer 

even 

groepsnummer 

Week 1 (25/9 - 1/10) Inleiding – Onderwijskundig referentiekader 

Week 2 (2/10 - 8/10) Pretest (t0) + oefenwiki: Referentiekaders 

Week 3 (9/10 - 15/10) Wiki 1: Lifelong learning RBL RLL 

Week 4 (16/10 – 22/10) 
Wiki 2: Metacognitieve 

regulatie 
RBL RLL 

Week 5 (23/10 – 29/10) 

Week 6 (30/10 – 5/11) Wiki 3: Constructivisme RBL RLL 

Week 7 (6/11 -12/11) Tussentest (t1) + cross-over 

Week 8 (13/11 – 19/11) Wiki 4: Peer Tutoring RLL RBL 

Week 9 (20/11 – 26/11) 
Wiki 5: Metacognitieve 

regulatie 
RLL RBL 

Week 10 (27/11 – 3/12) 

Week 11 (4/12 -10/12) Wiki 6: Peer assessment RLL RBL 

Week 12 (11/12 - 17/12) 

Posttest (t2) 

Week 13 (18/12 – 24/12) 
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In het kader van het opleidingsonderdeel ‘Onderwijskunde’ en in functie van het onderzoek dienden de 

studenten zes wiki-onderzoeksopdrachten uit te voeren. Bij aanvang kregen de studenten de opdracht 

om gedurende één week, met uitzondering voor de wiki-opdracht 2 en 5 waar telkens twee weken 

werden voorzien, individueel te werken aan de welbepaalde onderzoeksopdracht. Na deze deadline werd 

binnen de experimentele conditie, met name de research-based learning aanpak, peer assessment 

toegepast. Zo kregen de groepsleden de opdracht om, op basis van een concreet script, het geleverde 

werk van een ander groepslid onder de loep te nemen en te voorzien van constructieve feedback. Hierbij 

werd een beurtsysteem gehanteerd waarbij student 1 feedback diende te geven aan student 2, student 2 

aan student 3, student 3 aan student 4, student 4 aan student 5 en student 5 aan student 1. Aansluitend 

kon de student, op basis van de feedback, de individuele versie aanvullen en/of verbeteren. Ook hier 

dienden de studenten een deadline te respecteren. Na het verstrijken van de deadline was het niet meer 

toegelaten om reacties toe te voegen of aanpassingen te verrichten binnen de wiki’s. Binnen de research-

led learning aanpak (= controlegroep) werd er geen peer assessment aangewend.  

De onderzoeksopdrachten liepen in analogie met de inhoud van de lessen ‘onderwijskunde’, wat 

impliceert dat de aangebrachte terminologie en de theoretische kaders binnen de onderzoeksopdrachten 

niet volledig nieuw waren voor de studenten. Indien studenten nood hadden aan extra opheldering of 

verduidelijking konden ze de cursussite van het opleidingsonderdeel en het handboek ‘Onderwijskunde 

als Ontwerpwetenschap: Een inleiding voor ontwikkelaar van instructie en voor toekomstige 

leerkrachten’ (Valcke, 2010) raadplegen. 
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4.2 PARTICIPANTEN  

Deze vragenlijst werd afgenomen bij 159 studenten uit het eerste jaar van de Bachelor Pedagogische 

Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Deze doelgroep werd gekenmerkt door een grote diversiteit 

aan studenten (zeker met betrekking tot begincompetenties). De kans was klein dat deze studenten al 

eerder hadden samengewerkt in het kader van research-based learning activiteiten in het hoger 

onderwijs. De betrokken studenten werden bij aanvang van de pre-, tussen- en posttest geïnformeerd 

over het doel van het onderzoek. Hierbij werd benadrukt dat alle ingezamelde informatie vertrouwelijk 

zou worden behandeld en waar nodig gecodeerd om de privacy te beschermen. Een informed consent 

werd online, na goedkeuring door de studenten, ondertekend. 

4.3 INSTRUMENTEN  

Om een antwoord te kunnen bieden op de vooropgestelde onderzoeksvragen, werd geopteerd voor een 

kwantitatief onderzoeksdesign, meer bepaald een surveyonderzoek. De participanten werden gevraagd 

om de pre-, tussen- en posttest in te vullen via Curios. 

AFHANKELIJKE VARIABELE  

De vier ontwikkelingsfasen binnen een groep, meer specifiek de fase Dependency and Inclusion, de fase 

Counterdependency and Fight, de fase Trust and Structure en de fase Work, waren de afhankelijke 

variabelen. 

De manier waarop de vier ontwikkelingsfasen binnen een groep doorlopen werden, werd gemeten aan 

de hand van vier schalen gebaseerd op het model van Wheelan (2005). Alle vragen werden gesteld op 

een 7-punt-Likertschaal gaande van ‘helemaal niet akkoord’ tot ‘helemaal akkoord’ en werden 

opgenomen in de tussen- en posttest. Voorbeeldvragen waren:’Er zijn weinig uitingen van onenigheid 

in onze groep’, ‘We kunnen op elkaar vertrouwen, we werken als een team’ en ‘De groep krijgt, geeft 

en gebruikt feedback over haar effectiviteit’. In dit model werd met de eerste schaal bestaande uit vier 

items de fase Dependency and Inclusion gemeten. De interne consistentie van de schaal was echter zwak 

tot onacceptabel: Cronbach’s alpha: t1: 0.526; t2: 0.395. Met de tweede schaal werd de fase 

Counterdependency and Fight gemeten, deze schaal omvatte drie items. De interne consistentie van de 

schaal was zwak tot goed: Cronbach’s alpha: t1: 0.564; t2: 0.853. De derde schaal registreerde de fase 

Trust and Structure en bestond uit vijf items. De interne consistentie van de schaal was acceptabel: 

Cronbach’s alpha: t1: 0.714; t2: 0.764. Met de vierde en laatste schaal, bestaande uit zes item, werd de 

fase Work gemeten. De interne consistentie van de schaal was acceptabel: Cronbach’s alpha: t1: 0.743; 

t2: 0.792. Aangezien de Cronbach’s alpha van de eerste en tweede schaal zwak tot zelfs onacceptabel 

waren, kon er geen betrouwbare uitspraken worden gedaan over deze schalen. Om die reden werd deze 

data dan ook niet geanalyseerd. 
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ONAFHANKELIJKE VARIABELE 

Naast teamleren als controlevariabelen, was de mate van self-efficacy de onafhankelijke variabele. 

