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Voorwoord 

 

‘Over dode mensen en oude meuk ...’ 

 

Deze wellicht wat luguber klinkende scriptietitel bleek steeds weer perfect de essentie van mijn 

afstudeeronderwerp te duiden als mensen daarom vroegen. De uitspraak komt van de 15-jarige vmbo-

scholier Dest, werd gemaakt in het verlengde van zijn gebrekkige motivatie voor het vak geschiedenis en 

illustreert een onder scholieren veelvuldig gehoord geluid in relatie tot ‘het nut’ van bepaalde 

schoolvakken. In dit geval is dat geschiedenis, maar dat had net zo goed wiskunde (‘Die Pythagoras, 

vond ‘die’ dat rekenen wél leuk of wat?’), of een ander vak kunnen zijn. Een gebrekkige motivatie en een 

ter discussie staand ‘nut’ van schoolvakken; de (studiebegeleidings)praktijk van alledag. Het onderwerp 

stond dan ook al een tijdje op mijn wensenlijstje voor een nadere verkenning, een kans die me bij mijn 

afstuderen door NTI geboden werd binnen mijn eigen werkomgeving en waarvan het resultaat voor u ligt 

in de vorm van mijn afstudeerscriptie.  

 

Ik geef sinds 2014 met heel veel plezier studiebegeleiding aan jongeren in de regio ten zuiden van Breda 

en Tilburg, waarbij ‘een steuntje in de rug’ al op vele wijzen gestalte kreeg. Voor de een kent het een 

laagdrempelige insteek, zoals ‘leren leren’ of voorbereiding op een wiskundetoets, voor een ander ben ik 

al jarenlang een vertrouwenspersoon als ‘het even niet zo lekker gaat’. En zo varieert de hulpvraag nogal. 

Echter, de worsteling met de motivatie voor school van middelbare scholieren komt bovengemiddeld vaak 

voor en vraagt van mij als studiebegeleider behoorlijk wat inzet. Aandacht, tijd en energie die ik er graag 

in stop. Ruim 260 jongeren maakten al gebruik van mijn diensten; een dienstverlening die ik erg serieus 

neem; precies ook de reden om toegepaste psychologie te gaan studeren en daarin bovendien nog de 

nodige aspiraties te hebben. Een studie die paste als een jas, waarvan de opgedane kennis vaak direct 

toegepast kon worden, die zorgt voor een verschuiving van het accent van mijn dienstverlening en die 

bijdraagt aan de studiebegeleidingspraktijk waar ik stiekem wel een beetje trots op ben. 

 

Graag wil ik mijn dank uitspreken aan hogeschool NTI voor het geboden curriculum van de afgelopen 

jaren. In relatie tot mijn afstuderen dank ik scriptieadviseur Karel Hurts, die mij steeds vanuit een positief 

kritische blik vooruit hielp en in een meer dan wezenlijke bijdrage het stuk heeft gemaakt tot wat het nu is. 

Dat geldt ook voor de experts die zo vriendelijk wilden zijn zitting te nemen in mijn klankbord. Neeltje, 

Vivian en Mariëlle, enorm bedankt voor jullie inspanningen en expertise. Dank ook aan de docenten die 

belangeloos meewerkten aan het onderzoek. Jullie visie werd enorm gewaardeerd. En tot slot ben ik veel 

dank verschuldigd aan ‘mijn’ toppers; de 53 scholieren die in alle open- en eerlijkheid meewerkten aan dit 

onderzoek, zo vlak voor hun eigen proefwerkweek.  

 

Rest mij u net zoveel plezier met het lezen van deze scriptie te wensen, als ik had met het maken ervan. 

  

 

         Walter Wildhagen 

         Ulicoten, 19 april 2022 
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Samenvatting 

Ongeveer de helft (!) van alle scholieren blijft wel een keer zitten. Vaak is daar een gebrekkige motivatie 

debet aan, meer dan eens veroorzaakt door de vraagtekens die scholieren plaatsen bij het nut van 

bepaalde schoolvakken en -taken. Deze nutsperceptie wordt ‘taakwaarde’ genoemd en vormt een van de 

belangrijkste leerstrategieën voor het welzijn, zelfvertrouwen en de prestaties van scholieren. Ook ‘Walter 

Wildhagen, studiebegeleiding’ moet veel energie steken in het motiveren van scholieren en hun vragen 

over taakwaarde. Stilaan groeide dan ook de overtuiging dat een planmatige aandacht voor taakwaarde 

de motivatie van scholieren zou kunnen vergroten. In dit onderzoek staat de wijze waarop dat zou kunnen 

centraal. Omdat de taakwaarde per vak kan variëren werd de centrale vraag die daarbij geformuleerd 

werd, illustratief toegespitst op de vakken Engels, wiskunde en geschiedenis. Deze luidde: 

‘Hoe kan ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ de leerstrategie taakwaarde inzetten bij het bevorderen 

van de motivatie van middelbare scholieren voor Engels, geschiedenis en wiskunde?’ 
 

Allereerst werd via literatuuronderzoek de relatie tussen de taakwaarde van schoolvakken en de motivatie 

van middelbare scholieren geschetst (deelvraag 1) en werd op zoek gegaan naar de factoren die de door 

scholieren beleefde taakwaarde bepalen (deelvraag 2). Motivatie bleek een dynamische, te veranderen 

eigenschap, enkel waarneembaar in het gedrag van scholieren te zijn en samen te hangen met zowel ex- 

als interne factoren. De interne factoren betreffen onder meer de motivationele overtuigingen self-efficacy 

(zelfredzaamheid) en taakwaarde. Als scholieren een hoge taakwaarde aan een vak toekennen, steken zij 

er meer energie in, passen zij eerder zelfregulerende leerstrategieën toe, werken zij efficiënter en 

organiseren zij hun omgeving beter. Motivatie komt tot uiting in dit soort gedrag, met daarbinnen een 

onderscheid in amotivatie, extrinsieke en intrinsieke motivatie. Als bepalende component van motivatie 

speelt taakwaarde derhalve een rol in de besluitvorming van scholieren rond het uitvoeren van taken en de 

sterkte waarmee zij gerelateerd gedrag vertonen, als belangrijke voorspeller voor uiteindelijke prestaties. 
 

De factoren waarop scholieren taakwaarde baseren, zijn te verdelen in scholier-specifieke, leersituationele, 

taakgerelateerde en overige factoren. Scholier-specifieke factoren zijn er zowel op cognitief, motivationeel 

als emotioneel vlak, zoals individueel bepaalde competenties, intelligentie, persoonlijkheid en voorkeuren. 

Maar ook het geslacht, de leeftijd en het schoolniveau zijn scholier-specifiek. Leersituationele factoren 

omvatten onder meer (de relatie met) leerkrachten, klasgrootte en -klimaat en de schoolcultuur. Buiten 

school spelen vooral het cultureel milieu, overtuigingen, gedragingen en invloed van socializers (zoals de 

ouders), algemene doelen en zelfconcepten een rol. Taakgerelateerde factoren gaan om taakinhoud en -

structuur, verwachte resultaten, eerdere ervaringen en taakdeelnemers. De overige factoren gaan onder 

meer om tijdgebonden kwesties en afleidingen. Samen bepalen deze factoren de hoogte en richting van 

de ervaren taakwaarde, die tot uiting komt in een intrinsieke waarde, gebruikswaarde, taakbelang en aan 

het vak gerelateerde kosten; de vier facetten waarin taakwaarde op te splitsen is. De intrinsieke waarde 

betreft het plezier of de interesse die men heeft in een vak, ongeacht eventuele beloningen die daaraan 

vasthangen. De gebruikswaarde gaat om de ervaren bruikbaarheid van een vak in het kader van zowel 

korte- als langetermijndoelen binnen een variëteit aan levensdomeinen. Het taakbelang gaat over het 

belang dat een individu hecht aan het goed uitvoeren van een vak (prestatiewaarde), gerelateerd aan de 

relevantie van de taak voor iemands identiteit (persoonlijk belang). De kosten omvatten de (verwachte) 

negatieve gevolgen van het uitvoeren van een taak, met daarbinnen een verschil tussen inspannings-, 

emotionele en opportuniteitskosten. De afwegingen die in dit verband gemaakt worden behoren tot het 

zelfregulerend leren, het proces waarbinnen scholieren zich in de voorbereidende fase oriënteren op het 

leerproces door de taak te analyseren en onder meer de taakwaarde te activeren.  
 

De vraag welke taakwaarde scholieren toekennen aan de schoolvakken Engels, geschiedenis en wiskunde 

(deelvraag 3) werd beantwoord via een kwantitatief onderzoek onder de middelbare scholieren die gebruik 
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maken van ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’. De zelfontwikkelde enquête op basis van bestaande 

vragenlijsten werd ingevuld door 53 scholieren (responspercentage: 91,4%) en leverde representatieve 

resultaten op voor het clientèle van de praktijk. Het resulteerde in een rangorde waarin aan Engels de 

meeste taakwaarde werd toegekend, gevolgd door wiskunde en geschiedenis. Laatstgenoemde vakken 

scoren relatief negatief, waarbij vooral de intrinsieke en gebruikswaarde van deze vakken negatief werden 

beoordeeld. De suggesties die de scholieren deden voor het verbeteren van de taakwaarde van deze 

vakken (deelvraag 4) hadden dan ook vooral betrekking op deze facetten en betroffen onder meer het 

praktijkgericht koppelen van vakinhoud aan levensthema’s, het dagelijks, sociaal en toekomstig leven of 

aan vervolgstudies of banen, het duiden van de vaardigheden die daarbij van belang zij en de bijdrage die 

de vakken kunnen leveren aan de zelfontwikkeling en -ontplooiing.  
 

Soortgelijke suggesties werden geopperd in het kwalitatief onderzoek onder docenten. Aan de hand van 

7 semigestructureerde interviews werd de vraag beantwoord hoe deze vakexperts de taakwaarde van 

Engels, geschiedenis en wiskunde gebruiken richting middelbare scholieren (deelvraag 5). Zij voegden 

daar (projectgebonden) maatwerk vanuit de belevingswereld van de scholier, keuzemogelijkheden en 

doelgerichtheid richting toetsen en examens, in een bij voorkeur vakoverstijgende, multimodale/-mediale 

aanpak, aan toe. En ook aandacht voor de algemene ontwikkeling van scholieren zou de gepercipieerde 

taakwaarde helpen vergroten. De docenten bleken een goed beeld van de aan hun vak toegekende 

taakwaarde te hebben en geloven in de sterke samenhang ervan met motivatie, al plaatsten zij wel een 

paar kanttekeningen. Zo stellen pubers het nut van vakken soms enkel ter discussie als onderdeel van de 

leeftijdsfase kenmerkende opstandigheid. Ook weten zij taakwaarde beter te benoemen, naarmate zij 

ouder worden en moet ook niet te veel van hen verwacht worden. Ze zijn vaak te jong om een vak ‘op 

waarde’ te kunnen schatten en taakwaarde moet soms indalen in de loop der jaren. Naar schoolniveau 

ervaren docenten echter het grootste verschil: hoe hoger dat is, hoe groter de taakwaarde wordt 

ingeschat en hoe sterker de gerelateerde motivatie is. Al willen de docenten waken voor overdaad (te 

veel aandacht voor taakwaarde zou de kracht ervan teniet doen), zij zouden er wel graag meer aandacht 

aan schenken. Voor docenten wiskunde en geschiedenis is dat lastig, omdat de taakwaarde meer ligt in 

zelfontplooiing, visievorming op lange(re) termijn, terwijl scholieren juist meer op het praktisch nut en de 

korte termijn gericht zijn. Docenten Engels hebben daar minder last van en kunnen zich ook op de 

taakwaarde op korte termijn beroepen.  
 

De antwoorden op de deelvragen vormden de input voor de aanbevelingen aan de opdrachtgever. Als 

antwoord op de centrale vraag en om aan te sluiten bij de belevingswereld van scholieren, is -rekening 

houdend met de uniciteit van iedere scholier- voorgesteld een vakspecifieke taakwaardeinterventie te 

ontwikkelen (1) en dan met name voor geschiedenis en wiskunde (2). Daarbij kan gedacht worden aan 

een aan de facetten gerelateerde psycho-educatie die niet alleen de relatie tussen motivatie en 

taakwaarde duidt, maar die ook aandacht heeft voor de universele taakwaarde van school, de algemene 

ontwikkeling van scholieren en de leerstrategieën die zij daarbij in kunnen zetten (3). In de interventie 

kunnen de ouders betrokken worden (4) en kan daar waar mogelijk gedifferentieerd worden naar 

schoolniveau en leeftijd (5). Om de inzichten daartoe te verfijnen en de effecten van alle inspanningen te 

meten is vervolgonderzoek raadzaam. Daarvoor werden concrete suggesties gedaan en verbeterpunten 

voor het herhalen van dit onderzoek voorgesteld (6).  
 

Het praktijkonderzoek leverde veel aanknopingspunten op om tot een eerste, concrete aanzet voor de 

beoogde interventies te komen, maar de brede opzet ervan ging wel wat ten koste van de diepgang. Ook 

daarin zou vervolgonderzoek uitkomst kunnen bieden, want het onderwerp is een relatief onontgonnen 

gebied en een verdere verkenning meer dan waard.  
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1 Inleiding 

In dit hoofdstuk is aandacht voor de opdrachtgever (1.1), de aanleiding en probleemomschrijving van dit 

onderzoek (1.2). Paragraaf 1.3 betreft de doelstelling, die -vergezeld van een aantal uitgangspunten en 

randvoorwaarden (1.4)- vertaald is naar paragraaf 1.5 met de probleemstelling en deelvragen. 

 

1.1 Organisatie en opdrachtgever 

‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ ondersteunt scholieren in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs 

in de vorm van onder meer bijles, coaching, huiswerk- en scriptiebegeleiding en studiekeuzeadvies. Meer 

dan 250 scholieren van alle schoolniveaus maakten hier sinds 2014 gebruik van. Dit vanuit de volgende 

missie: ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding begeleidt en ondersteunt cliënten bij school- en 

studiegerelateerde vraagstukken of als individuele (psychologische) problemen (ook) tot uiting komen in 

schoolresultaten, met als doel het algeheel welzijn en welbevinden van het individu te bevorderen en/of 

de schoolresultaten te verbeteren.’ De clientèle bestaat voor ongeveer 85% uit scholieren van het 

voortgezet onderwijs en voor 15% uit basisschoolleerlingen, hbo- en wo-studenten, studerende 

volwassenen en overige individuen met een hulpvraag, zoals een studiekeuze-/loopbaantraject of training 

voor diverse theorie-examens. Ondanks dat de hulpvragen van de scholieren van ‘Walter Wildhagen, 

studiebegeleiding’ doorgaans een aan school gerelateerde insteek kennen, ligt hieraan niet zelden een 

(licht) psychologisch vraagstuk ten grondslag. Een gebrekkig zelfvertrouwen, tanende motivatie, 

ontbrekend toekomstperspectief of ‘regulier pubergedrag’ zijn daar frequent voorkomende voorbeelden 

van. Soms gaat het echter verder dan dat en gaat het om jongeren met faalangst, AD(H)D, dyslexie, 

dyscalculie, stress, depressie, autisme of zelfs suïcidale gedachten.  

In dit onderzoek doet zich -in overleg met NTI- de bijzondere omstandigheid voor dat de naamgever van 

de studiebegeleidingspraktijk zowel de opdrachtgever als onderzoeker is. De gevaren die daarin schuilen 

komen in hoofdstuk 3 aan de orde. Tevens is dit ondervangen door de inzet van een klankbordgroep, die 

vanuit het oogpunt van onafhankelijkheid en objectiviteit is ingezet (zie paragraaf 1.4). 

 

1.2 Aanleiding en probleembeschrijving 

Ondanks dat ieder studiebegeleidingstraject uniek is, komt vrijwel altijd de motivatie voor school aan de 

orde als in ‘het ervaren plezier op school en de beweegredenen om bepaalde activiteiten uit te voeren of 

te vermijden’ (Alblas, 2008). In de ogen van veel volwassenen hebben jongeren de wereld aan hun 

voeten liggen en is onderwijs van groot belang voor de toekomst van kinderen (o.a. Slob, 2019; Unicef, 

2021). Motivatie voor school en een curriculum met schoolvakken dat voor iedereen geldt is echter lang 

niet altijd vanzelfsprekend (Vogelenzang, 2019) en mogelijke gevolgen daarvan, zoals zittenblijven en 

uitval, kosten de samenleving meer dan €500 miljoen per jaar (CPB, 2015). Slechts 47% van alle 

scholieren rondt het traject primair-voortgezet onderwijs af binnen de normale opleidingsduur (Ploegman, 

2017), de gemiddelde schoolcijfers dalen (Qompas, 2019) en onze scholieren zijn minder gemotiveerd 

dan in de ons omringende landen (OESO, 2020). In een poging het tij te keren, maakt circa een op de 

drie middelbare scholieren gebruik van het ‘schaduwonderwijs’; een verzamelnaam voor bijles, 

examentraining of huiswerkbegeleiding (NOS, 2019) en waartoe ook de praktijk van Walter Wildhagen 

gerekend wordt. Dit leidt tot meer plezier in vakken, betere studievaardigheden, meer zelfvertrouwen en 

een zelfstandiger werkhouding (De Geus & Bisschop, 2017), op basis van een vooral remediërende 

functie (Byun et al., 2018). Waar de een eenvoudig te motiveren is, is dat voor een ander een hardnekkig 

probleem. Maar school ‘moet ook gewoon’, dat is bij wet geregeld en wordt gezien als ‘verworvenheid, 

een recht voor iedereen, gebaseerd op het feit dat het een belangrijke voorspeller is voor succes en 

gezondheid in het verdere leven’ (Nelis & Van Sark, 2017). Voor school moet worden geleerd en 

scholieren moeten dat ‘leren’ met hulp van docenten in goede banen leren leiden, beoordelen en 

bijsturen. Dat zogeheten ‘zelfregulerend leren’ (Zimmerman, 2008) gaat niet vanzelf, moet worden 
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aangeleerd (Pintrich, 2004). Het vraagt de inzet van leerstrategieën; plannen van handelen die scholieren 

in kunnen zetten om leerdoelen te bereiken en die deels gebaseerd zijn op de waarde die een vak of taak 

heeft voor scholieren (Bimmel, 2013). Die waarde wordt ook wel ‘taakwaarde’ genoemd: ‘de individuele 

percepties van scholieren die betrekking hebben op de mate van belangrijkheid of bruikbaarheid van een 

vak of leertaak’ (Schunk et al., 2014). Het is, samen met ‘overzien’, ‘vooruitkijken’ en ‘herhalen’ een van 

belangrijkste leerstrategieën in het kader van het zelfregulerend leren (Dijkstra, 2019) en (mede) 

bepalend voor de motivatie en schoolprestaties van leerlingen (De Boer et al., 2012). Desondanks krijgt 

taakwaarde op scholen echter niet zo vaak aandacht (Dijkstra, 2019). 

 

Veel middelbare scholieren geven dan ook aan deze taakwaarde niet te (her)kennen en het nut van 

school, taken en vakken te missen, met de nodige weerstand tot gevolg. Zij laten daarbij, afhankelijk van 

persoonlijke voorkeuren, nogal wat desinteresse zien (Dijkstra, 2019). Wat voor de een belangrijk of 

interessant is, hoeft dat voor de ander niet te zijn. Taakwaarde is subjectief. Bovendien kan het in tijd 

variëren: wat nu niet belangrijk is, kan dat in de toekomst wel zijn. Dat maakt de problematiek lastig voor 

docenten (OECD, 2019; Van Essen, 2014), maar ook ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ moet  

frequent het nut van schoolvakken of -taken duiden. Doorgaans gaat dat samen met een gebrekkige 

motivatie van de scholier voor het vak, de taak of school in het algemeen, al doet zich daarbij wel een 

aantal opvallende verschillen voor. Zo wordt het nut van vakken als geschiedenis, wiskunde en Frans 

vaak betwijfeld, terwijl dit voor Nederlands of Engels maar zelden zo is. Ook zijn meisjes makkelijker te 

motiveren dan jongens, nogal eens verklaard door hun voorsprong in neuropsychologische ontwikkeling 

(Jolles, 2020). Daar waar onderbouwscholieren het nut van vakken slechts zelden kunnen benoemen, 

slagen bovenbouwers daar beter in. Startende middelbare scholieren zijn dan weer wel gemotiveerder 

om voor school aan de slag te gaan, al neemt hun motivatie gedurende de puberjaren af (Kosovich et al., 

2017) met een dip op 14/15-jarige leeftijd (Nelis & Van Sark, 2017). En tot slot is ook het schoolniveau 

van belang: de motivatie op het vmbo is gemiddeld iets lager dan op havo en vwo (Van der Valk, 2019). 

 

Gebaseerd op het voorgaande is door ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ in 2020 bij een vijftal 

scholieren proefondervindelijk stilgestaan bij de taakwaarde van wiskunde. Vanuit een onderbuikgevoel 

werd expliciet aandacht geschonken aan het doel van het vak, de beloningswaarde die cijfers kunnen 

hebben en het zelfvertrouwen van de scholier. Ook werden de opleidingen en beroepen waarin 

rekenvaardigheid een bovengemiddelde rol speelt geïnventariseerd en met de scholieren besproken. Dit 

leek succes te sorteren: de cijfers van deze scholieren stegen, zij maakten vaker hun huiswerk en leken 

vooral wat minder weerstand te vertonen bij het oefenen. Of dit echt lag aan deze aanpak, of aan de 

begeleiding c.q. werkwijze in het algemeen, werd niet onderzocht. Toch bleef de indruk bestaan dat de 

systematische aandacht voor de taakwaarde van wiskunde de motivatie voor het vak (wat) had vergroot 

en rees de vraag of een soortgelijke aanpak ook voor andere vakken effect zou kunnen hebben. In de 

gerelateerde literatuur viel echter op dat waar motivatie en taakwaarde, alsook hun onderlinge relatie, 

veelvuldig onderzocht zijn, veel minder onderzoek gedaan is naar de betekenis van deze begrippen in 

relatie tot specifieke schoolvakken (Viljaranta et al., 2016). Dit terwijl daarin in de praktijk wezenlijke 

verschillen worden ervaren. Het resulteerde in het onderwerp van dit onderzoek: de vakgebonden 

taakwaardeperceptie van middelbare scholieren, de factoren waarop zij taakwaarde baseren en de 

wijze(n) waarop deze in te zetten is voor het vergroten van de motivatie voor deze vakken.   

 

Naast de perceptie van scholieren zijn ook de visie van vakdocenten op de taakwaarde van hun vak en 

de inspanningen die zij plegen om taakwaarde voor het voetlicht te brengen van belang. Onderzoek heeft 

immers aangetoond dat juist docenten het nut van een taak of vak aan scholieren kunnen verduidelijken 

(Dijkstra, 2019). Bovendien kunnen zij vanuit hun kennis en expertise zinvolle suggesties inbrengen om 

de taakwaarde van hun vak te helpen duiden en te gebruiken voor de motivatie van scholieren.  
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1.3 Doelstelling  

Het doel van dit onderzoek is kennis te verzamelen over de taakwaarde die door middelbare scholieren en 

docenten toegekend wordt aan een aantal representatieve schoolvakken en de manier waarop die kennis 

door ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ gebruikt kan worden om de motivatie van de scholieren voor 

deze vakken positief te beïnvloeden en daarmee de dienstverlening van de praktijk te verbeteren. 

 

1.4 Uitgangspunten, randvoorwaarden en klankbord 

Binnen dit onderzoek kunnen niet alle schoolvakken aan de orde komen. Illustratief wordt daarom 

gekeken naar Engels, geschiedenis en wiskunde, op basis van een variatie in domeinen, de kerndoelen 

van de Stichting Leerplanontwikkeling en het voorkomen van de vakken op de middelbare school (zie 

bijlage I). Daarbij staat het perspectief van twee onderzoekspopulaties centraal; de middelbare scholieren 

die gebruik maken van ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ en de middelbare schooldocenten uit zijn 

netwerk. Het onderzoek leidt dus niet tot uitspraken voor alle middelbare scholieren en docenten in 

Nederland. Om een totaalbeeld en cijfermatige duiding te krijgen van de gepercipieerde taakwaarde van 

de middelbare scholieren van de praktijk is gekozen voor kwantitatief onderzoek. Om de meningen, visie 

en ervaringen van enkele docenten te inventariseren, is gekozen voor kwalitatief onderzoek.  

Daar waar taakwaarde zowel de bij een vak horende leertaken (zoals ‘rekenen’, ‘samenvatten’, ‘huiswerk 

maken’ e.d.) omvat, als het nut van het schoolvak in totaliteit, wordt in dit onderzoek vooral het schoolvak 

in totaliteit beschouwd, dus als in de optelsom van de vakinhoud én de daarbij behorende leertaken.  

Een eventuele vooringenomenheid van de onderzoeker, tevens opdrachtgever, werd in het kader van 

objectiviteit en onafhankelijkheid zoveel mogelijk ondervangen door de inzet van een klankbord. Als 

scriptiebegeleidster fungeerde daarbinnen Dr. Neeltje van Ham, beleids- en afdelingspsychiater bij het 

psychiatrisch ziekenhuis Multiversum (Antwerpen). Vanuit het onderwijs hebben Vivian Leenhouts en 

Mariëlle Appels zitting in het klankbord. Vivian is adviseur onderwijskwaliteit binnen de Onderwijsgroep 

Tilburg en verantwoordelijk voor de thema’s begeleiding, gedrags- en leerproblemen. Mariëlle is, naast 

docente Frans, zorgcoördinator op De la Salle in Baarle-Nassau. Tot slot leverde ook Karel Hurts - als 

scriptieadviseur namens NTI - een gewaardeerde en meer dan substantiële bijdrage. 

 

1.5 Probleemstelling en deelvragen 

De probleemstelling betreft de centrale vraag waarop dit onderzoek antwoord geeft. Gerelateerd aan het 

voorgaande luidt deze als volgt: 

‘Hoe kan ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ de leerstrategie taakwaarde inzetten bij het bevorderen 

van de motivatie van middelbare scholieren voor Engels, geschiedenis en wiskunde?’ 

 

Met middelbare scholieren worden in dit geval de middelbare scholieren die gebruik maken van de diensten 

van de praktijk bedoeld, waarbij de probleemstelling is opgesplitst in de volgende deelvragen: 

1. Wat is de relatie tussen de taakwaarde van schoolvakken en de schoolmotivatie van middelbare 

 scholieren volgens de literatuur? 

2. Welke factoren liggen ten grondslag aan de door scholieren beleefde taakwaarde volgens de 

 literatuur? 

3. Welke taakwaarde kennen de middelbare scholieren van Walter Wildhagen, studiebegeleiding toe aan 

 de schoolvakken Engels, geschiedenis en wiskunde? 

4. Hoe kan volgens de middelbare scholieren van ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ de taakwaarde 

 van Engels, geschiedenis en wiskunde bevorderd worden? 

5. Hoe gebruiken docenten in het voortgezet onderwijs de taakwaarde van Engels, geschiedenis en 

 wiskunde richting middelbare scholieren? 
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2 Literatuuronderzoek 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een literatuuronderzoek inzicht gegeven in de relatie tussen de 

taakwaarde van schoolvakken en de schoolmotivatie van middelbare scholieren (deelvraag 1) en de 

factoren die ten grondslag liggen aan de door scholieren beleefde taakwaarde (deelvraag 2). Het 

literatuuronderzoek is uitgewerkt aan de hand van de ‘informatiezoekregels’ zoals die in de Big6TM zijn 

opgenomen (o.a. Eisenberg & Berkowitz, 1992; Canning, 2002).  

 

2.1 Relatie tussen taakwaarde en (school)motivatie van middelbare scholieren 

De term motivatie verwijst naar ‘niet waarneembare, innerlijke processen die ons gedrag selecteren en 

sturen’ en helpt bij ‘het verklaren van gedrag dat niet slechts door omstandigheden kan worden verklaard’ 

(Zimbardo & Johnson, 2009). Het construct is veelvuldig onderzocht en heeft vele motivatietheorieën en -

modellen opgeleverd. Vaak wordt daarbij verondersteld dat gemotiveerd gedrag voortkomt uit de intentie 

om aan een bepaalde taak deel te nemen (Umarji et al., 2021) en een onderscheid gehanteerd in 

intrinsieke, extrinsieke en amotivatie. De self-determination theory (SDT, zie figuur 2.1) van Ryan en Deci 

(2000) is daar een voorbeeld van en stelt dat gedrag de basisbehoeften autonomie (vrijheid om 

activiteiten naar eigen inzichten te kunnen uitvoeren), competentie (vertrouwen in eigen vaardigheden) en 

verbondenheid (betrokkenheid) dient en een natuurlijke neiging heeft naar groei en ontwikkeling, mits de 

omgeving dat aanmoedigt (Ryan & Deci, 2000). Bij amotivatie ontbreekt elke handelingsintentie, omdat 

activiteiten niet gewaardeerd worden, iemand zich incompetent voelt of niet gelooft in een succesvol 

resultaat. Bij intrinsieke motivatie worden activiteiten uitgevoerd, omdat ze leuk of de moeite waard 

gevonden worden. Het gaat dan niet om de vraag wat het oplevert, maar om het proces van leren en 

doen. Extrinsiek gemotiveerde mensen vertonen gedrag om daarmee een beloning te verkrijgen, straf te 

vermijden of aan te sluiten bij persoonlijke waarden. Het gaat dan dus niet om de activiteit zelf, maar om 

het bereiken van een doel. De SDT behandelt motivatie vooral vanuit de kwaliteit ervan. 

 

 

Figuur 2.1 Schematische weergave Self-determination theory (SDT) 

Bron: Ryan & Deci (2000) 

 

Dat geldt ook voor de prestatiedoelentheorie die gebaseerd is op het verschil in taak-, prestatie- en 

intrapersoonlijke doelen (Maehr & Zusho, 2009). Taakgerichte leerlingen willen taken beheersen om hun 

competenties, ofwel het vermogen taken met de juiste kennis en vaardigheden te verrichten, te vergroten. 

Bij prestatiedoelen zijn ze gericht op het verkrijgen van positieve competentiefeedback, terwijl 

intrapersoonlijke doelen gericht zijn op het eigen functioneren (Senko et al., 2011).  
 

De kwantiteit (hoeveelheid, intensiteit) van de motivatie is onderwerp van onder meer de self-efficacy 

theory van Bandura (1989) en de mede daarop gebaseerde expectancy-value theory (EVT) van Eccles & 

Wigfield (2002). De EVT (gevisualiseerd in figuur 2.2) werd ontwikkeld om de prestatiemotieven van 
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mensen te begrijpen en in de jaren ’80 uitgebreid naar het onderwijs. De theorie is bruikbaar voor het 

onderzoeken van de schoolmotivatie op zowel korte als lange termijn (Ball et al., 2017) en heeft aandacht 

voor zowel stimulerende als belemmerende externe en interne factoren. De externe factoren bestaan uit 

de cultuur waarin iemand opgroeit, sekserollen en overtuigingen en gedragingen van socializers en zijn 

van invloed op persoonlijke, interne factoren. Deze interne factoren worden ‘motivationele overtuigingen’ 

genoemd (Pintrich, 2004) en bepalen de motivatie (o.a. Wigfield & Eccles, 2000; Mega et al., 2014). Ze  

bestaan uit self-efficacy (zelfeffectiviteit), doeloriëntaties en subjectieve taakwaarde (Eccles, 2005). 

 

 

Figuur 2.2 Expectancy-value theorie en de relatie tussen self-efficacy, taakwaarde en motivatie  

Bronnen: Wigfield & Eccles (2000) en Feather & Newton (1982), vertaling Walter Wildhagen 

 

Zelfeffectiviteit gaat om het geloof van individuen in het vermogen gedrag te vertonen dat nodig is om 

prestaties te leveren (Bandura, 1977). De doeloriëntaties betreffen de hiervoor reeds genoemde taak-, 

prestatie- en intrapersoonlijke doelen en zijn volgens Plante et al. (2012) gekoppeld aan de doelen van 

de student en diens algemene zelfschema’s. Subjectieve taakwaarde verwijst naar ‘de subjectieve 

aspecten van een taak die bijdragen aan de toe- of afnemende waarschijnlijkheid dat een individu een 

taak zal kiezen en voltooien’ (Eccles, 2005). Dijkstra (2019) gaf deze taakwaarde de populaire benaming 

‘het nut zien’ mee. Taakwaarde duidt hoe belangrijk, nuttig of plezierig scholieren taken waarnemen.  

 

Binnen taakwaarde worden vier samenhangende typen ‘waarde’ onderscheiden (Wigfield & Eccles, 

2000). De intrinsic value (intrinsieke waarde) betreft het plezier dat iemand op dit moment heeft in een 

vak of (het uitvoeren van) een taak, gelinkt aan individuele interesses en vrijetijdsactiviteiten (Nagengast 

et al., 2011). De utility value (gebruiks- c.q. nuttigheidswaarde) gaat om de gepercipieerde bruikbaarheid 

van (betrokkenheid bij) een taak in het kader van een variëteit aan levensdomeinen, zoals school, het 

dagelijks en sociaal leven, arbeids(markt)perspectieven en het toekomstig leven (Gaspard et al., 2015). 

De attainment value (taakbelang) behelst het belang dat een individu hecht aan het goed uitvoeren van 

een taak (de prestatiewaarde), gerelateerd aan de relevantie van die taak voor de eigen identiteit 

(persoonlijk belang). De costs (kosten) betreffen de (verwachte) negatieve consequenties van het 

deelnemen aan of het uitvoeren van een taak met daarbinnen volgens Eccles (2005) een verschil tussen 

effort costs (tijdsverlies, inspanningskosten en -eisen), emotional costs (negatieve psychologische 

ervaringen zoals stress en angst) en opportunity costs (opportuniteitskosten; het kiezen tussen 

gewaardeerde alternatieven en de alternatieve aanwendbaarheid van tijd). Daar waar kosten een 

negatieve uitwerking op de motivatie kunnen hebben, kunnen de intrinsieke waarde, nuttigheidswaarde 

en het taakbelang als (potentieel) positieve componenten (‘baten’) worden gezien (Flake et al., 2015).  
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De intrinsieke waarde en prestatiewaarde correleren het sterkst en zijn gerelateerd aan intrinsieke 

motivatie, interesse en doorzettingsvermogen (Hulleman et al., 2008). De nuttigheidswaarde kent zowel 

intrinsieke als extrinsieke componenten en uitkomsten, zoals interesses en schoolprestaties en is het 

meest vanuit de externe omgeving c.q. door interventies te beïnvloeden (Simons et al., 2004; Hulleman & 

Harkiewicz, 2009). Naar de kostencomponent van taakwaarde is relatief weinig onderzoek gedaan, maar 

diverse studies suggereren dat inspanningen gericht op het verkleinen van negatieve emoties (zoals 

angst of een bedreigd zelfvertrouwen) de ervaren competenties en prestatiemotivatie versterken (o.a. 

Ruffins, 2007; Cates & Rhymer, 2003). De kosten worden steeds belangrijker en duidelijker naarmate het 

aantal, de diversiteit en het belang van de activiteiten van scholieren voor toekomstige doelen toeneemt 

(Wigfield & Eccles, 1992). 
 

