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1Voor wie doe ik het
allemaal?

1.1 Inleiding

In dit eerste hoofdstuk word je stukje bij beetje voorbereid op het geven van

je les. Je doet hier kennis op over de invloed die eerste indrukken kunnen

hebben op jou en je lesgroep, maar je leert ook praktisch te kijken naar wat

je allemaal nodig hebt om les te kunnen geven. Je krijgt informatie over

basale hulpmiddelen die het lesgeven makkelijker maken. Verder wordt er

een aantal sociaalpsychologische onderwerpen beschreven die ontdekt lijken

te zijn voor het onderwijs. Daarnaast beschrijft een groot deel van dit hoofd-

stuk de problematiek rondom prestatie-motivatie. Motivatie (of beter gezegd

het gebrek daaraan) is een groot probleem binnen onderwijs. Door meer te

begrijpen van de achterliggende (sociaal)psychologische theorieeÈn kunnen

docenten de motivatie bij studenten vergroten en daarmee de motivatie bij

henzelf. Lesgeven aan gemotiveerde studenten maakt dat je er zelf ook

(weer) zin in krijgt. Aan het eind van het hoofdstuk wordt nog even stilge-

staan bij het maken van lesdoelen. Voor je hoofdstuk 2 ingaat, ben je zo vol-

doende voorbereid om een leuke les te gaan geven.

1.2 De voorbereiding van de les

Een goed begin is het halve werk¼ Dit gezegde is ons met de paplepel inge-

goten, maar houden we ons er ook aan? Onervarenheid en/of tijdgebrek

kunnen vervelende situaties op ons pad brengen, waarvan je later bedenkt

dat ze voorkomen hadden kunnen worden.

Een goed contact met een groep begint immers al (ver) voordat de eigenlijke

les plaatsvindt. Je krijgt een uitnodiging voor een les of een verzoek voor een

presentatie, of je vindt gewoon het lesrooster in je mailbox.

Hier begint het voorbereidingsproces. Je kunt bij jezelf nagaan wat zo'n ver-

zoek eigenlijk bij je oproept. Word je enthousiasme gewekt of zinkt je de

moed al in de schoenen? Ga je meteen met je les aan de slag of schuif je



het nog even voor je uit? Het voordeel hiervan is dat je tijdens onverwachte

momenten over je les kunt nadenken. Bijvoorbeeld als je op de fiets zit, in de

file staat of in de rij staat bij de supermarkt; hier kunnen opeens de meest

inspirerende lesideeeÈn bovenkomen. Ook televisieprogramma's kunnen een

bron van inspiratie zijn, bijvoorbeeld als inleiding.

Tip

Mocht je iets te binnen schieten wat volgens jou uitnodigend werkt, pak dan

een blaadje of je mobiel en maak een notitie. Later weet je vaak niet meer

wat je bedacht had en maak je wellicht weer gebruik van het standaardpro-

gramma.

Word je neerslachtig of onrustig wanneer je het lesrooster onder ogen krijgt?

Ga dan eens goed na waar dat aan ligt. Lukt dit je niet zomaar, doe dan

oefening 1.1 in paragraaf 1.4 en kijk wat dat je oplevert.

Een goede lesvoorbereiding is heel belangrijk en kan niet zonder een

bepaalde systematiek. Een systematische aanpak van je lesvoorbereiding

bestaat onder andere uit de volgende aspecten:

1 Het maken van lesdoelen.

2 Het verkennen van de beginsituatie.

3 Het beschrijven van de onderwijsleersituatie (leeractiviteit, werkvorm,

inhoud, media en onderwijsactiviteit).

4 De evaluatie (proces en product).

In de volgende paragrafen worden met name aspect 1 en 2 verder uitgewerkt,

aangezien deze passen binnen de sociaalpsychologische aanpak in dit boek.

Voor diegenen die behoefte hebben aan een verdieping van onderdeel 3 en

4 (onderwijskundige verdieping), zal worden verwezen naar andere nuttige

hulpmiddelen.

1.3 Het maken van lesdoelen

Wat moeten studenten weten/kunnen/laten zien aan het eind van de les?

Een belangrijk onderdeel binnen lesgeven, is het stellen van (les)doelen. Zon-

der lesdoelen is het bijna onmogelijk om binnen een curriculum de juiste

lessen te geven. Hoe passen de lessen anders in het grote geheel en dragen

zij bij aan het behalen van toetsen en eindtermen binnen een opleiding?

Toch zijn er docenten die weinig tot geen aandacht besteden aan het maken

van lesdoelen.
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Wie maakt er (nog) wel eens lesdoelen?

Als je deze vraag stelt aan sommige ervaren docenten zal het antwoord kun-

nen zijn: `Sinds mijn opleiding niet meer.' Het antwoord van docenten zon-

der opleiding kan zijn: `Nooit aan gedacht.'

Het nut van lesdoelen

Is het dan niet handig om lesdoelen te maken? Zeker wel; ik ben ervan over-

tuigd dat iedereen die lesgeeft lesdoelen maakt, alleen zijn ze impliciet aan-

wezig en worden ze niet verder verkend of op papier gezet. Om een leuke

les te geven is het belangrijk dat je duidelijkheid hebt over hoe je groep en

waarmee je groep de les zal verlaten.

Doelen maken is niet alleen handig, maar vooral echt nodig. Docenten die

beweren geen doelen te maken, denken ze niet te maken of geven al jaren

dezelfde lessen en zijn de oorspronkelijke doelen vergeten. Ook op hogere

niveaus (in leerplannen of voorgeschreven onderwijsprogramma's) zijn doe-

len van wezenlijk belang; vaak worden ze door ministeries vanuit onderwijs-

nota's en raamplannen voorgeschreven.

Waarom zie je ze dan niet altijd terug in de les, terwijl het meeste onderwijs

toch volgens vaste gegevens plaatsvindt? Lesdoelen maken lijkt en is soms

ook tijdrovend werk en de meeste docenten ervaren dat zij die tijd niet heb-

ben. Ze weten wanneer zij de studenten willen toetsen en passen daar hun

lessen op aan. Studenten leren dus meestal voor een toets, terwijl zij eigenlijk

voor hun toekomstig beroep zouden moeten leren. Het competentiegerichte

onderwijs komt daar meer in tegemoet. Hierbinnen zijn doelen meer gericht

op wat de student in een bepaalde situatie moet tonen. Dit kan iets zijn op

kennis-, vaardigheids- of inzichtniveau. Zo weet de student waarom hij iets

moet leren.

Tevens zijn lesdoelen een belangrijk hulpmiddel om de inhoud van de les

goed afgestemd te houden op een curriculum en de les binnen een de

beschikbare tijd af te ronden. Veel beginnend docenten zullen ervaren dat

zij te veel lesdoelen binnen de les willen behalen en/of komen daardoor in

tijdnood (zie de hierna beschreven casus `doelen stellen').

Binnen het kader van dit boek ga ik niet in op de theorie rondom leerdoe-

len. Prima informatie hierover is te verkrijgen in het boek Leerdoelen
maken, hoe doe je dat van Mager (1974).
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Doelen stellen

In een lerarenopleiding moeten de studenten een eerste presentatie ver-

zorgen om te ontdekken hoe het is om voor een groep te staan. De

opdracht mag 10 minuten duren.

Astrid ziet de opdracht met gemengde gevoelens tegemoet. Omdat zij

verpleegkundige op een hartbewaking is geweest, wil zij graag iets vertel-

len over de werking van het hart. In de eerste minuut vertelt zij de doe-

len van de les. De hoeveelheid lesdoelen is aanzienlijk. Dit gaat vast niet

lukken in 10 minuten. Na 7 minuten is Astrid nog met het eerste lesdoel

bezig. Nerveus kijkt zij op haar klokje. Ze lijkt te beseffen dat het niet

gaat lukken met de lesdoelen ¼

Later wordt in haar reflectieverslag duidelijk dat zij problemen heeft met

selecteren van leerstof; alles lijkt belangrijk voor haar te zijn. In overleg

komen we uit op wat haar haalbaar lijkt als het gaat om lesstof selecte-

ren. Wat gaat er wel lukken en hoe zien haar evaluatiemomenten eruit?

Door minder lesdoelen te stellen komt er meer rust bij haarzelf en vervol-

gens ook in de les.

1.4 Het verkennen van de beginsituatie: Aan wie geef ik

eigenlijk les?