Verder werd ook de RBL- en de RLL aanpak als onafhankelijk variabele opgenomen in dit onderzoek. 

Om de self-efficacy van de studenten te meten werd een schaal bestaande uit tien items opgesteld op 

basis van de ‘Guide for constructing self-efficacy scales’ (Bandura, 2006). Alle vragen werden gesteld 

op een 5-punt-Likertschaal, gaande van ‘helemaal niet akkoord’ tot ‘helemaal akkoord’. 

Voorbeeldvragen zijn: ‘Ik schat mijn eigen competenties met betrekking tot deze taak goed in’, ‘Ik ben 

bekwaam om mijn groepsgenoten de nodige ondersteuning aan te bieden wanneer ze het even niet meer 

zien zitten’ en ‘Ik ben ervan overtuigd dat ik andere groepsleden kennis kan bijbrengen omtrent de 

inhoud van de taak’. De interne consistentie van deze schaal was acceptabel: Cronbach’s alpha: t0: 

0.753; t1: 0.787; t2: 0.855. 

Om teamleren te meten werd gebruik gemaakt van negen items uit de Team Learning Beliefs & 

Behaviors-vragenlijst (TLB & B-Q; Van den Bossche et al., 2006). Alle vragen werden gesteld op een 

7-punt-Likertschaal van ‘helemaal niet akkoord’ tot ‘helemaal akkoord’ en werden opgenomen in de 

tussen- en posttest. Voorbeeldvragen waren: ‘In deze groep deel ik alle relevante ideeën en informatie 

die ik heb’ en ‘De groepsleden trekken conclusies uit de ideeën die in de groep besproken worden’. De 

interne consistentie van deze schaal was excellent: Cronbach’s alpha: t1: 0.922; t2: 0.915. 

4.4 DATA-ANALYSE 

Binnen dit onderzoek was er de afhankelijke variabele, namelijk de ontwikkelingsfasen binnen een 

groep, die continue was. Daarnaast waren er verschillende onafhankelijke variabelen die zowel continue 

(i.e. waargenomen mate van self-efficacy en teamleren) als categorisch (i.e. de aanpak) waren. 

Om deze kwantitatieve data te analyseren werd gebruik gemaakt van het statistisch programma SPSS 

Statistics versie 25. 

Alvorens de onderzoeksvragen werden beantwoord werd de data eerst gecontroleerd en geëxploreerd.  

Veertien participanten werden verwijderd uit de dataset aangezien deze enkel de pretest, de tussentest 

en/of de posttest hadden ingevuld. Drie missing values in de dataset werden vervangen door de ruwe 

score van de student, uit dezelfde onderzoeksconditie, met de scores die het best overeenkwamen met 

de gekende scores (Schafer & Graham, 2002). Verder werd de normaliteit en de homoscedasticiteit van 

de schalen nagegaan. Er werd gebruik gemaakt van de Shapiro-Wilk toets om na te gaan of de variabelen 

een normale verdeling volgden (Field, 2009). Uit de resultaten van deze toets bleek zowel de 

waargenomen self-efficacy als teamleren normaal verdeeld te zijn (p < .05). Eveneens zijn de scores op 

groepsontwikkeling fase 3 normaal verdeeld, echter bleken de scores op groepsontwikkeling fase 4 

(tussen- en posttest) geen normale verdeling te volgen. Vermits de steekproef voldoende groot is (N 

>30) en de toets-statistieken W groter zijn dan de ondergrens 0.90 (respectievelijk W(145) = .988, p 

=.265 en W(145) = .982, p = 0.54) kunnen ook deze scores als benaderd normaal verdeeld beschouwd 
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worden (Shapiro & Wilk, 1965). Verder kon na het exploreren van scatterplot-diagrammen tussen de 

gestandaardiseerde en de gestandaardiseerde verwachte waarden van de variabelen vastgesteld worden 

dat aan de aanname van homoscedasticiteit voldaan was (Field, 2009). Tot slot werd de data ook 

geanalyseerd op multicollineariteit. De onafhankelijke variabelen self-efficacy en teamleren 

correleerden onderling zwak, dit zowel in de tussentest als in de posttest. Respectievelijk variance 

proportions (VIF) = 1.41 en VIF = 1.25. Deze VIF-waarden liggen onder het VIF-criterium van tien, 

bijgevolg kunnen we dus concluderen dat er geen sprake is van multicollineariteit (Field, 2010). 

Gebaseerd op descriptieve analyses werd een eerste overzicht van de onderzoeksdata geconstrueerd. 