Taakwaarde is dus niet alleen een van de bepalende factoren voor motivatie, het speelt ook een rol ten 

aanzien van de internalisering van de motivatie; ofwel de mate waarin van amotivatie, extrinsieke dan wel 

intrinsieke motivatie sprak is (o.a. Eccles & Wigfield, 2002; Minnaert & Oldenthal, 2018; Van Steensel, et 

al., 2013). Dit wordt onderschreven door de verwachtingstheorie van Vroom (1964) die in de gerelateerde 

formule ‘motivatie = verwachting x beloning x waarde’ een specifieke plek toekent aan (taak)waarde als 

bepalende component van de motivatie (Ros et al., 2019). Scholieren streven met hun inspanningen een 

bepaald resultaat na. Als de kans op een bevredigend resultaat klein is, demotiveert dit het gedrag en 

omgekeerd. Dit impliceert dat scholieren een afweging maken van de baten en lasten die verbonden zijn 

aan alternatieven en dan voor de meest rendabele zullen kiezen. Deze afweging vormt een van de 

processen die scholieren hanteren in het kader van het zelfregulerend leren; het proces waarin scholieren 

het initiatief nemen om hun leerbehoeften te diagnosticeren, leerdoelen te formuleren, passende 

leerstrategieën te kiezen, uit te voeren en leerresultaten te evalueren (Lunenberg & Korthagen, 2003). In 

zijn gerelateerde fasenmodel hanteert Zimmerman (2000) daarbij een voorbereidende, uitvoerende en 

een zelfreflectiefase (zie figuur 2.3), waarbij voorgaande zelfreflecties, steeds van invloed zijn op latere 

reflecties. In de voorbereidende fase oriënteren scholieren zich op het leerproces door de leertaak te 

analyseren en de motivationele overtuigingen (zoals self-efficacy, doeloriëntatie en taakwaarde) te 

activeren. De scholier start niet met de taak als hij daarvoor niet gemotiveerd is. Het motivationeel aspect 

is daarmee dus cruciaal, omdat het invloed heeft op het daadwerkelijk gebruik van leerstrategieën 

(Panadero, 2017). Zelfregulerend leren moet echter aangeleerd worden en ontwikkelt zich niet 

automatisch (Geduld, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.3 Cyclisch fasenmodel van zelfregulerend leren 

Bron: Zimmerman, 2000 

 

Kortom, taakwaarde is onderdeel van de motivatie van scholieren, bemiddelt in hun besluitvorming rond 

het uitvoeren van taken en bepaalt de sterkte van daarmee samenhangend gedrag (Rheinberg et al., 
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2000). Als scholieren weinig taakwaarde ervaren, tornt dat aan hun doorzettingsvermogen, inspanningen 

en enthousiasme bij het leren c.q. voltooien van taken, met lagere resultaten tot gevolg (Muzamil et al., 

2018). Als zij meer taakwaarde zien, versterkt en vergroot dat hun motivatie, wat bevorderlijk is voor het 

leren zelf, het prestatiegedrag en de feitelijke schoolprestaties. Dan steken zij meer energie in leerdoelen 

en zullen zij vaker/betere zelfregulerende leerstrategieën toepassen om taken te voltooien, efficiënt(er) 

met tijd omgaan, hun fysieke en sociale omgeving dusdanig organiseren zodat zij hun taken kunnen 

volbrengen, meer toezicht houden op de eigen leeractiviteiten en hun leerstrategieën evalueren (Schunk 

et al., 2014). Hoewel zowel intrinsieke als extrinsieke motivatie een positieve invloed hebben op 

leerresultaten, is de intrinsieke motivatie van leerlingen van grotere invloed op leerprestaties dan 

extrinsieke motivatie (OECD, 2019). 

 

2.2 Factoren die de taakwaarde voor middelbare scholieren bepalen 

Naast het onderscheid in de vier typen taakwaarden wordt de hoogte en richting van die taakwaarde die 

scholieren toekennen bepaald door een aantal samenhangende, zowel in- als externe factoren. Deze zijn 

onderdeel van de expectancy value theorie (Eccles, 1983) en van invloed op de motivatie. Dörnyei (2009) 

vatte deze factoren samen in scholier-specifieke, leersituationele, taakgerelateerde en overige factoren. 
 

Scholier-specifieke factoren 

Bij scholier-specifieke factoren gaat het, naast de in paragraaf 2.1 genoemde motivationele factoren, ook 

om individuele en samenhangende cognitieve en sociaal-emotionele factoren. Cognitieve factoren hebben 

onder meer betrekking op kennis, interesses, overtuigingen/meningen (attitudes), denkvermogen, het 

vermogen om dingen te leren, onthouden en uit te wisselen (Niemantsverdriet, 2012), factoren die verband 

houden met eigenschappen als intelligentie -het vermogen van een persoon om doelgericht te handelen, 

rationeel te denken en effectief met de omgeving om te gaan (Wechsler, 1949)- en aanleg, als in iemands 

aangeboren begaafdheid (Gagné, 2004). Bij sociaal-emotionele factoren gaat het om factoren in relatie tot 

het gevoelsleven en de persoonlijkheid van scholieren en het aanleren van sociale vaardigheden 

(Asendorpf, 2010). Hierbij spelen bijvoorbeeld differentiële competenties, zelfconcepten, zelfvertrouwen en 

angsten een grote rol (Dörnyei & Ushioda, 2013). Differentiële competenties zijn individuele vermogens 

van kennis-, houdings- en vaardigheidsaspecten om in concrete taaksituaties doelen te bereiken (Luken & 

Schokker, 2002). Het zelfconcept betreft de verzameling van beoordelingen over het eigen functioneren op 

specifieke domeinen (sociaal, op school e.d.) en over zichzelf als persoon in het algemeen (Verschueren 

& Koomen, 2016). Het zelfconcept is opgebouwd uit zogeheten zelfschema’s; een abstract stukje kennis 

over jezelf, bijvoorbeeld de eigenschap intelligentie, die geassocieerd is met meer concrete attributen over 

jezelf, zoals een situatie waarin die intelligentie tot uiting kwam (Vonk, 2017). Maar ook de leeftijd(sfase) 

en het geslacht van scholieren zijn factoren die van invloed zijn op de door hen toegekende taakwaarde 

(Williams & Burden, 1997).  
 

Leersituationele factoren 

De leersituationele factoren omvatten eveneens een breed scala aan factoren, waaronder de invloeden die 

uitgaan van aan school gerelateerde factoren, zoals leerkrachten, klasgrootte, klasklimaat en schoolcultuur 

en omgevingsfactoren zoals het algemeen cultureel milieu waarin de scholier opgroeit en de overtuigingen 

en gedragingen van ‘socializers’ daarbinnen (Dörnyei, 2009). Succesverwachtingen van scholieren en de 

ervaren taakwaarde worden mede bepaald door hun omgeving, als in het geheel van sociale, culturele, 

economische en religieuze factoren dat op hen en hun gedrag van invloed is. De omgeving varieert in 

normen, waarden, gewoonten, gebruiken en verwachtingen in het algemeen, maar ook naar de waarde die 

men hecht aan leren, prestaties en opvoeding (Mesman, 2017) en hoe men bijvoorbeeld omgaat met 

belonen en straffen (Williams & Burden, 1997). Bronfenbrenner (1977) onderscheidde daarbij verschillende 

ecosystemen die elkaar beïnvloeden in alle levensdomeinen. Het microsysteem bestaat uit het gezin, 

leraren, klasgenoten en vrienden waarmee kinderen opgroeien, ook wel ‘socializers’ genoemd. Zij hebben 
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een grote impact op scholieren (Cobert, 2009). Ouders zijn een belangrijke bron van waarde- en 

capaciteiteninformatie en hebben zowel een rol als model als definieerder. Zij spelen een cruciale rol ten 

aanzien van de motivationele overtuigingen van hun kinderen (Jacobs & Eccles, 2000). De houding van 

docenten is richtinggevend voor het ontwikkelen van overtuigingen en opvattingen van kinderen over 

zichzelf en de wereld. Maar ook de peergroep (mensen met eenzelfde leeftijd, belang(stelling), 

gemeenschappelijke gedragscodes en status) is van invloed, al geldt dit vooral voor het sociale leven van 

scholieren en minder voor het (toekomstige) studieleven (Cobert, 2009). Het mesosysteem betreft de 

interacties tussen de diverse microsystemen en behelst de verbinding tussen de thuis- en schoolwereld, 

tussen vrienden, het gezin en de buurt waarin zij leven. Het exosysteem gaat om de verbindingen tussen 

twee of meer mensen en plekken waarvan er één niet die van scholieren bevat, maar hen toch zijdelings 

beïnvloeden omdat het van invloed is op het microsysteem. Het macrosysteem betreft de verzameling 

mensen en plaatsen die het verst van kinderen afstaat, maar nog wel een belangrijke invloed heeft. Het 

toont hoe de ontwikkeling van een kind beïnvloed wordt door culturele elementen, zoals etniciteit en 

sociaaleconomische status. Het chronosysteem tenslotte betreft de tijdsdimensie; veranderende systemen 

van kinderen door omgevingsveranderingen die zich in hun leven voordoen en die de ontwikkeling 

beïnvloeden, zoals belangrijke levensovergangen en historische gebeurtenissen (Bronfenbrenner, 1977). 
 

Taakgerelateerde factoren 

Bij de taakgerelateerde factoren die van invloed zijn op de door scholieren toegekende taakwaarde gaat 

het om zaken als taakinhoud en -structuur, verwachte taakresultaten, eerdere prestatiegerelateerde 

ervaringen c.q. affectieve herinneringen en deelnemers aan de taak. Het affectief geheugen betreft de 

perceptie rondom de moeilijkheid van een taak en de doelen en de emoties en gevoelens die de 

herinneringen kleuren (Eichenbaum, 2012). Als een leerling slechte resultaten haalt bij een vak, dan zal 

de herinnering daaraan van invloed zijn op de succesverwachting en de waarde die de scholier aan het 

vak hecht (Valcke & De Craene, 2016). De perceptie van de moeilijkheid van een taak refereert aan de 

ingeschatte moeilijkheid, voortbouwend op eerdere ervaringen met de leerstof, taken en het schoolvak in 

het algemeen. Bij de doelen die scholieren nastreven gaat het om zowel korte als lange termijn doelen, 

zoals voldoendes halen, overgaan en/of een diploma halen, maar ook doelen ten aanzien van een 

vervolgstudie of beoogd beroep (Valcke & De Craene, 2016). Deze taakgerelateerde factoren kunnen 

variëren op domein-, vak- en taakspecifiek niveau (De Naeghel et al., 2012). Dat betekent dus ook dat 

scholieren per schoolvak een andere taakwaarde (kunnen) toekennen, waarbij in dit onderzoek de 

vakken wiskunde, Engels en geschiedenis centraal staan.  

Aan Engels wordt een groot belang toegekend ‘in een wereld waarin internationale contacten toenemen 

en grensoverschrijdend werken en studeren steeds gewoner wordt’ (SLO, 2021). Een goede beheersing 

van Engels wordt als bepalend voor succes in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt gezien. Het 

vak wordt door scholieren, samen met Lichamelijke Opvoeding, het leukst gevonden (Qompas, 2019). 

Nederlandse studies naar de door scholieren aan Engels toegekende taakwaarde zijn er niet en 

internationale studies (daar waar Engels de moeder-/voertaal is, of de internationale georiënteerdheid 

kleiner is dan in Nederland), zijn niet relevant gezien het grote verschil in het belang van de taal. Voor 

Nederlandse scholieren is Engels een tweede taal (‘L2’ genoemd) om te leren. Onderzoek onder 

volwassen Koreanen die Engels als L2-taal leerden wees uit dat het incorporeren van ‘levensthema’s’ 

(zoals content in relatie tot het persoonlijk leven) meer invloed had op de ervaren taakwaarde van de 

studie dan meer abstracte onderwerpen (Poupore, 2014).  

De relevantie van geschiedenis is voor middelbare scholieren vaak problematisch. Zij snappen niet 

waarom ze ‘zoveel moeten leren over mensen die toch allemaal al dood zijn’ en als men dat al begrijpt, 

vindt men het geschiedenisonderwijs onvoldoende zinvol en relevant (Van Straaten, 2018). Wilschut 

(2013) liet zien dat Nederlandse middelbare scholieren geschiedenis significant minder nuttig vinden dan 

Engels, economie en wiskunde. Haydn en Harris (2010) concludeerden dat op scholen waar docenten 

expliciet aandacht besteedden aan het doel van geschiedenis, leerlingen beter in staat bleken ‘het nut’ 
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ervan aan te geven. Dat pleit voor geschiedenisonderwijs dat structureel en systematisch de relevantie 

van het verleden voor het heden en de toekomst duidt (Van Straaten, 2018). Want als scholieren het nut 

van geschiedenis omschrijven, is dat meestal voor een directe toepassing in een werkomgeving en niet in 

termen van een sociale en intellectuele bijdrage van het vak. Het verband tussen de gedachten en 

processen die bij geschiedenis beoogd worden, in het opleiden van actieve, geëngageerde burgers voor 

de samenleving, is niet voor alle leerlingen vanzelfsprekend (Taraporewalla, 2017). 

Van wiskunde is bekend dat Nederlandse scholieren, ondanks dat zij internationaal gezien relatief hoge 

wiskundecijfers halen, er maar weinig plezier aan beleven (Gubbels et al., 2018). Onderzoeken van 

Kaenders en Top (2003) en  Zan & Martino (2007) lieten zien dat scholieren vaak een verkeerd beeld 

hebben van wiskunde en vooral wat ze er mee kunnen. Wel zouden de attitudes van leerlingen ten 

opzichte van wiskunde te veranderen zijn Hannula (2012). Ondanks dat jongens en meisjes ongeveer 

even hoge cijfers halen voor wiskunde, neemt de belangstelling van meisjes voor het vak richting de 

adolescentie meer af dan die van jongens (Koller et al., 2002). De door meisjes aan wiskunde 

toegekende taakwaarde ligt dan ook onder dat van jongens (Wang et al., 2015). Veel scholieren zien 

wiskunde als losstaand vak, met amper raakvlakken met andere vakken en de praktijk. Daardoor zien zij 

het nut er ook niet van in. Volgens Imbos en Dekeyser (1999) komt dat omdat wiskunde een geïsoleerde 

plaats inneemt binnen het onderwijs. Diverse studies lieten echter zien dat een grotere belangstelling 

voor wiskunde en een groter gepercipieerd(e) belang en gebruikswaarde van het vak kunnen leiden tot 

een grotere investering en volharding in wiskunde, met hogere cijfers tot gevolg. Een gerichte taakwaarde 

voor wiskunde leidt niet alleen tot betere prestaties, maar betere prestaties kunnen zelfs de waarde van 

de wiskundetaak verder verhogen, omdat ze in de loop van de tijd gekoppeld raken (Wang et al., 2015). 
 

Overige factoren 

Tot slot onderscheidt Dörnyei (2009) een categorie met overige factoren zoals tijdsgebonden kwesties, 

gebeurtenissen, afleidingen en verstoringen. In de literatuur zijn daarnaast nog enkele andere 

constructen te vinden met een rol in het toekennen van taakwaarde. Zo stellen scholieren in hun 

geheugen netwerken van schema’s en associaties samen uit abstracte regels en voorbeelden (Anderson, 

2020). Deze ‘cognitieve structuren’ kennen een betekenis (betekenisvolle informatie beklijft makkelijker) 

en activatiespreiding en kleuren de attitudes. De spreiding gaat om het aantal en de kracht van de 

associaties in het netwerk en komt tot uiting in de transfer; de competentie om kennis en vaardigheden in 

te zetten buiten de beperkte context waarin zij zijn geleerd. Deze transfer wordt gestimuleerd door de 

taak of het vak met de uiteindelijke toepassingssituatie te laten overeenkomen (Regehr & Norman, 1996). 

 

Niet alle hiervoor genoemde constructen en factoren komen in dit onderzoek aan bod. Het onderzoeken 

van causale verbanden valt buiten het opleidingsdomein, al komt de samenhang tussen taakwaarde en 

motivatie in deelvraag 1 wel aan de orde en wordt deze ook in het kwalitatieve onderzoek onder docenten 

kort aangestipt. Het accent ligt op de perceptie van taakwaarde door scholieren en het gebruik van 

taakwaarde door docenten. Daarbij is aandacht voor de verschillende typen taakwaarde zoals in de EVT 

onderscheiden worden, de scholier-specifieke factoren leeftijd, geslacht en schoolniveau en enkele 

taakgerelateerde factoren, zoals de perceptie rondom de moeilijkheid van een vak, doelen, emoties en 

taakinhoud. Binnen de taakinhoud is gedifferentieerd naar de vakken Engels, wiskunde en geschiedenis. 
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3 Onderzoeksmethoden 

In dit hoofdstuk komen de onderzoeksmethoden, meetinstrumenten, onderzoekspopulaties, steekproeven 

en uitvoering aan de orde. Het onderzoek is vooral beschrijvend en exploratief van aard en daarom zijn 

zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt (Van der Velde et al., 2015).  

 

3.1 Deskresearch en literatuurstudie 

In hoofdstuk 2 werden aan de hand van deskresearch en literatuuronderzoek al de volgende twee, 

beschrijvende deelvragen in relatie tot de centrale begrippen in de probleemstelling beantwoord: 

1. Wat is de relatie tussen de taakwaarde van schoolvakken en de schoolmotivatie van middelbare 

 scholieren volgens de literatuur? (beschrijvende deelvraag) 

2. Welke factoren liggen ten grondslag aan de door middelbare scholieren beleefde taakwaarde volgens 

 de literatuur? (beschrijvende deelvraag) 

Om de variabelen uit de probleemstelling, hun samenhang en relevante achtergronden te verkennen, zijn 

bestaande bronnen geraadpleegd, zoals de boeken van de opleiding en speciaal aangeschafte literatuur, 

via de Koninklijke Bibliotheek en databases zoals die van EBSCO, JSTOR, PsycInfo en Google Scholar. 

Voor het literatuuronderzoek is het stappenplan van Van der Velde et al. (2016, p. 58-59) gebruikt. Na de 

onderwerpsafbakening zijn de informatiebronnen geraadpleegd op basis van de zoektermen uit tabel 3.1, 

geanalyseerd en voorzien van een CRAAP-score (California State University, 2010). In deze methode 

werden de bronnen getoetst op currency, relevance, authority, accuracy en purpose. 

 

Tabel 3.1 Overzicht zoektermen literatuuronderzoek deelvraag 1 en 2 

Zoektermen Deelvraag 1 & 2 

Nationale bronnen taakwaarde, het nut zien, belang, motivatie, 

schoolmotivatie, leerstrategieën, betrokkenheid op 

school, (school)attitude, zelfeffectiviteit, 

zelfredzaamheid, zelfregulerend leren 

In combinatie met termen als: 

factoren, relatie(s), variabelen, kenmerken, 

wiskunde, Engels, geschiedenis 

Internationale bronnen epistemological beliefs, task value, task utility, 

utility value, task significance, learning strategies, 

school commitment, school engagement, school 

attitude(s), self-efficacy, self-regulated learning 

In combinatie met termen als: 

factors, relation(s), variables, characteristics, 

features, math, mathematics, English, history 

 

3.2 Onderzoek onder middelbare scholieren 

Er is een online enquête uitgevoerd onder de middelbare scholieren die gebruik maken van de diensten 

van ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ voor het beantwoorden van de volgende deelvragen: 

3. Welke taakwaarde kennen de middelbare scholieren van Walter Wildhagen, studiebegeleiding toe aan 

 de schoolvakken Engels, geschiedenis en wiskunde? (beschrijvende deelvraag) 

4. Hoe kan volgens de middelbare scholieren van ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ de taakwaarde 

 van Engels, geschiedenis en wiskunde bevorderd worden? (exploratieve deelvraag) 

Het kwantitatieve deel van dit deel van het onderzoek voorziet allereerst in een cijfermatige duiding van 

de inzichten naar schoolvak voor alle middelbare scholieren van ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’, 

zodat daarvan een totaalbeeld ontstaat (deelvraag 3). Via een aantal open vragen is daarna een 

kwalitatieve invulling gegeven aan deelvraag 4. Zoals reeds werd opgemerkt, zijn niet alle factoren die de 

door scholieren ervaren taakwaarde bepalen in het onderzoek betrokken. Het onderzoek is gericht op de 

taakwaarde die scholieren toekennen aan een aantal schoolvakken en zoals die tot uiting komt in de vier 

typen taakwaarden intrinsieke waarde, nuttigheidswaarde, taakbelang en kosten. Daarin zijn wel enkele 

scholier-specifieke en taakgerelateerde factoren meegenomen, maar blijven leersituationele en overige 

factoren zoals de invloed van de docent, klasgrootte en -klimaat, sociaal-culturele en economische 

aspecten buiten beschouwing. Deze keuze is gebaseerd op het feit dat de te onderzoeken elementen 

binnen de (directe) invloedssfeer van de studiebegeleidingspraktijk moesten vallen. 
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3.2.1 Meetinstrument: online enquête 

Om numerieke gegevens te verzamelen over meningen, houdingen en kennis bij de populatie werd een 

enquête ingezet (Verhoeven, 2018). Ondanks het grote belang van motivationele processen in de 

schoolcontext en de sterke theorievorming zijn er geen genormeerde instrumenten voor het meten van 

taakwaarde in het Nederlands. Er zijn wel diverse (niet-genormeerde) meetinstrumenten voorhanden die 

communicatie-georiënteerd te gebruiken zijn (Vansteenkiste et al., 2016) en die taakwaarde in combinatie 

met (school)motivatie meten. Vanuit internationaal onderzoek zijn wel genormeerde meetinstrumenten 

beschikbaar, maar een voor dit onderzoek geschikt instrument qua volledigheid, toepasbaarheid en 

lengte bleek niet voorhanden. Er is daarom gekozen voor het samenstellen van een eigen vragenlijst, 

ondanks het feit dat dit afbreuk kan doen aan de betrouwbaarheid en validiteit (AmCOGG, 2002). De 

voorhanden instrumenten dienden wel als input voor de vragenlijst binnen de operationalisatie van 

ontwerpbegrippen (zie bijlage II), waarbij het theoretisch begrip ‘taakwaarde’ uiteengerafeld werd in 

facetten, meetbare begrippen en waarnemingsvragen (Verschuren & Doorewaard, 2015). Deze exercitie 

leverde tabel 3.2 op en is gebaseerd op de methodiek van Baarda et al. (2010, p. 32-37).  
 

Tabel 3.2 Overzicht theoretisch begrip, facetten, meetbare begrippen en waarnemingsvragen 

Theoretisch begrip Facet Meetbaar begrip Waarnemingsvragen 

Taakwaarde 
 

Belang van de taak Persoonlijk belang Zelfvertrouwen en eigenwaarde 
Voorbereiden op het leven 

Prestatiebelang Cijfers 
Diploma’s/certificaten 

Intrinsieke waarde Doeloriëntatie Vakoverstijgende waarde 
Ontwikkelen vaardigheden 
Nieuwswaarde 
Visieontwikkeling 
Zelfontplooiing 

Nuttigheidswaarde Voor school Schoolvoortgang/doubleren 
Profiel-/studiekeuzes 

Voor het dagelijks leven Rol in de maatschappij 
Taakbeheersing en praktijkervaring 

Voor (toekomstig) werk Vakkennis 
Taakbeheersing en praktijkervaring 
Ambities 
Arbeidsmarktperspectief 

Voor het verdere leven Aanzien en sociale acceptatie 
Rol in de maatschappij 
Welvaart en kwaliteit van leven 

Kosten Inspanningskosten Tijd 
Moeite en energie 

Emotionele kosten Zelfvertrouwen en eigenwaarde 
Uitdaging en spanning 
Stress/(faal)angst/last 

Opportuniteitskosten Alternatieve tijdsbesteding 
Concurrerende tijdsbesteding 

Bron: Wat is onderzoek? (Verhoeven, 2018), invulling Walter Wildhagen 
 

Een aantal vragenlijsten dat gebruikt is voor het samenstellen van de eigen enquête is gebaseerd op de 

expectancy value en self-determination theorieën. Deze vragenlijsten zijn opgenomen in tabel 3.3.  
 

Tabel 3.3 Gehanteerde bestaande vragenlijsten 
Naam vragenlijst/onderzoek Ontwikkelaars/eigenaars Doel 

Motivated Strategies for 

Learning Questionnaire (MSLQ) 

Pintrich & De Groot (1990) Meten van het gebruik van leerstrategieën van 

studenten en hun motivatie voor een opleiding. 

LAKS-monitor Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap 

Beeld geven van de tevredenheid van leerlingen 

op alle gewenste schoolniveaus. 

Motivatiespiegel Van der Valk (2018) Meten van de motivatie in de klas aan de hand 

van de Self-Determination Theory (SDT) 

Self efficacy on Learning Biology Köksal (2011) Onderzoek naar self efficacy, taakwaarde van en 

testangst voor biologie onder Turkse scholieren. 

More value through greater 

differentiation 

Gaspard et al. (2015) Bevorderen waardeoordelen Duitse adolescenten 

voor wiskunde aan de hand van een interventie. 
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De destillatie van de aan de scholieren voorgelegde vragenlijst (bijlage III) is opgenomen aan het eind 

van bijlage II en leverde een enquête met 14 hoofdvragen op. Eerst werden de naam, leeftijd, klas en het 

schoolniveau van de scholier gevraagd. Daarna werden in het kader van deelvraag 3 steeds 25 identieke 

stellingen voorgelegd rondom de taakwaarde van wiskunde, Engels en geschiedenis. Alle stellingen zijn 

gemeten aan de hand van een 5-punts Likertschaal met antwoordopties variërend van ‘totaal niet van 

toepassing’, via ‘niet van toepassing’, ‘neutraal’, ‘van toepassing’ tot ‘zeer van toepassing’. Dit om de te 

kwantificeren gegevens te voorzien van een ordinaal meetniveau (Verhoeven, 2018), die door de relatief 

evenredige verdeling van antwoorden deels ook kan worden gezien als een interval-/ratioschaal (Joshi et 

al., 2015). Van de stellingen werden er 16 (a t/m h, j t/m n, r, v en w) ontleend aan het onderzoek van 

Gaspard et al. (2015) naar de taakwaarde van wiskunde onder Duitse scholieren. De oorspronkelijke 4-

punts Likertschaal werd voor dit onderzoek naar een 5-puntsschaal omgezet en de items werden 

geclusterd naar type. Twee items (stelling x en y) werden overgenomen uit de MSLQ; een voor het 

onderwijs betrouwbaar en valide geacht instrument om de motivatie voor een opleiding en het gebruik 

van leerstrategieën te meten (Ledoux et al., 2013). In dit onderzoek is de originele 7-punts Likertschaal 

omgezet naar een 5-punts Likertschaal. De LAKS-monitor kent 13 clusters met vragen, waarvan twee 

stellingen (o en u) gebruikt zijn. De Motivatiespiegel, gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie, meet de 

psychologische behoeften autonomie, competentie en relatie en leverde een item (stelling t) voor de 

vragenlijst. Köksal’s (2011) instrument werd gebruikt om de taakwaarde van biologie onder Turkse 

scholieren te meten en werd eveneens gebaseerd op het expectancy value model. De vier items uit dat 

onderzoek (de stellingen i, p, q en s) zijn onderdeel van de utility value, ofwel de gebruikswaarde.  

 

De aan de scholieren voorgelegde stellingen zijn door de onderzoeker toebedeeld op basis van het 

gebruik van de stelling in de ten grondslag liggende (internationale) onderzoeken (tabel 3.4). Ondanks de 

zorgvuldige werkwijze is de onderzoeker zich ervan bewust dat deze indeling een arbitrair karakter heeft. 

 

Tabel 3.4 Toedeling stellingen aan facetten en meetbare begrippen 

Facet Meetbare begrippen Stellingen* 

Intrinsieke waarde (α = .560) Doeloriëntatie e, o, u 

Gebruiks-/nuttigheidswaarde (α = .858) Voor school 

Voor het dagelijks leven 

Voor het sociaal leven 

Voor een toekomstige baan 

Voor het verder leven 

f, s 

h, w 

q, v 

b, i, p 

x, y 

Belang van het vak (α = .805) Persoonlijk belang 

Prestatiebelang 

j, k, n 

a, t 

Kosten (α = .685) Inspanningskosten 

Emotionele kosten 

Opportuniteitskosten 

c, m 

g, r 

d, l 

* voor het berekenen van gemiddelde scores ten aanzien van de meetbare begrippen moesten de stellingen c, d, g, j, l en r 

 gespiegeld gescoord worden, omdat zij in een andere richting geformuleerd werden dan de andere items. 

 

De twee vragen na de stellingen betroffen de door de scholieren beoogde vervolgstudies en beroepen en 

zijn gebaseerd op de ervaring van de opdrachtgever dat het antwoord op deze vragen een rol kan spelen 

in de gepercipieerde taakwaarde van schoolvakken. Achteraf bleken deze vragen geen antwoord te 

geven op een van de deelvragen en werd besloten de resultaten van deze vragen buiten het onderzoek 

te laten. Vervolgens werd in het kader van deelvraag 4 via de vragen 10 tot en met 13 geïnventariseerd 

hoe de taakwaarde van de genoemde vakken vergroot zou kunnen worden, alsook die ‘van school in het 

algemeen’. De scholieren konden daartoe open antwoorden geven. In de afsluitende vraag kon men 

opmerkingen kwijt over het onderzoek, het onderwerp en/of aan de onderzoeker.  
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3.2.2 Validiteit en betrouwbaarheid 

Validiteit kent een onderscheid in interne en externe validiteit en hangt samen met de geldigheid en 

zuiverheid van onderzoeksresultaten. Een onderzoek is intern valide als daaruit de juiste conclusies 

kunnen worden getrokken. Als deze toepasbaar zijn op een grote(re) groep personen, is sprake van 

extern valide c.q. representatief onderzoek (Verhoeven, 2018). De interne validiteit is zoveel mogelijk 

geborgd door de vragen van het kwantitatieve deel (vraag 1 tot en met 9) te baseren op wetenschappelijk 

literatuuronderzoek en reeds bestaande, veelal genormeerde vragenlijsten. De constructvaliditeit is 

daarbij versterkt door het theoretisch begrip te vertalen in facetten, meetbare begrippen en 

waarnemingsvragen (Verhoeven, 2018). De open vragen 10 tot en met 13 met betrekking tot de 

mogelijkheden die scholieren zien om de taakwaarde van Engels, wiskunde en geschiedenis te vergroten 

werden door de onderzoeker toegevoegd en voorzien van een korte toelichting waarin de scholieren werd 

gevraagd ‘ideeën en suggesties te geven voor de wijzen waarop school of docenten het nut of belang van 

het vak c.q. school in het algemeen beter zouden kunnen benadrukken of uitleggen’.  

De externe validiteit is geborgd door alle middelbare scholieren van de praktijk in het onderzoek te 

betrekken en geen steekproef te nemen. Daarnaast werd het doel, de opzet en de vraagstelling tijdens 

een individueel moment van studiebegeleiding toegelicht en konden de scholieren een eigen moment 

kiezen voor het invullen van de vragenlijst (Bakker & Kuijvenhoven, 2010). De vertrouwelijkheid van de 

antwoorden en de anonimiteit waarin deze in het onderzoek gepresenteerd zijn, werden benadrukt door 

aan te geven dat de resultaten alleen voor dit onderzoek, op getotaliseerd niveau gebruikt worden en niet 

herkenbaar worden teruggekoppeld aan docenten (Holbrook et al., 2003). En ook in de introductie van de 

enquête zelf is getracht sociaal wenselijke antwoorden te voorkomen (zie bijlage III).  

Alvorens de vragenlijst uit te zetten, is deze in zijn geheel aan de NTI-scriptieadviseur en klankbord 

voorgelegd, met enkele tekstuele aanpassingen tot gevolg in de vorm van woordkeuzes die meer 

aansluiten bij de belevingswereld van scholieren.  
 

De betrouwbaarheid van een onderzoek gaat om de vraag of deze dezelfde uitkomsten heeft als het 

wordt herhaald onder dezelfde condities, of deze vrij is van toevallige fouten en of de steekproefmetingen 

een goede afspiegeling zijn van de populatie (Verhoeven, 2018). In dit onderzoek werd daarom de gehele 

populatie betrokken, werden de vragen gestandaardiseerd via bestaande vragenlijsten en werd een 

Likertschaal gehanteerd (Swanborn, 2010). Alle respondenten kregen dezelfde vragen voorgelegd, met 

steeds de definitie van ‘taakwaarde’ in beeld (Brinkman & Oldenhuis, 2014).  

De betrouwbaarheid op het gebied van interne consistentie wordt vaak gemeten door een analyse met 

behulp van de Cronbach’s alpha, een maat voor de samenhang tussen meerdere vragen (items). De 

waardes daarvan liggen tussen de 0 en 1, waarbij waardes boven .70 worden gezien als betrouwbaar en 

scores boven de .60 vaak nog als acceptabel worden gezien (Van der Zee, 2017). Omdat bestaande 

vragenlijsten werden gecombineerd en daarvan steeds slechts een beperkt aantal items gebruikt werden 

in de stellingen zegt de Cronbach’s alpha van de achterliggende onderzoeken weinig meer en speelde 

deze slechts een rol bij de selectie van de vragen. In het verlengde daarvan werd in dit onderzoek voor 

de onderscheiden typen taakwaarden een Cronbach’s alpha berekend op schaalniveau. Dat resulteerde 

voor ‘taakbelang’ (5 items met een Cronbach’s alpha van .805), voor ‘gebruikswaarde’ (11 items; 

Cronbach’s alpha .858) en voor de ‘kosten’ (6 items; Cronbach’s alpha .685) in relatief goede scores op 

betrouwbaarheid. Ten aanzien van de ‘intrinsieke waarde’ (3 items; Cronbach’s alpha .560) lag deze wat 

lager, wat betekent dat de uitspraken hieromtrent dan ook met de nodige voorzichtigheid moeten worden 

geïnterpreteerd. Deze waarden werden pas na het onderzoek berekend. Als dat vooraf (bijvoorbeeld via 

een pilot onder scholieren) gedaan was, waren meer en/of andere items voor het meten van de schaal 

‘intrinsieke waarde’ gekozen. Wellicht had dat ook voor meer diepgang in de beantwoording van de open 

vragen 10 tot en met 13 kunnen zorgen (zie ook hoofdstuk 6). 
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abs. % abs. %

meisje 31 53,4% 28 52,8%

jongen 27 46,6% 25 47,2%

Totaal 58 100,0% 53 100,0%

bruto netto
abs. % abs. %

klas 1 2 4,4% 2 3,8%

klas 2 4 7,4% 3 5,7%

klas 3 15 26,5% 13 24,5%

klas 4 18 32,4% 16 30,2%

klas 5 15 22,1% 15 28,3%

klas 6 4 7,4% 4 7,5%

Totaal 58 100,0% 53 100,0%

bruto netto

3.2.3 Populatie en steekproef 

Een populatie is de verzameling onderzoekseenheden die samen het domein van onderzoek vormen 

(Van der Velde et al., 2012). In dit onderzoek zijn dat de middelbare scholieren die de afgelopen jaren 

gebruik maakten van ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ en nog steeds op de middelbare school 

zitten. In het schooljaar 2020-2021 betrof dat 58 potentiële respondenten, waarvan een aantal kenmerken 

is opgenomen in tabel 3.5. Om te bepalen van hoeveel van hen gegevens verkregen moesten worden om 

representatieve uitspraken te kunnen doen, is de steekproeftheorie voor eindige populaties1 (de totale 

populatie is bekend) gebruikt. Bij een betrouwbaarheidsinterval van 95% en een onnauwkeurigheid van 

5% laat deze zien dat de netto na te streven respons 51 ingevulde vragenlijsten moest betreffen.  
 

Tabel 3.5 Kenmerken respondenten en respons online enquête middelbare scholieren 

 

 

 

 

 

 

Bron: ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ 

 

De respondenten voor dit onderzoek varieerden in leeftijd van 13-20 jaar. Er heeft één 22-jarige havo-

scholiere (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) deelgenomen. Uiteindelijk vulden 53 scholieren 

de vragenlijst in (zie eveneens tabel 3.5), wat leidt tot een responspercentage van 91,4%. Daarmee is het 

onderzoek een representatieve afspiegeling van de onderzoekspopulatie. De respons en de verdeling 

daarbinnen naar enkele kenmerken van de respondenten komen derhalve overeen met de populatie. De 

leeftijd van scholieren heeft doorgaans een directe relatie met het leerjaar (‘klas’) waarin zij zitten.  
 

3.2.4 Dataverzameling en analyse 

Gebaseerd op de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek (MOA, 2010) is voor de deelname van 

scholieren tot 16 jaar toestemming gevraagd aan de ouders (informed consent, bijlage IV). De vragenlijst 

is geprogrammeerd in SurveyMonkey en op 9 juni 2021 aan de scholieren voorgelegd. Na een initiële 

responsperiode van twee weken werd een herinnering gestuurd naar degenen die tot op dat moment niet 

respondeerden. Op 9 juli werd de dataverzameling afgesloten, werd het databestand ingelezen in SPSS 

en een dataconsistentiecheck uitgevoerd om te controleren op uitbijters en volledigheid. Voor de data-

analyse werd een syntax in SPSS geprogrammeerd. Aan de antwoorden op de open vragen werden 

eerst open codes toegekend alvorens die te groeperen. Daar waar combinaties c.q. associaties mogelijk 

waren, werden vervolgens axiale codes toegekend op basis van de facetten en meetbare begrippen die 

tezamen de taakwaarde vormen. Deze zijn gerelateerd aan de deelvraag, alvorens ze in de paragraaf 

met resultaten te bespreken, conform de door Boeije & Bleijenbergh (2019) gehanteerde methodiek.  