Ervaring

Ooit was ik aanwezig op een congres. De deelnemers bestonden uit

docenten in het hoger onderwijs voor de gezondheidszorg, zoals docen-

ten fysiotherapie, verpleegkunde, verloskunde et cetera. De hoofdspreker

hield een vlammend betoog over computergebruik in het onderwijs. Hoe-

wel het verhaal inspirerend was, sprak hij de deelnemers steeds aan als

chirurgen. Ook de voorbeelden hadden allemaal te maken met voorbeel-

den uit de operatiekamer. De toehoorders konden zich best herkennen in

het verhaal, maar de presentatie had zoveel meer van de grond kunnen

komen als de spreker zich verplaatst had in de doelgroep waarvoor hij

zou gaan spreken.
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Zo heeft ieder van ons voorbeelden uit het onderwijs van gemiste kansen om

er een boeiende en plezierige bijeenkomst van te maken.

Een van de belangrijkste aspecten van de lesvoorbereiding is dus het verken-

nen van de beginsituatie. Vragen die je jezelf hierover kunt stellen zijn bij-

voorbeeld:

· Wie ga ik voor mij zien, wat is hun achtergrond, wat weten zij wel en wat

niet?

· Wat hebben zij met elkaar?

· In wat voor ruimte zitten zij, welke dag van de week is het, is de les voor

of na de lunch?

· Hebben zij zojuist iets meegemaakt waar op dit moment hun aandacht

nog naar uitgaat?

Oefening 1.1

Deze oefening helpt je op weg om ant-

woorden te vinden op belangrijke voor-

bereidingsvragen.

Hoe bereid je je voor op je les?

Ga op een rustige plek zitten (Nee, nu

geen uitvluchten dat je het ± als docent

± zo druk hebt.). Neem de tijd! Concen-

treer je en stel je de mogelijke groep

voor zoals je die de eerstkomende les

zult ontmoeten. Zie je de groep voor je?

Beantwoord dan de volgende vraag en

schrijf het antwoord op.

Ben je voldoende voorbereid op je les?

Een belangrijk hulpmiddel bij de voorbereiding van je les is informatie

inwinnen. Als je al lang bij een organisatie werkt, weet je vaak al meer over

de groepen die daar rondlopen, hun achtergrond en wat zij nodig hebben.

Ben je echter een nieuwe docent of ben je een gastspreker, dan is voorkennis

over de groep essentieel. Wat is de achtergrond van deze mensen en wat

kom jij hun brengen? Zoek de antwoorden op deze vragen bij het vaste

docententeam.

Namenlijst
Heb je een namen- en/of fotolijst? Zo nee, hoe kom je aan deze informatie?

Zo ja, neem de personen door; hoe komen ze op je over? Zitten er bekenden

in de groep, zijn er foto's die je aanspreken of juist niet? Waarom is dat?

Zijn er namen waar je associaties mee hebt, welke associaties zijn dat en

hoe word jij daardoor beõÈnvloed? Hoeveel mannen, hoeveel vrouwen zitten
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er in de groep? Hoe oud zijn de groepsleden eigenlijk? Ben jij ouder of juist

jonger dan de groepsleden en wat betekent dat voor jou?

Is de groep na deze eerste analyse al bekender voor je geworden? Heeft dit je

een beter gevoel gegeven of voel je je juist zenuwachtig worden? Sta even stil

bij dit gevoel; het is een belangrijk gegeven waar je niet te makkelijk over

heen moet stappen.

1.5 Eerste indrukken

Als je namen- en/of fotolijsten bekijkt, komen er allerlei beelden bij je bin-

nen. In de vorige paragraaf heb je kunnen lezen dat zelfs een naam al asso-

ciaties op kan roepen. Fotolijsten doen dit nog meer. Sommige personen

doen je misschien denken aan je oude leraar, een tante, je dochter of je ex.

Dit beõÈnvloedt de wijze waarop je tegen zo'n groep of groepslid aankijkt.

Onnodig om te zeggen dat de werkelijke persoon achter de foto vaak heel

anders is. Op de pasfoto's die menigeen voor zijn paspoort laat maken, kan

zelfs het meest innemende gezicht grimmiger lijken dan in werkelijkheid.

Hoewel we weten dat foto's misschien niet overeenkomen met de werkelijk-

heid, is het interessant om te analyseren wat dit met leraren doet.

Oefening 1.2

Pak een foto- of namenlijst van de

groep aan wie je gaat lesgeven en

beschrijf het antwoord op de volgende

vraag.

Welke personen spreken je aan en

welke niet? Waarom niet?

Denk van tevoren eens na over hoe je

gebruik kunt maken van de personen

die je aanspreken. Maak in de les bij-

voorbeeld een leuk grapje over iemands

naam of zeg bij binnenkomst dat je

iemand ergens van denkt te kennen.
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Ervaring

Een docent werd gevraagd een communicatietraining te geven voor

docenten van een beroepsopleiding. Deze docenten waren werkzaam op

een school waar zijn ex-vrouw werkte met wie hij geen goede verstand-

houding had. Toen de docent hoorde om welke school het ging, werd

hij nerveus over de lessen en gingen er vragen door hem heen als: Ken-

nen zij mijn ex-vrouw? Is zij een goede collega van hen? Heeft zij mis-

schien verteld dat ik slecht lesgeef?

Deze vragen hielden hem zo bezig dat hij ontzettend opzag tegen de les-

sen, die normaal prima verliepen. Uiteindelijk besloot hij om informatie

aan de opdrachtgever te vragen over de afdeling waar deze docenten

werkzaam waren. Snel bleek dat deze docenten op een andere afdeling

werkten en zijn ex-vrouw vermoedelijk niet kenden. De docent besloot

de negatieve gevoelens van zich af te zetten en te vertrouwen op zijn

kennis en kunde. De lessen verliepen uitstekend, de docent kreeg zelfs

complimenten over de wijze waarop hij zich ingeleefd had in de commu-

nicatieproblematiek van de beroepsopleiding.

Een andere ervaring betreft die van een medewerker die trainingen

moest verzorgen op een opleiding tandheelkunde. Zij had zowel tand-

heelkunde als onderwijskunde gestudeerd. Het betrof hier een didacti-

sche training voor tandartsen. Omdat niet iedereen het nut van deze trai-

ning inzag, bestond er bij een aantal tandartsen enige weerstand tegen

de training. Toen de trainer de presentielijst onder ogen kreeg, zag zij

dat er veel gepromoveerde tandartsen op de lijst stonden. De trainer zag

dit als een voldongen feit en besloot er maar het beste van te maken,

hoewel ze bang was voor kritiek. Door haar onzekerheid kwam haar trai-

ning niet goed uit de verf en kreeg zij inderdaad de kritiek waar zij bang

voor was. In dit geval was het beter geweest om de toehoorders de wind

uit de zeilen te nemen. Zij kwamen voor een didactische training, iets

waar tandartsen doorgaans geen ervaring mee hebben, dus speelde het

gepromoveerd zijn geen rol. Geen van de personen was gepromoveerd

in onderwijskunde of had zelfs maar enige kennis van onderwijs. Door je

goed voor te bereiden op dit soort situaties, te ontdekken waar je span-

ning zit en bijvoorbeeld in je doelstellingen aan te geven waar de trai-

ning om gaat, kun je je meer ontspannen voelen.
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Hoe belangrijk zijn eerste indrukken?

Wat zeggen eerste indrukken eigenlijk echt over de groepsleden?

Drost (1996) geeft een leuke uiteenzetting van een aantal onderzoeken dat

gedaan is naar eerste indrukken. Alleen een naam kan al heel wat teweeg-

brengen bij iemand. Zo blijkt dat Natasja's en Bianca's erotischer overkomen

dan Jokes. Ongebruikelijke namen kunnen een negatiever beeld oproepen,

echter Arthur en Alexandra geven juist meer status dan Jan en Truus. Een

korte naam wordt als warmer beoordeeld en een vreemd gespelde gewone

naam (bijvoorbeeld Tejo) wordt bij mannen als minder mannelijk gezien en

bij vrouwen (Moniek) juist als mannelijker. Mooie deelnemers aan een

schoonheidswedstrijd werden nog positiever beoordeeld als zij een prettig

klinkende naam hadden. Ook binnen sollicitatieprocedures blijken mensen

met warm klinkende namen eerder aangenomen te worden.