Met betrekking tot het toetsen van de hypothesen in het experimentele onderzoek werd een cross-over 

design toegepast, wat leidde tot data voor drie meetmomenten (pre-, tussen- en posttest). Om de eerste 

onderzoeksvraag: “In welke mate wordt de self-efficacy beïnvloed door de samenwerking binnen een 

context van online samenwerkend research-based learning.” te beantwoorden zou normaliter een 

multilevel repeated measures analyse uitgevoerd moeten worden. Uit de data bleek immers dat 30% van 

de variantie te wijten was aan verschillen tussen de groepen, maar gezien de complexiteit van dergelijk 

model werd in deze masterproef een repeated-measures analyse uitgevoerd. Ook dit model bood de 

mogelijkheid om zowel de verandering over de tijd heen binnen groepen (within groups) en 

veranderingen tussen de groepen (between groups) te controleren. Daarnaast bood het ons ook de 

mogelijkheid om de veranderingen over de tijd heen en in beide onderzoeksgroepen te vergelijken.  

Om de tweede onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, met name: “In welke mate is er sprake van 

een samenhang tussen self-efficacy en het constructief doorlopen van de fasen van het 

groepsontwikkelingsproces binnen een context van online samenwerkend research-based learning?” 

werd de samenhang tussen de variabelen geanalyseerd door middel van multilevelanalyse. Idealiter zou 

ook hier een multilevel repeated measures model uitgevoerd moeten worden, maar gezien de 

complexiteit van dergelijk model werd geopteerd om per fase telkens aparte multilevelanalyses te 

verrichten, met name: groepsfase 3 ‘Trust and Structure’ (tussen), groepsfase 3 ‘Trust and Structure’  

(post), groepsfase 4 ‘Work’ (tussen) en groepsfase vier ‘Work’ (post). 

Om een antwoord te kunnen formuleren op de derde onderzoeksvraag: “In welke mate medieert 

teamleren de relatie tussen de self-efficacy en de groepsontwikkeling binnen een context van online 

samenwerkend research-based learning?” werd gebruik gemaakt van de stappenmethode van Baron en 

Kenny (1986) alsook van de interactive calculation tool for mediation tests (Preacher & Leonardelli, 

2018). 
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5 RESULTATEN 

Dit onderdeel bundelt de resultaten van het onderzoek. Hierbij wordt telkens vertrokken vanuit de 

vooropgestelde onderzoeksvragen. 

5.1 SELF-EFFICACY BINNEN EEN CONTEXT VAN CSCL RESEARCH-BASED 

LEARNING 

Om een antwoord te bieden op de eerste onderzoeksvraag: “In welke mate neemt de self-efficacy van 

de studenten toe naar mate ze samenwerken binnen een context van online samenwerkend research-

based learning?” worden in tabel 2 de descriptieve resultaten weergegeven van de variabele self- 

efficacy. 

Tabel 2 

Minimum, maximum, gemiddelde, standaarddeviatie en t-waarden van de onafhankelijke variabele 

self-efficacy  

  Min Max M SD B t p 

pre RBL (n = 75) 2.83 5.00 4.16 0.44 0.129 1.587 .115 

RLL (n = 70) 2.33 5.00 4.03 0.54    

tussen RBL (n = 75) 3.13 4.75 4.15 0.36 0.158 2.371 .019 

RLL (n = 70) 3.00 4.88 3.99 0.44    

post RBL (n = 75) 3.17 5.00 4.40 0.47 0.178 2.246 .026 

RLL (n = 70) 2.80 5.00 4.22 0.49    

 

Uit deze onderzoeksresultaten kan afgeleid worden dat het merendeel van de studenten bij aanvang 

overtuigd waren van hun eigen mogelijkheden om de onderzoeksopdrachten binnen het 

opleidingsonderdeel ‘Onderwijskunde’ succesvol uit te werken.  Zo stelden we vast dat de  gemiddelde 

score 4.10 was (met als maximumscore 5) met een lage standaarddeviatie (SD = 0.49). De hoogste score 

voor self-efficacy bij aanvang van de onderzoeksopdracht was 5.00. De laagste score daarentegen was 

2.33.  

Uit bovenstaande onderzoeksresultaten kunnen we ook concluderen dat studenten in de experimentele 

conditie, meer bepaald de research-based learning aanpak aangaven, over een iets sterker gevoel van 

self-efficacy te beschikken in vergelijking tot de controlegroep (RLL-aanpak). Zo is de gemiddelde score 

in de experimentele conditie (de RBL-aanpak) bij aanvang 0.13 hoger dan bij de research-led learning 

aanpak en dit met een lage standaarddeviatie (SD = 0.44 en 0.54 respectievelijk). Ook tussentijds en bij 

de posttest stelden we een hogere gemiddelde score vast in de experimentele conditie. Respectievelijk 

0.16 en 0.18 hoger en ook hier met een lage standaarddeviatie (SD = 0.36 en 0.44 en SD = 0.47 en 0.49).  

Om een duidelijker beeld te krijgen van de self-efficacy over de tijd heen en dit binnen zowel de 

research-based learning als de research-led learning aanpak werd een repeated-measures ANOVA 
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uitgevoerd. Aangezien bleek dat de  assumptie van sphericiteit geschonden was, 𝑥(2) = 8.679, p = 0.013, 

werden het aantal vrijheidsgraden Greenhouse-Geisser (Ɛ= .94) gecorrigeerd. Uit de resultaten bleek dat 

self-efficacy afhankelijk is van de aanpak (F(1,143) = 5.94, p = 0.016).  

Om de significantie van deze vaststelling na te gaan werden t-toetsen uitgevoerd (tabel 2). Uit de 

resultaten konden we concluderen dat er bij aanvang (pretest) geen significant verschil was tussen de 

self-efficacy en de aanpak (t(143) = 1.587, p =.115). Wel konden we vaststellen dat studenten in de 

research-based learning conditie een significant hogere score rapporteerden in de tussentijdse en finale 

posttest, respectievelijk: t(143) = 2.371, p = .019 en (t143) = 2.246, p = .026. Studenten die gestart waren 

met de RBL-opdrachten rapporteerden tussentijds 0.158 meer geloof in eigen capaciteiten, wat betreft 

het uitvoeren van de onderzoeksopdrachten, in vergelijking met de studenten uit de controlegroep. In de 

posttest was dit verschil zelfs 0.178. 