Gebaseerd op de resultaten van het literatuuronderzoek zijn binnen het analysekader de modererende 

variabelen ‘geslacht’, ‘leeftijd’ en ‘schoolniveau’ gebruikt in de analyses. Om te bepalen of deze 

kenmerken ook in dit onderzoek van invloed zijn op de ervaren taakwaarde en hoe zich tot elkaar 

verhouden (zoals bij het vergelijken van gemiddelden) zijn diverse statistische bewerkingen uitgevoerd. 

Voor de variabele geslacht (2 groepen) is dat een t-toets en voor de variabelen schoolniveau en 

leeftijdsklasse (beiden 3 groepen) is dat een variantieanalyse (ANOVA). Deze bewerkingen hebben als 

doel om te onderzoeken of gevonden steekproefgemiddelden significant van elkaar verschillen of op 

toeval (kunnen) berusten. Ten aanzien van de onderscheiden facetten van taakwaarde (d.i. intrinsieke 

waarde, nuttigheidswaarde, taakbelang en kosten) zijn correlatiecoëfficiënten berekend (zie hoofdstuk 4). 

Correlaties geven een informatief antwoord op de vraag of er verbanden zijn c.q. samenhang is tussen de 

 
1 n=z²*(p*q)/e², n=1,96²*(0,5*0,5)/0,05² = 385 en met de correctie voor eindige populaties: n’ = n : (1+n/N)) = 51 

Leerjaar 

Schoolniveau 
Geslacht 

*  De potentiële respondent van vmbo KB, nam niet deel  aan het onderzoek.   

 

abs. % abs. %

vmbo KB/BB 1 1,5% 0 0,0%

vmbo TL/GL 15 25,0% 13 24,5%

havo 30 51,5% 27 50,9%

vwo 13 22,1% 13 24,5%

Totaal 58 100,0% 53 100,0%

bruto netto

* 
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facetten, hoe groot verschillen zijn c.q. hoe sterk deze verbanden zijn. De keuze voor deze coëfficiënten 

is gebaseerd op het beschrijvende en exploratieve karakter van dit onderzoek. Causaliteit (een oorzaak-

gevolgrelatie tussen variabelen) vergt statistische analyses die buiten het opleidingsdomein liggen. Bij het 

interpreteren van de correlatiecoëfficiënten is uitgegaan van een binnen sociaalwetenschappelijk 

onderzoek gangbare indeling, waarbij bij een correlatiecoëfficiënt van < .50 sprake is van een lage of 

zwakke correlatie. Als deze ligt tussen de .50 en .70 is sprake van een gemiddelde of matige correlatie en 

bij een coëfficiënt van > .70 van een hoge c.q. sterke correlatie (Van Heijst, 2021).  

 

3.3 Onderzoek onder docenten in het voortgezet onderwijs 

Voor de beantwoording van de vijfde deelvraag werden semigestructureerde interviews met docenten in 

het voortgezet onderwijs uit het netwerk van ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ ingezet: 

5. Hoe gebruiken docenten in het voortgezet onderwijs de taakwaarde van Engels, geschiedenis en 

 wiskunde richting middelbare scholieren? (exploratieve deelvraag) 

Deze deelvraag geeft inzicht in de wijze waarop vakdocenten taakwaarde aanwenden bij de uitoefening 

van hun vak. Daarnaast is aandacht voor de mogelijkheden die zij zien voor het verbeteren van de 

motivatie van scholieren door aandacht te schenken aan deze taakwaarde. Er werden zes interviews met 

docenten beoogd, twee per schoolvak. In de veronderstelling dat meer docenten benaderd zouden 

moeten worden (de interviews moesten vlak voor een proefwerkweek plaatsvinden) en om de nodige 

spreiding te bewerkstelligen werden in totaal 14 docenten benaderd.  
 

3.3.2 Meetinstrument: semigestructureerde interviews  

De docenten zijn gevraagd naar de door hen ervaren en geboden, vakspecifieke taakwaarde. Daarbij 

staat hun beleving centraal, maar worden zij ook aangesproken op hun specifieke kennis en expertise 

(Reulink & Lindeman, 2005). Hierbij is gewerkt met een topiclijst (bijlage V), zodat alle geïnterviewden 

steeds dezelfde topics kregen voorgelegd (De Bil, 2011). Ook de topiclijst kwam tot stand op basis de 

operationalisatie van bijlage II, resulterend in de kernbegrippen, dimensies, topics en indicatoren van 

tabel 3.6. Deze werkwijze werd gebaseerd op de methodiek van Doorewaard et al. (2019, p. 55 e.v.).  
 

Tabel 3.5 Overzicht kernbegrippen, dimensies, topics en indicatoren 

Kernbegrip Dimensies Topics Indicatoren 

Taakwaarde 
 

Belang van de taak Persoonlijk belang Zelfvertrouwen en eigenwaarde 
Voorbereiden op het leven 

Prestatiebelang Cijfers 
Diploma’s/certificaten 

Intrinsieke waarde Doeloriëntatie Vakoverstijgende waarde 
Ontwikkelen vaardigheden 
Nieuwswaarde 
Visieontwikkeling 
Zelfontplooiing 

Nuttigheidswaarde Voor school Schoolvoortgang/doubleren 
Profiel-/studiekeuzes 

Voor het dagelijks leven Rol in de maatschappij 
Taakbeheersing en praktijkervaring 

Voor (toekomstig) werk Vakkennis 
Taakbeheersing en praktijkervaring 
Ambities 
Arbeidsmarktperspectief 

Voor het verdere leven Aanzien en sociale acceptatie 
Rol in de maatschappij 
Welvaart en kwaliteit van leven 

Kosten Inspanningskosten Tijd 
Moeite en energie 
Geld 

Emotionele kosten Zelfvertrouwen en eigenwaarde 
Uitdaging en spanning 
Stress/(faal)angst/last 

Opportuniteitskosten Alternatieve tijdsbesteding 
Concurrerende tijdsbesteding 

Bron: Wat is onderzoek? (Verhoeven, 2018), invulling Walter Wildhagen 
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De stellingen die aan de scholieren zijn voorgelegd, werden ook aan de docenten voorgelegd, maar dan 

alleen voor het eigen schoolvak. Dat maakte een (indicatieve) kwantitatieve duiding van het gebruik van 

taakwaarde door docenten mogelijk. Na de stellingen was in het interview steeds volop ruimte voor de 

nodige kwalitatieve nuances, toelichtingen, verdiepingen en aanvullende vragen, waarbij de indeling naar 

typen taakwaarde vanuit het expectancy value model de leidraad vormde. Daarbij werden ook de 

docenten gevraagd naar de mogelijkheden die zij zien voor het vergroten van de taakwaarde van hun vak 

c.q. school in het algemeen voor hun scholieren (onderdeel 3 in de topiclijst). 

 

Om het gesprek met de docenten op weg te helpen, de onderzoekscontext te duiden en om af te tasten 

of zij de problematiek van dit onderzoek herkennen, werd de docenten een aantal stellingen over de 

motivatie van scholieren voorgelegd. Dit op basis van de Self-Regulation Questionnaire-Academic (SRQ, 

1989) van Ryan & Connell, een voor het secundair en hoger onderwijs gevalideerd instrument. Achteraf 

is echter besloten de resultaten van deze vragen buiten het onderzoek te laten, omdat zij geen bijdrage 

leveren aan het beantwoorden van deelvraag 5 en de antwoorden van de docenten slechts algemene 

inschattingen betreffen van de motivatie van al hun scholieren (zie ook hoofdstuk 6). Dit met uitzondering 

van stelling ‘o’ die een inschatting van docenten vroeg omtrent de directe relatie tussen taakwaarde en de 

motivatie van scholieren. Bij deelvraag 5 gaat het immers om het (potentiële) gebruik van taakwaarde 

door docenten met als uiteindelijk doel de motivatie van hun scholieren voor hun vak of school in het 

algemeen te vergroten. 
 

Alvorens de interviews uit te voeren werd de topiclijst aan de klankbordleden en scriptieadviseur van NTI 

voorgelegd om deze te toetsen op volledigheid en begrijpelijkheid.  

 

3.3.2 Validiteit en betrouwbaarheid 

De interne validiteit van de interviews is zoveel mogelijk geborgd door de stellingen binnen het kwantitatieve 

deel van het onderzoek (d.i. onderdeel 1 en 2) te baseren op wetenschappelijk literatuuronderzoek en 

reeds bestaande, veelal genormeerde vragenlijsten. Voor het meten van de taakwaarde onder de docenten 

zijn dezelfde vragen gebruikt als voor de scholieren (zie tabel 3.4). De constructvaliditeit is versterkt door 

het theoretisch begrip te vertalen in dimensies, topics en indicatoren (zie tabel 3.6). Binnen het kwalitatieve 

deel van de vragen zijn de onderwerpen gebaseerd op begrippen uit het literatuuronderzoek en de facetten 

van taakwaarde en leerling- en taakspecifieke factoren die daaruit naar voren kwamen. 

De validiteit werd verder versterkt door voor alle interviews dezelfde topiclijst te hanteren. De interviews 

vonden plaats in het klaslokaal van de docent, met uitzondering van het interview dat via Microsoft 

Teams uitgevoerd werd vanwege coronabeperkingen. Door met de docenten af te spreken dat hun 

antwoorden anoniem en onherkenbaar in de rapportage worden opgenomen2 is getracht sociaal 

wenselijke antwoorden te voorkomen. Zij ontvangen de resultaten zodra het onderzoek is afgerond. De 

betrouwbaarheid van de interviews werd versterkt door dezelfde lijst met topics, steeds in dezelfde 

volgorde voor te leggen aan docenten. Ook zijn de gesprekken, met toestemming van de docenten, 

opgenomen en daarna woordelijk getranscribeerd via Amberscript. In het gesprek is geprobeerd zo 

neutraal mogelijk te formuleren (al kunnen daarmee samenhangende vertekeningen nooit helemaal 

voorkomen worden).  

 

3.3.3 Populatie en steekproef 

‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ werkt samen met de meeste scholen in de driehoek Breda - 

Baarle-Nassau - Tilburg. Van de scholen waarop de in dit onderzoek betrokken middelbare scholieren 

zitten (OLV Breda, De Nassau, Mencia de Mendoza Lyceum, Stedelijk Gymnasium, Reeshof College, Mill 

Hill College en De la Salle) werden 14 docenten benaderd, verdeeld over de vakken wiskunde, Engels en 

 
2 De transcripties zijn niet in dit rapport opgenomen, maar kunnen op verzoek van de beoordelingscommissie wel overlegd worden. 
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geschiedenis, gedifferentieerd naar schoolniveau (zie tabel 3.7). Een inventarisatie van het aantal 

docenten naar schoolvak leerde dat deze 14 docenten staan voor ongeveer 9% van alle docenten 

Engels, wiskunde en geschiedenis op deze scholen (circa 165). Van de benaderde docenten werkten er 

uiteindelijk 7 mee aan het onderzoek (zie eveneens tabel 3.7). Dit was er een meer dan vooraf beoogd. 

Naast twee wiskundedocenten en twee geschiedenisdocenten werden uiteindelijk drie docenten Engels 

geïnterviewd. 

 

Tabel 3.7 Benaderde docenten en respons naar schoolniveau 

   

Bron: ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ 

 

Vijf docenten reageerden niet op het verzoek om medewerking, ondanks een herinnering daartoe. De 

reden daarvoor kon niet worden achterhaald. Een docent gaf aan ‘geen tijd’ te hebben en een docent was 

met ziekteverlof. Helaas werkte geen havo/vwo-docent geschiedenis mee, deels ondervangen door een 

docent geschiedenis die wel op dat schoolniveau lesgaf en daartoe de nodige uitspraken deed.  

 

3.3.4 Dataverzameling en analyse 

De semigestructureerde interviews vonden plaats in de periode 16 juni tot en met 16 juli 2021 en duurden 

elk tussen de 50 en 65 minuten. Voor het gesprek werd nogmaals het doel en de opzet van het onderzoek 

toegelicht. In de kwalitatieve analyse werden vier fasen (exploratie, specificatie, reductie en integratie) 

doorlopen, waarbij in de laatste stap een koppeling is gelegd naar de theorie, probleemstelling en de op dit 

deel van het onderzoek gerichte deelvraag (Verhoeven, 2018). In de exploratiefase werd de verkregen 

informatie verkend en opgedeeld in fragmenten. Aan deze fragmenten zijn labels geplakt in de vorm van 

codes. Daarna zijn deze gegroepeerd en bij overlap, samengevoegd. In de reductiefase werden de 

begrippen via axiale codes teruggekoppeld naar de probleemstelling door deze te koppelen aan de 

dimensies die in de topiclijst onderscheiden werden en de segmentatievariabelen (geslacht, leeftijd en 

schoolniveau) die in de literatuurstudie aan de orde kwamen (constructed codes). Daarnaast werden 

steeds weer terugkerende termen die de geïnterviewden gebruikten geïnventariseerd (in-vivo codes), met 

als doel een aantal algemene kenmerken van taakwaarde en genoemde verbeterpunten te achterhalen. 

Zo werden termen als ‘belevingswereld’, ‘maatwerk’, ‘keuzemogelijkheden’ en ‘passie’ bijvoorbeeld in 

meerdere interviews genoemd. Het resultaat van de codering is opgenomen in de afsluitende tabel van 

bijlage VII. In de integratiefase is de verkregen informatie tekstueel samengevat en gerelateerd aan zowel 

de deelvraag als de theorie. Deze samenvatting ligt ten grondslag aan paragraaf 4.3 waarin antwoord wordt 

gegeven op de gerelateerde deelvraag. In de analyse van het kwalitatieve onderzoek onder docenten is, 

waar mogelijk en van meerwaarde, alleen een onderscheid gehanteerd naar het vak dat de docenten geven 

en het schoolniveau waarop zij les geven.  

 

 

  

vmbo havo/vwo Totaal vmbo havo/vwo Totaal

wiskunde 2 3 5 1 1 2

Engels 2 3 5 1 2 3

geschiedenis 2 2 4 2 0 2

Totaal 6 8 14 4 3 7

bruto (populatie) netto (respons)
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4 Resultaten 

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van de online enquête onder scholieren en de semigestructureerde 

interviews met docenten en geeft daarmee een invulling aan de deelvragen 3, 4 en 5. Enkele 

achterliggende tabellen zijn opgenomen in bijlage VI. 

 

4.1 Welke taakwaarde kennen middelbare scholieren toe aan de schoolvakken wiskunde, Engels

 en geschiedenis (deelvraag 3)? 

Voor een kwantitatieve beantwoording van deze deelvraag zijn 25 stellingen voorgelegd aan de middelbare 

scholieren van ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’. Vervolgens is voor de facetten (op schaalniveau) 

steeds het gemiddelde en de standaarddeviatie berekend. Hoe dichter een gemiddelde score de ‘1’ 

benadert, hoe minder taakwaarde wordt toegekend en hoe dichterbij de ‘5’, hoe meer taakwaarde wordt 

ervaren. Om de samenhang tussen de facetten te bepalen, zijn per schoolvak echter eerst de 

correlatiecoëfficiënten berekend op basis van de Spearman’s rho, een maat die gebruikt wordt wanneer 

variabelen op een ordinale schaal gemeten worden zoals bij de vijfpuntsschaal die in dit onderzoek gebruikt 

is (zie tabel 4.1, 4.2 en 4.3).  

 

Tabel 4.1 Samenhang (correlatie) facetten voor wiskunde 

 
 

De samenhang tussen intrinsieke waarde en gebruikswaarde voor wiskunde is gemiddeld (r =.64; p <.001), 

gelet op de indeling die in paragraaf 3.2.4 werd voorgesteld. Dat geldt ook voor de samenhang tussen de 

intrinsieke waarde en het taakbelang (r =.50; p <.001). Voor de correlatie tussen de intrinsieke waarde en 

de kosten wordt een niet-significante zwakke samenhang gevonden van r =.20 (p =.153). De samenhang 

tussen de gebruikswaarde en het taakbelang levert in het onderzoek een gemiddelde correlatie van r =.62 

(p <.001) op en voor het verband tussen de gebruikswaarde en de kosten geldt een niet-significante zwakke 

correlatie (r =.05; p =.713). Voor de correlatie tussen het taakbelang en de kosten ten slotte wordt een 

zwakke samenhang (r =.30) gevonden die significant is op .005 niveau (p =.027).  

 

Tabel 4.2 Samenhang (correlatie) facetten voor Engels 

 
 

intrinsieke 

waarde

gebruiks-

waarde taakbelang kosten

Correlationcoefficient ,639** ,501
** ,199

Significantie <,001 <,001 ,153

Correlationcoefficient ,639
**

,624
** ,052

Significantie <,001 <,001 ,713

Correlationcoefficient ,501
**

,624
** ,303*

Significantie <,001 <,001 ,027

Correlationcoefficient ,199 ,052 ,303*

Significantie ,153 ,713 ,027

kosten

taakbelang

* Correlatie is significant op 0.05 niveau (2-tailed).    ** Correlatie is significant op 0.01 niveau (2-tailed).

Wiskunde

intrinsieke waarde

gebruikswaarde

intrinsieke 

waarde

gebruiks-

waarde taakbelang kosten

Correlationcoefficient ,570** ,567
** ,293*

Significantie <,001 <,001 ,033

Correlationcoefficient ,570
**

,567
** ,388**

Significantie <,001 <,001 ,004

Correlationcoefficient ,567
**

,567
** ,661**

Significantie <,001 <,001 <,001

Correlationcoefficient ,293* ,388** ,661**

Significantie ,033 ,004 <,001

kosten

taakbelang

* Correlatie is significant op 0.05 niveau (2-tailed).    ** Correlatie is significant op 0.01 niveau (2-tailed).

Engels

intrinsieke waarde

gebruikswaarde
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Voor Engels levert dit onderzoek een samenhang tussen de intrinsieke waarde en gebruikswaarde op die 

met een r =.57 (p <.001) gemiddeld te noemen is. Voor de correlatie tussen intrinsieke waarde en 

taakbelang is deze eveneens gemiddeld (r =.57; p <.001). De samenhang van de intrinsieke waarde met 

de kosten is laag (r =.29; p =.033) en de correlatie tussen gebruikswaarde en taakbelang is gemiddeld, met 

een correlatie ‘r’ van .57 (p <.001). De samenhang tussen gebruikswaarde en kosten is zwak (r =.39; p 

=.004) en het taakbelang correleert tot slot gemiddeld met de kosten (r =.66; p <.001) voor Engels.  
 

Tabel 4.3 Samenhang (correlatie) facetten voor geschiedenis 

 
 

Eenzelfde beeld gaat op voor geschiedenis. Voor dat vak correleren de intrinsieke en gebruikswaarde 

gemiddeld met elkaar (r =.57; p <.001), terwijl de intrinsieke waarde en het taakbelang zelfs sterk correleren 

(r =.79; p <.001). Voor de samenhang van de intrinsieke waarde met de kosten wordt een zwakke correlatie 

(r =.40; p =.005) gevonden, zoals dat ook voor wiskunde en Engels al het geval was. De samenhang tussen 

gebruikswaarde en taakbelang (r =.77; p <.001) is eveneens sterk, terwijl deze voor de combinatie 

gebruikswaarde en kosten juist zwak is (r =-.05; p =.729) en negatief lijkt te zijn. Het taakbelang correleert 

tot slot zwak met de kosten (r =.23; p <.103), eveneens vergelijkbaar met de andere vakken. 
 

Op basis van deze waarden kan in het algemeen gesteld worden dat de samenhang tussen intrinsieke 

waarde, gebruikswaarde en taakbelang gemiddeld/matig is (en voor geschiedenis deels zelfs sterk/hoog). 

Dat betekent dat een stijging in de score van deze facetten onder scholieren, resulteert in een toename 

van de door hen ervaren taakwaarde. De waarden die bij dit verband horen zijn in de regel gemiddeld (tot 

hoog voor geschiedenis) en significant, wat erop duidt dat dit verband niet aan toeval te wijten is. 

Daarentegen is de correlatiecoëfficiënt ten aanzien van het facet ‘kosten’ in het algemeen laag.  

De gevonden correlaties laten bovendien zien dat de facetten intrinsieke waarde, gebruikswaarde en 

taakbelang in dit onderzoek niet zonder meer als afzonderlijke facetten gezien mogen worden en deze dus 

meer in samenhang het construct taakwaarde meten. In de navolgende tabellen zijn deze facetten dan ook 

samengevoegd onder de noemer ‘baten’. Voor deze noemer is gekozen, omdat het facetten betreft die 

items meten die scholieren iets opleveren, als tegenhanger van de aan taakwaarde gerelateerde kosten. 

De kosten zijn in dit onderzoek wel meer te zien als apart facet van taakwaarde en zijn met een omgekeerde 

poling gescoord om consistent te zijn in de wijze van scoring met de andere componenten; een hoge score 

betekent een hoge(re) taakwaarde, een lage score een lage(re) taakwaarde. 
 

4.1.1 De taakwaarde van wiskunde 

Tabel 4.4 op de volgende pagina toont de door de middelbare scholieren aan wiskunde toegekende 

taakwaarde op basis van de daartoe onderscheiden facetten op schaalniveau. Daarvoor is het 

gemiddelde en de standaarddeviatie berekend. Op een vijfpuntsschaal leidt dat tot een gemiddeld relatief 

neutrale totaalscore van 2,9 (SD=.50) voor wiskunde. Daarbinnen krijgen de kosten gemiddeld de 

hoogste score met 3,3 (SD=.63). De facetten onder de noemer ‘baten’ hebben samen een gemiddelde 

score van 2,8 (SD=.58). Laatstgenoemde score is opgebouwd uit de gemiddelde score ten aanzien van 

intrinsieke waarde (M=2,5; SD=.64), gebruikswaarde (M=2,7; SD=.62) en het taakbelang (M=3,1; 

SD=.75) samen. 

intrinsieke 

waarde

gebruiks-

waarde taakbelang kosten

Correlationcoefficient ,568** ,789
** ,395**

Significantie <,001 <,001 ,005

Correlationcoefficient ,568
**

,771
** -,050

Significantie <,001 <,001 ,729

Correlationcoefficient ,789
**

,771
** ,231

Significantie <,001 <,001 ,103

Correlationcoefficient ,395* -,050 ,231

Significantie ,005 ,729 ,103

kosten

taakbelang

** Correlatie is significant op 0.01 niveau (2-tailed).

Geschiedenis

intrinsieke waarde

gebruikswaarde



 
 
 

 

27 
 
 

 

Tabel 4.4 Taakwaarde wiskunde 

 

 

4.2.2 De taakwaarde van Engels 

De aan Engels toegekende ‘totale taakwaarde’ krijgt van de scholieren een gemiddelde score van 3,4 

(SD=.59). Tabel 4.5 laat bovendien zien dat zowel de kosten als de facetten die tot de noemer ‘baten’ 

gerekend kunnen worden een min of meer vergelijkbaar gemiddelde scoren (respectievelijk M=3,4; 

SD=.67 voor de kosten en M= 3,5; SD=.56 voor de ‘baten’). De intrinsieke waarde van Engels op 

facetniveau bedraagt gemiddeld 3,5 (SD=.57), de gebruikswaarde gemiddeld van 3,3 (SD=.55) en het 

taakbelang gemiddeld 3,6 (SD=.82). Deze liggen daarmee op een relatief vergelijkbaar niveau met het 

gemiddelde van de kosten. 

 

Tabel 4.5 Taakwaarde Engels 

 

 

4.2.3 De taakwaarde van geschiedenis 

De ‘taakwaarde’ van geschiedenis scoort gemiddeld een 2,8 (SD=.63) op een vijfpuntsschaal (zie tabel 

4.7). Daarbinnen scoren de ‘baten’ een relatief laag gemiddelde van 2,7 (SD=.76) en de kosten een 

gemiddelde van 3,4 (SD=.63). Voor geschiedenis ligt de gemiddelde score ten aanzien van de intrinsieke 

waarde op facetniveau gemiddeld op 2,9 (SD=.92), die voor de gebruikswaarde gemiddeld op 2,1 

(SD=.74) en die voor het taakbelang gemiddeld op 2,9 (SD=.89). Deze lijken daarmee steeds op een wat 

lager niveau dan de score ten aanzien van de kosten te liggen. 

 

Tabel 4.7 Taakwaarde geschiedenis  

 

 

 

Facetscore Gemiddelde 2,5 2,7 3,1 3,3

Std. Deviatie 0,646 0,619 0,750 0,628

kosten

Gemiddelde 3,3

Std. Deviatie 0,628

TOTAAL 2,9

0,502Std. Deviatie

2,8

0,584

gebruiks-

waarde
belang

Baten/kosten 

score

intrinsieke

waardeWiskunde kosten

'baten'

Gemiddelde

Facetscore Gemiddelde 3,5 3,3 3,6 3,4

Std. Deviatie 0,574 0,554 0,824 0,665

kosten

Gemiddelde 3,4

Std. Deviatie 0,665

TOTAAL 3,4

0,532

Gemiddelde

3,5

0,562

Baten/kosten 

score

gebruiks-

waarde
belang

Std. Deviatie

intrinsieke

waardeEngels kosten

'baten'

Facetscore Gemiddelde 2,9 2,1 2,9 3,4

Std. Deviatie 0,918 0,735 0,890 0,626

kosten

Gemiddelde 3,4

Std. Deviatie 0,626

TOTAAL 2,8

0,627

Gemiddelde

Std. Deviatie

2,7

0,757

Baten/kosten 

score

gebruiks-

waarde
belangGeschiedenis

intrinsieke

waarde
kosten

'baten'
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Resumerend geeft figuur 4.8 een indicatieve visuele weergave van de door de middelbare scholieren 

toegekende taakwaarde aan wiskunde, Engels en geschiedenis. Hierbij lijkt Engels de meeste taakwaarde 

te hebben voor scholieren, gevolgd door wiskunde en geschiedenis. Bovendien liggen de scores van de 

facetten die samen de totaalscore vormen voor Engels ook dichter bij elkaar dan voor wiskunde en met 

name geschiedenis het geval is. Los van een hogere gemiddelde totaalscore lijkt voor Engels dus ook meer 

sprake te zijn van een bepaalde homogeniteit tussen de diverse facetten. Voor zowel wiskunde als Engels 

lijken de facetscores verder uit elkaar te liggen. 

 

Figuur 4.8 De taakwaarde van wiskunde, Engels en geschiedenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2 Invloed van de variabelen geslacht, schoolniveau en leeftijdsklasse 

Uit het literatuuronderzoek bleek dat de scholier-specifieke factoren geslacht, leeftijd en schoolniveau een 

rol kunnen spelen bij het toekennen van taakwaarde. Op basis daarvan zijn de resultaten voor deze 

modererende variabelen geanalyseerd (tabel 4.9). Gelet op de correlatiecoëfficiënten (zie paragraaf 4.1) is 

daarbij een onderscheid gehanteerd in ‘baten’ (als in de optelsom van intrinsieke waarde, gebruikswaarde 

en het taakbelang) en de kostencomponent van taakwaarde.   

 

Tabel 4.9 Analyse taakwaarde naar geslacht, schoolniveau en leeftijdsklasse 

 

 

 

 

Gem. σ Gem. σ Gem. σ Gem. σ Gem. σ Gem. σ Gem. σ Gem. σ

'baten' 2,7 0,555 2,8 0,623 2,8 0,720 2,7 0,523 3,0 0,543 3,0 0,516 2,7 0,590 2,4 0,628

kosten 3,1 0,594 3,5 0,620 3,6 0,528 3,1 0,661 3,3 0,559 3,3 0,502 3,2 0,721 3,6 0,508

Gem. σ Gem. σ Gem. σ Gem. σ Gem. σ Gem. σ Gem. σ Gem. σ

'baten' 3,5 0,581 3,4 0,543 3,1 0,645 3,5 0,510 3,7 0,435 3,5 0,506 3,4 0,612 3,6 0,531

kosten 3,5 0,708 3,3 0,619 3,2 0,733 3,6 0,634 3,3 0,614 3,4 0,715 3,4 0,642 3,3 0,713

Gem. σ Gem. σ Gem. σ Gem. σ Gem. σ Gem. σ Gem. σ Gem. σ

'baten' 2,8 0,776 2,5 0,708 2,4 0,636 2,6 0,750 2,9 0,858 2,7 0,731 2,7 0,757 2,4 0,904

kosten 3,3 0,596 3,5 0,661 3,7 0,551 3,2 0,636 3,5 0,590 3,4 0,684 3,4 0,636 3,4 0,497

16-18 jaar > 18 jaar

> 18 jaar

Engels
meisje jongen vmbo havo vwo < 16 jaar 16-18 jaar > 18 jaar

Wiskunde
meisje jongen vmbo vwo < 16 jaar 16-18 jaar

Geschiedenis

havo

meisje jongen vmbo havo vwo < 16 jaar
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Geslacht 

Naar geslacht bezien ontlopen de gemiddelde scores op het gebied van de ‘baten’ elkaar niet veel. Wel 

wordt voor wiskunde aan de kostencomponent (d.i. de optelsom van inspannings-, emotionele en 

opportuniteitskosten) door jongens een gemiddelde score van 3.5 (SD=.620) toegekend, terwijl deze voor 

meisjes 3,1 (SD=.59) is. Voor geschiedenis ligt de gemiddelde score van meisjes ten aanzien van de ‘baten’ 

op 2,8 (SD=.78) net wat hoger dan die voor jongens met een gemiddelde van 2,5 (SD=.71). 

 

Schoolniveau 

Naar schoolniveau lijken de verschillen wat groter te zijn. De gemiddelde scores voor de ‘baten’ nemen in 

de regel steeds wat toe, naarmate het schoolniveau hoger is. Zo scoren bijvoorbeeld de ‘baten’ van Engels 

voor vmbo’ers een gemiddelde van 3,1 (SD=.65) en loopt dat via de havisten (M=3,5; SD=.51) op naar 

gemiddeld 3,7 (SD=.44) voor vwo’ers. En ook voor geschiedenis en in iets mindere mate voor wiskunde 

zijn soortgelijke verschillen op te tekenen. 

Op het gebied van de kosten is het beeld wat gevarieerder. Voor wiskunde en geschiedenis lijken de kosten 

relatief laag (de score op taakwaarde is immers relatief hoog), zeker in vergelijking tot de gemiddelden van 

de havisten. De scores van de vwo’ers zitten daar steeds tussenin. Voor Engels is het beeld net omgekeerd; 

daar ligt het gemiddelde van de vmbo’ers (M=3,2; SD=.73) wat onder dat van de havisten (M=3,6; SD=.63). 

 

Leeftijdsklasse 

Voor zowel wiskunde als geschiedenis nemen de gemiddelde scores van de ‘baten’ wat af, naarmate de 

leeftijd toeneemt. Voor Engels is dat niet het geval. Op het vlak van de kosten is van een relatief gespreid 

beeld sprake. Opvallend is daar de relatief hoge score van de kostencomponent onder de scholieren van 

18 jaar of ouder (M=3,6; SD=.51) voor wiskunde ten opzichte van de scores voor de scholieren van 16 tot 

18 jaar (M=3,2; SD=.72) en van de scholieren jonger dan 16 jaar (M=3,3; SD=.50) voor dat vak.   

 

Om te bepalen of de hiervoor genoemde verschillen ook echt aan de variabelen geslacht, schoolniveau en 

leeftijdsklasse toegeschreven kunnen worden, zijn diverse statistische analyses uitgevoerd (zie bijlage VI). 

Voor de variabele geslacht (2 groepen) is dat de t-test en voor de variabelen schoolniveau en leeftijdsklasse 

(beiden 3 groepen) is dat de variantieanalyse (ANOVA). Daaruit is te concluderen dat de (meeste van de) 

in dit onderzoek gevonden verschillen niet significant zijn en dus in dit kwantitatieve deel van het onderzoek 

niet aangetoond kunnen worden. Enkel het effect van schoolniveau op de ‘baten’ bij Engels is significant 

(.018). En voor zowel de kosten van wiskunde (.073) als geschiedenis (.082) komt het effect van het 

schoolniveau bij significantie (.050) in de buurt. Deze uitzonderingen zeggen op zichzelf weinig, er werden 

geen hypothesen over geformuleerd en bij een groot aantal t-tests of ANOVA’s is er altijd een kans dat een 

aantal ervan significant zijn, zelfs al berusten zij allemaal op toeval. Een verdere verdieping op deze 

variabelen blijft dan ook achterwege. 

 

4.3 Hoe kan volgens middelbare scholieren de taakwaarde van wiskunde, Engels en

 geschiedenis bevorderd worden (deelvraag 4)? 

In het kader van de kwalitatieve beantwoording van deelvraag 4 werd een aantal open vragen gesteld. 

Aan de antwoorden werden vervolgens axiale codes toegekend om deze te clusteren (zie tabel 4.10 op 

de volgende pagina). Daar waar van (enige) overlap sprake was, werd de suggestie aan een van de 

axiale codes toegekend, zodat zij maar een keer in de resultaten werden meegenomen. 

Van de 53 respondenten deden 43 scholieren suggesties voor het verbeteren van de taakwaarde van 

wiskunde (zie tabel 4.10 op de volgende bladzijde). Ongeveer 32,6% van de suggesties betrof de 

nuttigheidswaarde voor het dagelijks leven, de toekomst, een vervolgopleiding of toekomstige baan.  

Ongeveer 18,6% van de opmerkingen kende een relatie tot de intrinsieke waarde, als in het toevoegen 

van nieuwswaarde, kennis over te ontwikkelen vaardigheden en inzichten die een bijdrage leveren aan 
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de zelfontplooiing, dan wel het hebben van keuzemogelijkheden. In het verlengde daarvan had circa 

23,3% van de suggesties betrekking op het taakbelang; het duiden en vergroten van het belang van het 

vak voor het individu (op korte termijn) en ten aanzien van de aan het vak gerelateerde prestaties. De 

overige opmerkingen (25,6%) betroffen individuele opmerkingen waarin aan wiskunde onder meer ‘totaal 

geen nut’ (n=4) werd toegeschreven, of die niet direct een relatie tot de taakwaarde van het vak hadden. 

Daarbinnen werd door vier scholieren gesuggereerd dat de taakwaarde van wiskunde voor hen vergroot 

zou kunnen worden, als hun docenten meer ‘passie’/‘betrokkenheid’ zouden tonen bij het geven van het 

vak. In relatie tot wiskunde werden geen suggesties gegeven die betrekking hadden op het verlagen van 

inspannings-, emotionele of opportuniteitskosten. 

Voor Engels opperden 46 respondenten (86,8%) suggesties voor het vergroten van de taakwaarde. Ruim 

47,8% daarvan betrof de intrinsieke waarde van het vak; het benadrukken en versterken van persoonlijke 

vaardigheden en vooral ook het toevoegen van nieuwswaarde en actualiteit binnen Engels. De meeste 

opmerkingen hadden daarbij overigens wel een positieve annotatie, waarbij vanuit een reeds bestaande 

intrinsieke meerwaarde van Engels suggesties werden gedaan c.q. tips werden gegeven. Bijna 19,6% 

van de suggesties ging over de gebruikswaarde van Engels, als in het benadrukken van de waarde van 

de taal voor school, het dagelijks leven en een toekomstige baan. Voor de korte(re) termijn had zo’n 

23,9% van de opmerkingen betrekking op het persoonlijke en op de prestaties gerichte taakbelang 

richting cijfers, het eindexamen en het diploma. Ten aanzien van de kosten werden geen suggesties 

geopperd en de resterende opmerkingen (8,7%) kenden geen relatie tot de taakwaarde van Engels.  