Andere kenmerken waar mensen indrukken op baseren, zijn bijvoorbeeld

kledingkeuze, haardracht en sieradenkeuze. Indrukken worden ook gebaseerd

op afwijkende kenmerken die mensen vertonen ten opzichte van de rest van

de groep; dit kan zelfs een man in een vrouwengroep zijn. Mensen met een

(verstandelijke) beperking hebben er helaas het meeste last van om als afwij-

kend te worden gezien. In het tv-programma Je zal het maar hebben van

BNN wordt pijnlijk duidelijk hoe deze mensen doorlopend bekeken en

besproken worden.

Sekse is een bijzonder krachtige eerste indruk. Men zal bij een toevallige ont-

moeting nooit vergeten of de persoon een man of een vrouw was. Ook aan

geuren worden indrukken gekoppeld. Er zijn mensen die op basis van een

parfumgeur meteen een positief of negatief oordeel over een persoon hebben.

Spuit dus niet al te heftig met geurtjes voordat je de klas betreedt.

Lichaamsbouw en gelaatsvorm zijn ook typische kenmerken die betekenis

geven aan eerste indrukken. Dit geldt in het bijzonder voor mensen met een

zogenaamde babyface. Zij beschikken over grote ogen, een gladde huid, een

relatief hoog voorhoofd en de afstand tussen mond en ogen is kleiner dan

in een gemiddeld volwassen gezicht. Deze mensen worden bestempeld als

warm, fysiek zwak, naõÈef, eerlijk en afhankelijk. Het tegenovergestelde is een

gezicht met diepliggende ogen en doorlopende wenkbrauwen. Aan dit type

mensen wordt eerder misdadige kwaliteiten toegekend.

De allerbekendste link tussen uiterlijk en gedrag is die van `mooi is goed'!

Aantrekkelijke mensen worden als intelligenter, gemotiveerder en interessan-

ter beoordeeld.
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Inzichten uit de sociale psychologie met betrekking tot eerste indrukken

Met behulp van de hiervoor besproken voorbeelden brengen wij onze (eer-

ste) indrukken in kaart. Deze indrukken worden ook wel schema's genoemd.

Wanneer we een schema gebruiken om persoonlijkheidskenmerken op basis

van een aantal specifieke kenmerken toe te passen, spreken we van een

impliciete persoonlijkheidstheorie. De toevoeging `impliciet' geeft aan dat de

persoonlijkheidstheorie bij mensen niet bewust aanwezig is. Het is goed om

je als docent hiervan bewust van te zijn.

Binnen impliciete persoonlijkheidstheorieeÈn worden traits (een stabiele per-

soonlijkheidseigenschap die als min of meer los van een situatie wordt

beschouwd) gekoppeld aan andere traits. Bijvoorbeeld: mooie mensen heb-

ben ook een warme persoonlijkheid; dikke mensen zijn gezellig! Ook hier

heeft dit als doel om overzicht en controle te houden. Het nadeel hiervan is

het vasthouden aan starre persoonlijkheidsopvattingen.

Tot slot bestaan er natuurlijk ook algemeen bekende schema's, de zogenaam-

de stereotypen. Stereotypen zijn cognitieve structuren die kennis over catego-

rieeÈn van mensen helpen organiseren. Zo houden wij de indrukken die wij

de hele dag opdoen in de hand. We plaatsen de mensen die we tegenkomen

in categorieeÈn. Ook hier bestaat het gevaar dat de werkelijkheid niet zo hoeft

te zijn als wij haar zien.

In een opleiding voor gezondheidszorg-

werkers worden gedragskenmerken

toegedicht aan bijvoorbeeld operatieas-

sistenten en verloskundigen. Operatie-

assistenten zouden snel en pittig zijn en

verloskundigen meer praktisch dan

theoretisch. Hierdoor worden bij de

studenten soms bepaalde verwachtin-

gen over hun studieprestaties gewekt.

In de praktijk blijken deze verwachtin-

gen bij nader inzien meestal niet op te

gaan. Toch lijken deze verwachtingen

moeilijk te bestrijden te zijn.

Het hanteren van stereotypen is onvermijdelijk, omdat mensen er de werke-

lijkheid mee in kaart kunnen brengen. Ze zijn echter als voorspeller van het

gedrag van een individu principieel onjuist. De vanzelfsprekendheid waarmee

ze in het onderwijs ingezet worden, is gevaarlijk. Daarom is het belangrijk

om hier bewust van te zijn en hun invloed zo mogelijk te negeren (zie par.

1.6).

Mensen organiseren hun indruk van de ander als eerste op grond van alge-

mene indrukken en pas veel later op basis van gedrag. Naast de vertroebeling
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bij eerste indrukken op waarnemingen, speelt er nog een aantal andere pro-

cessen een rol bij indrukken. Cognitieve processen die bepalen hoe iemand

de werkelijkheid benoemt en waardeert. Bekende cognitieve processen zijn

cognitieve dissonantie en het halo-effect.

Cognitieve dissonantie

Wanneer een eerste indruk door nieuwere informatie niet blijkt te kloppen,

wordt hij door de waarnemer niet meteen gecorrigeerd. Meestal gaat hier

langere tijd overheen. Voor mensen is het vervelend wanneer ze niet-klop-

pende informatie moeten onthouden en dus wordt deze informatie bijge-

steld. Dit kan door de ideeeÈn die er leven meer kloppend te maken. Als een

persoon die meestal vriendelijk is iets vervelends zegt, zal er over die persoon

beweerd worden dat hij/zij het niet zo bedoelt of een slechte dag heeft. Bij

een notoir klagende werknemer zullen de collega's een goede reden geven

wanneer hij opeens een constructieve opmerking maakt.

Cognitieve dissonantie treedt vooral op bij het maken van keuzes. Door ach-

teraf het niet-gekozen onderdeel minder belangrijk te maken en dus de

keuze meer te rechtvaardigen voelt men zich beter. Een voorbeeld: je doet

een aankoop en twee dagen later zie je deze aankoop ergens anders een stuk

goedkoper. Veel mensen zullen dan zeggen dat ze nu wel al twee dagen ple-

zier van hun aankoop hebben gehad of dat ze de service van de goedkopere

winkel niet goed vinden.

Onderzoek

Festinger en Carlsmith deden in 1959

het volgende, klassiek geworden onder-

zoek naar cognitieve dissonantie. Dit

onderzoek wordt beschreven in Meer-

tens en Von Grumbkow (1992).

Proefpersonen moesten eerst een taak

doen die enorm saai en vervelend was.

Daarna was het zogenaamd afgelopen

en was de volgende deelnemer aan de

beurt. De onderzoeker vroeg aan de

proefpersoon of hij tegen de volgende

deelnemer wilde zeggen dat het een

aantrekkelijke taak was. Hij gaf aan dat

het niet verplicht was om het te zeggen,

maar dat de onderzoeker het wel fijn

zou vinden. De ene helft kreeg hiervoor

een beloning van 20 dollar, de andere

helft ontving 1 dollar. Opvallend was

dat iedereen het verzoek uitvoerde

ongeacht de beloning. Uit de enqueÃ te-

vragen die de proefpersonen nader-

hand beantwoordden over de taak,

kwam het volgende naar voren. Mensen

die 20 dollar hadden ontvangen, gaven

in de enqueÃ te aan dat ze de taak

eigenlijk saai vonden. Mensen die 1 dol-

lar hadden ontvangen, gaven daarente-

gen aan het best een prettige taak te
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Vervolg

vinden. De laatste groep was het eens

geworden met wat ze de volgende

deelnemer hadden verteld en hadden

daarmee hun vervelende gevoel over

de leugen, oftewel hun cognitieve dis-

sonantie, gereduceerd. De mensen die

20 dollar hadden ontvangen, hadden

hier geen last van. Zij ontvingen

immers een aardige beloning voor een

leugen.

Deelnemers aan dergelijke experimenten hebben zelf niet in de gaten wat de

oorzaak van hun gedrag is (hier: het liegen tegen anderen over hoe leuk een

taak was), namelijk dat ze op subtiele wijze onder druk gezet worden. Als ze

dit hadden beseft, hadden ze geen cognitieve dissonantie ervaren. Opvallend

is dat mensen niet alleen onderschatten hoeveel invloed een situatie heeft op

het gedrag van anderen, maar ook op hun eigen gedrag. Vervolgens leidt dit

ertoe dat zij zich in allerlei bochten wringen om hun gedrag voor zichzelf te

rechtvaardigen.