Verder stelden we uit de repeated-measures ANOVO ook een significant hoofdeffect vast van tijd 

(F(1.61,269.99) = 26.90, p < .001). Dit effect vertelt ons dat, wanneer we de aanpak negeren, de self-

efficacy over de tijd heen significant verschilt. Bonferroni gecorrigeerde post-hoc testen toonden aan dat 

gerapporteerde self-efficacy bij aanvang (pretest) en tussentijds niet significant verschillend waren (p = 

1.00). Verder kon vastgesteld worden dat de self-efficacy, gemeten op het einde van de 

onderzoeksopdrachten, significant hoger was dan op de twee andere meetmomenten. Meer bepaald 

0.219 hoger ten opzichte van de gemiddelde score op de pretest en 0.238 hoger dan de gemiddelde score 

op de tussentest (beide p’s = .000). Dit is ook heel duidelijk waarneembaar op onderstaande figuur. 

 

Figuur 1: Plot self-efficacy over de tijd heen en in de twee onderzoekscondities. 

Tegen de verwachting in blijkt er geen significant interactie-effect te zijn tussen tijd en de aanpak, 

F(1.61,269.99) = 0.228, p = 0.784. Dat betekent dat self-efficacy op de verschillende tijdstippen niet 

significant verschillend was voor studenten in de RBL- aanpak en voor studenten uit de RLL-aanpak, 

ook niet na de cross-over (week 7). 
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5.2 SAMENHANG TUSSEN SELF-EFFICACY EN GROEPSONTWIKKELING 

Om de tweede onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, met name: “In welke mate is er sprake van 

een samenhang tussen self-efficacy en het constructief doorlopen van de fasen van het 

groepsontwikkelingsproces binnen een context van online samenwerkend research-based learning?” 

werden multilevelanalyses uitgevoerd. 

Conceptueel nulmodel 

De eerste stap van de multilevelanalyse was het nulmodel met groepsontwikkeling als afhankelijke 

variabele (Model 0, studenten op level 1 en groepen op level 2). Het verschil in deviance gaf aan dat de 

varianties op groepsniveau (X2 = 19.39, df = 1, p < 0.001; X2 = 5.60, df = 1, p < 0.001 ; X2 = 14.89, df = 

1, p < 0.001, respectievelijk) significant verschillen van nul, wat duidt op de nood van een 

multilevelanalyse. Enkel de posttest bij groepsfase vier was niet significant (X2 = 1.85, df = 1, p < 0.173). 

Daarnaast wijzen de resultaten van de groepsfase drie (tussen), groepsfase drie (post) en groepsfase vier 

(tussen) op het belang van beide levels (een samenvatting van de resultaten wordt gepresenteerd in 

tabellen 3, 4 en 5). Zo blijkt respectievelijk 33%, 17% en 29% van de variantie te wijten te zijn aan de 

verschillen tussen de groepen.  

Tabel 3 

Resultaten van de analyse van groepsontwikkeling fase 3 ‘Trust and structure’ (tussen) - nulmodel  

Estimates of Fixed Effectsa 

Parameter Estimate Std.Error Df t Sig. 

Intercept 4.635 .138 31.995 33.451 .000 

Estimates of Covariance Parameters a 

Parameter Estimate Std.Error Wald Z Sig. 

Residual .867 .116 7.456 .000 

Intercept [subject = GROEP] Var .432 .160 2.692 .007 

a. Dependent Variable: groepsontwikkeling fase 3 (tussen) 

- 2 Log Likelihood: 428.807 



 

 

21 

 

Tabel 4 

Resultaten van de analyse van groepsontwikkeling fase 3 ‘Trust and structure’ (post) - nulmodel  

Estimates of Fixed Effectsa 

Parameter Estimate Std.Error Df t Sig. 

Intercept 4.623 .122 31.983 37.933 .000 

Estimates of Covariance Parameters a 

Parameter Estimate Std.Error Wald Z Sig. 

Residual 1.133 .152 7.468 .000 

Intercept [subject = GROEP] Var .229 .127 1.805 .071 

a. Dependent Variable: groepsontwikkeling fase 3 (post) 

- 2 Log Likelihood:450.481 

 

Tabel 5 
Resultaten van de analyse van groepsontwikkeling fase 4 ‘Work’ (tussen) - nulmodel  

Estimates of Fixed Effectsa 

Parameter Estimate Std.Error Df t Sig. 

Intercept 4.265 .143 31.476 29.778 .000 

Estimates of Covariance Parameters a 

Parameter Estimate Std.Error Wald Z Sig. 

Residual 1.046 .141 7.440 .000 

Intercept [subject = GROEP] Var 0.434 0.174 2.500 .012 

a. Dependent Variable: groepsontwikkeling fase 4 (tussen) 

- 2 Log Likelihood:452.097 

 

Self-efficacy en teamleren 

In een tweede stap werd aan de modellen de verklarende variabele self-efficacy toegevoegd. Deze 

variabele zou potentieel kunnen samenhangen met de groepsontwikkeling van de bachelor studenten. 