 

Tabel 4.10 Antwoorden scholieren ten aanzien van het bevorderen van taakwaarde 

 
 

Voor geschiedenis werden door 33 respondenten verbeteringen voorgesteld ten aanzien van de 

taakwaarde (62,3%). Net niet de helft daarvan (45,5%) had betrekking op de intrinsieke waarde. In 

tegenstelling tot wat voor Engels het geval is, kenden veel opmerkingen c.q. suggesties ten aanzien van 

de intrinsieke waarde een relatief negatieve insteek; de intrinsieke waarde van geschiedenis wordt 

doorgaans (totaal) gemist. Veel scholieren (n=10) opperen voor geschiedenis dan ook een benadering 

vanuit het heden naar het verleden en de toekomst. Hierdoor kunnen scholieren, aldus een van de 

respondenten, ‘een vertaalslag maken van het verleden naar het heden, zodat je je een mening kunt 

Vak/onderdeel Axiale code abs. %

intrinsieke waarde 8 18,6%

nuttigheidswaarde 14 32,6%

taakbelang 10 23,3%

kosten 0 0,0%

overig 11 25,6%

totaal aantal opmerkingen 43 100,0%

Engels (n=53) intrinsieke waarde 22 47,8%

nuttigheidswaarde 9 19,6%

taakbelang 11 23,9%

kosten 0 0,0%

overig 4 8,7%

totaal aantal opmerkingen 46 100,0%

Geschiedenis (n=51) intrinsieke waarde 15 45,5%

nuttigheidswaarde 7 21,2%

taakbelang 4 12,1%

kosten 2 6,1%

overig 5 15,2%

totaal aantal opmerkingen 33 100,0%

intrinsieke waarde 10 25,0%

nuttigheidswaarde 13 32,5%

taakbelang 6 15,0%

kosten 5 12,5%

overig 6 15,0%

totaal aantal opmerkingen 40 100,0%

School in het algemeen (n=53)

Aantal antwoorden

Wiskunde (n=53)
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vormen over een actuele gebeurtenis’. Zeven opmerkingen (21,2%) betroffen de gebruiks- c.q. 

nuttigheidswaarde; scholieren die graag het nut van geschiedenis voor hun verdere leven of toekomstige 

baan uitgelegd willen krijgen. Circa 12,1% van de suggesties betrof het taakbelang en 6,1% de aan 

geschiedenis gerelateerde kosten. De overige opmerkingen (15,2%) kenden geen directe relatie tot de 

taakwaarde van geschiedenis, maar ook hier ziet een aantal scholieren (n=4) de taakwaarde van het vak 

toenemen als de docent meer ‘passie’ zou laten zien, zoals dat ook voor wiskunde het geval was.  

Van de gelegenheid suggesties te doen voor het vergroten van de taakwaarde van school in het 

algemeen maakte 75,5% (n=40) van de respondenten gebruik. Een kwart daarvan (25,0%) betrof de 

intrinsieke waarde van school, zoals de rol die school kan hebben in de zelfontwikkeling, alsook de 

vaardigheden die school oplevert. Ook moet school praktijkgerichter (n=7) zijn (met opmerkingen als 

‘leren hoe een belastingaangifte/beleggen/hypotheek werkt’) en aandacht hebben voor ‘sociale aspecten’ 

en ‘psychologie’. Ongeveer 32,5% van de opmerkingen betrof de nuttigheidswaarde; het belang van 

school voor het dagelijks leven, het sociaal leven, een vervolgstudie of toekomstige baan. Circa 15,0% 

van de opmerkingen betrof het belang van school (persoonlijk en prestatiebelang) in het algemeen, zoals 

in de vorm van meer maatwerk en doelgerichtheid richting het eindexamen (n=5). Ten aanzien van het 

reduceren van met geschiedenis samenhangende kosten werden eveneens vijf suggesties (12,5%) 

gedaan en de overige opmerkingen (15,0%) kenden ofwel geen relatie tot taakwaarde. 

 

4.4 Hoe gebruiken docenten in het voortgezet onderwijs de taakwaarde van wiskunde, Engels

 en geschiedenis richting middelbare scholieren (deelvraag 5)? 

Deze paragraaf geeft een invulling aan deelvraag 5. In totaliteit deden de docenten meer dan 400 (min of 

meer) unieke uitspraken over het gebruik van taakwaarde bij hun vak tijdens de interviews. In bijlage VII 

zijn de daarbij horende resultaten (axiale codes) opgenomen. Ondanks de kwalitatieve insteek van deze 

deelvraag kon allereerst een aantal resultaten gekwantificeerd worden (zie tabel 4.10), omdat aan de 

docenten dezelfde 25 stellingen rondom de taakwaarde van hun vak werden voorgelegd als aan de 

scholieren. Vanwege de beperkte celvulling moeten deze cijfers echter met de nodige voorzichtigheid 

worden geïnterpreteerd. Los daarvan lijken de resultaten wel in lijn te liggen met die van de scholieren, 

ondanks dat de scores van de docenten ten aanzien van de ‘baten’ wel steeds wat boven die van de 

scholieren liggen. Ten aanzien van de kosten liggen de scores van de docenten juist wat onder die van 

de scholieren. Dit betekent dat de docenten de kosten wat zwaarder inschatten, dan ze door de 

scholieren ervaren worden. De docenten zijn zich overigens ook bewust van deze verschillen en beseffen 

dat zij in het algemeen meer taakwaarde in het eigen vak zien, dan scholieren dat doen.  
 

Tabel 4.10 Taakwaarde naar schoolvak volgens docenten in het voortgezet onderwijs  

 

school
dagelijks

leven

sociaal

leven

toekomst

baan

verdere

leven
persoonlijk prestatie inspanning emotioneel opportuniteit

N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Gemiddelde 3,0 4,0 3,8 2,8 3,5 1,8 2,8 4,0 3,8 2,8 3,0

Std. Deviatie 0,894 0,816 0,500 0,957 1,049 0,500 1,329 0,816 0,500 0,957 0,816

N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Gemiddelde 4,0 4,0 5,0 4,0 4,4 3,5 3,4 4,2 2,5 2,7 2,3

Std. Deviatie 0,866 0,000 0,000 0,000 0,527 0,548 1,509 0,753 1,049 1,211 0,516

N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Gemiddelde 3,5 3,8 3,8 2,0 3,0 3,3 3,2 3,5 3,0 3,0 3,3

Std. Deviatie 0,837 0,500 0,500 0,816 0,894 0,957 0,753 0,577 0,000 0,816 0,957

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Gemiddelde 3,5 3,9 4,2 2,9 3,6 2,8 3,1 3,9 3,1 2,8 2,9

Std. Deviatie 0,926 0,289 0,726 1,072 0,995 0,997 1,250 0,730 0,877 0,975 0,802

Algemeen Gemiddelde 3,5 3,5 3,5 2,9

Std. Deviatie 0,926 1,002 1,121 0,872

3,5 2,9

1,034 0,872

3,4

1,028

wiskunde

Baten/kosten 

score

intrinsieke

waarde

gebruikswaarde, voor: belang kosten

schooliveau

Engels

geschiedenis

Totaal

Gemiddelde

Std. Deviatie
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Na de stellingen kregen de docenten de kans om toelichtingen c.q. nuances te geven op hun antwoorden 

(onderdeel 2b in de topiclijst). Daarbij merkten zij op dat zij in het beantwoorden van de stellingen ‘steeds 

‘automatisch’ de scholieren die moeite hebben met het vak’ in gedachten namen (n=6). Voor deze 

scholieren wegen de kosten (bijvoorbeeld ten aanzien van de tijd die ze aan een vak moeten besteden 

en/of de negatieve emoties die daarmee gepaard gaan) relatief zwaar. ‘Er is echter ook een categorie 

scholieren die makkelijk hun schoolcarrière volbrengen en met wiens motivatie en taakwaarde het wel 

goed zit’ (persoonlijke communicatie, 29 juni 2021). In het algemeen variëren de docenten wel enigszins 

in hun visie op de mate waarin taakwaarde en motivatie samenhangen. Daarbij voegt een aantal van de 

docenten (n=5) bovendien het voorbehoud toe dat sommige scholieren de vraag omtrent het nut van een 

vak of school soms enkel stellen om een discussie te starten. Ze lijken dan niet echt geïnteresseerd in het 

antwoord, maar stellen de vraag dan meer als onderdeel van een stoere houding c.q. de puberleeftijd, 

een fase waarin zij sowieso bovengemiddeld opstandig zijn.  

Stelling ‘o’ in onderdeel 1a van de topiclijst bevroeg de directe relatie tussen het herkennen en gebruiken 

van de taakwaarde van een vak door scholieren en de motivatie voor dat vak. De uitkomsten onder de 

docenten onderschrijven de door de scholieren toegekende ‘rangorde’. Voor Engels neigt de score op die 

stelling naar ‘van toepassing’ met een gemiddelde van 3,7 (SD=.58), voor wiskunde naar ‘neutraal’ 

(M=3,0; SD=1.41) en voor geschiedenis naar ‘niet van toepassing’ (M=2,5; SD=.71).  
 

Naar schoolvak bezien kennen de wiskundedocenten opvallend genoeg een wat lagere gebruikswaarde 

(M=1,8; SD=.50) toe aan hun vak voor het verdere leven dan scholieren (M=2,1; SD=.69). Op alle andere 

facetten ligt de beoordeling van deze docenten ruim boven die van scholieren. Een van de docenten 

wiskunde voegde daaraan toe dat ‘het belang van wiskunde voor het verder leven ook niet overschat 

moet worden’ en ‘de meeste mensen nog vrij weinig met wiskunde te maken zullen krijgen in hun verdere 

leven’ (persoonlijke communicatie, 16 juni 2021). Voor Engels valt vooral op dat de vakdocenten de 

nuttigheidswaarde voor het sociaal en verder leven behoorlijk hoger inschatten dan scholieren dat doen. 

En voor geschiedenis lijkt vooral bevestigt te worden dat de rol die het vak heeft in de zelfontwikkeling/-

ontplooiing van jongeren en in hun dagelijks c.q. verdere leven wel door de docenten gezien wordt, maar 

veel minder door de scholieren zelf. Wat kosten betreft, geldt voor zowel wiskunde, Engels als 

geschiedenis dat de docenten deze wat hoger in lijken te schatten dan de scholieren dat zelf doen.  

 

Verschillen in taakwaarde naar geslacht, leeftijd en schoolniveau 

Binnen onderdeel 2b van de topiclijst kregen de docenten de vraag voorgelegd in hoeverre zij verschillen 

ervaren in de door scholieren ervaren taakwaarde naar geslacht, leeftijd(sfase) en schoolniveau. Naar 

geslacht bezien zouden meisjes volgens de docenten een hogere taakwaarde toekennen aan alfavakken 

(zoals geschiedenis en Engels), terwijl jongens bètavakken zoals wiskunde prefereren (n=4). Jongens 

herkennen de taakwaarde van wiskunde en geschiedenis later dan meisjes (n=3), waarbij leeftijd sowieso 

een grote rol lijkt te spelen. Hoe ouder de leerling, hoe beter deze de taakwaarde van een vak kan 

benoemen (n=5). Er is dan een beter beeld van de vakinhoud, meer ervaring met het vak (n=3) en een 

duidelijker toekomstbeeld (n=3). Voor sommige scholieren neemt daardoor de taakwaarde van bepaalde 

vakken juist af (n=3). Als ze het vak buiten het vakkenpakket laten of niet nodig (denken te) hebben in de 

toekomst daalt de taakwaarde van het betreffende vak, juist omdát ze de waarde voor henzelf beter 

kunnen inschatten. Als door hun keuzes immers blijkt dat ze een vak in de toekomst niet meer nodig 

hebben, omdat de kennis ervan bij een vervolgstudie of beroep niet nodig is, dan neemt de taakwaarde 

van dat vak voor hen af. Sommige docenten vinden dat ‘we’ bij dit onderwerp ook niet te veel mogen 

verwachten (n=5) van scholieren. Zij zouden vaak nog te jong zijn om een taak/vak op waarde te kunnen 

schatten. De beide geschiedenisdocenten noemen dan ook dat de taakwaarde van hun vak moet 

‘indalen’ in de loop der jaren. ‘Deze taakwaarde is als kwartjes die je leerlingen aan probeert te reiken en 

waarvan je hoopt dat deze ergens in hun leven gaan vallen’ (persoonlijke communicatie, 28 juni 2021). 

De grootste impact heeft echter het schoolniveau; hoe hoger dat is, hoe groter (n=6) en/of realistischer 
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(n=3) de taakwaarde van een vak wordt ingeschat. Daar waar deze aan vmbo-leerlingen uitgelegd moet 

worden, zien havisten en vooral vwo’ers deze vaker zelf al in. Vwo’ers gaan voor kennisoverdracht naar 

school, terwijl vmbo’ers gericht zijn op sociale aspecten, zoals de relatie met klasgenoten (n=2) en 

docenten (n=4).  

Los van deze verschillen delen de docenten (n=7) de mening dat de taakwaarde van hun vak lang niet 

voor alle scholieren duidelijk is. Deze beklijft ook niet altijd als deze aan hen is uitgelegd (n=4), ook al 

hebben alle docenten er aandacht voor (n=7). Dat zouden zij graag meer/vaker hebben (n=5), al is daar 

in de reguliere lesopzet niet altijd ruimte voor (n=4). Op de scholen waarop de docenten werken, is in de 

regel aandacht voor taakwaarde via de algemene leerdoelen (n=5). In het verlengde daarvan wordt ook 

impliciet van docenten verwacht dat ze er aandacht voor hebben (n=3). Een aantal van deze scholen 

(n=4) is momenteel de leerdoelen/lesopzet/het curriculum aan het herzien, met juist ook meer aandacht 

voor taakwaarde (n=3). 

 

Facetten van taakwaarde 

In tabel 4.11 zijn de opmerkingen van de docenten (onderdeel 2b van de topiclijst) geclusterd op basis 

van de daaraan toegekende axiale codes, gebaseerd op de facetten van taakwaarde. In het algemeen 

gebruikten de docenten daarbij het vaakst elementen die samenhangen met de gebruikswaarde van het 

vak (35,7% van alle opmerkingen in relatie tot de facetten van taakwaarde) of de intrinsieke waarde 

(32,7%). Het ging dan om de directe waarde voor school, het dagelijks leven, een toekomstige studie of 

baan en/of het verdere leven, respectievelijk de vakoverstijgende waarde, te ontwikkelen vaardigheden, 

nieuwswaarde, visieontwikkeling of zelfontplooiing. Minder vaak (16,1%) werden de opmerkingen 

gerelateerd aan het belang van de taak (zowel het persoonlijk belang in de vorm van zelfvertrouwen en 

eigenwaarde, als het prestatiebelang in de vorm van cijfers). Volgens docenten (n=4) is dat omdat deze 

elementen meer aan het individu gebonden zijn, terwijl de andere typen taakwaarden meer algemeen 

gelden en op de langere termijn gericht zijn. Over de aan het vak gerelateerde kosten doen de docenten 

de minste uitspraken (15,5%). Ondanks dat sommige scholieren veel tijd en moeite in hun vak moeten 

stoppen, soms met de nodige stress of faalangst, lijken de docenten het erover eens (n=6) dat dit voor de 

meeste scholieren niet het geval is en zij er dan ook maar zelden activiteiten voor moeten laten (n=4). 

 

Tabel 4.11 Opmerkingen docenten naar facetten van taakwaarde (axiale codes) 

 

 

Naar schoolvak bezien valt vooral op dat, daar waar voor wiskunde en geschiedenis veel opmerkingen 

betrekking hadden op de intrinsieke waarde en het taakbelang (die volgens de literatuur ook het sterkst 

samenhangen), voor Engels de opmerkingen relatief vaak betrekking hadden op de gebruikswaarde. 

 

Vergroten van de motivatie aan de hand van taakwaarde 

Desgevraagd opperden ook de docenten diverse ideeën rondom de wijze waarop de motivatie van 

scholieren vergroot zou kunnen worden door aandacht te hebben voor taakwaarde (onderdeel 3 van de 

topiclijst). In de interviews werd gezocht naar overlap in ideeën en suggesties op basis van de termen die 

daarbij door de docenten gebruikt werden (zie bijlage VII en tabel 4.12 op de volgende pagina).  

Volgens de docenten moet in het kader van de nuttigheidswaarde vooral meer aansluiting gezocht 

worden bij de belevingswereld van scholieren (n=4). Taakwaarde varieert per scholier en is daarmee dus 

Axiale code

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Belang van de taak 8 12,5% 11 17,2% 8 20,0% 27 16,1%

Intrinsieke waarde 26 40,6% 14 21,9% 15 37,5% 55 32,7%

Nuttigheidswaarde 20 31,3% 28 43,8% 12 30,0% 60 35,7%

Kosten 10 15,6% 11 17,2% 5 12,5% 26 15,5%

Totaal 64 100,0% 64 100,0% 40 100,0% 168 100,0%

WISKUNDE
(N = 2)

ENGELS
(N=3)

GESCHIEDENIS
(N=2)

TOTAAL
(N=7)
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ook deels maatwerk (n=5), wat versterkt zou kunnen worden door keuzemogelijkheden te bieden (n=3). 

Daarnaast staan de docenten een projectgebonden (n=5) en praktijkgerichte (n=4) aanpak voor, met 

vanuit de intrinsieke waarde voor de scholier aandacht voor het vakoverstijgend karakter van het 

betreffende vak (n=5). Rekening houdend met leeftijd en schoolniveau zou de aandacht voor taakwaarde 

ook altijd doelen op korte termijn moeten duiden (zoals het effect van een leertaak op een toets en van de 

toets op het gemiddelde cijfer), aangezien zeker jongere middelbare scholieren vooral op de korte termijn 

gericht zouden zijn (n=6). Deze korte termijn doelen passen binnen het facet taakbelang.  

In het verlengde hiervan kan taakwaarde volgens docenten ook multimodaal (d.i. gericht op meerdere 

vakgebieden en sensorische kanalen, n=4) en multimediaal (d.i. aangeboden via meerdere kanalen, n=3) 

aangereikt moeten worden, bijvoorbeeld via gamification. En ook activiteiten die gericht zijn op het 

vergroten van algemene basiskennis (vooral onderdeel van de intrinsieke waarde) zouden de ervaren 

taakwaarde van vakken versterken en helpen verduidelijken (n=4).  

 

Tabel 4.12 Antwoorden docenten ten aanzien van het bevorderen van taakwaarde* 

 
* de aantallen in de tabel geven het aantal docenten weer dat een opmerking over het betreffende onderwerp maakte 

  

WISKUNDE ENGELS GESCHIEDENIS Totaal

Opmerking (n=2) (n=3) (n=2) (n=7)

Belevingswereld/tunnelvisie 1 2 1 4

Maatwerk/individuele aanpak 2 2 1 5

Projectgebonden 2 1 2 5

Keuzemogelijkheden/opties 0 2 1 3

Urgentie/korte termijn 2 2 2 6

Passie/bevlogenheid 1 0 1 2

De vraag als alibi/pubergedrag 2 2 1 5

Multimodale aanpak 1 1 2 4

Multimediale aanpak 0 2 1 3

Basisontwikkeling/-kennis 2 0 2 4

Praktijkgerichtheid 1 1 2 4

Corona 1 1 0 2

Vakoverstijgend 1 2 2 5
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag hoe ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ de leerstrategie 

taakwaarde in kan zetten bij het bevorderen van de schoolmotivatie van middelbare scholieren. Dit 

hoofdstuk betreft de belangrijkste conclusies uit het literatuur- en praktijkonderzoek als antwoord op de 

deelvragen (paragraaf 5.1), de centrale vraag (5.2) en een concrete invulling Van de probleemstelling in 

de vorm van aanbevelingen voor ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ (paragraaf 5.3). 

 

5.1 Conclusies 

 

1. Wat is de relatie tussen de taakwaarde van schoolvakken en de schoolmotivatie van middelbare 

 scholieren volgens de literatuur? 

Motivatie betreft de niet waarneembare, innerlijke processen van handelen van mensen en de doelen die 

zij nastreven, voor zover deze af te leiden zijn uit hun gedrag. Dit gedrag dient de basisbehoeften 

autonomie, competentie en verbondenheid en heeft een natuurlijke neiging naar groei en ontwikkeling, 

mits dat door de omgeving bevorderd wordt. Bij schoolmotivatie gaat het daarbij om het ervaren plezier 

op school en de beweegredenen van scholieren om bepaalde activiteiten te doen of te laten. Motivatie is 

een dynamische eigenschap, heeft zowel kwantitatieve als kwalitatieve componenten en kent een 

onderscheid in amotivatie (als elke intentie om te handelen ontbreekt), extrinsieke motivatie (als gedrag 

wordt vertoont om een beloning te verkrijgen c.q. een straf te ontlopen) en intrinsieke motivatie (waarbij 

activiteiten worden ondernomen omdat ze leuk of zinvol worden gevonden). Motivatie is afhankelijk van 

vele factoren, zoals de ervaringen die iemand opdoet in zijn omgeving en de daarop gebaseerde 

persoonlijke motivationele overtuigingen self-efficacy (zelfeffectiviteit), doeloriëntaties en subjectieve 

taakwaarde. Deze motivationele overtuigingen bepalen de schoolprestaties en zijn van grote invloed op 

prestatiegedrag, zoals die bijvoorbeeld tot uiting komt in keuzes en volharding.  

Taakwaarde gaat om de persoonlijke percepties van scholieren in relatie tot de bruikbaarheid van een 

vak of leertaak en het belang ervan. Het wordt als een van de belangrijkste factoren gezien die de 

motivatie van scholieren bepalen. Scholieren die hoge taakwaardes toekennen, stoppen meer energie in 

leerdoelen, in de organisatie van hun omgeving en de eigen leeractiviteiten. Zij passen dus eerder 

zelfregulerende leerstrategieën toe en evalueren deze ook vaker. Omgekeerd geldt: een lage taakwaarde 

gaat ten koste van doorzettingsvermogen, inspanningen en enthousiasme bij het leren. Taakwaarde duidt 

dus hoe belangrijk, nuttig of plezierig scholieren hun schooltaken en -vakken ervaren. Het bemiddelt in de 

besluitvorming van scholieren rond het uitvoeren van schooltaken, op basis waarvan zij bepaald gedrag 

vertonen en dat wordt vertaald in motivatie die in beginsel extrinsiek, intrinsiek of zelfs geheel afwezig 

kan zijn. De afwegingen die scholieren daarbij maken zijn onderdeel van het zelfregulerend leren en 

vinden vooral plaats wanneer zij zich oriënteren op het leerproces door de taken te analyseren en 

zelfmotiverende overtuigingen en gevoelens te activeren, waaronder de taakwaarde. 

 

2. Welke factoren liggen ten grondslag aan de door middelbare scholieren beleefde taakwaarde volgens 

 de literatuur? 

Taakwaarde kent vier facetten. De intrinsieke waarde komt tot uitdrukking in een vakoverstijgende 

waarde, te ontwikkelen vaardigheden, de nieuwswaarde van een taak/vak, visieontwikkeling en 

zelfontplooiing. De nuttigheidswaarde gaat om de gebruikswaarde van een vak voor school, het dagelijks, 

sociaal en verdere leven en voor een toekomstige baan. Het taakbelang is wat meer op de korte termijn 

gericht en kent zowel een persoonlijk belang (d.i. zelfvertrouwen, eigenwaarde en het voorbereiden op 

het leven) als een prestatiebelang (gerelateerd aan te halen cijfers, resultaten en diploma’s). De kosten 

die scholieren in taakwaarde meenemen betreffen gerelateerde inspannings- (tijd en energie), emotionele 

(uitdaging, spanning e.d.) en opportuniteitskosten (alternatieve, concurrerende tijdsbestedingen). De 
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intrinsieke waarde en prestatiewaarde correleren het sterkst en zijn gerelateerd aan intrinsieke motivatie, 

interesse en doorzettingsvermogen. De nuttigheidswaarde is het meest vanuit de externe omgeving c.q. 

door interventies te beïnvloeden. De invulling die aan de facetten gegeven wordt, wordt bepaald door 

vele factoren, die te clusteren zijn in scholier-specifieke, leersituationele, taakgerelateerde en overige 

factoren. De factoren overlappen, hangen samen en geven een invulling aan de facetten van taakwaarde 

in zowel hoogte (hoog/laag) als richting (positief/negatief). Tot de scholier-specifieke factoren behoren 

onder meer individuele, samenhangende cognitieve en sociaal-emotionele kenmerken, zoals differentiële 

bekwaamheden en competenties (karaktertrekken, intelligentie, aanleg e.d.), doelen op zowel korte als 

lange termijn (zoals cijfers, over gaan, diploma’s, vervolgstudie en beroepen) en zelfconcepten. Maar ook 

de variabelen geslacht, leeftijdsfase en het schoolniveau van de scholier behoren hiertoe. Ook de leer-

situationele factoren betreffen een breed scala aan factoren, zoals het cultureel milieu waarvan de 

scholier deel uitmaakt, overtuigingen en gedragingen van socializers, klasgrootte, klasklimaat en de 

schoolcultuur. Taakgerelateerde factoren gaan om zaken als taakinhoud- en structuur, taakresultaten, 

eerdere prestatiegerelateerde ervaringen c.q. affectieve herinneringen en taakdeelnemers. Het zijn 

factoren die kunnen variëren per vak. Voor wiskunde leidt dat vaak tot een verkeerd beeld van het vak, 

waardoor veel scholieren er maar weinig plezier aan beleven en er een lage taakwaarde aan toekennen. 

Engels wordt in de regel wel ‘leuk’ gevonden. De sociaal-culturele inbedding in de maatschappij, in de 

media en internationalisering dragen daar aan bij. Ook voor Engels geldt echter dat de taakwaarde kan 

toenemen voor scholieren, als docenten gebruikswaarde voor het dagelijks leven in hun lessen weten te 

integreren. Dat is nog meer het geval voor geschiedenis, een vak waarvan de relevantie voor scholieren 

in het voortgezet onderwijs vaak problematisch is. Het vak wordt significant minder nuttig gevonden dan 

Engels en wiskunde. Als docenten structureel de relevantie van het verleden voor heden en toekomst 

verhelderen, neemt de taakwaarde voor scholieren echter toe en helpt het vak geëngageerde burgers op 

te leiden. Op korte termijn ligt de prioriteit van scholieren echter bij het praktijknut: cijfers om over te gaan. 

Onder de restcategorie ‘overige factoren’ vallen tenslotte cognitieve structuren (netwerken van schema’s 

en associaties in het geheugen), tijdsgebonden kwesties en gebeurtenissen, afleidingen en verstoringen.  

 

3. Welke taakwaarde kennen de middelbare scholieren van Walter Wildhagen, studiebegeleiding 

 toe aan de schoolvakken wiskunde, Engels en geschiedenis? 

Het praktijkonderzoek leverde via de gemiddelde scores op de taakwaarde een rangorde op waarin door 

scholieren aan Engels relatief gezien de meeste taakwaarde wordt toegekend, gevolgd door wiskunde en 

geschiedenis, een rangorde die ook in de literatuur gevonden werd. De voor de facetten berekende 

correlatiecoëfficiënten lieten zien dat in dit onderzoek de samenhang tussen de intrinsieke waarde, 

gebruikswaarde en taakbelang van de onderzochte vakken in het algemeen gemiddeld c.q. matig is. Dit 

betekent enerzijds dat een toename van de score van deze facetten, resulteert in een toename van de 

door hen ervaren taakwaarde. Anderzijds betekent het dat deze drie facetten in dit onderzoek niet zonder 

meer als afzonderlijke facetten gezien mogen worden en meer in samenhang het construct taakwaarde 

meten. Op basis daarvan werden ze samengevoegd onder de noemer ‘baten’. De tegenhanger daarvan 

zijn de kosten, dat wel als een apart facet te beschouwen is in dit onderzoek.  

Wiskunde krijgt van de middelbare scholieren in dit onderzoek een gemiddelde score van 2,9 (SD=.50), 

waarbinnen de kosten relatief hoog scoren (wat betekent dat scholieren er relatief weinig inspannings-, 

emotionele of opportuniteitskosten aan toekennen), terwijl de baten wat lager scoren. Binnen deze baten 

lijken voor scholieren vooral de intrinsieke en gebruikswaarde van wiskunde achter te blijven. De relatief 

neutrale totaalscore kan echter in het algemeen vertaald worden naar een gemiddeld taakbelang. Engels 

krijgt in dit onderzoek de hoogste taakwaarde toebedeeld (M=3,4; SD=.59). Dat geldt zowel voor de 

facetten die samen de ‘baten’ vormen, als voor het facet kosten. De afzonderlijke facetten lijken elkaar 

amper te ontlopen in deelscores. De totaalscore kan in het algemeen gezien worden als een score 

waarbij het nut van het schoolvak Engels naar enige importantie voor scholieren neigt. Geschiedenis 
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scoort van de onderzochte vakken het laagst op taakwaarde 2,8 (SD=.63). Daar is vooral de score op de 

facetten die samen de baten vormen debet aan. Zowel de intrinsieke waarde, gebruikswaarde als het 

taakbelang krijgen een relatief negatieve beoordeling, waarbij echter vooral de score op gebruikswaarde 

achter lijkt te blijven. De kosten die scholieren relateren aan geschiedenis krijgen een hoge score en 

lijken daarmee mee te vallen. In het algemeen neigt de totaalscore voor geschiedenis naar een wat 

geringere importantie voor scholieren. Bij het vergelijken van de gemiddelde totaal- en facetscores van de 

vakken valt niet alleen op dat aan Engels de meeste taakwaarde wordt toegekend, maar ook dat de 

scores van de afzonderlijke facetten een bepaalde homogeniteit vertonen. Dit is voor wiskunde en vooral 

ook geschiedenis minder het geval. Voor deze vakken lijkt vooral winst te behalen op het gebied van de 

gebruikswaarde, intrinsieke waarde en in iets mindere mate het taakbelang. 

Uit het literatuuronderzoek bleek dat de scholier-specifieke factoren geslacht, leeftijd en schoolniveau een 

modererende rol kunnen spelen in het toekennen van taakwaarde. Op basis van daartoe geëigende 

statistische analyses moest voor dit onderzoek echter geconcludeerd worden dat de gevonden 

verschillen op basis van deze variabelen niet significant waren en derhalve ook niet aangetoond konden 

worden c.q. op toeval kunnen berusten.  

 

4. Hoe kan volgens de middelbare scholieren van ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ de 

 taakwaarde van Engels, geschiedenis en wiskunde bevorderd worden? 

Nadat zij de huidige taakwaarde beoordeelden, konden de scholieren suggesties doen voor het vergroten 

daarvan. Voor wiskunde resulteerde dat vooral in suggesties die de gebruikswaarde van het vak duiden 

en dan met name voor het dagelijks leven, een vervolgopleiding c.q. toekomstige baan. In relatie tot de 

intrinsieke waarde van wiskunde konden de suggesties vooral geschaard worden onder het toevoegen 

van nieuwswaarde, het duiden van te ontwikkelen vaardigheden en inzichten die een bijdrage leveren 

aan zelfontplooiing en -ontwikkeling. Binnen het taakbelang gingen de suggesties vooral om het duiden 

van het belang van wiskunde op individueel niveau (op korte termijn) en de aan het vak gerelateerde 

prestaties. Bovendien zou de taakwaarde van wiskunde voor een aantal scholieren toenemen, als de 

docenten meer ‘passie’ voor hun vak zouden tonen. Voor Engels had bijna de helft van alle suggesties 

betrekking op de intrinsieke waarde; uitleg over het versterken van vaardigheden en het toevoegen van 

nieuwswaarde en actualiteit. Volgens de literatuur zouden dat vooral betekenisvolle levensthema’s 

moeten zijn. Gericht op het taakbelang hadden de suggesties vooral betrekking op tips voor de korte(re) 

termijn om tot betere cijfers te komen, richting het eindexamen of het diploma. De overige opmerkingen 

betroffen de nuttigheidswaarde; het duiden van de waarde van het vak voor school, het dagelijks leven en 

een toekomstige baan. De suggesties voor geschiedenis hadden met name betrekking op de intrinsieke 

waarde. Scholieren wensen een concrete vertaalslag van het verleden naar het heden en uitleg over de 

rol die het vak kan spelen in de zelfontplooiing. Qua gebruikswaarde willen zij het nut van geschiedenis 

voor het verdere leven uitgelegd krijgen en ook hier merkten enkele scholieren op dat meer passie van de 

geschiedenisdocent een positieve invloed zou hebben op de door hen toegekende taakwaarde.  

In relatie tot het facet kosten werden opvallend genoeg amper suggesties gedaan. Ten aanzien van 

school in het algemeen waren dat er een paar meer, maar ook hier hadden de suggesties vooral 

betrekking op de gebruikswaarde en de intrinsieke waarde. ‘Uitleg krijgen over de rol die school heeft in 

de zelfontwikkeling’ en ‘het verduidelijken van de vaardigheden die scholieren later van pas gaan komen’ 

zijn daar enkele concrete voorbeelden van. School moet daarbij praktijkgerichter zijn, ook sociale en 

psychologische aspecten meenemen en meer uitleg bieden over het belang ervan voor het dagelijks 

leven, richting studiekeuzes en toekomstige banen. Daarnaast willen scholieren meer maatwerk zien, 

keuzemogelijkheden hebben en doelgerichtheid richting het examen. De suggesties van de scholieren 

liggen in lijn met de door hen toegekende taakwaarde per vak en lieten zich via axiale codes relatief 

makkelijk toewijzen aan de binnen taakwaarde onderscheiden facetten. 
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5. Hoe gebruiken docenten in het voortgezet onderwijs de taakwaarde van Engels, geschiedenis 

 en wiskunde richting middelbare scholieren? 

Aan zeven docenten in het voortgezet onderwijs werd via semigestructureerde interviews gevraagd naar 

de wijze waarop zij de taakwaarde van hun vak gebruiken richting middelbare scholieren. Dit leverde 

allereerst een bevestiging op van de rangorde die ook in de literatuur en het onderzoek onder scholieren 

gevonden werd. Daarbij wordt de kanttekening geplaatst dat scholieren de vraag over het nut van vakken 

soms enkel stellen als onderdeel van een voor pubers kenmerkende, opstandige houding. Desondanks 

bevestigen de docenten de samenhang tussen motivatie en taakwaarde, al is de sterkte van deze relatie 

afhankelijk van de wijze waarop zij taakwaarde zelf definiëren en een aantal differentiërende variabelen. 

Zo zouden de verschillen naar geslacht klein zijn. Naar leeftijd zijn deze groter, waarbij geldt: hoe ouder 

de scholier, hoe lager de motivatie. De grootste verschillen doen zich echter voor naar schoolniveau; hoe 

hoger dat is, hoe groter de (intrinsieke) motivatie. Dit beeld wordt in de literatuurstudie bevestigd. 

Naarmate scholieren ouder worden, zijn zij beter in staat de taakwaarde van een vak te benoemen. Meer 

ervaring met het vak en een duidelijker toekomstbeeld zijn daar mede debet aan. Soms wordt de door 

scholieren ervaren taakwaarde dan juist kleiner. Wanneer scholieren het vak niet kiezen of het niet nodig 

hebben, dan neemt de taakwaarde soms af, omdát ze de waarde voor zichzelf beter kunnen inschatten. 

Maar ook het verwachtingspatroon moet reëel zijn. Middelbare scholieren zijn vaak nog te jong om een 

vak op waarde te kunnen schatten en deze moet ‘indalen’ in de loop der jaren. Wat taakwaarde betreft 

doen de grootste verschillen zich volgens de docenten echter eveneens voor naar schoolniveau. Hoe 

hoger dat is, hoe hoger de taakwaarde wordt ingeschat en hoe groter de gerelateerde motivatie is. 

Bovendien beweegt de motivatie zich op een continuüm van vooral extrinsieke motivatie op vmbo, 

richting meer intrinsiek gerichte motivatie op vwo. Daar waar vwo’ers voor kennisoverdracht naar school 

komen, zijn vmbo’ers meer gericht op sociale aspecten, zoals onderlinge relaties en die met de docent. 

Alle docenten hebben aandacht voor de taakwaarde van hun vak. Hun werkgevers verwachten dat ook, 

al wil men tegelijkertijd waken voor ‘overkill’. Door steeds weer de taakwaarde uit te leggen, kan de kracht 

ervan ook juist verloren gaan. Desondanks zouden docenten er wel graag meer aandacht aan besteden 

dan nu het geval is. Zij schatten de taakwaarde die leerlingen aan hun vak toekennen goed in, al ligt de 

eigen beoordeling vaak wel boven die van de scholieren. In het verlengde daarvan opperden ook de  

docenten suggesties voor het beter voor het voetlicht brengen van de taakwaarde van hun vak. De 

belevingswereld van de scholieren moet meer centraal staan, wat maatwerk en keuzeopties vraagt. De 

docenten staan daarbij een projectgebonden, praktijkgerichte en vakoverstijgende aanpak voor. De 

uitwerking moet bij voorkeur multimodaal/-mediaal gebeuren en impliciet aandacht hebben voor de 

algemene ontwikkeling van scholieren, aangezien ook deze een positieve bijdrage aan de taakwaarde die 

scholieren aan vakken toekennen zou leveren. 