Het halo-effect

Het halo-effect is genoemd naar de halo (stralenkrans) die op oude schilde-

rijen achter heiligen te zien is. Wanneer iemand een goede eerste indruk

maakt, worden hem allerlei goede eigenschappen toegedicht, iets waar je als

docent bij uitstek je voordeel mee kunt doen. Omgekeerd is het voor iemand

die een slechte eerste indruk maakt, heel lastig om dit ten goede te keren. Dit

negatieve effect wordt soms ook wel het ho(o)rn-effect genoemd, omdat het

verwijst naar duiveltjeshoorns. Opvallend is dat zelfs bij mensen die goed op

de hoogte zijn van deze effecten, ze toch kunnen plaatsvinden.

Tot slot zal ook veel informatie verkeerd geõÈnterpreteerd worden door de

subjectiviteit van datgene wat je waarneemt. Als ik voor de klas sta en ik zie

iemand gapen, kan ik denken dat mijn les saai is, terwijl ik niets weet over

het tijdstip waarop de persoon de vorige avond naar bed is gegaan.

Oefening 1.3

Kijk nu opnieuw naar de eerder

gestelde vraag:

Ben je voldoende voorbereid op je les?

Door tabel 1.1 in te vullen kun je con-

troleren of je voldoende voorkennis

hebt over je groep.
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Heb je genoeg voorkennis over:

Tabel 1.1 Voorkennis

Achtergrond

Geslacht

Leeftijd

Ervaring van de toehoorders met het onderwerp

De geschiedenis van de groep, kennen zij elkaar of niet

Het tijdstip van de les, de dag

De ruimte waarin de les gegeven wordt

Welke voorkennis heb je nog meer nodig?

Een aantal zaken kun je zelf verkennen, voor andere informatie is het handig

om contact met iemand op te nemen die de groep kent. Het gaat dan om

voorkennis op het gebied van de geschiedenis van de lesgroep en de ervaring

met het onderwerp. Het is niet erg als er in een bijeenkomst herhalingen zit-

ten, maar iets moeten aanhoren wat voor het grootste gedeelte al is behan-

deld, is saai en leidt tot problemen in de les. Ook is het prettig om te weten

hoe de groep met nieuwe docenten omgaat, wat de ervaringen met het

onderwerp waren in andere jaren (heel handig als de lessen bijvoorbeeld eer-

der door anderen zijn gegeven), of er bondjes in de groep zijn gesmeed en/of

er ruzie in de groep is geweest. Wees bij het `laten informeren' alert op

`gekleurde' informatie. Mocht je bijvoorbeeld horen dat student Petra altijd

een grote mond heeft, dan is de kans groot dat jij dat ook zo zult zien. Pro-

beer de informatie zuiver te houden en alleen datgene te gebruiken wat jou

kan belemmeren, anders treden er vervelende effecten op. (Voor)kennis kan

namelijk leiden tot het optreden van zelfbevestigende voorspellingen.(zie par.

1.6). De verwachtingen die je als docent hebt over de capaciteiten en presta-

ties van studenten, kunnen invloed hebben op de daadwerkelijke prestaties

van studenten. Deze verwachtingen kunnen gebaseerd zijn op stereotypen

die docenten over bepaalde groepen studenten hebben. De gevolgen hiervan

zijn extra nadelig voor studenten wanneer het om negatieve stereotypen

gaat, bijvoorbeeld ten aanzien van studenten uit etnische minderheden.
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1.6 Stereotypering en zelfbevestigende voorspellingen in

de klas

Onderzoek

Uit onderzoek van Dors en Evers (in

Vrugt, 1991) blijkt dat veel docenten een

ambivalente houding hebben tegen-

over studenten uit etnische minderhe-

den. In het onderzoek geven docenten

aanvankelijk aan dat zij geen onder-

scheid maken tussen studenten op

grond van etnische herkomst en dat zij

streng optreden tegen discriminatie

tussen studenten onderling. Onder el-

kaar blijken de docenten wel degelijk

vooroordelen te hebben. De onderzoe-

kers concluderen dat docenten zich

laten leiden door het zogenaamde

color-blind perspective, waarbij men op

basis van ethische motieven meent dat

huidskleur of etnische herkomst geen

invloed hoort uit te oefenen op gedrag.

Hiermee ontkent men echter de werk-

zaamheid van deze factoren, met als

gevolg dat verschijnselen die samen-

hangen met racisme en discriminatie

niet als zodanig worden onderkend.

Dors en Evers hebben beschreven hoe

stereotypering door docenten met pro-

gressieve opvattingen en goede bedoe-

lingen kan bijdragen aan het tot stand

komen van zelfbevestigende voorspel-

lingen. Docenten die roepen dat zij niet

discrimineren, brengen mogelijk juist

schade toe aan studenten.

Zelfbevestigende voorspellingen (teachers expectancy)

Ongeveer 40 jaar geleden trok de Amerikaanse psycholoog Robert Rosenthal

(Rosenthal & Jacobson, 1968) grote (media)aandacht met baanbrekend

onderzoek binnen het onderwijs. Zijn onderzoeken waren gebaseerd op het

bestaan van zogenaamde zelfbevestigende voorspellingen. Een zelfbevesti-

gende voorspelling is een verwachting (gegrond of niet gegrond), die maakt

dat iemand zich op een bepaalde manier gaat gedragen. Dit gedrag leidt

ertoe dat de verwachting ook daadwerkelijk uitkomt (Merton, 1948). Rosen-

thal en Jacobson ontdekten dat wanneer aan docenten voorspellingen wer-

den gedaan over de (intellectuele) prestaties van een student, deze ook daad-

werkelijk uitkwamen. Deze voorspellingen waren echter nergens op geba-

seerd. Rosenthal en Jacobson publiceerden hun onderzoeken onder de titel

Pygmalion in the classroom, wat vervolgens binnen psychologische discussies
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over dit onderwerp resulteerde in het Pygmalioneffect1 (Rosenthal & Jacob-

son in Blanck, 1993). Er is door de jaren heen veel onderzoek gedaan naar

dit effect, ook wel teachers expectancy genoemd. Hoewel het bewijs voor het

bestaan niet binnen alle onderzoeken werd gevonden, kunnen de gevolgen,

wanneer het effect optreedt, beschadigend zijn voor studenten.

Het Pygmalioneffect kan er namelijk toe leiden dat een student boven zijn

niveau scoort, omdat een docent niet op feiten gebaseerde hoge verwachtin-

gen van hem heeft. Een ander gevolg van zelfbevestigende voorspellingen is

het zogenaamde sustained expectation effect (sustain = handhaven). Dit leidt

ertoe dat de prestaties van de student niet verder toenemen wanneer docen-

ten (zonder reden) verwachten dat een student de top van zijn kunnen heeft

bereikt en daardoor verbeteringen niet meer herkennen. Het gevaar schuilt

er dus in dat de verwachting niet op feiten is gebaseerd maar juist op con-

cepten als stereotypen en vooroordelen bij docenten.

Gevolgen

Zolang de verwachtingen van de docent over het prestatieniveau van de stu-

dent redelijk adequaat zijn, zijn er weinig schadelijke gevolgen voor de stu-

dent en zal hij de juiste begeleiding krijgen. De docentverwachtingen zullen

dan gebaseerd zijn op betrouwbare uitkomsten van bijvoorbeeld intelligentie-

en/of Cito-scores, rapporten van voormalige docenten, psychologische testen

en of eerdere schoolprestaties.

De problemen ontstaan als de docent zijn verwachtingen baseert op onbe-

trouwbare gegevens, zoals ervaringen met oudere broers en zussen, sociale

en etnische afkomst van de student, geslacht, aantrekkelijkheid van de stu-

dent en het gedrag wat hij laat zien. Opvallend hierbij is dat als een student

niet voldoet aan de verwachtingen van de docent, deze verwachtingen extern

worden geattribueerd en niet aan de student als persoon worden toegeschre-

ven. Bijvoorbeeld: als een docent verwacht dat een student laag scoort op een

wiskundetoets (omdat deze student door de docent als slecht presterend

wordt gezien) en deze student scoort onverwacht wel hoog, kan de docent

dit aan toeval wijten.
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1. Pygmalion is een beeldhouwer uit de Griekse mythologie. Hij schiep het perfecte vrouwenbeeld

waar hij verliefd op werd en smeekte de goden het tot leven te wekken. Zijn wens werd vervuld.