Dit model fitte beter dan het nulmodel (X2 = 23.01, df = 1, p < 0.001; X2 = 8.19, df = 1, p < 0.001; X2 = 

20.07, df = 1, p < 0.001,  respectievelijk). Op basis van het significante effect van de fixed variabele 

self-efficacy kon worden besloten dat er (in dit model) een positief verband bestaat tussen self-efficacy 

en de fasen van de groepsontwikkeling. Zo stelden we vast dat voor elke stijging met één eenheid voor 

self-efficacy, de verwachte groepsontwikkeling steeg met respectievelijk 0.98 (t = 4.98, p < 0.001); 0.53 

(t = 2.74, p = 0.007) en 1.01 (t=4.67, p < 0.001). Een samenvatting van de parameters is terug te vinden 

in tabel 6, 7 en 8. 
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Tabel 6 

Resultaten van de analyse van groepsontwikkeling fase 3 ‘Trust and structure’ (tussen) - model 1  

Estimates of Fixed Effectsa 

Parameter Estimate Std.Error Df t Sig. 

Intercept .646 .811 138.699 .797 .427 

Self-efficacy .981 .197 136.049 4.978 .000 

Estimates of Covariance Parameters a 

Parameter Estimate Std.Error Wald Z Sig. 

Residual .757 .102 7.453 .000 

Intercept [subject = GROEP] Var .328 .128 2.557 .011 

a. Dependent Variable: groepsontwikkeling fase 3 (post) 

- 2 Log Likelihood: 406.040 

 

Tabel 7 

Resultaten van de analyse van groepsontwikkeling fase 3 ‘Trust and structure’ (post) - model 1  

Estimates of Fixed Effectsa 

Parameter Estimate Std.Error Df t Sig. 

Intercept 2.361 .835 143.319 2.827 .005 

Self-efficacy .525 .192 142.175 2.736 .007 

Estimates of Covariance Parameters a 

Parameter Estimate Std.Error Wald Z Sig. 

Residual 1.105 .148 7.449 .000 

Intercept [subject = GROEP] Var .175 .113 1.544 .123 

a. Dependent Variable: groepsontwikkeling fase 3 (post) 

- 2 Log Likelihood: 443.330 
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Tabel 8 

Resultaten van de analyse van groepsontwikkeling fase 4 ‘Work’ (tussen) - model 1  

Estimates of Fixed Effectsa 

Parameter Estimate Std.Error Df t Sig. 

Intercept .142 .893 140.373 .159 .874 

Self-efficacy 1.014 .217 138.458 4.667 .000 

Estimates of Covariance Parameters a 

Parameter Estimate Std.Error Wald Z Sig. 

Residual .940 .127 7.419 .000 

Intercept [subject = GROEP] Var .312 .138 2.258 .024 

a. Dependent Variable: groepsontwikkeling fase 4 (tussen) 

- 2 Log Likelihood: 432.032 

 

In het derde model werd naast de variabele self-efficacy ook telkens de variabele teamleren opgenomen. 

Deze toevoeging verbeterde de modellen significant (X2 = 67.85, df = 1, p < 0.001; X2 = 69.81, df = 1, p 

< 0.001; X2 = 49, df = 1, p < 0.001, respectievelijk). Echter bleek na toevoeging van deze 

controlevariabele, de invloed van self-efficacy op de groepsontwikkeling niet meer significant te zijn  

(t = 0.43, p = 0.67; t (-0.76, p = 0.444 en t = 0.70, p = 0.49, respectievelijk). Wel bleek teamleren 

significant te zijn, respectievelijk t = 9.8, p < 0.001; t = 9.54, p < 0.001 en t = 8.21, p < 0.001). Een 

samenvatting van de parameters is terug te vinden in tabel 9, 10 en 11. 

 

Tabel 9 

Resultaten van de analyse van groepsontwikkeling fase 3 ‘Trust and structure’ (tussen) - model 2  

Estimates of Fixed Effectsa 

Parameter Estimate Std.Error Df t Sig. 

Intercept .454 .654 144.730 .694 .488 

Self-efficacy .080 .188 142.610 .425 .672 

Teamleren .739 .075 135.596 9.814 .000 

Estimates of Covariance Parameters a 

Parameter Estimate Std.Error Wald Z Sig. 

Residual .551 0.074 7.442 .000 

Intercept [subject = GROEP] Var .061 .0505 1.218 .223 

a. Dependent Variable: groepsontwikkeling fase 3 (post) 

- 2 Log Likelihood: 338;187 
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Tabel 10 

Resultaten van de analyse van groepsontwikkeling fase 3 ‘Trust and structure’ (post) - model 2  

Estimates of Fixed Effectsa 

Parameter Estimate Std.Error Df t Sig. 

Intercept .665 .679 144.476 .980 .329 

Self-efficacy -.129 .168 140.238 -.767 .444 

Teamleren .839 .088 144.962 9.539 .000 

Estimates of Covariance Parameters a 

Parameter Estimate Std.Error Wald Z Sig. 

Residual .723 .097 7.469 .000 

Intercept [subject = GROEP] Var .052 .058 .883 .377 

a. Dependent Variable: groepsontwikkeling fase 3 (post) 

- 2 Log Likelihood: 373.528 

 

Tabel 11 

Resultaten van de analyse van groepsontwikkeling fase 4 ‘Work’ (tussen) - model 2  

Estimates of Fixed Effectsa 

Parameter Estimate Std.Error Df t Sig. 

Intercept -.078 .762 144.949 -.103 .918 

Self-efficacy .154 .221 144.323 .698 .486 

Teamleren .712 .087 126.115 8.205 .000 

Estimates of Covariance Parameters a 

Parameter Estimate Std.Error Wald Z Sig. 