 

5.2 Resumé 

De centrale vraag -‘hoe kan ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ de leerstrategie taakwaarde inzetten 

bij het bevorderen van de motivatie van middelbare scholieren voor Engels, geschiedenis en wiskunde’- 

kan beantwoord worden op basis van een integraal beeld dat de beantwoording van de deelvragen 

opleverde. Het literatuuronderzoek liet allereerst zien dat de samenhang tussen motivatie en taakwaarde 

groot is en een bepalende rol speelt ten aanzien van schoolprestaties en prestatiegedrag. Hoge 

taakwaardes leiden tot betere zelfregulerende leerstrategieën, waarbij taakwaarde vooral wordt ingezet 

wanneer scholieren zich oriënteren op het leerproces. De beïnvloeding is dus vooral in deze fase zinvol, 

waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor socializers. ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ kan 

daartoe gerekend worden, evenals de ouders en docenten. Binnen de invloedssfeer van de praktijk 

bevinden zich enkele scholier- en taakspecifieke factoren die van invloed zijn op de toegekende 

taakwaarde, maar ook de ouders zijn als leersituationele factor van groot belang. Rekening houdend met 

enkele vakspecifieke accentverschillen, lijkt op basis van het praktijkonderzoek vooral het duiden van de 
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intrinsieke waarde, de gebruikswaarde en het taakbelang kansen te bieden. Deze facetten werden in het 

kwantitatief onderzoek geschaard onder de noemer ‘baten’, omdat ze gaan over een (potentieel) 

positieve meerwaarde voor scholieren, sterk samenhangen en in een aantal gevallen zelfs lijken te 

overlappen. Zo is de scheidslijn tussen intrinsieke waarde en gebruikswaarde bijvoorbeeld lang niet altijd 

even duidelijk. Als tegenhanger van de ‘baten’ lijkt het facet ‘kosten’ daarentegen wat minder prioriteit te 

vragen. De indruk bestaat dat de ervaren kosten eerder het resultaat of een afgeleide zijn van de baten, 

al zou vervolgonderzoek uit moeten wijzen of dat ook echt zo is. In het duiden van de taakwaarde kan het 

bovendien zinvol zijn te differentiëren op basis van met name het schoolniveau en de leeftijdsfase van de 

scholier en naar vak lijkt de taakwaarde van geschiedenis de grootste prioriteit te moeten hebben, 

gevolgd door die van wiskunde. Met de taakwaarde van Engels lijkt het in de regel wel goed te zitten.  

Concreet willen de scholieren die deelnamen aan het praktijkonderzoek een duidelijke(r) koppeling van 

de vakinhoud naar het dagelijks en toekomstige leven zien of richting een vervolgstudie of toekomstige 

baan, met een duiding van de vaardigheden die daarbij van belang zijn en de bijdrage die het levert aan 

de zelfontplooiing. Voor geschiedenis is dat bijvoorbeeld een vertaalslag van het verleden naar het heden 

en de toekomst en uitleg over de manier waarop het vak een bijdrage kan leveren aan hun persoonlijke 

ontwikkeling. De docenten die in dit praktijkonderzoek werden geïnterviewd bevestigen dit beeld en 

onderschrijven de door scholieren genoemde suggesties om de taakwaarde van vakken beter voor het 

voetlicht te brengen in de vorm van een praktijkgerichter maatwerkaanpak vanuit de belevingswereld van 

de scholier, het bieden van keuzemogelijkheden en doelgerichtheid richting toetsen en examens. Ook 

een projectgebonden, vakoverstijgende, bij voorkeur multimodale/-mediale aanpak met aandacht voor de 

algemene ontwikkeling van scholieren, zouden volgens de docenten de gepercipieerde taakwaarde 

kunnen vergroten. Zij willen daarbij wel waken voor overkill; te veel aandacht voor taakwaarde doet de 

kracht juist afnemen en van middelbare scholieren mag niet zomaar verwacht worden dat ze de waarde 

van een vak kunnen inschatten. Soms is een lage of tanende taakwaarde ook enkel een bij de 

leeftijdsfase passende uiting. Soms moet iets gewoon en is juist dat ook de leerervaring voor de scholier. 

 

5.2 Aanbevelingen 

Voor ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ is op basis van de conclusies een aantal aanbevelingen 

uitgewerkt die helpen bij het inzetten van de leerstrategie taakwaarde voor het bevorderen van de 

motivatie van middelbare scholieren. Deze kennen een volgorde in prioriteit, te beginnen met een meer 

algemene (‘0’) aanbeveling ten aanzien van de ‘mindset’ binnen ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’. 
 

0. Blijf maatwerk leveren; iedere scholier is uniek 

Ondanks dat veel middelbare scholieren een gebrekkige motivatie hebben, relatief lage taakwaardes 

toekennen aan vakken en zij een groot aandeel binnen het clientèle van de praktijk hebben, moet 

gewaakt worden voor generaliseren. Niet alle middelbare scholieren vertonen negatief pubergedrag en 

attributiefouten, confirmation biases, impressievorming en ‘overdiagnosticeren’ liggen op de loer. De 

aanpak vraagt altijd maatwerk en studiebegeleiders moeten zich steeds weer verdiepen in het individu. 

Bij het standaard intakegesprek met de scholier en diens ouders/verzorgers kan dat door relevante 

informatie te verzamelen over de motivatie, het eigenaarschap van het eventuele motivatieprobleem en 

de wijze waarop deze zich manifesteert (zoals onvoldoende discipline, onderpresteren, slecht in het vel 

zitten e.d.). Vervolgens zijn de specificiteit (het domein-, vak-, taakniveau), de aard (kwantiteit en 

kwaliteit) en de oorzaken (psychologische behoeften autonomie, competentie en relatie/verbondenheid) 

van de gebrekkige motivatie van belang. Deze elementen kunnen standaard opgenomen worden in het 

reeds gehanteerde intakeformulier. De verkregen input kan vooral binnen de voorbereidende fase van het 

zelfregulerend leren van scholieren gebruikt worden, de fase waarin scholieren zich op hun taken 

oriënteren. Tegelijkertijd moet het effect van de aandacht voor taakwaarde op de motivatie -een effect dat 

overigens niet onderzocht werd (zie aanbeveling 6)- niet overschat worden. Zelden zullen scholieren van 

bijvoorbeeld amotivatie naar intrinsieke motivatie gaan. Bovendien is taakwaarde wel een belangrijke, 
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maar niet de enige motivationele overtuiging die van invloed is op de uiteindelijke prestaties. Samen met 

bijvoorbeeld de self-efficacy en doeloriëntaties is het geheel meer dan de som der delen. 
 

Met deze opmerkingen in het achterhoofd kunnen voor ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ de 

volgende aanbevelingen worden opgetekend. 
 

1. Ontwikkel een vakspecifieke taakwaardeinterventie  

Binnen de studiebegeleidingspraktijk kan een ‘interventie’ ontwikkeld worden, met als doel de door 

middelbare scholieren aan school en vakken toegekende taakwaarde te verhogen. Dit kan per schoolvak 

uitgewerkt worden in een ‘interventie’ die gebaseerd is op het onderscheid naar de facetten van 

taakwaarde: de intrinsieke waarde, de gebruikswaarde (voor school, het dagelijks leven, het sociaal 

leven, voor toekomstig werk en het verdere leven), het taakbelang en de gerelateerde kosten. Zeker voor 

vakken met een relatief lage taakwaarde, zoals wiskunde en geschiedenis, zijn daarbinnen vooral de 

intrinsieke waarde en gebruikswaarde van belang. Bij het uitwerken kunnen de meetbare begrippen en 

waarnemingsvragen van tabel 3.2 een belangrijke rol spelen. De beoogde interventie bestaat verder uit 

een soort psycho-educatie die de relatie tussen een gebrekkige motivatie en taakwaarde verduidelijkt en 

waarin de taakwaarde in de vorm van bijvoorbeeld een factsheet of webpagina concreet uitgewerkt wordt. 

Naast een inhoudelijke beschrijving van de interventie en (theoretische) onderbouwing daarvan, dienen 

ook de doelgroep, de met de interventie beoogde doelen, de wijze waarop deze doelen gemonitord en 

gemeten kunnen worden, de aanpak en uitvoering van de interventie en de werkzame bestanddelen 

ervan beschreven te worden (NJI, 2021).  
 

Op www.walterwildhagen.nl/taakwaarde is een eerste (illustratieve) concrete aanzet gegeven voor de 

inhoud van zo’n interventie. Deze is gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek. Daarnaast kan deze 

aansluiten bij de inzichten die de interventie-inventarisatie van Harackiewicz et al. (2018) en het voor dit 

onderzoek veelvuldig gebruikte onderzoek van Gaspard (2015) opleverden en waarin de werkzame 

bestanddelen van soortgelijke interventies genoemd zijn. Het is zinvol om bij het verder uitwerken van de 

beoogde interventie de vakdocenten uit het netwerk van de studiebegeleidingspraktijk te betrekken.  
 

2. Begin bij geschiedenis, werk dan wiskunde uit en eindig met Engels 

Bij geschiedenis lijkt de grootste winst te behalen op het gebied van taakwaarde. Zowel het literatuur- als 

praktijkonderzoek lieten zien dat dit vak verhoudingsgewijs de minste taakwaarde krijgt toebedeeld. Dit 

kan bereikt worden door de rol van het vak voor de zelfontwikkeling, visievorming en eigen denkbeelden 

(op langere termijn) te benoemen. Daarbij moet gezocht worden naar een koppeling van het verleden aan 

het heden, door zoveel mogelijk hedendaagse (inter)nationale, sociaal-maatschappelijke vraagstukken en 

gebeurtenissen in de aanpak te verwerken. Er zijn talloze mogelijkheden om actuele onderwerpen in te 

bedden in een geschiedkundige context, zoals de oorlog in Oekraïne, de rol van vaccineren binnen een 

stijgende levensverwachting, discussies over Zwarte Piet, de plaats van LHBTIQ+ in de samenleving, et 

cetera. Voor wiskunde betekent het volgens het literatuuronderzoek dat een reëel beeld geschetst moet 

worden van de meerwaarde van het vak om de vaak negatieve attributies positief te beïnvloeden. Zoals 

bleek uit het praktijkonderzoek en gebaseerd op individuele toekomstperspectieven van scholieren kan 

dit het best op de korte termijn gericht zijn, zoals in het duiden van het vakbelang binnen het curriculum 

en de raakvlakken met vakken als economie, natuur- en scheikunde e.d., maar ook richting 

vervolgstudies. Op nagenoeg alle mbo-, hbo- en wo-studies komen wiskundige aspecten aan de orde en 

ook studies als economie, informatica, architectuur e.d. hebben een bovengemiddelde 

wiskundecomponent. Maar ook het duiden van vaardigheden en nieuwswaarde door wiskunde in te 

bedden in (toekomstige) praktijksituaties (zoals persoonlijke financiën, verzekeren, hypotheken, 

abonnementen e.d.) is zinvol. In het dagelijks leven steunen we meer op rekenkennis en -vaardigheden 

dan gedacht en gecijferdheid is belangrijk bij probleemoplossing en strategisch handelen (Ruijssenaars & 

Van Luit, 2016). Omdat motivationele problemen die met taakwaarde samenhangen bij Engels relatief 

http://www.walterwildhagen.nl/taakwaarde
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weinig voorkomen, heeft het uitwerken hiervan de minste prioriteit. Als dat gebeurt, moet het accent op 

basis van de resultaten vanuit het praktijkonderzoek vooral liggen op nieuwswaarde en actualiteit.  
 

In dit onderzoek werd illustratief gekozen voor de vakken Engels, wiskunde en geschiedenis. Natuurlijk is 

dit onderzoek voor alle vakken op de middelbare school denkbaar en zal het steeds wat vakspecifieke 

inzichten opleveren. In het algemeen zullen de resultaten naar verwachting echter ook een gemene deler 

hebben. Vakken waarmee scholieren dagelijks of vaak in aanraking komen en waarvan zij het nut direct 

kunnen duiden in de praktijk zullen hogere taakwaardes krijgen. Naast Engels is hierbij te denken aan 

Nederlands en informatica. Aan vakken waarbij dit minder het geval is, zullen lagere taakwaardes worden 

toegekend, waarbij naast wiskunde en geschiedenis te denken is aan vakken als levensbeschouwing, 

Frans, natuur- en scheikunde; vakken die minder interesse van scholieren genieten (Qompas, 2019) 
 

3. Heb aandacht voor de universele taakwaarde van school en de algemene ontwikkeling 

In het verlengde van het voorgaande kan het zinvol zijn de meer universele taakwaarde van school in het 

algemeen, zelfregulerende vaardigheden, leerstrategieën en ‘leren leren’ met scholieren te bespreken, 

zoals zijzelf en de docenten suggereerden. Prestaties, betrokkenheid, motivatie en zelfovertuigingen 

hangen nauw samen en kunnen elkaar versterken (Nelis & Van Sark, 2017). Daar hoort ook aandacht 

voor algemene kennis bij als onderdeel van de algemene ontwikkeling. Algemene kennis is waardevolle 

informatie over een breed scala aan onderwerpen, zoals het menselijk leven, actuele kwesties, mode, 

familie, gezondheid, kunst en wetenschap. Daarvan is aangetoond dat deze onontbeerlijk is in het 

onderwijs, interesses helpt ontdekken, taakwaarde (en dan met name de intrinsieke en gebruikswaarde) 

helpt duiden en versterken, wat vervolgens van positieve invloed is op de motivatie (De Ruiter, 2013). 

Juist buiten de schoolse context (waarbinnen men vaak aan een curriculum gebonden is) kan hier extra 

aandacht voor zijn en studiebegeleiding lijkt zich daar derhalve prima voor te lenen. Evenals ten aanzien 

van de diverse vakken het geval was, kan ook dit element onderdeel zijn van een interventie gebaseerd 

op psycho-educatie. Daartoe zou www.walterwildhagen.nl/leerstrategieën als concreet vertrekpunt 

kunnen dienen om verder uit te werken.  
 

4. Betrek ouders/verzorgers bij de studiebegeleiding 

Nadat de hiervoor genoemde interventies (in concept) zijn uitgewerkt, is het raadzaam om bij de 

uitvoering daarvan ook de ouders/verzorgers te betrekken. Van de factoren die de door scholieren 

toegekende taakwaarde bepalen vallen immers slechts enkele scholier-specifieke en taakgerelateerde 

factoren binnen de invloedssfeer van de studiebegeleidingspraktijk. Maar ook de invloed van ouders of 

verzorgers is groot en de nuttigheidswaarde is het meest vanuit de externe omgeving c.q. door 

interventies te beïnvloeden. Afgeleiden van de hiervoor genoemde interventies kunnen met deze 

socializers gedeeld worden, als ervaringsdeskundigen ten aanzien van het eigen kind. Het gaat daarbij 

vooral om de wijze waarop ouders hun kinderen kunnen ondersteunen door taakwaarde aan te rijken, 

interesses aan te wakkeren, te helpen bij het toepassen van leerstrategieën en zelfregulerende 

vaardigheden en het bieden van een optimale leeromgeving. Een en ander moet gebaseerd zijn op hoge, 

maar realistische verwachtingen, zodat de invloed op de resultaten groot is (Pygmalion effect genoemd). 

Van belang is dat ouders de onderwijskundige doelen kennen en de rol begrijpen die zijn daarbij kunnen 

spelen. Samen met vakdidactisch en pedagogisch competente studiebegeleiders en docenten zorgen zij 

voor een leeromgeving waarin pubers zich optimaal kunnen ontwikkelen, zowel cognitief als sociaal-

emotioneel. Als scholieren goed in hun vel zitten, bevordert dat de leerprestaties.  
 

5. Houd rekening met verschillen van scholieren, ook naar schoolniveau en leeftijd  

Op basis van het literatuuronderzoek en het kwalitatieve onderzoek onder docenten kon geconcludeerd 

worden dat enkele scholierspecifieke factoren een rol spelen bij het toekennen van taakwaarde. Vooral 

het schoolniveau en de leeftijd van de scholier zouden differentiërende variabelen zijn. Op termijn en op 

basis van voortschrijdend inzicht zouden de hiervoor genoemde interventies daarnaar verbijzonderd 

https://www.walterwildhagen.nl/leerstrategieeumln.html
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kunnen worden. Zo kan naar leeftijd onder meer rekening gehouden worden met het gegeven dat de 

taakwaarde van de onderzochte schoolvakken verandert van vooral een prestatiebelang en 

gebruikswaarde op korte termijn, naar een meer persoonlijke, intrinsieke waarde en gebruikswaarde op 

langere termijn. En daar waar vwo’ers kennisoverdracht prevaleren en meer op inhoudelijke 

componenten van taakwaarde gericht zijn, zullen havisten en met name vmbo’ers de relatie met de 

studiebegeleider van groot belang vinden en gericht zijn op een praktische invulling van de taakwaarde 

op korte termijn. Door aan te sluiten bij hun relationele basisbehoefte verbetert het taakgedrag en 

daarmee de motivatie (Lieskamp, 2019). Het onderzoek liet zien dat dit aandacht voor de scholier vraagt, 

diens interesses, zelfbeeld, emoties en leerstand door wezenlijk contact te maken. Daarbij lijkt ‘passie’ 

van groot belang te zijn. Deze is besmettelijk (cross-overeffect) en middelbare scholieren zijn in hun 

ontwikkeling op zoek naar rolmodellen. Minimaal een stukje van de motivatie van scholieren lijkt een echo 

te zijn van de passie die docenten en studiebegeleiders zelf ervaren en uitstralen voor hun vak. Dat 

vraagt van hen dus niet alleen vakinhoudelijke kennis, maar ook kennis van (mogelijke) taakwaarden van 

afzonderlijk vakken. Juist het opstellen en uitwerken van de beoogde interventies kan daaraan bijdragen. 
 

6. Doe vervolgonderzoek om de inzichten rondom taakwaarde te verfijnen en effecten te meten 

Aanbevolen wordt in ieder geval ook de effecten van de beoogde interventies te meten. Daarnaast kunnen 

de inzichten met betrekking tot taakwaarde verfijnd en worden aan de hand van vervolgonderzoek. Hiervoor 

zijn meerdere, te combineren manieren denkbaar die tevens diverse, nog te beantwoorden, vraagstukken 

beantwoorden, zoals: 

 het monitoren van de motivatie, door deze periodiek in een studiebegeleidingstraject te meten, waarbij 

 onder meer de vragen vanuit de zelfregulatievragenlijst (SRQ) voor motivatie gebruikt kunnen worden; 

 het monitoren van de ervaren taakwaarde, door de stellingen die in dit onderzoek per vak voorgelegd 

 werden, na de interventie opnieuw aan de scholieren voor te leggen; 

 het verfijnen van de vakgerelateerde taakwaarde door de afzonderlijke items te versterken (zie ook 

 hoofdstuk 6), waardoor inzichtelijk wordt welke facetten op welk moment een rol spelen, hoe deze 

 zich tot elkaar verhouden en welk onderdeel van de interventie voor scholieren het meest voldoet;  

 het meenemen van self-efficacy, feitelijke prestaties en/of keuzegedrag in de vragenlijst, zodat meer 

 inzicht verkregen wordt in de specifieke bijdrage van taakwaarde in het geheel; 

 het toetsen van de leerstrategie taakwaarde binnen het geheel van de door Dijkstra (2019) 

 onderscheiden leerstrategieën om in de studiebegeleiding een prioritering in aanpak te bepalen. 

 

Het is van belang om te beseffen dat dit onderzoek en de daarvan af te leiden interventies nooit voltooid 

zullen zijn en deze proefondervindelijk en op basis van zowel voortschrijdend inzicht als veranderende 

omstandigheden steeds aangepast moeten worden. Het is voor de studiebegeleidingspraktijk dus zaak 

om het onderwerp structureel op de agenda te hebben en daar waar mogelijk in ieder relevant traject van 

studiebegeleiding van scholieren te betrekken.  
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6 Discussie 

Dit hoofdstuk gaat in op de kwaliteit van het onderzoek, de betrouwbaarheid en validiteit ervan (paragraaf 

6.1) en voorziet in enkele verbeterpunten voor en beperkingen van het onderzoek (6.2). In het verlengde 

daarvan is tot slot een korte zelfreflectie opgenomen (6.3). 

 

6.1 Onderzoekskwaliteit 

Dit onderzoek kent het clientèle van ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ als onderzoeksdomein. De 

resultaten zijn dus niet zonder meer generaliseerbaar naar alle middelbare scholieren. Echter, gezien de 

overlap van de resultaten uit het praktijkonderzoek en van de breed georiënteerde literatuurstudie kan 

wel verwacht worden dat een herhaling onder alle middelbare scholieren soortgelijke resultaten oplevert. 

Dit beeld wordt versterkt door het feit dat de docenten doorgaans uitspraken deden voor al hun 

scholieren, dus ook scholieren buiten de klantenkring van de praktijk. Anderzijds beseft de onderzoeker 

dat het cliëntenbestand de nodige biases kan bevatten. Zo maken immers alleen scholieren met een 

hulpvraag gebruik van de praktijk en maken scholieren die ‘probleemloos’ hun middelbare schoolcarrière 

doorlopen, geen gebruik van de dienstverlening. Bovendien kan de hulpvraag zelf ook nog betrekking 

hebben op een van de onderzochte vakken, met mogelijk gevolgen voor de daaraan toegekende 

taakwaarde. Daarnaast gaat het in de studiebegeleidingspraktijk om scholieren van relatief welgestelde 

ouders/verzorgers, die vanuit privégelden verhoudingsgewijs veel voor de begeleiding betalen. Dat heeft 

een relatie tot de sociaaleconomische status, waarvan gebleken is dat die van invloed kan zijn op de 

ervaren taakwaarde (Wigfield & Eccles, 2000). Het daarmee deels samenhangende feit dat de scholieren 

die gebruik maken van de dienst bijna allemaal een westerse opvoeding genieten, kan daarin ook een rol 

spelen. Ten aanzien van de het informatiegehalte en de toetsbaarheid van de uitspraken die in dit 

onderzoek gedaan worden (informativiteit), spelen onder meer de nauwkeurigheid waarmee het 

onderwerp beschreven is en de omvang van het domein waarop het onderzoek betrekking heeft een rol. 

In paragraaf 6.2 worden daar wat verbeterpunten voor genoemd.  

 

Validiteit en betrouwbaarheid 

Voor zowel de literatuurstudie, het kwantitatief onderzoek onder scholieren als het kwalitatief onderzoek 

onder docenten is tot in detail aangegeven hoe deze zijn uitgevoerd en hoe de daartoe gehanteerde 

meetinstrumenten tot stand zijn gekomen. Dit versterkt de repliceerbaarheid, de validiteit en 

betrouwbaarheid, die verder werden verhoogd door uit te gaan van reeds bestaande, genormeerde 

vragenlijsten en een uitgebreide operationalisatie van ontwerpbegrippen. Ook de aandacht voor het 

voorkomen van sociaal wenselijke antwoorden en de hoge respons droegen daaraan bij. Door in het 

kwantitatief onderzoek de gehele onderzoekspopulatie te betrekken werd de representativiteit van het 

onderzoek sterk vergroot. In het kwalitatief onderzoek werden zeven docenten geïnterviewd, voldoende 

voor het verkrijgen van waarnemingen, meningen, gevoelens, aandachts- en verbeterpunten, ondanks 

dat deze slechts een bescheiden deel van de docentenpopulatie vormden. De onafhankelijkheid werd 

zoveel mogelijk gewaarborgd via het klankbord, die het plan van aanpak, de vragen- en topiclijst en 

diverse conceptrapportages voorgelegd kregen. Dat lukte slechts ten dele (zie paragraaf 6.2), wat 

mogelijk ten koste ging van de validiteit.  

 

Bruikbaarheid 

In het algemeen leverde het onderzoek niet alleen veel bruikbare informatie op voor de opdrachtgever, 

maar ook inzichten die direct te gebruiken zijn als input voor de beoogde ‘interventies’ van paragraaf 5.3. 

Zo leerde het onderzoek onder meer dat in het duiden van de taakwaarde het accent het best op de 

intrinsieke waarde en nuttigheidswaarde kan liggen. De vraag hoe dat dan concreet vorm en inhoud moet 

krijgen, bleef vaak echter onbeantwoord. Ook de suggesties die de scholieren en docenten opperden 
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bleven, los van wat incidentele concrete voorbeelden, veelal abstract en oppervlakkig. Door de brede 

opzet van dit onderzoek bleef de diepgang wat achterwege en vraagt deze om vervolgonderzoek. Het 

onderwerp is, zeker wat vakspecifieke inzichten betreft, nog een relatief onontgonnen gebied.  

 

6.2 Beperkingen en verbeterpunten 

De ruime en gedegen opzet van dit onderzoek heeft in het kader van de betrouwbaarheid, validiteit en 

informativiteit ook een keerzijde en deze kunnen op meerdere fronten verbeterd worden. Zo werden aan 

de docenten diverse stellingen omtrent de motivatie van scholieren voorgelegd, terwijl deze geen bijdrage 

leverden aan de beantwoording van deelvraag 5. Deze stellingen hadden beter achterwege gelaten 

kunnen worden. Ook zijn de facetten van de taakwaarde gemeten aan de hand van een combinatie van 

slechts twee of drie individuele stellingen. In een enkel geval overlapten deze items bovendien en moest 

door de onderzoeker een (te verdedigen, doch arbitraire) keuze gemaakt worden. In een herhaalde 

meting of bij vervolgonderzoek kunnen de meetbare begrippen op meer en/of unieke(re) items gebaseerd 

worden. Dat kan het onderscheid tussen intrinsieke waarde, nuttigheidswaarde, taakbelang en kosten en 

de meetbare begrippen daarbinnen verfijnen, waardoor taakwaarde-interventies nog beter op individuele 

scholieren afgestemd kunnen worden (1). Als daarbij omwille van de omvang op één vak gefocust wordt, 

kan het best de door Gaspard et al. (2015) gehanteerde vragenlijst integraal gebruikt worden. Deze 

vragenlijst heeft zich al bewezen op het gebied van zowel betrouwbaarheid als validiteit. Daarnaast zijn 

motivationele inzichten per scholier welkom, zodat in de interventie nog meer maatwerk mogelijk is (2). In 

het kader van onder meer de informativiteit is daarbij van belang dat motivatie enkel tot uiting komt in 

gedrag en bijvoorbeeld de feitelijke prestaties gemeten zouden moeten worden om de echte effecten van 

de interventies te meten (3). Dit onderzoek betreft immers vooral subjectieve (zelf)waarnemingen en 

perspectieven.  

 

Daar waar het klankbord zeker meerwaarde had, tornde de dubbelrol ‘onderzoeker-opdrachtgever’ soms 

toch aan de onafhankelijkheid (4). De onderzoeker vond het bij de interviews lastig om niet te sturen, 

gebaseerd op de eigen overtuiging dat aandacht voor taakwaarde motivatie-verhogend werkt. Daarnaast 

werkte het inbrengen van eigen ervaringen tijdens het gesprek wel eens suggestief. Na het terugluisteren 

van de eerste twee interviews is getracht hierop te letten door bewust minder vaak het woord te nemen. 

Dat lukte maar ten dele, deels gevoed door het eigen enthousiasme voor de materie. Het onderzoek werd 

bovendien uitgevoerd in een bijzondere periode: de coronapandemie. Ondanks dat bewust gewacht werd 

met het verzenden van de vragenlijst totdat scholieren weer ‘gewoon’ naar school gingen, kunnen de 

gerelateerde perikelen wel degelijk van invloed geweest zijn op het onderzoek. Zowel in de praktijk als 

door de geïnterviewde docenten werd ervaren dat de motivatie van middelbare scholieren sinds de start 

van de pandemie sterk daalde. De wegvallende structuur van school, online lessen, onzekerheden en 

vervallen toetsmomenten (onderdeel van de intrinsieke waarde) lijken slechts enkele oorzaken daarvoor 

te zijn. De indruk bestaat dat dit een beperkende rol kan hebben gespeeld ten aanzien van de door 

scholieren gepercipieerde taakwaarde. Het herhalen van dit onderzoek onder ‘normale’ omstandigheden 

zou dit kunnen uitwijzen (5). 

 

6.3 Zelfreflectie 

Een Oosters gezegde luidt: ‘zelfkennis is het begin van wijsheid’. Als 47-jarige heb ik al een behoorlijke 

portie van het eerste opgedaan, onderweg naar steeds een klein stukje van het tweede. Met veel ervaring 

in het begeleiden van scripties, onderzoek en het schrijven van rapporten moet ik desondanks erkennen 

dat dit afstudeerproces me behoorlijk tegenviel en vooral meer tijd van me gevraagd heeft dan gedacht. 

Naast drukke reguliere werkzaamheden en ‘Covid19’ waardoor de (school)wereld nagenoeg tot stilstand 

kwam, ligt dat voor een groot deel aan mezelf doordat ik altijd veel hooi op mijn vork te neem, te lang in 

literatuurstudies blijf hangen en door vanuit mijn enthousiasme steeds maar weer blijf lezen en schrijven. 

In een onderzoeksopzet kies ik nogal eens voor de meest arbeidsintensieve weg, vanuit mijn hang naar 
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structuur en zorgvuldigheid. En ik ben hardleers, want in de vele voor deze studie vervaardigde papers 

doe ik al eerder soortgelijke constateringen. Dat blijft dus een leerdoel: op tijd een punt leren zetten. Ook 

in dit onderzoek had dat me veel tijd en moeite bespaard. In de poging veel en complexe informatie te 

verzamelen, had ik bijvoorbeeld beter kunnen kiezen voor het hanteren van een reeds bestaande 

vragenlijst (zie verbeterpunt 1), in plaats van deze zelf te willen ontwikkelen. Hierdoor is de waarde van 

het kwantitatief onderzoek eerder wat kleiner, dan groter geworden. Ook sloeg ik vanuit mijn niet aflatend 

enthousiasme door in de gevolgtrekkingen die ik daaraan koppelde, wat in eerste instantie leidde tot 

conclusies en verklaringen die ik niet helemaal hard kon maken en waarop ik werd teruggefloten door de 

beoordelaars van NTI. Op basis daarvan werd de eerste versie van de scriptie rigoureus herschreven en 

vooral ook ingekort. Dat vond ik ronduit lastig. 
 

In deze scriptie kreeg ik tevens te maken met een ervaren (namens NTI ingeleende) scriptieadviseur die 

me in dit proces behoorlijk uitdaagde. Tussen zijn kritische blik en die van direct aan NTI gelieerde 

beoordelaars van eerdere papers en opdrachten zat een groot verschil. Zo vond hij het door NTI reeds 

goedgekeurde plan van aanpak onvoldoende, op basis waarvan het alsnog aangepast en aan NTI 

voorgelegd werd. Achteraf gezien hielp het me al vanaf het begin meer richting en duiding te krijgen, ook 

al kostte het proces me alsnog de nodige bloed, zweet en tranen. Het hielp dit rapport uiteindelijk te 

maken tot wat het nu is: het slotstuk van een studie die me al veel bracht en die van directe waarde is 

voor mijn dagelijkse dienstverlening aan scholieren. Tegelijkertijd is het een vertrekpunt voor een nadere 

uitwerking van het onderwerp, want de behartenswaardige conclusies en aanbevelingen smaken naar 

meer en een nog concreter invulling. Motivatie, prestaties en taakwaarde lijken ‘communicerende vaten’ 

te zijn. Als het een verbetert, verbetert vaak ook het ander. Ze raken dan beter gekoppeld en kunnen dan 

wellicht vanuit een soort kruisbestuiving en cumulerend effect het algehele welzijn van de middelbare 

scholieren van ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ bevorderen. Of dat ook zo werkt, zal de toekomst 

uitwijzen. Ik zal taakwaarde als onderwerp structureel aandacht geven binnen de praktijk en er ook zeker 

vervolgonderzoek naar doen. Want ‘wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een 

leraar van anderen zijn’ (Confucius, Chinees filosoof 551 – 479 v. Chr.).  

 

En dat is precies de ‘leraar’ die ik wil zijn...  
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Bijlage I Verantwoording keuze schoolvakken 
 

Dit onderzoek beoogt vakspecifieke inzichten te verkrijgen ten aanzien van de door scholieren 

gepercipieerde taakwaarde, ofwel het nut dat zij toekennen aan de schoolvakken uit hun curriculum. 

Binnen de reikwijdte en looptijd van het onderzoek konden echter niet alle schoolvakken aan de orde 

komen. Op basis daarvan was een keuze noodzakelijk, afhankelijk van een aantal randvoorwaarden en 

factoren, zoals: 

 

 een variatie in domeinen waarbinnen de schoolvakken die op middelbare scholen in Nederland 

 gegeven worden, met een onderscheid in talen, mens en maatschappij, exact, kunst, sport en ICT; 

 de landelijke onderwijsdoelen van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) in kerndoelen, eindtermen, 

 examenprogramma’s, referentieniveaus en doorlopende leerlijnen, gebaseerd op de domeinen 

 Nederlands, Engels, Rekenen en wiskunde, Mens en natuur, Mens en maatschappij, Kunst en cultuur 

 en Bewegen en sport; 

 het voorkomen van schoolvakken in de onderbouw en bovenbouw van het middelbaar onderwijs, op 

 diverse schoolniveaus (vmbo bb/kb, vmbo gl/tl, havo, vwo) en binnen te kiezen profielen; 

 de mate waarin de opdrachtgever te maken heeft met studiebegeleiding voor specifieke schoolvakken 

 en de mate waarin scholieren die gebruik maken van ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ 

 opmerkingen maken in relatie tot de taakwaarde van en motivatie voor schoolvakken. 

 

Daarbij moet worden opgemerkt dat niet alle scholen altijd alle vakken aanbieden en sommige scholen 

ook andere benamingen gebruiken voor vakken dan op andere scholen. 

 

Schoolvakken vmbo 

Op het vmbo worden vakken gegeven in tien profielen: 

▪ Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) 

▪ Dienstverlening en Producten (D&P) 

▪ Economie en Ondernemen (E&O) 

▪ Groen 

▪ Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) 

▪ Maritiem en Techniek (MaT) 

▪ Media, Vormgeving en ICT (MVI) 

▪ Mobiliteit en Transport (M&T) 

▪ Produceren, Installeren en Energie (PIE) 

▪ Zorg en Welzijn (Z&W) 

 

Een profiel is opgebouwd uit avo-vakken (algemeen vormend onderwijs) aangevuld met een 

beroepsgericht programma. De avo-vakken zijn Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke 

oefening, kunst en rekenen. Het beroepsgerichte programma bestaat uit een profielvak en 

beroepsgerichte keuzevakken. 

In de onderbouw zijn de volgende vakken verplicht op het vmbo: Nederlands, Engels, Geschiedenis, 

Aardrijkskunde, Economie, Wiskunde, Biologie, Natuur- en scheikunde, Verzorging, Informatiekunde, 

Techniek, Lichamelijke opvoeding en CKV. 
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Schoolvakken havo/vwo 

Op havo/vwo worden de volgende vakken gegeven:  

Talen Exact Maatschappij Kunstvakken en Lichamelijk onderwijs 

Nederlands Natuurkunde Aardrijkskunde Beeldende vakken 

Engels Scheikunde Geschiedenis Culturele en kunstzinnige vorming (CKV) 

Duits Wiskunde Levensbeschouwing Kunst algemeen (KUA) 

Frans Biologie Filosofie Lichamelijke opvoeding 

Klassieke talen Algemene natuurwetenschappen Maatschappijleer Muziek 

Spaans Informatica Economie  

 Techniek Management en organisatie  

  Verzorging  

 

In de onderbouw volgen alle leerlingen grotendeels dezelfde vakken, maar in de bovenbouw kiezen havo- 

en vwo-leerlingen een van de volgende vier profielen met elk hun eigen vakkenpakket: 

▪ Cultuur en maatschappij 

▪ Economie en maatschappij 

▪ Natuur en gezondheid 

▪ Natuur en techniek 

 

In klas 1, 2 en 3 van havo en vwo krijgen alle leerlingen Nederlands, Engels en wiskunde (vaak 

kernvakken genoemd). Daarnaast krijgen ze de volgende vakken apart óf als leergebied: geschiedenis, 

aardrijkskunde, biologie, natuurkunde en scheikunde. Ook zijn minimaal twee moderne vreemde talen 

verplicht.  