Deze mythe leidde in de middeleeuwen tot de gedachte dat perfecte vrouwelijkheid alleen kan

bestaan dankzij mannelijke scheppingskracht. Later is deze boodschap verwerkt in verhalen en

toneelstukken, waarin mannen de perfecte vrouw creeÈren. Een vrije afgeleide hiervan is dat docen-

ten een student kunnen laten worden wat zij voor ogen hebben.



Uit later onderzoek is gebleken dat de mate van betrokkenheid van de

docent bij de student diens gedrag en prestaties kan bepalen. Hoe hoger de

verwachtingen van de docent, des te meer betrokkenheid en warmte hij

toont, waardoor de student beter gaat presteren. Wanneer docenten meer

openstaan voor de effecten van hun gedrag op studenten, zal dit de student

ten goede komen. Ook is het belangrijk dat docenten zich bewust worden

van de invloed van teachers expectancy.

Interactie

In latere onderzoeken werden verklaringen gevonden voor zelfbevestigende

voorspellingen. De mate van betrokkenheid van de docent bij de student

kan diens gedrag en prestaties bepalen. Uit meta-analyses blijkt dat naarmate

een docent meer positieve verwachtingen heeft van een student (ook al zijn

deze nergens opgebaseerd), hij meer betrokkenheid en warmte toont, waar-

door de student beter gaat presteren.

In een onderzoek (Vrugt & Schabracq, 1991) kregen gekleurde studenten, die

bij voorbaat door docenten als niet-intelligent werden gezien, een weinig

warme benadering. Met als gevolg dat zij zich niet meer inspanden en als

minder competent werden gezien.

Wanneer studenten zich in een ondergeschikte, afhankelijke positie bevinden

of tot een weinig gewaardeerde sociale groep behoren, zoals een etnische

minderheid, zullen zij zich sterker orieÈnteren op degene die het voor het zeg-

gen heeft.

Sommige studenten ontwikkelen een hulpeloze attributiestijl (zie par 1.5),

waarbij negatieve gebeurtenissen gekoppeld worden aan interne in plaats

van situationele (externe) factoren. Personen met een dergelijke attributiestijl

zijn bijzonder ontvankelijk voor de warme of afwijkende aspecten van het

gedrag van anderen.

Zelf-bevestigende voorspellingen bij docenten doorbreken

Vrugt en Schabracq (1991) geven een aantal aanbevelingen om zelfbevesti-

gende voorspellingen bij docenten te doorbreken. Allereerst moeten docen-

ten zich bewust zijn van de invloed van stereotypen en vooroordelen. Stereo-

typen en vooroordelen kunnen minder worden als categoriegrenzen verva-

gen. Dit kan door bijvoorbeeld individuele, positieve kenmerken van studen-

ten te benadrukken en overeenkomsten in kenmerken bij leden van andere

groepen te zoeken.

Ten tweede is het belangrijk dat docenten zich bewust worden van het optre-

den van zelfbevestigende voorspellingen, bijvoorbeeld door sociale vaardig-

heidstrainingen waarbij gebruik wordt gemaakt van onder andere luisteroefe-

27
V o o r w i e d o e i k h e t a l l e m a a l ?



ningen. Bij het navertellen van wat de docent gehoord heeft, wordt er onder-

scheid gemaakt tussen relevante en niet-relevantie informatie, zodat de

docent inzicht krijgt in de stereotypen die hij over studenten heeft. Daar-

naast kan de docent hieromtrent inzicht krijgen door zogenaamde eerste-

indrukoefeningen.

Ten derde kunnen docenten met behulp van rollenspelen inzicht krijgen in

hun non-verbale gedragingen, die een grote rol spelen bij warm en koud

gedrag. Rolwisselingen, waarbij men elkaars gedragingen uitbeeld, kunnen

hierbij helpen om inzicht in het docentengedrag te geven.

Deze interventies zouden uitstekend binnen een docentenopleiding of in een

teamtraining kunnen worden toegepast. Overigens kunnen ook verwachtin-

gen die studenten over een docent hebben een grote rol spelen, omdat wan-

neer zij menen dat een docent competent is, zij de les interessanter vinden.

Andere aanbevelingen gedaan door Woolfolk (2001) kunnen eveneens bij-

dragen aan het bestrijden van zelfbevestigende voorspellingen, zoals:

· Gebruik als docent voorinformatie over studenten zeer zorgvuldig.

· Werk je als docent veel in (sub)groepen; wees dan flexibel in het samen-

stellen van de groepen om groepssamenstelling en resultaatverwachtingen

van elkaar los te koppelen.

· Zorg als docent dat alle studenten zich uitgedaagd voelen door differentia-

tie toe te passen.

· Wees voorzichtig met het reageren op met name laag presterende studen-

ten tijdens groepsdiscussies.

· Gebruik lesmateriaal wat geschikt is voor verschillende (etnische) groepen.

· Gebruik in je les geen stereotypen of vooroordelen (wees ook voorzichtig

met humor of provocatieve opmerkingen; er zijn studenten die inhoud

en relationele boodschap in een voorbeeld niet kunnen onderscheiden).

· Wees consequent in beloningen en straffen., ongeacht welke student het

betreft.

· Behandel alle studenten gelijk in verwachtingen over leren.

· Vermijd privileges bij studenten.

· Leer als docent non-verbaal gedrag te beheersen en te sturen.

Een groot probleem is dat binnen onderwijssituaties nog weinig kennis

bestaat over teachers expectancy. Leerlingen kunnen daar flink gedupeerd

door worden.

Daarnaast is het door een gevoel van overbelasting niet altijd mogelijk om

die inspirerende docent te zijn die je zou willen zijn. Hierdoor is het lastig

om de eerdergenoemde richtlijnen na te leven. Gelukkig zijn de meeste

docenten over het algemeen betrokken bij studenten en stralen dit ook uit.
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Er is tegenwoordig meer ruimte voor studenten om hun onderwijswensen

kenbaar te maken. Een onderwijsmethode die in een aantal leerbehoeften

van zowel docenten als studenten lijkt te kunnen voorzien, is het samenwer-

kend leren. Deze onderwijsmethode wordt in paragraaf 3.5 besproken.

1.7 Attributies

Wanneer studenten te maken krijgen met negatieve feedback over hun pres-

taties, zullen zij hiervoor plausibele verklaringen zoeken. Wanneer een leer-

linge zakt voor een vaardigheidstest, zoals die in beroepsopleidingen regel-

matig afgenomen worden, zou zij kunnen aangeven dat de docent haar afge-

wezen heeft omdat hij mogelijk discrimineert. Op die manier weet een per-

soon uit deze groep nooit zeker of hij wel of niet goed gepresteerd heeft.

Dit proces wordt ook wel externe attributie genoemd.

AttributietheorieeÈn beschrijven welke verklaringen een individu voor een

gebeurtenis heeft. Weiner (in Meertens en Von Grumbkow, 1992) geeft in

zijn attributietheorie aan dat de meeste oorzaken voor een gebeurtenis in

drie dimensies uiteengezet kunnen worden (zie fig. 1.1), namelijk:

1 Locus: is de oorzaak van een gebeurtenis intern of extern?

2 Stabiliteit: is de oorzaak een stabiele factor of kan deze veranderen (insta-

biel)?

Figuur 1.1 Verklaringen van gedrag met behulp van Locus en Oorzaak

Daarnaast speelt de dimensie beheersbaarheid (3) een rol. Door het maken

van attributies namelijk kan een persoon controle uitoefenen over de oor-

zaak.

AttributietheorieeÈn kunnen behulpzaam zijn bij het verklaren van situaties,

bijvoorbeeld als het gaat om slagen of zakken voor een toets. Welke verkla-

ringen geeft een student aan deze gebeurtenis? De attributietheorie onder-

scheidt hier:
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· Locus: is de oorzaak van het slagen of zakken voor de toets intern of

extern?

· Stabiliteit: is de oorzaak van het slagen of zakken een stabiele factor of is

deze te veranderen (instabiel)?

· Beheersbaarheid: meent de student controle uit te kunnen oefenen met

betrekking tot het slagen of zakken voor de toets?

Wanneer locus, stabiliteit en beheersbaarheid worden gecombineerd en toe-

gepast op slagen of zakken voor een toets, dan ontstaat de tabel zoals in

figuur 1.2. Elke oorzaak voor slagen of zakken is hierin weergegeven.