Residual .780 .107 7.291 .000 

Intercept [subject = GROEP] Var .043 .066 .655 .512 

a. Dependent Variable: groepsontwikkeling fase 4 (tussen) 

- 2 Log Likelihood: 382.705 
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5.3 MEDIATOR TEAMLEREN 

Aangezien de variabele self-efficacy na toevoeging van de variabele teamleren niet meer significant 

bleek te zijn en tevens om een antwoord te kunnen formuleren op de derde onderzoeksvraag: “In welke 

mate medieert teamleren de relatie tussen de self-efficacy en de groepsontwikkeling binnen een context 

van online samenwerkend research-based learning?” werd een mediatie analyse uitgevoerd. 

Pearson Correlatie 

Voorafgaand aan de mediatie analyse, werd eerst de samenhang tussen de variabelen aangetoond door 

middel van een Pearson Correlatie-toets. Uit de correlatiematrix (tabel 12 en 13) kon afgelezen worden 

dat alle correlatiecoëfficiënten significant waren en dat er een (sterke) positieve correlatie vast te stellen 

was tussen teamleren en groepsontwikkeling. Verder kon er ook geconstateerd worden dat de 

samenhang tussen self-efficacy en teamleren sterker was dan de correlatie tussen self-efficacy en de fasen 

van de groepsontwikkeling. 

Tabel 12 

Correlatiematrix van de variabelen self-efficacy, groepsontwikkeling en teamleren -tussentest 

 Teamleren Self-efficacy GO fase 3 

Teamleren  .444** .654** 

Self-efficacy   .246** 

GO fase 3    

 

Tabel 13 

Correlatiematrix van de variabelen self-efficacy, groepsontwikkeling en teamleren - posttest 

 Teamleren GO fase 3 GO fase 4 Self-efficacy 

Teamleren  .724** .661** .543** 

GO fase 3   .725** .405** 

GO fase 4    .392** 

Self-efficacy     

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

Baron & Kenny 

Uit de resultaten van de lineaire regressie analyses, zie tabel 14, 15 en 16, bleek zowel het totaal effect 

van self-efficacy op groepsontwikkeling, het effect van self-efficacy op teamleren als het effect van 

teamleren op groepsontwikkeling, na controle voor self-efficacy significant te zijn. We konden dus 

concluderen dat er volgens de Baron en Kenny (1986) methode aanwijzingen waren voor mediatie. 

Verder stelden we vast dat, na correctie voor teamleren, het effect van self-efficacy op zowel 

groepsontwikkeling fase 3 tussen- en posttest en fase 4 tussentest niet statistisch significant was op het 

5% significantieniveau (respectievelijk β = 0.046, p = .813; β = -.134, p = .437 en β = 0.142, p = .525). 
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Hieruit kon afgeleid worden dat het geschatte gemedieerde effect respectievelijk 1.086, 0.73 en 1.029 

was. 

Tabel 14 

Regressie analyse met afhankelijke variabele self-efficacy (SE), afhankelijke variabele 

groepsontwikkeling fase 3 (GO3) en teamleren (TL) als mediator - tussen 

Effect van… B SD β t Sig. 

SE op GO3 1.132 .214 .405 5.291 .000 

SE op teamleren 1.405 .182 .543 7.725 .000 

SE op GO3, na controle voor TL .046 .193 .016 .237 .813 

TL op GO3, na controle voor SE .773 .074 .716 10.391 .000 

 

Tabel 15 

Regressie analyse met afhankelijke variabele self-efficacy (SE), afhankelijke variabele 

groepsontwikkeling fase 3 (GO3) en teamleren (TL) als mediator - post 

Effect van… B SD β t Sig. 

SE op GO3 .596 .197 .246 3.032 .003 

SE op teamleren .856 .145 .444 5.917 .000 

SE op GO3, na controle voor TL -.134 .171 -.055 -.780 .437 

TL op GO3, na controle voor SE .853 .089 .679 9.602 .000 

 

Tabel 16 

Regressie analyse met afhankelijke variabele self-efficacy (SE), afhankelijke variabele 

groepsontwikkeling fase 4 (GO4) en teamleren (TL) als mediator - tussen 

Effect van… B SD β t Sig. 

SE op GO4 1.171 .230 .392 5.103 .000 

SE op teamleren 1.405 .182 .543 7.725 .000 

SE op GO3, na controle voor TL .142 .223 .048 .637 .525 

TL op GO3, na controle voor SE .732 .086 .635 8.490 .000 

 

Sobel test 

In een volgende stap werden drie Sobel testen (Preacher & Leonardelli, 2018) uitgevoerd om het 

indirecte effect van teamleren op de relatie tussen self-efficacy en groepsontwikkeling na te gaan, dit 

voor groepsfase drie (tussen en post) en vier (tussen). Uit de Sobel testen bleek er een significant indirect 

verband te zijn tussen teamleren binnen de relatie tussen self-efficacy en groepsontwikkeling voor zowel 

fase 3 tussen- en posttest, als fase 4 tussentest. We kunnen dus besluiten dat er sprake is van mediatie. 

De p-waarden op de drie Sobel testen waren telkens significant (respectievelijk: Sobel test statistiek = 

6.21, p < 0.001; 5.03, p < 0.001; 5.72, p < 0.001). De nulhypothese die stelde dat er geen indirect effect 
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was in meditatie kon dus verworpen worden. Het effect van self-efficacy bleek dus gemedieerd te worden 

door teamleren. 

6 DISCUSSIE 

Binnen dit onderzoek werd nagegaan in welke mate de self-efficacy het groepsontwikkelingsproces 

voorspelt binnen een context van online samenwerkend research-based learning. Deze algemene 

centrale onderzoeksvraag werd opgesplitst in  drie subvragen waarbij eerst werd nagegaan in welke mate 

de self-efficacy van de studenten toeneemt in een context van online samenwerkend research-based 

learning. Daarna werd onderzocht in welke mate er sprake was van een samenhang tussen self-efficacy 

en het constructief doorlopen van de fasen van het groepsontwikkelingsproces. Tot slot werd 

gecontroleerd in welke mate teamleren de relatie tussen de self-efficacy en de 

groepsontwikkeling medieert. 