 

Gebaseerd op het voorgaande is gekozen voor het inzichtelijk maken van de taakwaarde van de 

schoolvakken Engels, wiskunde en geschiedenis. 
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Bijlage II Operationalisering internetenquête en topiclijst 
 

In de probleemstelling staan twee begrippen centraal die in het literatuuronderzoek uitgebreid zijn verkend 

en toegelicht, namelijk schoolmotivatie en taakwaarde. Daarbij is gebleken dat taakwaarde te zien is als de 

onafhankelijke en schoolmotivatie als de afhankelijke variabele (Verhoeven, 2018). In de operationalisatie 

wordt uiteindelijk gekomen tot de vragen die gesteld worden om deze begrippen daadwerkelijk te meten. 

Bij operationaliseren worden de begrippen uit de onderzoeksopzet uitgewerkt tot meetbare instrumenten, 

in dit geval de vragen in de vragenlijst. Hierna wordt, via een inventarisatie en analyse van bestaande 

vragenlijsten die gericht zijn op de (school)motivatie van scholieren, daar waar mogelijk met aandacht voor 

leerstrategieën in het algemeen en taakwaarde in het bijzonder, gekomen tot de in dit onderzoek te 

hanteren vragen. Daar waar van meerwaarde, is daarbij ook een theoretische onderbouwing gegeven. 

 

Inventarisatie en analyse bestaande vragenlijsten 

Ondanks het aangetoonde belang van motivationele processen in de school- en klascontext en de sterke 

theorievorming bestaan er geen genormeerde Nederlandstalige meetinstrumenten, zowel wat betreft de 

kwantiteit als de kwaliteit van de motivatie. Wel zijn er diverse meetinstrumenten, die niet genormeerd zijn, 

maar wel communicatie-georiënteerd te gebruiken zijn (Vansteenkiste et al., 2016) en die (school)motivatie 

al dan niet in combinatie met taakwaarde meten. Deze worden hierna verder uitgewerkt en toegelicht. 

Allereerst is echter de conclusie gerechtvaardigd dat een direct toepasbaar en volledig meetinstrument dat 

in dit onderzoek gebruikt kan worden niet voorhanden is. 

 

1. Nederlandse Academische Zelf-Regulatievragenlijst 

De Nederlandse Academische Zelf-Regulatievragenlijst is een in het Vlaamse secundair en hoger 

onderwijs gevalideerde versie van de Academic Self-Regulation Questionnaire (SRQ-A) van Ryan en 

Connell (1989), waarin een aantal gedifferentieerde vragen beperkt werd tot een algemene vraag ‘Waarom 

studeer je?’. Daarnaast werden er ook amotivatie items toegevoegd (gebaseerd op Vallerand, Blais, Brière 

& Pelletier, 1989), omdat de oorspronkelijke schaal van Ryan en Connell niet in een aparte meting van 

amotivatie voorzag. Op deze wijze kunnen scores berekend worden voor autonome en gecontroleerde 

motivatie, aparte scores voor de vier regulatietypes en voor de amotivatie. Onderzoek van Soenens et al. 

(2012) rapporteerde evidentie voor de interne validiteit en de betrouwbaarheid van deze 

motivatieconstructen. Wat betreft de externe validiteit bleek motivatie samen te hangen met een scala aan 

uitkomsten, zoals globaal welbevinden, het gebruik van zelfregulatiestrategieën, diepgaand leren en 

schoolse prestaties, testangst en uitstelgedrag, spijbelen en probleemgedrag (Vansteenkiste et al., 2016). 

De motivatiemeting richt zich op het domeinspecifieke niveau (de algemene schoolse motivatie), al werd 

de vragenlijst in een aantal studies ook afgenomen op het vakspecifieke (o.a. De Naeghel et al., 2012) en 

lesspecifieke (Aelterman et al., 2012) niveau. 

 

Relevantie voor het onderzoek: binnen het kwantitatieve onderzoek onder scholieren is de motivatie voor 

school niet in de deelvragen betrokken. In de vragenlijst worden daarom geen vragen van de SRQ-A 

opgenomen. Wel speelt de vragenlijst een rol ten aanzien van de topiclijst ten behoeve van de 

semigestructureerde interviews onder docenten. 

 

2. Prestatiedoelenvragenlijst 

Een tweede instrument betreft een vertaling van de prestatiedoelenvragenlijst, ontwikkeld door Elliot et al. 

(2011). Deze werd reeds veelvuldig gebruikt bij Engelssprekende leerlingen. De Nederlandstalige versie 

werd echter nog niet gevalideerd. De prestatiedoeltheorie (Elliot, 1999) is veel gebruikt als kader om het 

motivationeel functioneren van mensen te begrijpen. Prestatiemotivatie betreft de beschikbare energie om 

richting te geven aan competentie gebaseerde gevoelens, cognities en gedrag (Elliot, 1999). Deze theorie 

laat zien hoe motivatie en taakprestatie samenhangen. Het model is geëvolueerd van een dichotoom model 

(Nicholls, 1983), over een trichotoom model (Elliot, 1999) naar een 2x2 (Elliot & McGregor, 2001) en 

uiteindelijk een 3x2 model (Elliot, Murayama & Pekrun, 2011). 

 

Relevantie voor het onderzoek: de vragenlijst is er vooral op gericht om ten aanzien van de leerdoelen van 

mensen de achterliggende motieven (toenadering/vermijding) inzichtelijk te maken. Dit door het 
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beantwoorden van de vraag waarom sommige scholieren eerder gericht zijn op het ‘beter doen dan een 

medescholier’, terwijl een andere scholier eerder gericht is op het beheersen van de taak zelf. De daartoe 

gestelde vragen lenen zich derhalve minder voor dit onderzoek. 

 

3. Achievement Motivation Scale (AMS) 

Om de dispositionele faalangst en behoefte aan succes van leerlingen te meten kan gebruik worden 

gemaakt van de AMS (Lang & Fries, 2006). De subschalen blijken op een theoretisch te verwachten wijze 

samen te hangen met de specifiek geambieerde prestatiedoelen, waarbij zowel prestatiemotivatie als 

faalangst positief voorspellend zijn voor de mate waarin leerlingen prestatietoenaderingsdoelen nastreven, 

terwijl prestatiemotivatie en faalangst uniek samenhangen met, respectievelijk, taaktoenaderings- en 

prestatievermijdingsdoelen (o.a. Michou et al., 2014). 

Een mogelijk alternatief voor deze vragenlijst is de genormeerde Prestatie-Motivatie Test voor Kinderen-2 

(PMT-K-2) van Hermans (2011). Deze sluit in zekere mate aan bij de prestatiedoelentheorie, maar is op de 

veel oudere conceptualisaties van prestatiebehoefte en faalangst door Atkinson (1958) en Atkinson en 

Feather (1966) gebaseerd. 

 

Relevantie voor het onderzoek: zowel de AMS als PMT-K-2 kennen de prestatiedoelentheorie als basis en 

zijn vooral ook gericht op het inzichtelijk maken van het onderscheid in toenaderings- versus 

vermijdingsdoelen. Dit met een minimale link naar de taakwaarde. Daar waar deze link wel aanwezig is 

c.q. lijkt, worden soortgelijke vragen echter ook al gesteld in de Nederlandse Academische Zelf-

Regulatievragenlijst. 

 

Dit onderzoek is gericht op de subjectieve taakwaarden (values), die ook als afzonderlijke component zijn 

opgenomen in de expectancy-value theorie van motivatie (Eccles & Wigfield, 2002). Deze taakwaarde kent 

een aantal types ‘waarde’, refererend aan het belang, de intrinsieke waarde, de nuttigheidswaarde en de 

ingeschatte kosten (inspanningen, moeite) van de taak. Ook de verwachtingstheorie van Vroom, die in zijn 

formule voor motivatie ‘motivatie = verwachting x beloning x waarde’ een plekje voor taakwaarde heeft 

opgenomen, ziet taakwaarde als component van de (school)motivatie (Ros et al., 2019).  

Vragenlijsten die zowel aandacht hebben voor taakwaarde, andere leerstrategieën, in combinatie met 

motivatie, zijn onder meer: 

 

4. Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) 

De Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ, 1990) van Pintrich & DeGroot is een vragenlijst 

om het gebruik van leerstrategieën van scholieren en hun motivatie voor opleidingen te meten (Pintrich et 

al., 1991). De MSLQ is een betrouwbaar en valide meetinstrument en is geschikt om te gebruiken in het 

onderwijs (Ledoux et al., 2013). De MSLQ gaat ervan uit dat studenten informatie actief verwerken en dat 

motivatie dynamisch en specifiek is voor de context (Duncan & McKeachie, 2005). De vragen van de MSLQ 

zijn onder te verdelen in de schalen leerstrategieën en motivatie. De schaal leerstrategieën betreft 50 items, 

waarvan er 31 de cognitieve en metacognitieve strategieën meten en 19 items het studiemanagement. De 

motivatieschaal kent 31 items en vraagt naar de waardering van de opleiding, overtuigingen van studenten 

van het eigen kunnen en gevoelens rondom het maken van toetsen. De schalen leerstrategieën en 

motivatie zijn ieder gesplitst in subschalen. Voor leerstrategieën zijn dit naast zelfregulatie: herhaling, 

elaboratie, organisatie, kritisch denken, beheer van tijd en studieomgeving, inspanningsmanagement, in 

onderlinge samenwerking leren en hulp zoeken. Voor motivatie zijn dit self-efficacy, intrinsieke 

doeloriëntatie, extrinsieke doel oriëntatie, taakwaarderingen, leerovertuigingen en toetsangst. De MSLQ is 

in modules opgebouwd en de subschalen kunnen los van elkaar gebruikt worden (Pintrich, et al., 1991). 

De vragenlijst werd door Blom en Severiens (2008) in het Nederlands vertaald. 

 

Relevantie voor het onderzoek: de vragenlijst kent een aantal hoofdonderwerpen in termen van 

metacognitieve strategieën, zelfsturing en self-efficacy binnen het leergedrag van scholieren, waarbij twee 

schalen onderscheiden worden: leerstrategieën en motivatie. De vragen 65 tot en met 69 kennen de 

noemer ‘taakwaarde’. Ook kunnen de vragen in relatie tot ‘kritisch denken’ en de motivatie een rol spelen 

in dit onderzoek. 
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5. LAKS-monitor 

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) behartigt de belangen van scholieren. Om daaraan een 

onderbouwing te geven, heeft het de LAKS-monitor ontwikkeld: een tevredenheidsonderzoek voor en door 

scholieren in het voortgezet onderwijs. De LAKS-monitor werd in 2020 voor de zesde keer gehouden, en 

ingevuld door 46.143 scholieren (5% van de landelijke populatie). Ten tijde van schrijven was de versie 

2021 nog niet beschikbaar. Aan de LAKS-monitor 2020 deden 54 scholen mee (8% van alle scholen in het 

Nederlandse voortgezet onderwijs) gevestigd op in totaal 97 verschillende locaties (7% landelijke dekking). 

De LAKS-monitor kent een aantal clusters van vragen, zoals vragen met betrekking tot docenten, manieren 

en vormen van lesgeven, motivatie en prestaties, persoonlijk leren, gebruik van ict, toetsen, 

onderwijsvoorzieningen, faciliteiten, leefbaarheid en sfeer, pestgedrag, inspraak, stages en een algemeen 

oordeel over (de) school.  

 

Relevantie voor het onderzoek: de 13 onderscheiden thema’s zijn lang niet allemaal relevant voor dit 

onderzoek. Hoewel gesteld op een geaggregeerd totaalniveau kunnen enkele vragen met betrekking tot 

de motivatie en loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en het algemene oordeel over school mogelijk 

wel als voorbeeld dienen. 

 

Er zijn weinig (bruikbare) meetinstrumenten die vakspecifieke informatie verzamelen, in combinatie met de 

taakwaarde van dat vak en de daaraan gerelateerde motivatie van de scholier. Daar waar motivatie 

regelmatig onderwerp van studie is, geldt dat voor (zeker vakspecifieke) taakwaarde een stuk minder. In 

de expectancy value theorieën (o.a. Eccles & Wigfield, 2002) wordt daarbij doorgaans een onderscheid 

gehanteerd naar een verwachtings- (hoe goed men een taak doet) en een waardecomponent (de waarde 

die men aan een taak toekent). Dit onderzoek is met name gericht op het laatste.  

 

6. De Motivatiespiegel 

De Motivatiespiegel is een onafhankelijk onderzoeksinstrument voor het voortgezet, beroeps- en hoger 

onderwijs. Het instrument is gebaseerd op de Zelfdeterminatietheorie. Op de antwoorden van 1.237 

leerlingen uit het VO en MBO van de Motivatiespiegel voor één vak in het schooljaar 2017-2018 is een 

statistische analyse uitgevoerd. Daarin bevestigde een factoranalyse het assenstelsel van de 

Motivatiematrix. De indicatoren voor competentie (hoge cijfers, duidelijkheid, talent en interesse) vormen 

samen een maat voor zelfvertrouwen op de y-as. (Cronbach’s alfa 0,81) Op de x-as vormen de overige 

indicatoren voor autonomie en relatie samen een maat voor verantwoordelijkheid (instructie +lesmateriaal 

+ sympathie + vertrouwen). (Cronbach’s alfa 0,83) De indicator voor inzet is relatief onafhankelijk ten 

opzichte van beide assen. De gemiddelde score op inzet heeft in vergelijking met de andere indicatoren de 

hoogste correlatie met de totale gemiddelde motivatie. Dit lijkt te bevestigen dat inzet inderdaad een effect 

of opbrengst is van motivatie als product van zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid, overeenkomstig het 

expectancy-value model (Van der Valk, 2020). 

 

Relevantie voor het onderzoek: De Motivatiespiegel stelt een beperkt aantal vragen, die zijn onderverdeeld 

naar de in de ZDT opgenomen constructen autonomie, competentie en relatie. Daarnaast stelt het een 

drietal reflectieve vragen. Een aantal vragen kunnen een mogelijke rol hebben ten aanzien van het 

formuleren van vragen voor dit onderzoek. 

 

De literatuurstudie liet zien dat taakwaarde niet alleen een subjectief begrip is, dat in de tijd aan verandering 

onderhevig kan zijn, maar ook dat daartoe in de expectancy-value theorie van Eccles & Wigfield (2002) 

een aantal types waarden te onderscheiden zijn, refererend aan het belang een taak (importance of 

attainment value genoemd), de intrinsieke waarde ervan, de nuttigheidswaarde (utility value genoemd) en 

de ingeschatte kosten voor het uitvoeren en voltooien van de taak. Gaspard et al. (2015) gingen in hun 

onderzoek ‘Fostering Adolescents’ Value Beliefs for Mathematics with a Relevance Intervention in the 

Classroom’ op zoek naar de facetten van de vier onderscheiden typen waarden. Zij kwamen daarbij tot de 

volgende indelingen:  

▪ Belang van een taak; met een onderscheid gericht op de prestatie (het belang van presteren) en 

 identiteitsvraagstukken (persoonlijk belang); 

▪ Intrinsieke waarde van een taak; vooral gebaseerd op het hier en nu, gebaseerd op (huidige) 

 interesses en vrijetijdsactiviteiten; 
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▪ Nuttigheidswaarde van een taak; deze kan refereren aan korte- en langetermijndoelen in een 

 variëteit aan levensdomeinen, zoals school, het dagelijks leven, het sociaal leven, 

 arbeidsperspectieven en het toekomstig leven in het algemeen; 

▪ Kosten van een taak; met hierbinnen een verschil tussen effort costs (inspanningskosten), emotional 

 costs (emotionele kosten) en opportunity costs (opportuniteitskosten; het kiezen tussen 

 alternatieven, waarbij ‘kiezen ook verliezen’ is).  

 

In een aantal internationale onderzoeken worden vragenlijsten gebruikt, die gebaseerd zijn op dit 

onderscheid. 

 

7. Internationale studies 

Prof.Dr. Mustafa Serdar Köksal verrichte in 2011 onderzoek in Turkijke onder de titel ‘Epistemological 

Predictors of “Self Efficacy on Learning Biology” and “Test Anxiety Related to Evaluation of Learning on 

Biology” for Pre-service Elementary Teachers’. Gebaseerd op de expectancy-value theorie van Eccles & 

Wigfield werd een vragenlijst samengesteld rondom het meten van de taakwaarde van biologie. De 

nuttigheidswaarde werd daarbij vervangen door ‘interesses’ (Köksal, 2011).  

In een onderzoek naar de taakwaarde van wiskunde, hanteerden Gaspard et al. (2014) een vragenlijst die 

gebaseerd werd op de subfacetten die op basis van diverse factoranalyses naar de typen taakwaarden 

(belang, intrinsiek, nuttigheid en kosten) werden verzameld.  

 

Relevantie voor dit onderzoek: de hiervoor genoemde internationale studies geven een idee van een te 

hanteren taxonomie c.q. indeling rondom het begrip taakwaarde, zoals deze gebaseerd werden op de 

expectancy value theorie. Omdat ze ook gebruikt werden voor vakspecifiek onderzoek kunnen de 

onderzoeken wat vraagstelling betreft als een goed vertrekpunt dienen. 

 

Verdieping op relevantie 

Met inachtneming van het onderzoeksdoel, is ten aanzien van de schoolmotivatie (bevraagd in de 

semigestructureerde interviews onder docenten) vooral een aantal vragen relevant en bruikbaar vanuit de 

Nederlandse Academische Zelf-Regulatievragenlijst, zoals: 

 

A. Nederlandse Academische Zelf-Regulatievragenlijst (SRQ-A) 

Instructies: leerlingen kunnen verschillende redenen hebben om te studeren. Gelieve aan te duiden in 

welke mate elk van de volgende redenen voor jou belangrijk zijn om te studeren door een getal aan te 

duiden tussen 1 (helemaal niet belangrijk) en 5 (helemaal wel belangrijk).  

 
Nr. Vraag:  

 
 
 
Ik ben gemotiveerd om te studeren omdat ... 
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1. ... ik verondersteld wordt om dit te doen.      

2. ... anderen (ouders, vrienden, leerkrachten, ...) me dwingen om dit te doen.      

3. ... anderen (ouders, vrienden, leerkrachten, ...) me hiertoe verplichten.      

4. ... anderen (ouders, vrienden, leerkrachten, ...) dit van mij verwachten.      

5. ... ik me schuldig zou voelen als ik het niet zou doen.      

6. ... ik wil dat anderen denken dat ik verstandig/handig ben.      

7. ... ik erg slecht over mezelf denk als ik dat niet doe.      

8. ... ik anderen de indruk wil geven dat ik een goede leerling ben.      

9. ... ik nieuwe dingen wil bijleren.      

10. ... ik dit persoonlijk zeer waardevol vind.      

11. ... dit voor mij een persoonlijk belangrijke keuze is.      

12. ... ik dit een belangrijk levensdoel vind.      

13. ... studeren me erg interesseert.      

14. ... studeren leuk is.      

15. ... ik studeren boeiend vind.      

16. ... ik studeren een aangename bezigheid vind.      

17. Eerlijk gezegd, weet ik het niet; ik heb het gevoel dat ik mijn tijd verdoe op school.      

18. Ik zie niet in waarom ik studeer en, eerlijk gezegd, ik maak me daar geen zorgen om.      

19. Vroeger had ik daar nog goede redenen voor, maar nu vraag ik me af waarom ik eigenlijk studeer.      

20. Ik weet het niet; de redenen waarom ik studeer zijn mij niet duidelijk.      
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Scoringsinformatie: 

Externe regulatie: items 1-4 sommeren en delen door 4  Intrinsieke motivatie: items 13-16 sommeren en delen door 4 

Geïntrojecteerde regulatie: items 5-8 sommeren en delen door 4 Amotivatie: items 17-20 sommeren en delen door 4 

Geidentificeerde regulatie: items 9-12 sommeren en delen door 4 NB: items worden bij voorkeur gemengd aangeboden. 

 

Vanuit de SRQ-A zijn de volgende vraagnummers opgenomen in de topiclijst ten aanzien van de 

semigestructureerde interviews onder docenten: Extrinsieke motivatie 1, 8, 7, 3, 9, 10, 12, Intrinsieke 

motivatie 13, 14, 16, 15 en voor Amotivatie: 17, 18, en 20. De term ‘studeren’ is voor de doelgroep 

middelbare scholieren aangepast naar ‘leren’ en de vragen zijn tekstueel enkel aangepast zodat ze aan 

docenten voorgelegd kunnen worden. 

 

B. Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) 

De vragenlijst van de MSLQ omvat in totaal 81 items die beantwoord moeten worden op een 7-punt Likert 

schaal van 1 (helemaal niet op mij van toepassing) tot 7 (helemaal op mij van toepassing) (Pintrich et al., 

1991). Binnen dit onderzoek is slechts een deel van de MSLQ relevant. Die subschalen zijn hierna 

opgenomen: 

 
Nr. Subschaal 

 
 
 
 
Kritisch denken H
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20. Ik merk dat ik me bij mijn vakken vaak afvraag of ik de dingen die ik lees of hoor wel overtuigend vind. 1 2 3 4 5 6 7 

21. Zodra er een theorie, interpretatie of conclusie wordt gepresenteerd bij mijn vakken, vraag ik me af of die 
wel voldoende onderbouwd is. 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Ik zie mijn vakken als een vertrekpunt om mijn eigen visie te ontwikkelen. 1 2 3 4 5 6 7 

23. Over wat ik aan het leren ben, formuleer ik ook mijn eigen denkbeelden. 1 2 3 4 5 6 7 

24. Steeds als ik bij mijn vakken een stelling of conclusie hoor, bedenk ik of je ook iets anders kunt beweren. 1 2 3 4 5 6 7 

 
Nr. Subschaal 

 
 
 
 
Intrinsieke motivatie H
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55. Bij mijn vakken heb ik het liefst een leerboek dat mij nieuwsgierig maakt, ook al is de stof moeilijk. 1 2 3 4 5 6 7 

56. Ik vind het fijn om de stof van mijn vakken helemaal te begrijpen. 1 2 3 4 5 6 7 

57. Als ik de kans krijg, kies ik onderwerpen waar ik iets van leer, zelfs als dat betekent dat ik een minder 
goed cijfer haal. 

1 2 3 4 5 6 7 

58. Bij mijn vakken wil ik graag een uitdagend leerboek zodat ik nieuwe dingen kan leren. 1 2 3 4 5 6 7 

 
Nr. Subschaal 

 
 
 
 
Extrinsieke motivatie H
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59. Op dit moment is het mij heel wat waard om een goed cijfer te halen voor mijn vakken. 1 2 3 4 5 6 7 

60. Ik ben er wel op uit een zo hoog mogelijk rapportcijfer te halen. 1 2 3 4 5 6 7 

61. Ik wil anderen graag laten zien dat ik in staat ben mijn vakken met succes te volgen. 1 2 3 4 5 6 7 

62. Ik wil graag beter zijn dan de gemiddelde student. 1 2 3 4 5 6 7 

63. Ik leer altijd voor een goed cijfer, of ik een vak nou leuk vind of niet. 1 2 3 4 5 6 7 

64. Ik vind het wel mooi als toetsresultaten voor mijn vakken op het prikbord komen te hangen. Dan kan ik 
zien hoe goed ik scoor. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Nr. Subschaal 
 
 
 
 
Taakwaarde H
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65. Ik maak alle opdrachten van mijn vakken, omdat ik de stof van dit jaar graag goed wil beheersen. 1 2 3 4 5 6 7 

66. Ook door de opdrachten en het huiswerk, ben ik heel geïnteresseerd in waar mijn vakken over gaan. 1 2 3 4 5 6 7 

67. Ik vind de opdrachten die ik voor mijn vakken moet doen leuk. 1 2 3 4 5 6 7 

68. Ik wil heel graag begrijpen waar mijn vakken allemaal over gaan en de opdrachten helpen me daarbij. 1 2 3 4 5 6 7 

69. Door het maken van het huiswerk en de opdrachten leer ik niets extra's over mijn vakken. 1 2 3 4 5 6 7 
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De vragen van de MSLQ kennen ten aanzien van de intrinsieke c.q. extrinsieke schoolmotivatie de nodige 

overlap met de vragen vanuit de SRQ-A (56, 58, 59, 60, 61, 62, 63). In de topiclijst voor de 

semigestructureerde interviews zijn derhalve alleen de vragen vanuit de SRQ-A opgenomen. 

De vragen 22 en 23 liggen in het verlengde van de ‘general utility for future life’ zoals deze als facet binnen 

het onderzoek van Gaspard et al. (2014) naar de taakwaarde van wiskunde onder Duitse scholieren werd 

opgenomen. Deze zijn opgenomen als de stellingen x en y aan de vragenlijst die onder de middelbare 

scholieren wordt afgenomen en aangepast naar de specifieke schoolvakken. 

 

C. LAKS-monitor 

Van de 88 vragen tellende LAKS-monitor lijkt voor dit onderzoek slechts een aantal vragen relevant te 

zijn c.q. als voorbeeldvragen te kunnen dienen. Deze hebben betrekking op de clusters motivatie, 

loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en het algemene oordeel over school. De vragen in de LAKS-

monitor worden beoordeeld op een 5-punts schaal van zeer ontevreden t/m zeer tevreden (LAKS, 2020). 

Nr. Vraagcluster  
 
 
 
Manieren en vormen van lesgeven 
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22. Hoe tevreden ben je over de hoeveelheid praktijk die je krijgt in de lessen? 1 2 3 4 5 

23. Hoe tevreden ben je over de afwisseling van verschillende activiteiten tijdens de les? 1 2 3 4 5 

24. Vind je dat de lessen aansluiten bij de gebeurtenissen uit het nieuws? 1 2 3 4 5 

25. Hoe tevreden ben je over het lesmateriaal? 1 2 3 4 5 

26. Hoe tevreden ben je over hoe vakken op elkaar aansluiten? 1 2 3 4 5 

27. Vind je dat de lessen zin hebben? 1 2 3 4 5 

 
Nr. Vraagcluster  

 
 
 
Motivatie en excellentie 
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28. Word je door school uitgedaagd om je best te doen? 1 2 3 4 5 

29. Word je gemotiveerd door docenten? 1 2 3 4 5 

30. Weet je waarom je iets moet leren? 1 2 3 4 5 

31. Kun je meepraten over wat je moet leren? 1 2 3 4 5 

32. Hoe tevreden ben je over de mogelijkheid om naast de normale vakken ook extra 
vakken of activiteiten te doen om je te ontwikkelen? 

1 2 3 4 5 

 
Nr. Vraagcluster  

 
 
 
Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) 
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77. Hoe tevreden ben je over de begeleiding bij jouw profielkeuze? 1 2 3 4 5 

78. Hoe tevreden ben je over jouw profielkeuze? 1 2 3 4 5 

79. Hoe tevreden ben je over de begeleiding richting een vervolgstudie? 1 2 3 4 5 

80. Hoe tevreden ben je over je decaan? 1 2 3 4 5 

81. Houdt jouw school zich aan het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)? 1 2 3 4 5 

82. Hoe tevreden ben je over de informatie over eindexamens? 1 2 3 4 5 

83. Helpt de school jou bij het zoeken naar een stage? 1 2 3 4 5 

84. Vind je dat je echt iets leert op je stage? 1 2 3 4 5 

 

De vragen 24 en 30 uit de LAKS-monitor zijn toegevoegd aan de vragenlijst die onder de middelbare 

scholieren wordt afgenomen, beide in het verlengde van de ‘nuttigheidswaarde’. 

De vragen 78 en 79 zijn niet letterlijk opgenomen in de vragenlijst voor middelbare scholieren, maar dienden 

als inspiratie voor de vragen 8 en 9 in die vragenlijst. Dit is gebaseerd op de ervaring van de opdrachtgever 

dat het antwoord op deze vragen een rol kan spelen in de gepercipieerde taakwaarde van schoolvakken. 

Dit verband wordt ook genoemd in onderzoek onder 89 leerlingen van U-Talent Academie waarbij de relatie 

werd onderzocht tussen de interesse in en toegekende relevantie van schoolvakken en een uiteindelijke 

studiekeuze (Wessels, 2015), maar zeker ook in het Socioculturally embedded expectancy value model of 

achievement choices zoals dat door Eccles et al. (2011) ontwikkeld werd en waarin een expliciete rol is 

opgenomen voor de subjectieve taakwaarde ten aanzien van educatieve en professionele keuzes.  

 



 
 
 

 

60 
 
 

 

D. De Motivatiespiegel 

De Motivatiespiegel is een meetinstrument met een beperkt aantal vragen per cluster (autonomie, 

competentie, relatie en reflectie). Bij ieder cluster wordt ook een open vraag gesteld. De schaal op de assen 

voor de vragen loopt van -10 tot +10. Een gemiddelde score van 3,0 op een schaal van -10 tot +10 is 

vergelijkbaar met een 6,5 op een schaal van 0 tot 10.  

 
Nr. Vraagcluster  

 
Competentie 

Score 
niet ............................................................. wel 

1. Verwacht je hoge cijfers voor [schoolvak x]? -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Hoe duidelijk vind je [schoolvak x]? -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Heb je talent voor [schoolvak x]? -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Waarom vind jij [schoolvak x] niet heel erg vaag? open 

 

De vraag ‘verwacht je hoge cijfers voor [schoolvak x]?’ is aangepast voor de vragenlijst, opgenomen als 

onderdeel ‘t’ in de vragen 5, 6 en 7. Dit is gebaseerd op de ervaring van de opdrachtgever dat al dan niet 

goede cijfers voor een vak een rol kunnen spelen in de taakwaarde die men aan dat vak toekent. Dit wordt 

bevestigd in onderzoek naar bètavakken, waarin de relatie wordt gelegd tussen iemands prestaties en de 

interesses, relevantie en attitudes die men ten opzichte van dat vak heeft (Savelsbergh et al., 2016). 

Interesses die op korte termijn samen gaan met taakwaardering, zelfregulatie en leerresultaten, en bij 

blijvende interesse ook met doelbepaling, identificatie en expertiseontwikkeling (Renninger & Hidi, 2016).  

 

E. Internationale onderzoeken 

De beide internationale onderzoeken gaan het meest in op vakspecifieke taakwaarde. Zowel tussen de 

onderzoeken als binnen de onderzoeken is van overlap sprake. De vragen dienen ter inspiratie. 

 

Onderzoek Prof. Dr. M.S. Köksal (2011) naar de taakwaarde van biologie onder Turkse scholieren 
Theoretical 
factors 

Item 
 Item 

Im
p

o
rt

a
n

c
e
 

1. To take higher scores on biology is important for me. 

2. To be good in problem solving in biology course is important for me. 

3. Learning the subjects of biology course is important for me. 

4. Using the resources of biology course to learn is important for me. 

5. Asking good questions in biology course is important for me. 

6. In biology course, making a good presentation is important for me. 

7. Learning the concepts of biology subjects is important for me. 

8. To learn theories and laws in biology subjects is important for me. 

In
te

re
s
t 

9. I don’t think that studying on the assignments of biology course is generally very boring. 

10. I like studying on the subjects of biology course. 

11. I think I am interested in the content of biology course. 

12. I like the subjects of biology course. 

13. I get pleasure when I am dealing with the problems presented in biology course. 

14. I think I am interested in the samples presented in biology course. 

15. I like talking about the subjects presented in biology course. 

16. I am interested in the content of questions asked in the exams of biology course. 

U
ti

li
ty

 

17. I think that what I learn in biology course will be useful for the job I want to do. 

18. I think that what I learn in biology course will be useful for my daily life out of school. 

19. I think that what I will use what I learn in biology course, for learning in other courses. 

20. I think that what I learn in biology course will be useful for my life when the events that threaten the nature 
will occur. 

21. I think that what I learn in biology course will be useful to gain much more money in future. 

22. I think that what I learn in biology course will be useful to get a higher title in my job. 

23. I think that what I learn in biology course will be useful to find a job. 

24. I think that what I learn in biology course will be useful to pass the exams in future. 

 

De vraagstelling voor het onderzoek onder de middelbare scholieren is voor een belangrijk deel gebaseerd 

op het navolgende onderzoek van Gaspard et al. (2014) onder Duitse scholieren. Vanuit het onderzoek 

van Prof. Dr. M.S. Köksal zijn enkel de vragen 17, 19, 21 en 22 verwerkt in de vragenlijst (als stelling i, p, 

q en s), omdat de vragen wat praktischer geformuleerd zijn en deze door scholieren in de leeftijd van circa 

13 tot en met 19 jaar beter beantwoord kunnen worden. 
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Onderzoek Gaspard et al. (2014) naar de taakwaarde van wiskunde onder Duitse scholieren 

Facet Item 

Intrinsic 

1. Math is fun to me. 

2. I like doing math. 

3. I simply like math. 

4. I enjoy dealing with mathematical topics. 

Importance of 
achievement 

5. It is important to me to be good at math. 

6. Being good at math means a lot to me. 

7. Performing well in math is important to me. 

8. Good grades in math are very important to me. 

Personal 
importance 

9. I care a lot about remembering the things we learn in math. 

10. Math is not meaningful to me. 

11. I‘m really keen on learning a lot in math. 

12. Math is very important to me personally. 

13. To be honest, I don't care about math. 

14. It is important to me to know a lot of math. 

Utility 
for school 

15. It is worth making an effort in math, because it will save me a lot of trouble at school in the next years. 

16. Being good at math pays off, because it is simply needed at school. 

Utility for  
daily life 

17. Understanding math has many benefits in my daily life. 

18. Math comes in handy in everyday life and leisure time. 

19. Math is directly applicable in everyday life. 

Social  
utility 

20. Being well versed in math will go down well with my classmates. 

21. I can impress others with intimate knowledge in math. 

22. If I know a lot in math, I will leave a good impression on my classmates. 

Utility  
for job 

23. Good grades in math can be of great value to me later on. 

24. Learning math is worthwhile, because it improves my job and career chances. 

General utility 
for future life 

25. Math contents will help me in my life. 

26. I will often need math in my life. 

Effort  
required 

27. Doing math is exhausting to me. 

28. I often feel completely drained after doing math. 

29. Dealing with math drains a lot of my energy. 

30. Learning math exhausts me. 

Emotional  
cost 

31. I'd rather not do math, because it only worries me. 

32. When I deal with math, I get annoyed. 

33. Math is a real burden to me. 

34. Doing math makes me really nervous. 

Opportunity  
cost 

35. I have to give up other activities that I like to be successful at math. 

36. I have to give up a lot to do well in math. 

37. I'd have to sacrifice a lot of free time to be good at math. 

 

Zonder de intentie te hebben het onderzoek van Gaspard et al. (2014) te willen herhalen, hebben veel 

vragen van dat onderzoek als inspiratie gediend. Daar waar de vragen erg op elkaar lijken, zijn deze 

‘ontdubbeld’ (bijvoorbeeld 2 en 3, 27 en 30). Uiteindelijk zijn de vragen 2, 5, 8, 12, 13, 16, 18, 22, 24, 26, 

27, 32, 33, 34, 35 en 37 naar het Nederlands vertaald en gerandomiseerd in de vragenlijst opgenomen.  
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Tabel II.1 Overzicht theoretisch begrip, facetten, meetbare begrippen en waarnemingsvragen* 

Theoretisch 
begrip 

Facet Meetbaar begrip Waarnemingsvragen 
Koppeling vanuit de onderzoeken: 

Gaspard Köksal LAKS MSLQ Motivatie-
spiegel 

Taakwaarde Belang van de taak Persoonlijk belang Zelfvertrouwen en eigenwaarde 
Voorbereiden op het leven 

j, k, n     

Prestatiebelang Cijfers 
Diploma’s/certificaten 

a, k    t 

Intrinsieke waarde Doeloriëntatie Vakoverstijgende waarde 
Ontwikkelen vaardigheden 
Nieuwswaarde 
Visieontwikkeling 
Zelfontplooiing 

e, n s o, u x, y  

Nuttigheidswaarde Voor school Schoolvoortgang/doubleren 
Profiel-/studiekeuzes 

f s   t 

Voor het dagelijks leven Rol in de maatschappij 
Taakbeheersing en praktijkervaring 

b, h, w  u x, y  

Voor het sociaal leven Aanzien en sociale acceptatie 
Relaties omgeving  

v q  y  

Voor (toekomstig) werk Vakkennis 
Taakbeheersing en praktijkervaring 
Ambities 
Arbeidsmarktperspectief 

b 
 

i, p, q o   

Voor het verdere leven Aanzien en sociale acceptatie 
Rol in de maatschappij 
Welvaart en kwaliteit van leven 

b, h, w i, q  x, y  

Kosten Inspanningskosten Tijd 
Moeite en energie 

c, m, r     

Emotionele kosten Zelfvertrouwen en eigenwaarde 
Uitdaging en spanning 
Stress/(faal)angst/last 

c, g, r, v 
 

   t 

Opportuniteitskosten Alternatieve tijdsbesteding 
Concurrerende tijdsbesteding 

d, l     

Bron: Baarda et al. (2010, p. 32-37) 

* de groene letters meten het betreffende meetbare begrip. Deze indeling en werkwijze is gekozen om een dubbel gebruik van stellingen te voorkomen. 