Beheersbaarheid, zoals capaciteit van de student, inspanning, de moeilijkheid

van de taak en pech of geluk hebben, zijn hierin meegenomen.

Figuur 1.2 Attributies die studenten kunnen maken voor het niet slagen

voor een toets, ingedeeld volgens Weiners attributiemodel

Problemen op het gebied van motivatie (zie ook par. 1.8) in schoolprestaties

ontstaan wanneer studenten hun falen wijten aan interne stabiele, oncontro-
leerbare oorzaken. Deze studenten lijken bloot te staan aan voortdurend

falen, depressief gedrag en hulpeloosheid, hetgeen ook als `ongemotiveerd'

gedrag kan overkomen. Wat betreft hun leergedrag lijken zij hierdoor in een

neerwaartse spiraal terecht te komen. Opvallend is het apathische, hulpeloze

gedrag waar deze studenten in kunnen verzanden wanneer het gaat om

schoolprestaties. Men spreekt hier van een hulpeloze attributiestijl.

Wanneer docenten vermoeden dat het falen van een student te wijten is aan

oncontroleerbare oorzaken, reageren zij meer empatisch dan wanneer zij ver-

moeden dat studenten zakken door gebrek aan bijvoorbeeld inzet (intern,

stabiel, controleerbaar). Wanneer mensen geneigd zijn gebeurtenissen toe te

schrijven aan personen en de invloed van situaties onderschatten, wordt er

gesproken van de fundamentele attributiefout.
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Onderzoek

De neiging om de invloed van de situ-

atie op gedrag van mensen te onder-

schatten, werd bij toeval ontdekt in een

onderzoek van Jones en Harris uit 1968

(in Meertens en Von Grumbkow, 1992).

In een onderzoek naar relaties tussen

keuzevrijheid en het interpreteren van

gedrag kwam een niet-verwacht effect

naar voren. In de situatie waarin geen

keuzevrijheid was (`U houdt een betoog

pro-Fidel Castro voor een groep proef-

personen, ook al bent u tegen Fidel

Castro'), werd de betoger van het stuk

toch een pro-Castrohouding toegedicht.

Proefpersonen onderschatten in dit

geval de opdracht die vooraf aan stu-

denten was gegeven en namen aan dat

het betoog toch ook wel iets zei over

de werkelijke mening van de betoger.

Deze neiging om bij de beoordeling

van anderen de invloed van de situatie

op hun gedrag te onderschatten is

sindsdien in vele onderzoeken aange-

toond. Het verschijnsel doet zich ook

wel eens voor in rollenspellen/praktijk-

simulaties. Een tegenspeler speelt zijn

(voorgeschreven) rol zo goed, dat de

medespelers moeite hebben om te

geloven dat de mening van de tegen-

speler niet echt bij hem hoort. Afspre-

ken dat de spelers uit hun rol stappen,

het zogenaamde uitrollen, is belangrijk

om te voorkomen dat hun (voorge-

schreven) mening hen blijft achtervol-

gen.

In de volgende paragraaf wordt beschreven hoe een en ander bijvoorbeeld de

motivatie van een student kan beõÈnvloeden.

1.8 Prestatie-motivatie

Motivatie om te leren en de mening van de student

Nog voor er sprake kan zijn van het beschrijven van effectieve motivatiestra-

tegieeÈn, kun je als docent bij jezelf nagaan of je zelf gebruikmaakt van moti-

verend gedrag. Er zijn vier basisgedragingen die bij elke docent aanwezig

zouden moeten zijn wanneer hij in de klas is. Deze basisgedragingen zijn:

· Bouw als docent vertrouwen op en creeÈer positieve verwachtingen.

· Laat steeds merken wat de meerwaarde van studeren is.

· Help de studenten bij het blijven focussen op hun taken.

· Straal als docent zelf ook gemotiveerdheid uit.

Daarnaast kan het helpen om te luisteren naar hoe studenten zichzelf gemo-

tiveerd houden. Dit staat soms haaks op wat docenten denken. Vooral bij
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jonge studenten kan het handig zijn om naasten te betrekken bij het leren.

Een middelbare school geeft bijvoorbeeld een avondcursus Oude talen aan

ouders, aangevuld met het proeven van klassieke gerechten. Terloops komt

ook de wijze van leren van de kinderen aan de orde. Na een leuke avond

gaan de ouders naar huis met tips hoe zij de kinderen kunnen helpen met

hun huiswerk.

Ook worden er op veel scholen ouderavonden georganiseerd, waarbij gepro-

beerd wordt om ouders bij het leren te betrekken. Op middelbare scholen

zijn deze ouderavonden succesvoller dan op roc's.

Zelfregulerende studenten

Zelfregulatie is het proces waarbij leerlingen cognities, gedrag en emoties die

systematisch gericht zijn op het bereiken van hun doelen, activeren en in

stand houden. Bij zelfregulatie gaat het er niet slechts om dat studenten hun

eigen impulsen bedwingen, maar ook richting geven aan het eigen gedrag. Er

zijn studenten die onafhankelijk van aansporingen van docenten hun studie

zelfstandig vervolgen. Deze studenten bezitten een combinatie van academi-

sche leervaardigheden en zelfcontrole die het leren makkelijker lijkt te

maken. Dit leidt tot een grotere motivatie met betrekking tot leren. Deze stu-

denten worden zelfregulerende studenten genoemd. Zij bezitten de skill en de

will om te leren.

Er zijn drie factoren die de skill en de will beõÈnvloeden, namelijk:

1 kennis;

2 motivatie;

3 zelfdiscipline.

Het zijn vooral de zelfregulerende studenten die een grotere prestatie-moti-

vatie bezitten, maar dan wel alleen op domeinen die zij zelf belangrijk vin-

den. Wanneer dit domeinen zijn die ook de docenten belangrijk vinden, is

dit geen probleem. Wanneer er echter een discrepantie bestaat tussen de

keuzes die de studenten zelf maken en de eisen die de school aan hen stelt,

dan ligt het een stuk lastiger. Hoewel de student dan ook zelfregulerend is,

kan hij toch als slecht presterend en slecht gemotiveerd overkomen.

Er zijn veel definities voor het begrip `motivatie'. Het wordt gewoonlijk gede-

finieerd als een interne toestand die gedrag in gang zet, regelt en handhaaft

(Graham & Weiner, 1996 in Meertens en Von Grumbkow, 1992).

Vijf psychologische basisvragen rond motivatie

In het kader van motivatie zijn er vijf psychologische basisvragen te stellen,

namelijk:
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1 Welke keuzes maken mensen met betrekking tot hun gedrag?

2 Hoe lang duurt het voordat het gedrag in gang wordt gezet?

3 Hoe groot is de betrokkenheid bij wat men doet?

4 Wat is de oorzaak bij een persoon dat hij opgeeft?

5 Wat denkt iemand terwijl hij met een activiteit bezig is?

De manieren waarop het begrip `motivatie' uitgelegd wordt, zijn niet altijd

eenduidig. Soms wordt `motivatie' door psychologen uitgelegd in termen

van persoonlijke traits of individuele karaktertrekken. Wanneer je kijkt naar

presteergedrag van studenten, valt op dat zij presteren omdat zij bijvoorbeeld

een sterke prestatiedrang hebben of een natuurlijke interesse in bijvoorbeeld

de aangeboden leerstof. Zij besteden dan ook uit zichzelf tijd aan de leerstof.

Maar ook kan het zijn dat zij angst voor toetsen of prestatieangst hebben en

daarom juist heel hard voor de toetsen werken.

Andere psychologen zien motivatie meer als een state, een tijdelijke toestand.

Studenten besteden niet zomaar uit zichzelf aandacht aan de leerstof, maar al-

leen omdat zij in een bepaald onderdeel geõÈnteresseerd zijn. Een student is dan

tijdelijk gemotiveerd. Wanneer men op verschillende momenten naar motiva-

tie van mensen zou vragen, zou er een combinatie van trait en state vermeld

worden. De meeste studenten studeren namelijk omdat zij enigszins geõÈnteres-

seerd zijn in de leerstof, maar ook omdat zij een diploma willen halen.