In wat volgt worden de gevonden resultaten besproken en gekoppeld aan inzichten uit de 

onderwijskundige literatuur waarbij ook aanbevelingen voor verder onderzoek meegegeven worden. 

Vervolgens worden beperkingen van het onderzoek alsook enkele implicaties voor de praktijk en het 

beleid besproken. 

6.1 SELF-EFFICACY BINNEN EEN CONTEXT VAN CSCL RESEARCH-BASED 

LEARNING 

Dit onderzoek werd uitgevoerd bij aanvang van het academiejaar. Slechts 35% van de studenten gaf aan 

reeds ervaring te hebben met het lezen van wetenschappelijk onderzoek, amper 34% rapporteerde 

ervaring te hebben met het verwerken van wetenschappelijk onderzoek en nauwelijks 33% onder hen 

zei ervaring te hebben met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Er werd hierdoor 

gespeculeerd dat de gemiddelde self-efficacy van de studenten eerder aan de lage kant zou liggen. Tegen 

alle verwachtingen in stelden we echter vast dat het merendeel van de studenten bij aanvang reeds 

overtuigd waren over hun eigen mogelijkheden om de onderzoeksopdrachten succesvol uit te voeren. 

Een mogelijke verklaring voor deze hoge self-efficacy kan mogelijkerwijs gezocht worden bij de opstart 

van de onderzoeksopdrachten. Zo kregen de studenten een concrete omschrijving van de opdracht in 

zijn totaliteit en werd ook aangehaald dat ze eerst een oefenwiki mochten doorlopen vooraleer ze 

dienden te starten met de ‘echte’ onderzoeksopdrachten. Verder werd bij aanvang geduid op het feit dat 

de theoretische kaders binnen de onderzoeksopdrachten steeds aansloten bij de inhoud van de lessen en 

de studenten ook extra informatie konden terugvinden op de cursussite van het opleidingsonderdeel 

‘Onderwijskunde’. Het lijkt er dus op dat deze concrete informatie heel wat studenten geruststelde, 

waardoor ze bij aanvang overtuigd waren deze onderzoeksopdrachten met succes te kunnen realiseren.  

De groep studenten die bij aanvang van start gingen met de research-based learning opdrachten 

rapporteerden zowel op de tussentest als de posttest significant hogere scores voor self-efficacy dan de 
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controlegroep. Het significante effect van de research-based learning aanpak bleef dus aanhouden, ook 

na de overstap van de research-based learning opdrachten naar de research-led learning opdrachten. 

Het lijkt er dus op dat de positieve leerervaringen die de studenten reeds hadden opgedaan voor de cross-

over een extra positief effect hebben gehad op de self-efficacy van de studenten (Bandura, 1997; Pajares 

et al., 2001). Anderzijds kan de oorzaak ook gezocht worden bij de inhoud van de opdrachten. Zo is de 

grens tussen beide aanpakken om onderzoek te ervaren eerder gering (Healey, 2005). Omgekeerd blijkt 

de research-led learning aanpak geen effect te hebben, en blijkt de latere omschakeling naar research-

based learning aanpak daar ook geen verandering in te brengen. Het lijkt er dus op dat het effect vooral 

bepaald wordt door de aanpak waarmee ze de opdracht begonnen. 

6.2 SAMENHANG TUSSEN SELF-EFFICACY EN GROEPSONTWIKKELING 

Zoals verondersteld spelen de verschillen tussen de groepen een significant verschil ten opzichte van de 

groepsontwikkeling. Zo stelden we vast dat bij de fase Trust and Structure 33% (tussentest) en 17% 

(posttest) van de variantie te wijten was aan de verschillen tussen de groepen. Bij de fase Work kwam 

dit neer op 29% van de variantie. Verder werd er ook een significant positief verband vastgesteld tussen 

self-efficacy en de fasen Trust and Structure en Work. Deze resultaten onderschrijven eerder onderzoek 

van Decuyper et al. (2010) die vaststelden dat teams effectiever leren vanaf de fase Trust and Structure. 

Deze fase kan dan ook beschouwd worden als een stimulerende leeromgeving die een positieve invloed 

kan hebben op de ontwikkeling van de self-efficacy van de studenten (Pajares et al., 2001) en bijgevolg 

een positief effect kan creëren op de groepsontwikkeling. Zo stelden we vast dat wanneer de self-efficacy 

met één eenheid steeg, de verwachte groepsontwikkeling in fase drie toenam met 0.98 (tussentest) en 

0.52 (posttest). In de vierde fase (tussentest) werd er zelfs een stijging van 1.01 vastgesteld.  Die hoge 

self-efficacy zorgt voor een grotere drijfveer tot handelen (Bandura, 1982; Pajares et al., 2001) en 

vergroot de kans dat studenten de ingewikkelde opdrachten opvatten als een uitdaging (Bandura, 1982). 

Deze attitude was essentieel zodat studenten optimaal kennis konden delen en opbouwen en constructief 

konden omgaan met eventuele conflicten (Van den Bossche et al., 2006). 