 

  



 
 
 

 

63 
 
 

 

Tabel II.2 Overzicht kernbegrippen, dimensies, topics en indicatoren 

Kernbegrip Dimensies Topics Indicatoren 
SRQ-A 
t.b.v. 

1a en b 

Vragen uit de onderzoeken t.b.v.  
2a en b in de topiclijst 

Gaspard Köksal LAKS MSLQ 
Motivatie-

spiegel 
School-
motivatie 

Autonomie Zelfvertrouwen Interesses en plezier 
Voorkeuren/keuze/inspraak 
Doelen en waarden 
Welzijn 

a ,e, f, g, h, 
i, j, k, m 

     

Verantwoordelijkheid Motivatiestijl (amotivatie, in-/extrinsiek) 
Inzet en volharding 
Instructie 

a t/m n      

Competentie Zelfvertrouwen 
 

Eigenwaarde 
Capaciteiten/talent 
Schoolresultaten/prestaties 
Stress/druk 
Schuld/schaamte 

a, c, i, j, f      

Betrokkenheid Ondersteuning 
Duidelijkheid 

l, n      

Relatie/verbondenheid Sympathie Relatie klasgenoten/vrienden 
Relatie met leerkrachten 
Sfeer/pedagogisch klimaat 

b, d, j      

Waardering Ergens bij horen 
Geborgenheid en respect 
Acceptatie 

b, f      

-vervolg tabel op volgende pagina -  
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Kernbegrip Dimensies Topics Indicatoren 

SRQ-A 
t.b.v. 

1a en b 

Vragen uit de onderzoeken t.b.v. 
2a en b in de topiclijst 

Gaspard Köksal LAKS MSLQ 
Motivatie- 

spiegel 

Taakwaarde Belang van de taak Persoonlijk belang Zelfvertrouwen en eigenwaarde 
Voorbereiden op het leven 

 j, k, n     

Prestatiebelang Cijfers 
Diploma’s/certificaten 

 a, k    t 

Intrinsieke waarde Doeloriëntatie Vakoverstijgende waarde 
Ontwikkelen vaardigheden 
Nieuwswaarde 
Visieontwikkeling’ 
Zelfontplooiing 

 e, n s o, u x, y  

Nuttigheidswaarde Voor school Schoolvoortgang/doubleren 
Profiel-/studiekeuzes 

 f s   t 

Voor het dagelijks leven Rol in de maatschappij 
Taakbeheersing en 
praktijkervaring 

 b, h, w  u x, y  

Voor het sociaal leven Aanzien en sociale acceptatie 
Relaties omgeving  

 v q  y  

Voor (toekomstig) werk Vakkennis 
Taakbeheersing en 
praktijkervaring 
Ambities 
Arbeidsmarktperspectief 

 b 
 

i, p, q o   

Voor het verdere leven Aanzien en sociale acceptatie 
Rol in de maatschappij 
Welvaart en kwaliteit van leven 

 b, h, w i, q  x, y  

Kosten Inspanningskosten Tijd 
Moeite en energie 
Geld 

 c, m, r     

Emotionele kosten Zelfvertrouwen en eigenwaarde 
Uitdaging en spanning 
Stress/(faal)angst/last 

 c, g, r, v 
 

   t 

Opportuniteitskosten Alternatieve tijdsbesteding 
Concurrerende tijdsbesteding 

 d, l     

Bron: Doorewaard et al. (2019, p. 55 e.v.) 

* de groene letters meten het betreffende topics. Deze indeling en werkwijze is gekozen om een dubbel gebruik van stellingen te voorkomen. 
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Bijlage III Online vragenlijst (SurveyMonkey) 
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Bijlage IV Informed consent 
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Bijlage V Topiclijst semigestructureerde interviews 
 

Topiclijst onderzoek taakwaarde & schoolmotivatie      [datum] 

Naam docent:  .................................................................... 

Vak:   wiskunde / Engels / geschiedenis 

Schoolniveau*:  vmbo bb/kb  /  vmbo gl/tl  /  havo  /  vwo 
* waarop de docent hoofdzakelijk les geeft, mocht deze op meerdere niveaus les geven 

 

Introductie  

Dit onderzoek gaat over schoolmotivatie en taakwaarde. Schoolmotivatie wordt gezien als het ervaren plezier 

dat scholieren hebben op school en de redenen, wensen en drijfveren om bepaalde schoolactiviteiten (zoals 

leren en huiswerk maken) uit te voeren of te vermijden, zoals die kunnen worden afgeleid uit hun gedrag. 

Taakwaarde, ook wel ‘het nut zien’ genoemd, gaat over de ideeën en meningen over hoe belangrijk en 

bruikbaar een schoolvak voor scholieren is. Alvast bedankt voor uw medewerking aan dit onderzoek! 

Om het gesprek alvast wat op weg te helpen, volgen hierna enkele stellingen waarop ik graag uw antwoord zou 

hebben. Natuurlijk is het niet mogelijk om uw visie op iedere individuele scholier te geven. Daarom wordt 

hierna gevraagd naar een totaalbeeld, voor het merendeel van uw scholieren. 

 

1a Schoolmotivatie: stellingen 
Nr.  

 

 

 

Voor het merendeel van mijn scholieren geldt dat: 
To

ta
al

 n
ie

t 
va

n
 

to
e

p
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si
n

g 

N
ie

t 
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n
 t

o
e

p
as

si
n

g 

N
e

u
tr

aa
l 

V
an

 t
o

ep
as

si
n

g 
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e

r 
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 t

o
ep
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si

n
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a. zij leren voor mijn vak, omdat zij verondersteld worden dit te doen.      

b. zij leren voor mijn vak, omdat zij anderen de indruk willen geven een goede leerling te zijn.      

c. zij leren voor mijn vak, omdat zij erg slecht over zichzelf denken als zij dat niet doen.      

d. zij leren voor mijn vak, omdat zij daartoe door anderen (ouders, vrienden, school, docenten, ...) 

verplicht worden. 
     

e. zij leren voor mijn vak, omdat zij nieuwe dingen willen bijleren.      

f. zij leren voor mijn vak, omdat zij dat persoonlijk zeer waardevol vinden.      

g. zij leren voor mijn vak, omdat zij dat een belangrijk levensdoel vinden.      

h. zij leren voor mijn vak, omdat leren hen erg interesseert.      

i. zij leren voor mijn vak, omdat zij leren leuk vinden.      

j. zij leren voor mijn vak, omdat zij leren een aangename bezigheid vinden.      

k. zij leren voor mijn vak, omdat zij moeten, maar zelf het gevoel hebben hun tijd te verdoen op 

school. 
     

l. zij eerlijk gezegd geen idee hebben waarom ze leren voor mijn vak en zich daarover ook geen 

zorgen maken 
     

m. zij leren voor mijn vak, omdat zij leren boeiend vinden.      

n. voor hen totaal niet duidelijk is waarom ze leren voor mijn vak.      

o. zij de taakwaarde van mijn vak herkennen en gebruiken om zich ervoor te motiveren.      

  

1b   Argumentatie 
Topic Voorbeeldvragen 

motivatie Welke nuances en verbijzonderingen zou u ten aanzien van de voorgaande stellingen graag kwijt willen? 

Hoe beoordeelt u in het algemeen de schoolmotivatie van uw scholieren? 

Welke verschillen ervaart u daarbinnen, bijvoorbeeld naar geslacht, leeftijd, schoolniveau....? 

vraag bij o. 

indien ≤ 3 

Indien leerlingen volgens u niet (of niet veel) gebruik maken van de taakwaarde van uw vak, hoe komt 
dat dan volgens u? 
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2a.  Taakwaarde: stellingen 
Nr.  

 

 

 

Voor mijn vak geldt dat: 
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a. goede cijfers voor scholieren belangrijk zijn      

b. het de moeite waard is, omdat het kansen op werk en carrière verbetert.      

c. het door scholieren als een last ervaren wordt.      

d. scholieren veel vrije tijd moeten opofferen om er goed in te zijn.      

e. scholieren het leuk vinden om te doen.      

f. het veel voor scholieren oplevert, want het is gewoon nodig op school.      

g. scholieren snel geïrriteerd raken als ze ermee te maken hebben.      

h. scholieren het nog vaak nodig hebben in hun leven.      

i. scholieren door het te leren later een hogere functie in hun werk kunnen hebben.      

j. scholieren er niets om geven.      

k. scholieren het belangrijk vinden om er goed in te zijn.      

l. scholieren activiteiten die zij leuk vinden moeten opgeven om het goed te doen.      

m. het scholieren uitput / het veel energie van ze vraagt.      

n. het voor scholieren persoonlijk gewoon belangrijk is.      

o. scholieren weten waarom ze het krijgen op school.      

p. scholieren het (waarschijnlijk) nodig hebben voor het beroep dat ze willen gaan doen.      

q. scholieren door wat zij leren bij mijn vak later (veel) meer geld gaan verdienen.      

r. het scholieren nerveus maakt.      

s. wat scholieren erbij leren, ook voor andere vakken nodig hebben.      

t. scholieren (meestal) goede cijfers halen.      

u. mijn lessen aansluiten bij gebeurtenissen uit het nieuws.      

v. scholieren door er veel te weten, een goede indruk maken op hun klasgenoten.       

w. het van pas komt in het dagelijks leven en in de vrije tijd.      

x. scholieren het zien als vertrekpunt om hun eigen visie te ontwikkelen.      

y. scholieren over wat ze erbij leren, hun eigen denkbeelden formuleren.      

 

2b. Argumentatie 
Topic Voorbeeldvragen 

belang, intrinsieke 
waarde, 
nuttigheidswaarde 
en kosten 
(algemeen) 

Wat is de taakwaarde van uw vak? Hoe zou u deze omschrijven? 

Heeft uw school expliciet aandacht voor de taakwaarde van schoolvakken? Zo ja, op welke wijze. 
Zo nee, waarom niet? Wordt u getraind/geïnstrueerd in het overbrengen van taakwaarde op 
leerlingen? 

Heeft u in uw lessen expliciet aandacht voor de taakwaarde van uw schoolvak en/of de 
vaardigheden die daarbij aan de orde komen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 
Is taakwaarde een gespreksonderwerp tussen leraren onderling? 

Hoe varieert de aandacht voor taakwaarde in de tijd? En naar scholier?  

Denkt u dat scholieren deze aandacht herkennen c.q. op waarde weten te schatten? Waarom 
wel/niet? 

belang Welke rol speelt uw vak op het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van uw leerlingen? 

Hoe belangrijk is uw vak binnen het curriculum van uw scholieren, en waarom? 

intrinsieke waarde Welke vakoverstijgende waarde hebben de vaardigheden die binnen uw vak ontwikkeld worden? 
In hoeverre heeft uw vak nieuwswaarde? Of hoe sluit het vak aan op het nieuws? Welke rol speelt 
uw vak t.a.v. de visieontwikkeling en zelfontplooiing van uw leerlingen? 

nuttigheid Welke rol speelt uw vak voor school? In de schoolvoortgang? In profiel-/studiekeuzes? 

Welke rol speelt uw vak in het dagelijks leven van uw scholieren? Op korte en lange(re) termijn? 

Welke rol speelt uw vak in het arbeidsmarktperspectief van uw scholieren? En hun ambities? 

In welke mate hebben uw scholieren uw vak nodig voor hun vakkennis en taakbeheersing? 

Welke rol speelt uw vak voor het verdere leven van uw scholieren, wat aanzien en sociale 
acceptatie, hun rol in de maatschappij, welvaart en kwaliteit van leven betreft? 

kosten 
 

Hoeveel tijd en moeite kost het uw scholieren om uw vak afdoende te beheersen? Hoeveel stress, 
spanning, last en/of (faal)angst gaat ermee gepaard? 

In hoeverre gaan de inspanningen die scholieren moeten doen voor uw vak ten koste van andere 
tijdsbestedingen? 
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3. Taakwaarde: verbeterpunten  
Topic Voorbeeldvragen 

belang, intrinsieke 
waarde, 
nuttigheidswaarde 
en kosten 

Zou u graag meer aandacht aan de taakwaarde van uw vak besteden? Waarom wel/niet? 

Op welke wijze zou u graag meer aandacht voor taakwaarde hebben? Welke mogelijkheden ziet u 
daarvoor? Op welke wijze zou u dat doen? 

Denkt u dat u de schoolmotivatie positief zou kunnen beïnvloeden door meer aandacht te hebben 
voor taakwaarde? Waarom wel/niet? 

Wat zou u nodig hebben om dit te realiseren? 

 

4. Wilt u tot slot nog iets kwijt over dit onderzoek en/of dit onderwerp? 
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Bijlage VI Statistische toetsen enquêteresultaten 
 

Statistische toetsen op facetniveau 

WISKUNDE 

T-test BATEN (= intrinsieke waarde + gebruikswaarde + belang) voor de variabele geslacht 

 

 

 

 

 

T-test KOSTEN voor de variabele geslacht 
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Overall ANOVA BATEN (= intrinsieke waarde + gebruikswaarde + belang) voor variabele schoolniveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overall ANOVA KOSTEN (= intrinsieke waarde + gebruikswaarde + belang) voor variabele schoolniveau 
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Overall ANOVA BATEN (= intrinsieke waarde + gebruikswaarde + belang) voor variabele leeftijdsklasse 

 

 

 

 

 

Overall ANOVA KOSTEN (= intrinsieke waarde + gebruikswaarde + belang) voor variabele leeftijdsklasse 
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ENGELS 

T-test BATEN (= intrinsieke waarde + gebruikswaarde + belang) voor de variabele geslacht 

 

 

 

 

 

 

T-test KOSTEN voor de variabele geslacht 
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Overall ANOVA BATEN (= intrinsieke waarde + gebruikswaarde + belang) voor variabele schoolniveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overall ANOVA KOSTEN (= intrinsieke waarde + gebruikswaarde + belang) voor variabele schoolniveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

80 
 
 

 

Overall ANOVA BATEN (= intrinsieke waarde + gebruikswaarde + belang) voor variabele leeftijd 

 

 

 

 

 

Overall ANOVA KOSTEN (= intrinsieke waarde + gebruikswaarde + belang) voor variabele leeftijd 
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GESCHIEDENIS 

T-test BATEN (= intrinsieke waarde + gebruikswaarde + belang) voor de variabele geslacht 

 

 

 

 

 

T-test KOSTEN voor de variabele geslacht 
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Overall ANOVA BATEN (= intrinsieke waarde + gebruikswaarde + belang) voor variabele schoolniveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overall ANOVA KOSTEN (= intrinsieke waarde + gebruikswaarde + belang) voor variabele schoolniveau 
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Overall ANOVA BATEN (= intrinsieke waarde + gebruikswaarde + belang) voor variabele leeftijdsklasse 

 

 

 

 

 

Overall ANOVA KOSTEN (= intrinsieke waarde + gebruikswaarde + belang) voor variabele leeftijdsklasse 
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Axiale code

Abs. % Abs. % Abs. %

Schoolmotivatie Autonomie 19 16,5% 7 8,0% 7 10,4%

Competentie 18 15,7% 5 5,7% 12 17,9%

Relatie/verbondenheid 14 12,2% 12 13,6% 8 11,9%

Taakwaarde Belang van de taak 8 7,0% 11 12,5% 8 11,9%

Intrinsieke waarde 26 22,6% 14 15,9% 15 22,4%

Nuttigheidswaarde 20 17,4% 28 31,8% 12 17,9%

Kosten 10 8,7% 11 12,5% 5 7,5%

Totaal 115 100,0% 88 100,0% 67 100,0%

Axiale code Abs. % Abs. % Abs. %

Segmentatie Leeftijd 6 23,1% 5 33,3% 10 52,6%

Geslacht 8 30,8% 5 33,3% 3 15,8%

Schoolniveau 12 46,2% 5 33,3% 6 31,6%

Totaal 26 100,0% 15 100,0% 19 100,0%

Termen Abs. % Abs. % Abs. %

Belevingswereld/tunnelvisie 1 3,3% 3 8,3% 2 10,0%

Maatwerk 3 10,0% 3 8,3% 3 15,0%

Projectgebonden 3 10,0% 2 5,6% 1 5,0%

Keuzemogelijkheden/opties 4 13,3% 3 8,3% 1 5,0%

Urgentie/korte termijn 5 16,7% 4 11,1% 1 5,0%

Passie/bevlogenheid 0 0,0% 11 30,6% 6 30,0%

De vraag als alibi 3 10,0% 1 2,8% 2 10,0%

multimodaal/-mediaal 2 6,7% 2 5,6% 2 10,0%

Basisontwikkeling/-kennis 0 0,0% 2 5,6% 1 5,0%

Motivatie zal altijd sturing vragen 3 10,0% 2 5,6% 1 5,0%

Corona 6 20,0% 3 8,3% 0 0,0%

Totaal 30 100,0% 36 100,0% 20 100,0%

WISKUNDE
(N = 2)

ENGELS
(N=3)

GESCHIEDENIS
(N=2)

Bijlage VII Onderzoeksresultaten interviews  

Overzicht codering kwalitatieve interviews* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* De aantallen in de tabel geven het aantal opmerkingen weer dat een bepaalde code heeft gekregen. Zo hebben 3 opmerkingen 

die door de beide wiskundedocenten gedaan werden, betrekking op maatwerk. En zo werden in de gesprekken met de drie 

docenten Engels de termen ‘passie’ en ‘bevlogenheid’ in totaal 11 keer genoemd. 
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Bijlage VIII Beoordelingsformulier opdrachtgever  
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Bijlage IX Plan van aanpak 
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Opdrachtgever : Walter Wildhagen, studiebegeleiding (eenmanszaak) 

Scriptiebegeleiding : mevr. Neeltje van Ham, beleids- en afdelingspsychiater Multiversum 

Naam student : Walter Wildhagen  

Opleiding : NTI, HBO Bachelor Toegepaste Psychologie 

Module : Plan van aanpak afstudeertraject HBO 

Studentnummer : 994666544 

Datum : 21 januari 2021 

Plaats : Ulicoten 

Kader : Dit rapport betreft het plan van aanpak voor het afstudeertraject HBO van 

de studie Toegepaste Psychologie (7906) van NTI. 

Versie : 5 

Walter Wildhagen 

Den Dries 20 

5113 TP Ulicoten 

 +31 6 30 40 12 74 

 info@walterwildhagen.nl 

 www.walterwildhagen.nl 

KvK 59710187 

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 

middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Walter Wildhagen, bedrijfs- & projectmanagement. 

 

Taakwaarde & schoolmotivatie 
- plan van aanpak voor een praktijkgericht onderzoek naar het inzetten van de 
leerstrategie taakwaarde in het vergroten van de schoolmotivatie van middelbare 
scholieren - 

Belangrijk 

Op 9 december 2020 werd goedkeuring gekregen voor het plan van aanpak. In overleg met de 

scriptieadviseur van NTI, de heer Hurts, werd besloten het plan van aanpak desondanks toch aan te 

scherpen. Daardoor veranderden de probleemstelling en deelvragen. Deze werden opnieuw aan NTI 

voorgelegd en goedgekeurd op 18 februari 2021. Omdat enkel de aangepaste probleemstelling en 

deelvragen aan de beoordelingscommissie opnieuw mocht worden voorgelegd, is het plan van aanpak 

daar -eveneens in overleg met NTI- later niet meer in detail op aangepast.     

          Walter Wildhagen 
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Voorwoord 
 

Na een dienstverband van 13 jaar bij een onderzoeks- en adviesbureau, geef ik sinds 2014 invulling 

aan mijn eigen studiebegeleidingspraktijk: Walter Wildhagen, studiebegeleiding. Daarin geef ik vanuit 

een klantgerichte aanpak onder meer bijles, coaching, huiswerk- en scriptiebegeleiding, examentraining 

en studiekeuzeadvies. Meer dan 235 leerlingen en studenten van alle schoolniveaus maakten hier 

inmiddels gebruik van. Ondanks dat hun hulpvragen vaak een schoolgerelateerde insteek kennen, ligt 

hieraan niet zelden een (licht) psychologisch vraagstuk ten grondslag. Meestal is dat een gebrek aan 

zelfvertrouwen, motivatie, toekomstperspectief of betreft het ‘regulier pubergedrag’. Soms gaat het 

verder dan dat en betreft het jongeren met faalangst, AD(H)D, dyslexie, stress, geaardheid of zelfs 

suïcidale gedachten. Dit deed me beseffen dat ik al enige jaren in het vakgebied van de toegepaste 

psychologie werkzaam was en al voor velen een vertrouweling, coach en klankbord bleek te zijn. Een 

rol die ik niet licht opneem! Sterker nog; het was dé reden om Toegepaste Psychologie te gaan studeren.  
 

En plots is het dan zover en ben ik bij het sluitstuk van de studie aangekomen. Een studie waaraan ik 

veel plezier beleefde, waarin ik door een niet-aflatend enthousiasme alleen maar hoge cijfers haalde en 

waarvan de stof vaak een feest der herkenning vormde. Een studie die me -naast de feedback van mijn 

clientèle-3 vaak ook bevestigde in mijn aanpak en me motiveerde om steeds beter en completer te willen 

worden en die me het zelfvertrouwen gaf daarin stappen te maken. Maar eerst nog ‘even’ afstuderen! 
 

In aanloop naar dit afstuderen stelde ik mezelf ten doel dat mijn onderzoek ook van meerwaarde moest 

zijn voor mijn eigen studiebegeleidingspraktijk en wilde ik deze vanuit mijn eigen bedrijf invullen. Op 26 

mei 2020 kreeg ik daarvoor toestemming van NTI, met als onderwerp: de waar mogelijk te beïnvloeden 

relatie tussen de leerstrategie taakwaarde (‘het nut zien’) en de schoolmotivatie van middelbare 

scholieren. Leuke bijkomstigheid daarbij is dat ik Pieternel Dijkstra (auteur van het in de studie gebruikte 

boek ‘Zelfregulerend leren, effectiever leren met leerstrategieën’) bereid vond met me mee te denken, 

waarvoor ik haar nu reeds dankbaar ben. 
 

Als scriptiebegeleider fungeert echter Neeltje van Ham; beleids- en afdelingspsychiater van het  

psychiatrisch ziekenhuis Multiversum in Antwerpen. Naast beleidsvorming is zij verantwoordelijk voor 

de behandeling van patiënten en geeft zij sturing aan een multidisciplinair team van psychologen, 

orthopedagogen, therapeuten, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers en draagt zij zorg voor de 

(interne) opleiding daarvan. In het verlengde hiervan zal ook Marion de Bont, klinisch psychologe en 

manager behandeling kind & jeugd bij GGz Breburg, als klankbord fungeren. Voor het onderwijskundige 

perspectief zijn Vivian Leenhouts en Mariëlle Appels bereid gevonden zitting te nemen in het klankbord. 

Vivian is als Adviseur onderwijskwaliteit verbonden aan de Onderwijsgroep Tilburg vanuit de thema’s 

begeleiding, gedrags- en leerproblemen. Mariëlle is als docente ruim 25 jaar en als zorgcoördinator ruim 

15 jaar verbonden aan De la Salle, een middelbare school in Baarle-Nassau. 
 

In het besef dat ik qua expertise en ervaring best wat ‘zwaargewichten’ inzet voor een relatief licht 

psychologisch vraagstuk, kom ik bij een laatste, meer persoonlijke doelstelling van mijn afstuderen: het 

verantwoord en professioneel profileren van de toegepast psycholoog (en dus ook mezelf) en diens 

meerwaarde bij de aanpak van onderwijskundige, relatief alledaagse vraagstukken waarbij scholieren 

gebaat kunnen zijn. In dit plan van aanpak zet ik uiteen hoe ik dat wil gaan doen. 

          

         Walter Wildhagen 

         Ulicoten, 21 januari 2021 

 
3 zie onder meer de reviews en opmerkingen op: http://www.walterwildhagen.nl/studiebegeleiding.html  

http://www.walterwildhagen.nl/studiebegeleiding.html
http://www.walterwildhagen.nl/studiebegeleiding.html
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Inleiding 
 

 

 

 

 

 

 

Dit illustratieve voorbeeld vormt een onder middelbare scholieren veelvuldig gehoord geluid. In vrijwel 

ieder studiebegeleidingstraject komt de ‘schoolmotivatie’ aan de orde: ‘het ervaren plezier op school 

en de beweegredenen, wensen en drijfveren van scholieren om bepaalde activiteiten uit te voeren of te 

vermijden, zoals die kunnen worden afgeleid van hun gedrag’ (Alblas, 2008). Deze hangt samen met 

vele factoren, zoals onder meer het klasklimaat, de interactie tussen de leerkracht en leerling (Amborse 

et al., 2010), tussen leerlingen onderling (Wigfield et al., 1998) en de steun, betrokkenheid en attitudes 

vanuit het sociale netwerk. Op persoonlijk vlak spelen combinaties van overtuigingen, vaardigheden, 

verwachtingen en subjectieve taakwaarden een rol (Scales et al., 2000). Waar de een echter eenvoudig 

te motiveren is, is dat voor een ander een persistent probleem. Zeker in de puberleeftijd, waarin kinderen 

volop ontwikkelen (fysiek, cognitief en sociaal-emotioneel) en niet zelden aangeven ongemotiveerd te 

zijn (Van Essen, 2014) voor een lescurriculum met schoolvakken dat de kennisbasis is voor iedereen 

die opgroeit in ons land (Nelis & Van Sark, 2017) en waarvoor moet worden geleerd. Scholieren moeten 

dat leren in goede banen leren leiden, beoordelen en zo nodig bijsturen. Dit ‘zelfregulerend leren’ gaat 

echter niet vanzelf en vraagt de inzet van leerstrategieën; plannen van handelen die scholieren in 

kunnen zetten om leerdoelen te bereiken. Doelen die voor een deel gebaseerd zijn op de (meer)waarde 

die een vak of taak heeft voor de scholier (Bimmel, 2013).  
 

Veel middelbare scholieren geven aan deze (meer)waarde niet te (her)kennen en ‘het nut’ van vakken 

te missen, ook in relatie tot te maken profiel-/vervolgstudiekeuzes of richting een beoogd beroep. Het 

betreft hier de ‘taakwaarde’; een van de veertien leerstrategieën die door Dijkstra (2015) worden 

genoemd in het kader van het zelfregulerend leren, door Schunk et al. (2014) gedefinieerd als ‘de 

individuele percepties van scholieren die betrekking hebben op de mate van belangrijkheid of 

bruikbaarheid van een leertaak’. Aan de inzet van deze leerstrategie wordt een grote waarde toegedicht. 

Het vormt met de leerstrategieën ‘overzien’, ‘vooruitkijken’ en ‘herhalen’ de belangrijkste strategieën 

voor de motivatie en schoolprestaties van leerlingen (De Boer et al., 2012). Op zoek naar een eigen 

identiteit, met een volop ontwikkelend brein en lichaam, lijkt school voor veel adolescenten echter niet 

hoog op de prioriteitenlijst te staan. Dit terwijl zij, in de ogen van veel volwassenen, de wereld aan hun 

voeten hebben liggen en oneindig veel kunnen kiezen (Nelis & Van Sark, 2017). Maar dat zij daar dan 

ook de benodigde motivatie voor op kunnen brengen, is lang niet zo vanzelfsprekend, althans niet voor 

veel jongeren binnen het reguliere onderwijs die in het beste geval enkel nog extrinsiek gemotiveerd 

zijn. Docenten hebben daar last van (Vogelenzang, 2019), ouders raken de wanhoop nabij en ook de 

jongeren worstelen ermee. Maar school ‘moet ook gewoon’, dat is in Nederland bij wet geregeld en 

wordt gezien als ‘verworvenheid, een recht voor iedereen, gebaseerd op het feit dat het een belangrijke 

voorspeller is voor succes en gezondheid in het verdere leven’ (Nelis & Van Sark, 2017).  
 

In hun weerstand laten scholieren nogal eens een hardnekkige desinteresse zien, of ontgaat hen het 

nut van een vak, gevoed door persoonlijke voorkeuren (Dijkstra, 2019). Wat voor de een belangrijk of 

interessant is, hoeft dat voor de ander niet te zijn. Bovendien kan taakwaarde in tijd variëren: wat nu 

nog niet belangrijk lijkt, kan dat in de toekomst wel zijn. Taakwaarde is dus subjectief, aan veranderingen 

onderhevig, maar wel ook van directe invloed op de schoolmotivatie, en daarmee, de studievoorgang 

Uit de praktijk van ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’:  

‘Wie heeft dat wiskunde uitgevonden joh!? Vond ‘die’ dat leuk of zo?! Ik wil straks werken op een loonbedrijf, op 

een kraan. Dan doe ik toch niets meer met heel dat wiskunde? Geschiedenis, nog zoiets… dode mensen en 

oude meuk. Wat heb ik eraan om dat allemaal te weten!? Waarom moet ik dat leren? Echt zo geen zin in…’  

(Dest W., 16 jaar, 4 vmbo KB, maart 2020) 
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en schoolprestaties (Covington, 2000). Dat maakt de problematiek ook voor docenten lastig (OECD, 

2019; Van Essen, 2014), terwijl zij leerlingen het nut van een taak/vak juist kunnen helpen ontdekken 

(Dijkstra, 2019). Bovendien kosten mogelijke gevolgen als zittenblijven en uitval de samenleving meer 

dan €500 miljoen per jaar (CPB, 2015). Goede keuzes ten aanzien van studie of beroep zijn bovendien 

onlosmakelijk verbonden met goede persoonlijke keuzes in de rest van het leven (Hurts & Ter Laak, 

2018). Het onderwerp kent dus de nodige maatschappelijke relevantie.  
 

Menig onderzoek ging dan ook al in op het verband tussen taakwaarde en (school)motivatie. In enkele 

daarvan  worden de begrippen zelfs samengevoegd tot de term ‘taakmotivatie’; de mate van interesse 

die scholieren hebben voor bepaalde onderwerpen en de moeite die zij willen doen voor een taak om 

een uiteindelijk doel te bereiken (o.a. Eccles e.a., 1993; Viljaranta, 2010, Haynes e.a., 2008). De 

‘expectancy-value’-theorie van motivatie (Eccles & Wigfield, 2002; Jacobs & Newstead, 2000; Pintrich 

& De Groot, 1990 e.a.) ondersteunt dit en noemt taakwaarde (‘value’) zelfs een van de bepalende 

componenten van motivatie, naast ‘expectancy’ en ‘affect’. Een taakwaarde waarbinnen meerdere 

variabelen onderscheiden worden: het belang van de taak, de intrinsieke waarde, de nuttigheidswaarde 

en de ingeschatte kosten voor het verwezenlijken ervan. Samen kleuren deze de individuele, 

subjectieve percepties van de scholier, met gevolgen voor diens motivatie.  
 

Het plan van aanpak voor dit onderzoek is hierna uitgewerkt in hoofdstukken met betrekking tot de 

aanleiding voor het onderzoek, het doel, de probleemstelling en daarbij horende deelvragen, een 

verkennende literatuurstudie en de onderzoeksmethoden. Het plan van aanpak wordt afgesloten met 

de bij het onderzoek beoogde planning en een literatuurlijst. 
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1 Aanleiding en doel 
Het aantal zittenblijvers in het voortgezet onderwijs in Nederland per jaar is ongeveer 6% (in 2019: circa 

42.500 scholieren). Dit los nog van de bijna 27.000 voortijdige schoolverlaters; scholieren die zonder 

startkwalificatie van school gingen (NJI, 2020). Slechts 47% van alle kinderen rondt het traject primair 

onderwijs-voortgezet onderwijs af in de normale opleidingsduur (Ploegman, 2017). Bijna de helft van de 

950.000 Nederlandse middelbare scholieren blijft een keer zitten (Van Loosdregt, 2016). De gemiddelde 

schoolcijfers in Nederland dalen (Qompas, 2019) en onze scholieren zijn minder gemotiveerd dan die 

in de ons omringende landen (OESO, 2020). In een poging het tij te keren, gebruikt ongeveer een op 

de drie middelbare scholieren huiswerkbegeleiding, bijles of examentraining of (NOS, 2019).  

 

1.1 Walter Wildhagen, studiebegeleiding 

Ongeveer 90% van de cliënten van ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ betreft middelbare scholieren; 

jongeren met schoolgerelateerde hulpvragen, of waarbij een onderliggende hulpvraag (ook) tot uiting 

komt in de schoolprestaties. Sinds 2014 maakten meer dan 235 scholieren gebruik van deze dienst, die 

gebaseerd is op de volgende missie: ‘het begeleiden en ondersteunen van cliënten bij school- en 

studiegerelateerde vraagstukken of als individuele (licht-psychologische) problemen (ook) tot uiting 

komen in schoolresultaten, met als doel het algeheel welzijn en welbevinden van het individu te 

bevorderen en/of de schoolresultaten te verbeteren.’ Onderzoek laat zien dat studiebegeleiding vaak 

leidt tot meer plezier in vakken op school, een beter zelfvertrouwen, betere studievaardigheden en een 

zelfstandiger werkhouding (Arkema, 2008). Studiebegeleider Walter Wildhagen moet daarbij wel veel 

energie steken in de motivatie van de scholieren, waarbij zij vaak het nut van een schoolvak of -taak ter 

discussie stellen. Dit overigens met een aantal opvallende verschillen. Zo wordt het nut van vakken als 

geschiedenis, wiskunde en Frans vaak betwijfeld, terwijl dit voor Engels of Nederlands zelden het geval 

is. Laatstgenoemden worden als ‘vanzelfsprekend’ gezien voor een vervolgstudie of arbeidsperspectief, 

terwijl deze meerwaarde voor geschiedenis, wiskunde en Frans veel minder vaak wordt herkend. Ook 

zijn meisjes makkelijker te motiveren dan jongens, vaak omdat zij verder in hun neuropsychologische 

ontwikkeling zijn en beter weten wat de bedoeling is van de docent, van een taak of waarom deze moet 

worden uitgevoerd (Jolles, 2020). Qua leeftijdsfase kunnen onderbouwscholieren het nut van vakken 

slechts zelden te benoemen, terwijl scholieren in de bovenbouw daar vaak beter in slagen. Aan de 

andere kant zijn startende middelbare scholieren doorgaans wel gemotiveerder om voor school aan de 

slag te gaan. De motivatie neemt gedurende hun puberjaren vaak af, met de grootste dip op 14/15-

jarige leeftijd (Nelis & Van Sark, 2017). Maar ook het schoolniveau speelt een rol: de motivatie op het 

vmbo is gemiddeld iets lager dan op havo en vwo (Van der Valk, 2019).  