Uit het voorgaande valt af te leiden dat sommige verklaringen van het begrip

`motivatie' gebaseerd zijn op interne, persoonlijke verklaringen als behoeftes,

interesses, nieuwsgierigheid en plezier. Andere verklaringen leggen meer de

nadruk op externe, omgevingsgerelateerde factoren als belonen en straffen

en de druk van de omgeving. Wanneer motivatie wordt verklaard vanuit

interne verklaringen, wordt er gesproken van intrinsieke motivatie. Mensen

die intrinsiek gemotiveerd zijn, hebben geen beloningen of straffen nodig.

Zij zijn van nature geõÈnteresseerd in datgene waarmee zij bezig zijn en vin-

den zelf oplossingen voor eventuele belemmeringen die zij ervaren. Een

voorbeeld van studenten die intrinsiek gemotiveerd zijn, zijn de eerderge-

noemde zelfregulerende studenten.

Wanneer studenten weinig in de leerstof geõÈnteresseerd zijn, maar studeren om

een goed cijfer te halen of hun ouders te plezieren, wordt er gesproken van

extrinsieke motivatie. Extrinsieke motivatie wordt gecreeÈerd door externe facto-

ren die weinig te maken hebben met het bestuderen van de leerstof. Het gaat er

meer om wat de taak oplevert ± dit kan ook het niet krijgen van straf zijn ±

dan om het uitvoeren van de taak zelf. Om meer inzicht in de motivatie van

een student te krijgen is het dus belangrijk om te kijken naar de oorzaak van

zijn motivatie. Is deze intrinsiek of extrinsiek? Beide zijn belangrijk in het leer-
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proces. De intrinsieke motivatie kan worden geprikkeld door studenten tijdens

het lesgeven nieuwsgierig en enthousiast te maken. Daarnaast zal de extrinsieke

motivatie moeten worden gestimuleerd door het afnemen van toetsen of het

vooruitzicht op een diploma en een baan. Docenten kunnen de intrinsieke

motivatie aanmoedigen met behulp van betekenisvolle leermethoden die aan-

sluiten bij de belevingswereld van de student. Zij kunnen ondersteunen bij de

extrinsieke motivatie door bijvoorbeeld mee te denken in een vrijstellingenbe-

leid wanneer een student blijk geeft van eerder verworven competenties.

Onderzoek

Volgens Ryan en Deci (2000) vertegen-

woordigt de extrinsieke motivatie de

neiging om te presteren teneinde een

doel te bereiken. De intrinsieke motiva-

tie vertegenwoordigt het positieve

potentieel van de menselijke aard, de

neiging om te ontdekken, leren en uit-

dagingen aan te gaan. Daarbij neemt

de intrinsieke motivatie toe als voldaan

is aan de behoefte van competentie,

autonomie en verbondenheid. Dit zijn

psychologische basisbehoeften en

bestaan volgens Deci en Ryan uit auto-

nomie, competentie en verbinding.

Autonomie beschrijft de behoefte aan

zelfsturing, initieÈren en reguleren van

het eigen gedrag.

Competentie is de behoefte om effec-

tief interactie met de omgeving te heb-

ben en het geeft het verlangen aan om

met de eigen capaciteiten en vaardig-

heden uitdagingen te overwinnen. Ver-

binding is de behoefte om een emotio-

nele band op te bouwen met anderen.

Ryan en Deci beschreven dit in hun

Self-Determination Theorie (SDT), waaruit

veel instrumenten zijn ontwikkeld om

motivatie te meten.

Theoretische benaderingen met betrekking tot motivatie

Binnen de psychologie zijn verschillende theorieeÈn rondom prestatie-motiva-

tie ontwikkeld. Deze komen voort uit verschillende psychologische stromin-

gen. De belangrijkste theorieeÈn worden hierna in het kort beschreven.

· De behavioristische theorie

Behavioristen gaan uit van beloningen en aansporingen wanneer het gaat om

motivatie. Bepaald gedrag kan als consequentie een beloning hebben. Een

aansporing is een gebeurtenis of een voorwerp dat gedrag aanmoedigt of

ontmoedigt. Een student kan bijvoorbeeld voor een toets gaan leren, omdat

hij aangemoedigd wordt om een goed cijfer te halen. Als hij dit cijfer vervol-

gens ook daadwerkelijk behaald, wordt hij beloond. Wanneer je motivatie

wilt begrijpen vanuit het behaviorisme, kun je in de klas aansporingen en
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beloningen analyseren. Als het gedrag consequent bekrachtigd wordt, kan dit

gedrag een gewoonte gaan worden. Een student die gemotiveerd met zijn

studie bezig is en door zijn docent hiervoor beloond wordt, zal zich dit

gemotiveerde gedrag uiteindelijk eigen maken (zie fig. 1.3).

Figuur 1.3 Een voorbeeld van bekrachtiging in het aan- en afleren van
gedrag

De humanistische theorie

Humanisten leggen meer de nadruk op intrinsieke motivatie. Zij geloven dat

motivatie voortkomt uit een aangeboren behoefte om eigen mogelijkheden te

vervullen. Wanneer studenten vanuit deze manier gemotiveerd worden, dient

de nadruk te liggen op het aanmoedigen van hun innerlijke krachten, zoals

gevoel van bekwaamheid, zelfwaarde, autonomie en zelfverwezenlijking. Een

bekende humanistische psycholoog was Maslow. Hij bedacht de zogenaamde

behoeftenhieÈrarchie, die een rangorde in de menselijke behoeften aanbrengt.

Hij rangschikte deze behoeften in de vorm van een piramide, de zogenaamde

piramide van Maslow (zie fig. 1.4). Hierin is te zien dat mensen pas aan het

ontwikkelen van bijvoorbeeld zelfactualisatie (`werken aan jezelf') toekomen

als er aan `lagere' behoeften als honger, dorst, veiligheid en liefde is voldaan

(Maslow, 1970, in Woolfolk, 2001).

Maslow's behoeftehieÈrarchie ziet er als volgt uit:

1 Lichamelijke behoeften Hieronder vallen onder meer behoefte aan voedsel,

drinken en uitscheiding. Opvallend is dat Maslow hieronder ook seks clas-

sificeert, evenals andere lichamelijke zaken zoals sport en comfort.
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2 Behoefte aan lichamelijke veiligheid en zekerheid Het individu gaat beveili-

ging zoeken in een georganiseerde kleine of grote groep. Dit kan bijvoor-

beeld de buurt, het gezin of het bedrijf zijn. Typische voorbeelden zijn:

huisvesting, werk en relaties.

3 Behoefte aan saamhorigheid, behoefte aan vriendschap, liefde en positief-

sociale relaties.

4 Behoefte aan waardering, erkenning en zelfrespect, die de competentie en

het aanzien in groepsverband verhogen; het belang hechten aan de status

in sociaal verband.

5 Behoefte aan zelfverwerkelijking of de behoefte om zijn persoonlijkheid en

zijn mentale groeimogelijkheden te ontwikkelen.

Figuur 1.4 Piramide van Maslow

Vanuit dit principe zou ook te verklaren zijn dat een student die sociale pro-

blemen in de klas heeft (hij voelt zich bijvoorbeeld niet veilig), niet toekomt

aan gemotiveerd studeren. Opvallend is dat met name in groepen binnen

roc's veel gevoelens van onveiligheid voorkomen. Alleen in individuele

gesprekken of in kleine groepjes lukt het om door te dringen in de gevoels-

wereld van deze studenten. Dan pas durven zij te vertellen over zaken die

zij meegemaakt hebben en die ertoe leiden dat zij eigenlijk niet aan studeren

toekomen. Wanneer docenten hier geen weet van hebben, kunnen gebrek

aan activiteiten bij de student door hen juist uitgelegd worden als ongemoti-

veerd gedrag. Het aanbieden van lessen in kleinere groepen waarbij de

docent meer als begeleider werkzaam is, kan de veiligheid doen toenemen.
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Oefening 1.4

Hoe zit het met de piramide van

Maslow in jouw onderwijs? Pas de

lagen uit de piramide eens toe op de

situatie in jouw klas en bedenk eens

hoe het staat met de behoeftenhieÈrar-

chie van jouw klas en/of studenten (zie

fig. 1.5).