6.3 MEDIATOR TEAMLEREN 

Hoewel binnen dit onderzoek de resultaten wezen op een significante relatie tussen self-efficacy en 

groepsontwikkeling bleek de impact van de self-efficacy sterk te zakken na toevoeging van de variabele 

teamleren. Uit de huidige onderzoeksresultaten blijkt het effect van self-efficacy dan ook gemedieerd te 

worden door teamleren. Deze bevindingen hangen samen met eerdere studie van Raes et al., (z.d.) die 

bewezen dat teamleren en groepsontwikkeling tegelijkertijd worden ontwikkeld. Evenzeer wees 

onderzoek van Van den Bossche et al. (2006) en Singh (2005) uit dat teams in de laatste twee fasen 

effectiever gaan samenwerken wat gepaard gaat met constructieve uitwisseling van kennis.  
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6.4 BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK 

Bij het interpreteren van de huidige resultaten is het noodzakelijk om rekening te houden met enkele 

beperkingen van dit onderzoek. Omwille van de zwakke tot onacceptabele interne consistentie van de 

fase ‘Dependency and Inclusion’ en de zwakke tot goede interne consistentie van fase 

‘Counterdependency and Fight’ van het groepsontwikkelingsmodel beschreven door Wheelan (2005) 

werden geen specifieke uitspraken geformuleerd over deze fasen. Dit kan worden beschouwd als een 

eerste beperking. 

Een tweede beperking is het feit dat binnen dit onderzoek enkel gebruik werd gemaakt van 

zelfrapportage wat een vertekend beeld kan geven. Bij verder onderzoek is een mixed method design 

sterk aan te raden (Healy et al., 2010). Zo kan de kwantitatieve data verder onderbouwd worden met 

kwalitatieve data uit focusgroepen, interviews en/of het opvolgen van de wiki-opdrachten. In die mate 

dat men meer zicht krijgt op de belemmerende en bevorderende factoren die mogelijk een effect hebben 

op de relatie tussen de self-efficacy en de groepsontwikkeling. 

Tot slot betreft een derde en laatste beperking de generaliseerbaarheid van het onderzoek. De omvang 

van de steekproef binnen deze masterproef was beperkt tot een onderzoek bij één groep 

eerstejaarsstudenten waardoor de generaliseerbaarheid mogelijk in gedrang komt.  

6.5 AANBEVELINGEN VOOR PRAKTIJK EN BELEID 

Gezien de positieve samenhang tussen self-efficacy en de groepsontwikkeling, specifiek fase drie ‘Trust 

and Structure’ en de fase vier ‘Work’, wordt sterk aangeraden aan docenten om voldoende aandacht te 

besteden aan het bevorderen van het groepsontwikkelingsproces. Dit kan onder meer door extra 

aandacht te besteden aan de self-efficacy van de studenten. Onderzoek van Pajares en Schunk (2001) 

schuiven hierbij een stimulerende leercontext naar voor als een essentiële factor voor een hoge self-

efficacy. Binnen dit onderzoek veronderstellen we dat, enerzijds de duidelijke opdrachtomschrijving en 

ondersteuning bij aanvang en anderzijds de implementatie van de peer assessment zorgden voor een 

relatief hoge self-efficacy bij aanvang. Deze hoge self-efficacy zorgde er voor dat de meeste studenten 

geen probleem hadden om de opdrachten aan te pakken en door te bijten bij moeilijkheden. 

Daar er in dit onderzoek sterke aanwijzingen zijn dat de research-based learning opdrachten een positief 

effect hebben op de self-efficacy van eerstejaars bachelor studenten is het sterk aan te raden om, in de 

mate van het mogelijke, de studenten soortgelijke onderzoeksopdrachten aan te bieden bij aanvang van 

hun academische carrière. 
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7 CONCLUSIE 

Research-based learning is een middel om studenten op een actieve manier een breed scala aan 

onderzoekcompetenties bij te brengen, wat volledig past binnen het huidige activerend onderwijsbeleid 

van de Universiteit Gent. Aangezien uit de bevraging bleek dat slechts een minderheid van de 

eerstejaarsstudenten bachelor pedagogische wetenschappen ervaring had met onderzoeksopdrachten, is 

het waardevol om reeds bij aanvang van de opleiding studenten onder te dompelen in dergelijke 

reserach-based learning opdrachten. Daar in meerdere onderzoeken collaboratief leren naar voor wordt 

geschoven als een krachtige onderwijsvorm waar studenten actief kennis kunnen verwerven en 

verwerken (Hattie, 2012; Johnson et al., 2009; van Boxtel et al., 2000) en in dit onderzoek ook duidelijk 

naar voor kwam dat het geloof in eigen kunnen, wat betreft het uitwerken van onderzoeksopdrachten, 

hoger was bij studenten die samenwerkten (i.e. RBL-aanpak) dan studenten die individueel aan de slag 

gingen met de opdrachten, (i.e. RLL-aanpak) wordt deze onderwijsvorm dan ook sterk aanbevolen. 

Belangrijk hierbij is dat docenten zich bewust moeten zijn van het feit dat teams niet zomaar effectief 

en efficiënt gaan samenwerken (Barron, 2003; Cohen, 1994). Het is dus noodzakelijk om het 

groepsontwikkelingsproces in het oog te houden. Geen evidentie aangezien groepsontwikkeling een heel 

complex en onberekenbaar proces is (Homan, 2001). Dit onderzoek duidt op self-efficacy als een 

indicator voor het vlot verloop van de fasen Trust and Structure en Work binnen het 

groepsontwikkelingsproces volgens Wheelan (2005). Het effect van self-efficacy wordt echter wel 

gemedieerd door teamleren. Aangezien er tot op heden nog geen specifiek onderzoek was verricht naar 

de relatie tussen self-efficacy en groepsontwikkeling kan dit gezien worden als een sterkte van dit 

onderzoek, mits er rekening wordt gehouden met de beperkingen van deze masterproef die beschouwd 

kan worden als een eerste aanzet voor verder onderzoek. 
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