Ervaringen in de studiebegeleidingspraktijk leren dat expliciete aandacht voor het nut van een schoolvak 

een bijdrage kan leveren aan de inspanningen van scholieren voor dat vak. Bij een vijftal scholieren is 

in 2020 stilgestaan bij de meerwaarde van wiskunde, met aandacht voor het doel, de beloningswaarde 

in de vorm van cijfers, zelfvertrouwen en waardering (Schouwenburg, 2002), alsook een overzicht van 

vervolgopleidingen en beroepen waarin rekenvaardigheid een rol speelt. Deze aanpak leek succes te 

sorteren: hogere cijfers, vaker gemaakt huiswerk en minder weerstand bij het oefenen van toetsen. De 

aanpak was gebaseerd op onderbuikgevoelens, maar de effecten voedden de overtuiging dat een meer 

systematische, structurele aandacht voor taakwaarde de schoolmotivatie kan vergroten. Dit onderzoek 

gaat dan ook op zoek naar de taakwaardeperceptie en de variabelen waarop scholieren deze baseren, 

voor zover deze een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van de schoolmotivatie. Daarbij heeft 

de opdrachtgever ook behoefte aan enige kwantitatieve duiding, zoals de mate waarin de hiervoor 

beschreven problematiek daadwerkelijk voorkomt binnen zijn clientèle, middelbare scholieren per 

schoolvak specifiek taakwaarden toekennen, verschillen optreden naar variabelen als sekse, leeftijd en 

schoolniveau en een gebrekkige schoolmotivatie ook echt samenhangt met de taakwaarde (verband). 
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1.2 Doelstelling 

Op basis van het voorgaande is het doel van dit praktijkgericht onderzoek als volgt geformuleerd: 

‘Het onderzoek moet inzicht geven in de wijze waarop ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ de relatie 

tussen taakwaarde en schoolmotivatie kan inzetten vanuit het oogpunt van kwaliteit en marketing.’  
 

Het beoogd resultaat van dit onderzoek is een primair (studie)begeleidingsplan voor ‘Walter Wildhagen, 

studiebegeleiding’ voor het verbeteren van de schoolmotivatie van middelbare scholieren door aandacht 

te hebben voor taakwaarde.  

 

1.3 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

Dit onderzoek heeft niet de intentie discussies over het nut van school, het -systeem en/of -vakken te 

beslechten en richt zich op het huidige onderwijssysteem. Daarbij kunnen niet alle schoolvakken aan 

de orde komen. Illustratief wordt dan ook gekeken naar de vakken Engels, geschiedenis en wiskunde. 

Dit op basis van een variatie in domeinen, de kerndoelen van de Stichting Leerplanontwikkeling en het 

voorkomen van de vakken op scholen. In de scriptie wordt deze keuze uitgebreider toegelicht. 

Het onderzoek kent een verkennend psychologisch perspectief, met vooral aandacht voor de aard en 

mogelijke oorzaken van gevoelens, opvattingen, wensen en gedragingen van scholieren, zoals deze 

vanuit de ontwikkelings- en sociale psychologie op te tekenen zijn (Alblas, 2008).  

Daarnaast staat het perspectief van de onderzoekspopulatie centraal; middelbare scholieren die gebruik 

maken van ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’. De resultaten zullen gebruikt worden voor zijn 

(toekomstige) middelbare scholieren. Het onderzoek heeft dus niet als doel uitspraken te doen voor alle 

middelbare scholieren in Nederland. Ook betekent het dat vanuit de klantgerichte benadering van 

‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ de perceptie van middelbare scholieren leidend is.  

In onderzoek in de eigen praktijk, onder eigen klanten en het eigen netwerk schuilen enkele gevaren. 

Zo kan sociale wenselijkheid optreden in de beantwoording van vragen door respondenten, deels te 

ondervangen door daar voor de bevraging expliciet aandacht voor te hebben (Verhoeven, 2014). Ook 

heeft de organisatie enkel scholieren met een specifieke hulpvraag c.q. tegenvallende schoolprestaties 

in de klantenkring. Scholieren die ‘probleemloos’ hun middelbare school doorlopen, maken immers geen 

gebruik van de dienst. Dit kan van invloed zijn op de ervaren taakwaarde en motivatie als mogelijke bias 

(Verhoeven, 2014). Omdat de onderzoeksresultaten vooral binnen de eigen praktijk gebruikt worden, 

gaat het echter wel om de juiste, relevante onderzoekspopulatie. En ondanks dat het ethisch wellicht 

beter zou zijn om het onderzoek op een of meerdere scholen uit te voeren (zodat de scholieren de 

onderzoeker niet kennen), is daar om meerdere redenen niet voor gekozen. Het onderzoek zou 

daardoor veel omvangrijker en complexer worden; zo zou vanuit privacy-oogpunt eerst toestemming 

verkregen moeten worden van zowel de school als (de ouders van) de scholieren. De scholieren van 

‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ hebben daar (via hun ouders) al toestemming voor gegeven in 

de samenwerkingsovereenkomst. Bovendien zou binnen de steekproef gedifferentieerd moeten worden 

naar schoolmotivatie. Middelbare scholieren met een goede motivatie zouden eruit gefilterd moeten 

worden. De motivatie van de scholieren van Walter Wildhagen, studiebegeleiding is al bekend. Ook 

zouden meerdere scholen in het onderzoek betrokken moeten worden. Het is immers denkbaar dat de 

ene school (of docent) (on)bewust meer aandacht besteedt aan taakwaarde, dan de andere. Omdat de 

scholieren van ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ naar diverse scholen in de regio Breda-Tilburg 

gaan, is al van de nodige spreiding sprake. En tot slot kent het gebruik van een bestaand klantenbestand 

ook een inhoudelijke meerwaarde. Omdat de samenwerking met de scholieren enkele maanden, een 

schooljaar of zelfs enkele jaren beloopt, is immers ook achtergrondinformatie voorhanden. Deze kan 

soms een verklaring vormen of achtergrond bieden bij verkregen antwoorden.  
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Een mogelijke bedrijfsblindheid c.q. vooringenomenheid van de onderzoeker wordt zoveel mogelijk 

ondervangen door de inzet van een objectieve, onafhankelijke klankbord met experts (paragraaf 1.4). 

In de scriptie worden dergelijke biases en de wijze waarop daarmee is omgegaan verder toegelicht. 

 

1.4 Scriptiebegeleiding en klankbord 

Vanuit het oogpunt van onafhankelijkheid, objectiviteit en kwaliteit wordt in dit onderzoek een externe 

klankbord ingezet. Scriptiebegeleidster Neeltje van Ham zal daarin zitting nemen en is als beleids- en 

afdelingspsychiater verbonden aan het psychiatrisch ziekenhuis Multiversum in Antwerpen. Zij 

behandelt patiënten en stuurt een multidisciplinair team van psychologen, orthopedagogen, 

therapeuten, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers aan. Voor het onderwijskundig perspectief 

worden docenten van de middelbare scholen uit het netwerk van de onderzoeker ingezet. In het 

klankbord zullen Vivian Leenhouts en Mariëlle Appels zitting nemen. Vivian is adviseur 

onderwijskwaliteit binnen de Onderwijsgroep Tilburg en verantwoordelijk voor de thema’s begeleiding, 

gedrags- en leerproblemen. Mariëlle is docente Frans en zorgcoördinator op De la Salle in Baarle-

Nassau. Tot slot is ook Dr. Pieternel Dijkstra, sociaal psycholoog, lector, wetenschappelijk onderzoeker, 

auteur en trainer, bereid gevonden om mee te denken en lezen. 
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2 Probleemstelling en deelvragen 

 
2.1 Probleemstelling 

De probleemstelling betreft de centrale vraag waarop het praktijkgericht onderzoek antwoord geeft. Op 

basis van het voorgaande luidt deze voor dit onderzoek als volgt: 

‘Hoe kan ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ de leerstrategie taakwaarde inzetten bij het bevorderen 

van de schoolmotivatie van de middelbare scholieren die gebruik maken van zijn diensten?’ 
 

Deze vraag wordt beantwoord vanuit de literatuur, het perspectief van middelbare scholieren die gebruik 

maken van de diensten van ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ en enkele van hun docenten.   

 

2.2 Deelvragen 

De probleemstelling is op te splitsen in de volgende deelvragen: 

1. Wat is de relatie tussen de taakwaarde van schoolvakken en de schoolmotivatie van middelbare 

 scholieren volgens de literatuur? 

2. Waarop baseren middelbare scholieren de taakwaarde van schoolvakken volgens de literatuur? 

3. Welke taakwaarde kennen de middelbare scholieren van Walter Wildhagen, studiebegeleiding toe 

 aan de schoolvakken Engels, geschiedenis en wiskunde? 

4. Hoe kan volgens de middelbare scholieren van ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ de taakwaarde 

 van Engels, geschiedenis en wiskunde bevorderd worden? 

5. Hoe gebruiken docenten in het voortgezet onderwijs de taakwaarde van Engels, geschiedenis en 

 wiskunde voor de motivatie van middelbare scholieren? 
 

De antwoorden op deze vragen worden vervat in een studiebegeleidingsplan, waarvoor in de literatuur 

inhoudelijk relatief weinig theorieën en sjablonen voorhanden zijn. Wel kan aansluiting gezocht worden 

bij handreikingen vanuit de literatuur, zoals in Professionele Gesprekken (Van Zaalen & Vermeulen, 

2011), Professioneel hulpverlenen (Dijkstra & Vincent, 2012) en het 8-fasenmodel van Movisie, waarin 

aandacht is voor de signalering, intake, opstart, analyse, planning, uitvoering, evaluatie en uitstroom 

(Van Leeuwen-den Dekker et al., 2014). Het is daarbij niet de bedoeling om een volledige interventie te 

ontwikkelen. Wel wordt daar waar mogelijk aansluiting gezocht bij reeds bestaande interventies en 

strategieën ten aanzien van de taakwaarde die in het onderwijs ingezet worden om de motivatie en het 

zelfregulerend leren van scholieren te bevorderen (zie ook paragraaf 3.2).  
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3 Verkennende literatuurstudie 
In de verkennende literatuurstudie is gezocht naar literatuur en bronnen die voorzien in een antwoord 

op de op literatuur te baseren deelvragen. Binnen het plan van aanpak gaat het daarbij om een eerste 

verkenning van de literatuur, de uitgebreide literatuurstudie is onderdeel van de eindscriptie. 

 

3.1 Schoolmotivatie en taakwaarde in de literatuur 

In de eerste twee deelvragen staan de begrippen schoolmotivatie en taakwaarde centraal, alsook de 

samenhang daartussen. Over motivatie is in de wetenschap zoveel geschreven dat een totaaloverzicht 

onmogelijk is. Elke discipline legt een ander accent (Nelis & Van Sark, 2017). Motivatiepsychologen 

brengen onder motivatie de drijfveren in kaart van het menselijk handelen en de doelen die mensen 

ambiëren. Bij schoolmotivatie (deelvraag 1) gaat het dus om deze drijfveren en doelen in relatie tot 

school. Daar waar ‘motivatie’ verwijst naar de onderliggende drijfveer van gedrag (‘waarom’), verwijzen 

‘betrokkenheid’ en ‘schoolse attitude’ eerder naar de wijze waarop (‘hoe’) scholieren hun schoolwerk 

doen. Een gebrek aan betrokkenheid kan dan het gevolg zijn van een gebrekkige motivatie, maar er 

ook juist toe bijdragen (Jang, Kim & Reeve, 2012). Een hoge schoolmotivatie hangt samen met een 

verhoogde participatie van scholieren in de klas, betere resultaten en cijfers en een vergrote kans om 

de schooltijd af te maken en goed te doorlopen (Hallinan, 2008). Het bevorderen van de schoolmotivatie 

kan leiden tot betere schoolprestaties en uitkomsten voor scholieren gedurende hun schoolperiode 

(Covington, 2000). Vansteenkiste et al. (2007) benoemen daarbij een onderscheid tussen de kwantiteit 

(hoeveelheid en intensiteit) en de kwaliteit van motivatie (het verschil tussen ‘willen leren’ en ‘moeten 

leren’). Binnen de zelfdeterminatietheorie van Ryan & Deci (2000) betreft dit het verschil tussen 

intrinsieke en extrinsieke motivatie c.q. autonome versus gecontroleerde motivatie. Ondanks dat beide 

vormen van motivatie functioneel kunnen zijn en naast elkaar voor kunnen komen, hebben talrijke 

studies uitgewezen dat voor leerlingen waarbij autonome motivatie overheerst en gecontroleerde 

motivatie eerder afwezig is, het meest wenselijke patroon van leeruitkomsten en welbevinden optreedt 

(Vansteenkiste et al., 2007). In het verlengde van de hiervoor gebruikte bronnen, kunnen in relatie tot 

de (school)motivatie onder meer nog de volgende bronnen gebruikt worden: Effectief en Affectief 

lesgeven aan pubers (Van Essen, 2015), Handboek Diagnostiek in de leerlingbegeleiding: kind en 

context (Verschueren & Koomen, 2016), Academic Motivation and Performance: Task Value 

Interventions (Tibbetts et al., 2015) en het Handbook of Motivation at School (Wentzel & Miele, 2016).  
 

Dit onderzoek is gericht op de subjectieve taakwaarden (values), die ook als afzonderlijke component 

zijn opgenomen in de expectancy-value theorie van motivatie (Eccles & Wigfield, 2002), doelend op de 

ideeën, doelen en opvattingen die scholieren hebben over het belang en het nut van hun taken. Deze 

taakwaarde (deelvraag 2) kent een aantal types ‘waarde’, refererend aan het belang, de intrinsieke 

waarde, de nuttigheidswaarde en de ingeschatte kosten (inspanningen, moeite) van de taak. Ook de 

verwachtingstheorie van Vroom, die in zijn formule voor motivatie ‘motivatie = verwachting x beloning x 

waarde’ een plekje voor taakwaarde heeft opgenomen, ziet taakwaarde als component van de 

(school)motivatie (Ros et al., 2019).  

In de internationale literatuur is relatief veel te vinden over leerstrategieën in het algemeen, maar een 

stuk minder over de specifieke leerstrategie ‘taakwaarde’ (met als Engelse equivalenten onder meer 

‘epistemological beliefs’, ‘task value’, ‘task utility’, ‘utility value’ en ‘task significance’). Dijkstra (2015) 

besteedt er in het kader van het zelfregulerend leren uitgebreid aandacht aan en baseert zich daarbij 

op (internationale) bronnen en onderzoeken die op hun beurt als ingangen kunnen dienen. Te denken 

is bijvoorbeeld aan de publicaties Future goal setting, task motivation and learning of minority and non-

minority student in Dutch schools (Andriessen & Phalet, 2006) en Excellente leerlingen in het voortgezet 

onderwijs (Kuyper & Van der Werf, 2012). Andere bronnen daarvoor zijn onder meer: Epistemological 
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Beliefs and Academic Achievement (Arslantas, 2015), Teaching and Learning Strategies (Whitton, 

2015) en het Handboek Leren Leren voor het voortgezet onderwijs (Verstraete & Nijman, 2018).  
 

Het onderzoek richt zich op de werkzame bestanddelen van taakwaarde in relatie tot de schoolmotivatie. 

Via literatuuronderzoek wordt bekeken welke empirische evidentie er bestaat voor het belang van de 

taakwaarde voor de schoolmotivatie. In het verlengde daarvan is aandacht voor de interventies en 

strategieën met betrekking tot de taakwaarde die volgens de literatuur effectief zijn voor het bevorderen 

van de schoolmotivatie van middelbare scholieren. In deze verkennende fase werden onder meer het 

project ‘Gazelle’, een digitale leeromgeving voor het leren bij zaakvakken in het voortgezet onderwijs 

(Ter Beek et al., 2015), de zelf- en peerbeoordeling op self-efficacy en taakwaarde (Huizing, 2017), 

problem-based rekenen: motivatie in de rekenlessen (Van Dantzig & Zwart, 2018), Utility Value 

Intervention (Hulleman, 2010), Theory-based Intervention Science, Technology, Engineering and 

Mathematics (Harackiewicz et al., 2012) en Academic Motivation and Performance: Task Value 

Interventions (Tibbetts et al., 2015) gevonden, die als vertrekpunt gehanteerd worden. Naast de 

inhoudelijke component van deze interventies en strategieën zijn daarnaast ook de kwaliteit, timing 

(Covington, 2000) en doeloriëntatie (Elliot & McGregor, 2001) van belang. In de doeloriëntatietheorie 

worden een performance en mastery approach onderscheiden, waarbij laatstgenoemde de meeste 

samenhang met taakwaarde, autonome motivatie en betere prestaties vertoont (Kobbeveldt, 2010).  

 

3.2 Schoolmotivatie en taakwaarde volgens docenten 

Ook in deelvraag 5 speelt literatuuronderzoek een rol, waarbij de mogelijkheden die docenten hebben 

in het motiveren van hun scholieren als extrinsieke motivatievariabele aan de orde komen (Woolfolk & 

Hughes, 2008). Pintrich en Schunk (2002) onderscheiden daarbij zes factoren, waarvan taak(waarde) 

er een is. Ebbens en Ettekoven (2009) noemen dit ‘betekenis geven’; het inzichtelijk maken waarom 

scholieren iets moeten leren, in het streven de autonome motivatie te bevorderen. In de consultatie van 

docenten (paragraaf 4.4) kunnen vanuit de literatuur ook de inzichten betrokken worden vanuit 

bijvoorbeeld de prestatiedoelentheorie (Maehr & Zusho, 2009), de leergericht aanpak (Vansteenkiste et 

al., 2007) en het Zelfgestuurd leren (Zimmerman, 2002). Deze bronnen spelen ook een rol in het 

vertalen van de inzichten naar een concrete aanpak in het uiteindelijke studiebegeleidingsplan. Maar 

ook ten aanzien van de door docenten aan te reiken taakwaarde speelt literatuuronderzoek een rol. 

Ondanks de wezenlijke rol die docenten spelen in de motivatie van leerlingen blijkt uit onderzoek dat 

docenten het moeilijk kunnen vinden om de betekenis van hun vak aan leerlingen duidelijk te maken 

(Hopwood, 2004) en dat de kennis van docenten over de voorkennis van hun leerlingen vaak gering is 

(Lane, 2015). Bovendien speelt mogelijk ook een verschil in perceptie een rol. Er is immers een 

discrepantie denkbaar tussen de door scholieren ervaren taakwaarde en motivatie en de wijze waarop 

deze door docenten beleefd worden (Mathijsen, 2006). Middelbare scholieren hebben doorgaans een 

leeftijd van 12 tot 18 jaar, wat nagenoeg overeenkomt met de periode die de puberteit wordt genoemd; 

een onrustige periode waarin de identiteit gevormd wordt, de jongere volledig opgaat in de omgang met 

leeftijdgenoten, de ontdekking van de wereld, zichzelf en grenzen door te experimenteren met gedrag 

(Van Essen, 2015). Een periode ook waarin de persoonlijke wensen en behoeften van leerlingen lang 

niet altijd in lijn liggen met de strenge voorschriften van een nationaal curriculum van schoolvakken 

(Biddulph, 2014). Voor het verschil in denken en handelen van pubers in vergelijking tot volwassenen 

kan een veelheid aan (internationale) bronnen geraadpleegd worden, zoals ten aanzien van de 

(neuro)cognitieve ontwikkeling van pubers uit Leer je kind kennen (Jolles, 2020), De sociale ontwikkeling 

van het schoolkind (Van der Ploeg, 2019) en Effectief en affectief lesgeven aan pubers (Van Essen, 

2015). 
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4 Onderzoeksmethoden 
De verkennende literatuurstudie laat zien dat relatief veel informatie voorhanden is ten aanzien van de 

begrippen met een centrale rol in de probleemstelling en dat deze een goede basis lijkt te vormen voor 

een beantwoording van met name deelvraag 1 en 2. De eerste onderzoeksmethode die in dit onderzoek 

wordt ingezet heeft dan ook betrekking op: 

I  deskresearch en literatuuronderzoek in relatie tot de centrale begrippen in de probleemstelling en de 

 interventies en strategieën die al worden ingezet in relatie tot de taakwaarde van schoolvakken; 

Om de werkzame bestanddelen van taakwaarde te vertalen naar een concreet studiebegeleidingsplan 

is voor ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ ook het daadwerkelijk voorkomen van een gebrekkige 

schoolmotivatie en de daaraan gerelateerde rol van de taakwaarde binnen zijn klantenkring van belang, 

waar mogelijk verbijzonderd naar de variabelen die daarin een rol kunnen spelen, zoals het schoolvak, 

geslacht, leeftijd en schoolniveau (deelvraag 3). Het doel hiervan is een cijfermatige onderbouwing van 

de problematiek, met een voorspellende waarde voor de dienstverlening aan toekomstige middelbare 

scholieren (Baarda, 2019). Dit aan de hand van: 

II kwantitatief onderzoek aan de hand van een online enquête onder middelbare scholieren die gebruik 

 maken van de diensten van Walter Wildhagen, studiebegeleiding  

Wat betreft de mogelijkheden die middelbare scholieren zelf zien voor het bevorderen van hun motivatie 

aan de hand van taakwaarde en het bevorderen van de taakwaarde zelf (deelvraag 4), gaat het vooral 

om individuele ideeën, motieven, achtergronden en redenen (Baarda, 2019). De onderzoeksmethode 

die daarvoor wordt ingezet, heeft betrekking op:  

III kwalitatief onderzoek aan de hand van diepte-interviews onder middelbare scholieren die gebruik 

 maken van de diensten van Walter Wildhagen, studiebegeleiding; 

Tot slot is ook de aandacht die docenten in het voortgezet onderwijs hebben voor de taakwaarde van 

hun vak en hun ervaringen rondom de schoolmotivatie van leerlingen (deelvraag 5) van belang. Mogelijk 

kan daarbij tevens een indicatie verkregen worden van een mogelijke discrepantie tussen de door 

scholieren ervaren taakwaarde en motivatie en de wijze waarop deze door docenten ervaren worden. 

Om dit inzichtelijk te krijgen, wordt een aantal kwalitatieve expertinterviews uitgevoerd onder docenten 

uit het netwerk van Walter Wildhagen, studiebegeleiding (zie paragraaf 4.4). 

 

4.1 Deskresearch en literatuuronderzoek 

Ondanks dat deskresearch en literatuuronderzoek een rol spelen ten aanzien van alle onderscheiden 

deelvragen, geven zij echter vooral antwoord op de volgende beschrijvende, theoretische deelvragen: 

1. Waarop baseren middelbare scholieren hun schoolmotivatie  volgens (theorieën en modellen in) de 

 literatuur? 

2. Wat zijn de werkzame bestanddelen van de leerstrategie taakwaarde volgens de literatuur en welke 

 empirische evidentie bestaat er voor het belang van taakwaarde voor schoolmotivatie? 
 

Deze beschrijvende c.q. exploratieve deelvragen worden vooral beantwoord vanuit deskresearch en 

literatuuronderzoek. Bestaande (internationale) bronnen worden gebruikt om de eerste inzichten en 

onderlinge relaties ten aanzien van de hoofdvariabelen uit de probleemstelling (zie hoofdstuk 3) te 

verkennen (Van der Velde et al., 2012), alsook de achtergronden die daarbij van belang zijn. Zoals in 

het verkennend literatuuronderzoek al werd aangekaart, zijn hiertoe vele bronnen voorhanden. De 

(ingangen tot deze) bronnen betreffen de studieboeken van de opleiding, de voor dit onderzoek 

aangeschafte literatuur, de Koninklijke Bibliotheek en de databases met wetenschappelijke literatuur 

zoals EBSCO, psyhub en Google Scholar. Dit op basis van de zoektermen (en de Engelse equivalenten 

daarvan) zoals deze in hoofdstuk 3 al aan de orde kwamen. Voor het literatuuronderzoek zal het 
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stappenplan worden gebruikt, zoals dat door Van der Velde et al. (2016) wordt aangereikt in de 

publicatie ‘Praktijkgericht Onderzoek, opzetten, uitvoeren, analyseren en rapporteren’.  

 

4.2 Kwantitatief onderzoek onder middelbare scholieren: online enquête 

De voorhanden literatuur behandelt taakwaarde en schoolmotivatie doorgaans in algemeenheden en 

op getotaliseerd niveau. Specifieke inzichten naar schoolvak of vaardigheden lijken nagenoeg te 

ontbreken. Om deze kwantitatief te duiden met betrekking tot het clientèle van ‘Walter Wildhagen, 

studiebegeleiding’ en als input voor de verdieping die de diepte-interviews op moeten leveren (zie 

paragraaf 4.3) wordt een kwantitatief onderzoek verricht onder de middelbare scholieren die de 

afgelopen jaren gebruik maakten van de studiebegeleidingspraktijk en die momenteel nog op de 

middelbare school zitten. De keuze voor dit kwantitatieve onderzoeksdeel is ook gebaseerd op het feit 

dat met de gekozen methode de gehele onderzoekspopulatie van ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ 

relatief eenvoudig bereikt kan worden, zodat een totaalbeeld ontstaat. Bovendien kan op basis van de 

resultaten van dit onderdeel een selectie gemaakt worden van de respondenten voor de diepte-

interviews. De volgende exploratieve, empirische deelvraag staat daarbij centraal: 

3. Welke taakwaarde kennen de middelbare scholieren van Walter Wildhagen, studiebegeleiding toe 

 aan specifieke schoolvakken4 en hoe is het gesteld met hun schoolmotivatie? 
 

Dit onderdeel gaat op zoek naar een cijfermatige onderbouwing van het voorkomen van een gebrekkige 

schoolmotivatie onder de middelbare scholieren van ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ en de 

taakwaarde die zij toekennen aan school en enkele schoolvakken in het bijzonder. Het geeft antwoord 

op de vraag voor hoeveel middelbare scholieren deze ‘taakwaardeproblematiek’ nu eigenlijk speelt. Dit 

waar mogelijk verbijzonderd naar enkele variabelen, zoals geslacht, leeftijd en schoolniveau. 

Het relevante deel van het klantenbestand bevat, vlak voor aanvang van het schooljaar 2020-2021, ruim 

40 potentiële respondenten. Daarnaast hebben zich de afgelopen jaren in de eerste maanden van een 

nieuw schooljaar gemiddeld 10 nieuwe middelbare scholieren voor studiebegeleiding aangemeld, 

waarmee de totale onderzoekspopulatie uitkomt op ongeveer 50 potentiële respondenten. Met een 

foutenmarge van 5% en betrouwbaarheidsniveau van 95% zal worden gestreefd naar een netto-respons 

van 45 ingevulde vragenlijsten. Omdat het hier bekenden van de onderzoeker betreft en zij reeds met 

hem samenwerk(t)en, wordt deze respons ook daadwerkelijk haalbaar geacht. Gezien de bestaande 

samenwerkingsrelatie wordt voorafgaand aan het onderzoek expliciet aandacht besteed aan 

vertrouwelijkheid en wordt het sociaal wenselijk beantwoorden van vragen zoveel mogelijk voorkomen. 

Dit onder meer door voorafgaand te benadrukken dat de antwoorden slechts ten behoeve van dit 

onderzoek en alleen op getotaliseerd niveau gebruikt worden en niet worden teruggekoppeld aan 

scholen c.q. docenten. Daarnaast mogen de scholieren op een eigen gekozen moment de vragenlijst 

invullen. De onderzoeker zal daarbij niet aanwezig zijn (Bakker & Kuijvenhoven, 2010). 

Mocht de beoogde respons niet gehaald wordt, dan kunnen de bestaande respondenten mogelijk ook 

als ambassadeur van het onderzoek fungeren en een rol spelen in een additionele werving via een 

zogeheten sneeuwbalmethode (Verhoeven, 2014). Om de respons te stimuleren, wordt een incentive 

verloot onder de deelnemers. Na een initiële responsperiode van circa twee weken, zal bovendien een 

herinnering worden uitgestuurd onder degenen die tot op dat moment niet respondeerden. De online 

vragenlijst wordt geprogrammeerd via SurveyMonkey en aan de respondenten voorgelegd. In het kader 

van de validiteit wordt bij het samenstellen van de vragenlijst aansluiting gezocht bij bestaande 

vragenlijsten, zoals de Self-Regulation Questionnaires-Academic (SRQ, 1989) van Ryan & Connell en 

vooral ook de Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ, 1990) van Pintrich & DeGroot. 

De SRQ werd ontwikkeld om de (intrinsieke) motivatie van scholieren inzichtelijk te maken, de MSLQ 

 
4 Gedifferentieerd naar de schoolvakken Engels, geschiedenis en wiskunde 
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heeft daarnaast aandacht voor de door scholieren ingezette leerstrategieën. Ook worden enkele 

vraagpunten toegevoegd aan de vragenlijst om de ervaren taakwaarde voor een aantal specifieke 

schoolvakken en vaardigheden te differentiëren. Om de antwoorden van de middelbare scholieren van 

‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ in een bredere context te plaatsen worden daarbij gekeken naar 

de vraagstelling vanuit de LAKS monitor, het tevredenheidsonderzoek onder scholieren dat sinds 2010 

tweejaarlijks uitgevoerd wordt, ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

(OCW). Alvorens de vragenlijst in het veld uit te zetten, wordt deze ter beoordeling aan de 

scriptieadviseur van NTI en de klankbordleden voorgelegd. Na de initiële en secundaire 

responsperiodes zal een dataconsistentiecheck uitgevoerd worden om de data te controleren op 

uitbijters en volledigheid. Daarna wordt de data ingelezen in SPSS en geanalyseerd. De resultaten 

worden in de eindrapportage; de scriptie.  

 

4.3 Kwalitatief onderzoek onder middelbare scholieren: diepte-interviews 

Op basis van het exploratieve karakter van dit onderzoek wordt onder de genoemde groep middelbare 

scholieren ook een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Dit in de vorm van semigestructureerde diepte-

interviews (Verhoeven, 2014). Ongeveer 15 respondenten uit het kwantitatieve onderzoek krijgen de 

mogelijkheid een toelichting te geven op de antwoorden die zij gaven in de online enquête (zie paragraaf 

4.2) op basis van de verdieping die de onderzoeker daarin voorstaat. Het interview zal echter vooral in 

het teken staan van een beantwoording van de volgende exploratieve, empirische deelvraag: 

4. Welke mogelijkheden zien de middelbare scholieren van Walter Wildhagen, studiebegeleiding voor 

 het bevorderen van de taakwaarde? 

 

Daar waar het kwantitatieve onderzoeksdeel vooral feiten tracht te achterhalen, is dit kwalitatieve deel 

meer beschrijvend van aard en gericht op interpretaties, ervaringen, betekenis en de mogelijkheden die 

scholieren zelf zien. De diepte-interviews zullen worden afgenomen aan de hand van een itemlijst. De 

structuur hiervan helpt de interviewer het gesprek met de respondent een bepaalde richting op te leiden, 

met zoveel mogelijk interactie en mogelijkheden tot doorvragen (Van der Velde et al., 2012). In het kader 

van de interne validiteit zal ook hier aansluiting gezocht worden bij de reeds bestaande vragenlijsten 

die in paragraaf 4.2 genoemd werden. Ook de itemlijst wordt aan de klankbordleden voorgelegd, 

alvorens de daadwerkelijke interviews uit te voeren. 

Omdat uit de verkennende literatuurstudie al bleek dat bijvoorbeeld variabelen als geslacht, leeftijd en 

schoolniveau een rol kunnen spelen ten aanzien van dit onderwerp (Jolles, 2020), wordt gestreefd naar 

15 diepte-interviews, naar rato van het voorkomen van deze variabelen in de onderzoekspopulatie 

(differentiatie). Omdat de respondenten cliënten van de onderzoeker zijn, wordt voorafgaand aan de 

interviews expliciet aandacht gegeven aan eventuele sociale wenselijkheid van antwoorden en de 

duurzaamheid van de samenwerkingsrelatie na het interview. Naast dit relationele aspect wordt voor 

aanvang van het interview ook aandacht besteed aan de inhoud, het doel van het onderzoek en de duur 

van het gesprek. De gesprekken vinden plaats ten kantore van ‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ 

en vinden plaats in het verlengde van het reguliere studiebegeleidingsmoment dat de scholieren hebben 

in een voor hen reeds bekende en vertrouwde omgeving. Hierdoor worden enkele drempels om mee te 

werken zoveel mogelijk weggenomen (Verhoeven, 2014). Als dank voor hun medewerking wordt de 

deelnemende scholieren een korting gegeven van 25% op een regulier uur studiebegeleiding. 

 

4.4 Kwalitatief onderzoek onder docenten: expertinterviews 

Binnen het praktijkgericht onderzoek wordt ook een aantal expertinterviews uitgevoerd onder docenten 

in het middelbaar onderwijs, waarmee Walter Wildhagen, studiebegeleiding samenwerkt. Dit in relatie 

tot de laatste exploratieve, empirische deelvraag: 
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5. Welke aandacht hebben docenten in het voortgezet onderwijs voor de taakwaarde van hun vak en 

 welke ervaring hebben zij met de schoolmotivatie van leerlingen? 
 

‘Walter Wildhagen, studiebegeleiding’ staat een klantgerichte benadering voor. Dat betekent dat zijn 

klanten, in dit geval de scholieren in het voortgezet onderwijs, centraal staan. Omdat ‘Walter Wildhagen, 

studiebegeleiding’ gericht is op het beïnvloeden van scholieren en niet op docenten, richt dit onderzoek 

zich dan ook wat minder op de docenten in het voortgezet onderwijs. Dat betekent niet dat de visie en 

zienswijze van docenten niet belangrijk of van meerwaarde zijn, maar vooral dat in dit onderzoek de 

perceptie van middelbare scholieren leidend is, zelfs al zou deze incompleet, vertekend of zelfs onjuist 

zijn. Om een mogelijke bias te voorkomen krijgen de docenten dan ook geen rol in de samen te stellen 

vragen- en itemlijst die aan de scholieren voorgelegd worden. Dit om mogelijke ‘sociaal wenselijke 

antwoordcategorieën’ ten aanzien van de taakwaarde in de vragenlijsten te voorkomen. Desondanks is 

het ook van belang een beeld te hebben van de perceptie van docenten over de door hen aangereikte 

taakwaarde. Er kan immers een discrepantie bestaan tussen de door middelbare scholieren ervaren 

taakwaarde, hun schoolmotivatie en de beleving daarvan door docenten. En ook de mogelijkheden die 

docenten zien voor het bevorderen van de motivatie door aandacht voor taakwaarde zijn interessant en 

kunnen een rol spelen in het studiebegeleidingsplan. Er wordt gestreefd naar circa 5 expertinterviews. 

Daartoe wordt binnen de docenten zoveel mogelijk gedifferentieerd naar factoren als geslacht, leeftijd 

en het vak dat men geeft. Vervolgens worden de door hen gegeven antwoorden met elkaar vergeleken. 

In deze expertinterviews staat de beleving van docenten centraal, maar worden zij vooral ook 

aangesproken op hun specifieke (vak)kennis en expertise (Reulink & Lindeman, 2005). De hiervoor te 

benaderen respondenten geven les op diverse middelbare scholen in West-Brabant. Ook voor de 

expertinterviews wordt een itemlijst gehanteerd. 

 

Zowel de diepte-interviews onder de scholieren, als de expertinterviews met de docenten worden face-

to-face afgenomen, (met toestemming) opgenomen met een voicerecorder, daarna getranscribeerd en 

gecodeerd (Baarda & Bakker, 2013). De eindresultaten worden opgenomen in de eindrapportage. 
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Nr.Activiteit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Deskresearch en literatuuronderzoek (deelvraag 1 & 2)

- (school)motivatie

- leerstrategieën en taakwaarde

- middelbare scholieren en docenten

- (studie)begeleidingsplan

2 Kwantitatief onderzoek scholieren (deelvraag 3)

- opstellen concept vragenlijst

- vragenlijst voorleggen aan scriptiebegeleider

- feedback verwerken en programmeren SurveyMonkey

- initiële responsperiode

- remindering

- secundaire responsperiode

- dataconsistentiecheck (uitbijters en data integriteit)

- SPSS analyse

- tabellen en grafieken

3 Kwalitatief onderzoek scholieren (deelvraag 4)

- opstellen concept itemlijst

- itemlijst voorleggen aan klankbord

- feedback verwerken

- diepte-interviews afnemen

- coderen en analyse diepte-interviews

4 Expertinterviews docenten (deelvraag 5)

- opstellen concept itemlijst

- itemlijst voorleggen aan klankbord

- feedback verwerken

- expertinterviews afnemen

- analyse expertinterviews

5 Rapportage

- concept rapportage

- bespreken met klankbord

- voorleggen aan begeleider NTI

- feedback verwerken

- eindrapportage inleveren

weken (na goedkeuring plan van aanpak)

5 Planning 
Onderstaand is de planning voor het afstudeerproces opgenomen, waarbij aan het onderzoek een 

looptijd van ongeveer 30 weken is meegegeven. Omdat ook diverse ‘derden’ in het onderzoek zijn 

betrokken (begeleider NTI, externe scriptieadviseur, klankbordleden en respondenten binnen het 

kwalitatief onderzoek) en een harde deadline ontbreekt, is de planning te zien als een richtlijn. 
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