Figuur 1.5 Jouw piramide in een onderwijssituatie

· De cognitieve theorie

Cognitieve theorieeÈn stellen dat gedrag bepaald wordt door ons denken en

niet slechts door het gebruik van belonen en straffen. Gedrag zou worden

aangestuurd en gereguleerd door plannen, doelen, schema's, verwachtingen

en attributies. Een van de belangrijkste beweringen uit de cognitieve theorie

is dat mensen niet reageren vanuit externe gebeurtenissen of lichamelijke

behoeften als bijvoorbeeld honger, maar meer vanuit de betekenis die zij

hieraan geven. Dit houdt in dat zij intrinsiek gemotiveerd zijn als het gaat

om gedrag uitvoeren. Binnen deze theorie worden mensen gezien als nieuws-

gierige, informatie zoekende individuen die zelf hun problemen op kunnen

lossen. Een duidelijke uitwerking hiervan is de eerder beschreven attributie-

theorie (zie par. 1.7).

Sociaal-culturele opvattingen over motivatie

Sociaal-culturele opvattingen over motivatie zijn gebaseerd op ideeeÈn dat de

motivatie om te leren, ontstaat wanneer leerlingen deel uitmaken van groe-
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pen of klassen waar veel waarde aan leren wordt gehecht. Wanneer je leert,

ben je deel van de groep. De kracht van deze benadering is het streven om

alle studenten volledig deel uit te laten maken van de groep, want motivatie

komt voort uit identiteit met de groep en dit komt weer voort uit legitiem

deelnemer zijn van de groep. Hiermee wordt bedoeld dat iedereen erbij

hoort, ongeacht hoe lang men deel uitmaakt van de groep. Op zich is het

een zinnig concept dat groepsleden leergedrag van elkaar overnemen in de

klas. Sommige onderdelen van het concept samenwerkend leren zijn hier

eveneens op gebaseerd. Op scholen leren studenten veel van en over elkaar.

Helaas ziet men ook dat in de groepen van laagopgeleide studenten juist ver-

keerde zaken van elkaar worden geleerd. Het lijkt dan belangrijker te zijn

hoe vaak je uitgaat dan hoe hoog je cijfers voor een toets zijn. Aandacht

besteden aan normen en waarden in een groep kan in zo'n situatie de groep

vooruithelpen. Belangrijk hierbij is de normen/waarden door de groepsleden

zelf op te laten stellen. De kans dat iedereen achter deze normen staat en

blijft staan, wordt op die manier een stuk groter. Een goed moment hiervoor

is een eerste groepsbijeenkomst. Het volgende voorbeeld laat zien welke pun-

ten worden besproken in een net gestarte (tutor)groep. Naast kennismaken

en enkele praktische zaken regelen, zoals het aanleggen van een telefoonlijst,

is het heel belangrijk om aandacht te besteden aan:

· de werkwijze in de (tutor)groep;

· de wederzijdse verwachtingen van elkaar;

· de spelregels over bijvoorbeeld het geven van feedback;

· het omgaan met afwezigheid en te laat komen;

· het maken van vervolgafspraken.

De waardeverwachtingtheorie en motivatie

Een minder bekende theorie om prestatie-motivatie te verklaren is de waar-

deverwachtingstheorie. Binnen de waardeverwachtingstheorie wordt motivatie

`berekend' als het product van twee belangrijke krachten, namelijk de ver-

wachting die een individu heeft over het behalen van zijn doel en de waarde

dat dat doel voor hem heeft (als ik hard studeer, kan ik dan slagen en als ik

slaag is dat dan lonend voor mij?). Wanneer een van beiden dus nul is, zal

de motivatie ook nul zijn. Wanneer een leerling denkt dat hoe hard hij ook

werkt, hij toch niet zal slagen, zal hij ook niet gemotiveerd zijn. De sociaal

psycholoog Bandura (Woolfolk, 2001) heeft een theorie met betrekking tot

waargenomen eigen competentie ontwikkeld, ook wel self-efficacy genoemd.

Self-efficacy is het geloof in jezelf om nieuwe vaardigheden en gedrag te kun-

nen en willen leren. Hoe hoger de waargenomen eigen competentie is, des te

groter zal de kans op slagen zijn, wat leidt tot een grotere motivatie.
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DoelorieÈntatie en motivatie

Een doel is een uitkomst waar een individu naar streeft. Het stellen van doe-

len motiveert studenten om uit te komen bij de situatie waar zij naartoe wer-

ken (zie bijlage 1). Veel opleidingen hanteren zogenaamde persoonlijke leer-

doelen. Ze slaan een brug tussen de huidige situatie van een persoon en zijn

gewenste toekomstige situatie. Sommige studenten stellen kleine, eenvoudige

doelen (short-term goals) om hun doel te bereiken (bijvoorbeeld het halen

van een tentamen). Anderen kijken verder en stellen zich ten doel om een

diploma te halen (long-term goals). Veel, vooral jonge studenten stellen zich

vooral short-term goals. Zij zijn bezig met zaken die zij op korte termijn

kunnen overzien. Recent onderzoek naar de hersenfuncties van adolescenten

lijken hier belangrijke verklaringen voor te geven. De gebieden die verant-

woordelijk zijn voor langetermijnplanning zouden nog niet voldoende ont-

wikkeld zijn (Crone, 2008).

De sociaal psychologen Locke en Latham (1990) geven vier belangrijke rede-

nen waarom het stellen van doelen succesvol kan zijn:

· doelen houden de aandacht vast bij de uit te voeren taken;

· doelen vereisen inspanning;

· doelen vereisen doorzettingsvermogen;

· doelen zorgen voor een kritische kijk op de te hanteren leermethoden.

Het type doelen dat je jezelf stelt, beõÈnvloedt de mate van motivatie die je

hebt om deze doelen te bereiken. Doelen die specifiek, niet al te moeilijk en

waarschijnlijk op redelijke termijn behaald gaan worden, vergroten de moti-

vatie en behouden deze ook.

Er zijn verschillende type doelen die studenten zichzelf kunnen stellen en

waarop zij zich kunnen orieÈnteren, zogenaamde doelorieÈntaties. Hierna volgt

een aantal van deze doelorieÈntaties:

· leerdoelen: een intentie om je mogelijkheden te verbeteren hoe vaak het

ook misgaat.

· taakgeorieÈnteerde doelen: een intentie om een taak te beheersen of een

probleem op te lossen en er hard voor te werken.

· egogeorieÈnteerde doelen: een intentie om je eigen prestaties te laten zien en

te laten beoordelen door anderen en daarmee boven anderen uit te stijgen.

· doelen gericht op uiterlijk vertoon: laten zien hoe goed je bent in de ogen

van anderen.

· werk-vermijdende doelen: prestaties behalen met zo min mogelijke inspan-

ning.

· sociale doelen: gericht op sociale acceptatie.
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Doelen kunnen naast elkaar bestaan maar kunnen ook strijdig met elkaar

zijn. Soms worden studenten, wanneer zij bijvoorbeeld goede cijfers halen,

niet geaccepteerd in de klas. Strebergedrag wordt niet getolereerd! Hierdoor

kunnen studenten gedwongen worden om (verkeerde) keuzes te maken met

betrekking tot hun doelen. Docenten kunnen niet alleen helpen om studen-

ten de juiste keuzes te laten maken, maar ook leerlingen leren om duidelijke,

motiverende en vooral haalbare doelen te stellen en ze aanmoedigen om

deze ook te behalen. Een hulpmiddel hierbij kan de in bijlage 1 opgenomen

vragenlijst zijn.

1.9 Slot

Je bent nu klaar voor de les! Je hebt kennisgenomen van de invloed van eer-

ste indrukken, zinvolle sociaalpsychologische begrippen verkend en je ver-

diept in de problematiek rondom motivatie. Hiermee ben je in staat om de

beginsituatie van je les te verkennen. Naast deze kennis kun je gebruikmaken

van een aantal praktische zaken zoals:

· de fotolijst;

· (eventueel) een plattegrond van de klas;

· meegenomen naambordjes/stickers;

· de samenstelling van de groep: man-vrouwverdeling, leeftijd, achtergrond

et cetera;

· het juiste lokaal en de beschikbare hulpmiddelen in het lokaal (ga er niet

van uit dat er overal altijd beschikbare pc's, beamers et cetera. zijn);

· het tijdstip van de les;

· de wijze van opstelling van het meubilair (indien je mogelijkheden hebt

om hiermee te schuiven, bedenk dan eens of de wijze van opstelling zin-

vol is voor jouw les). Bij welke opstelling voel jij je het prettigst?;

· Bedenk hoe jouw eerste contact met de groep eruit zal zien.

Oefening 1.5 Contact maken

Bedenk voordat je de groep ingaat eens

hoe jouw moment van contact maken

er in die groep uit zal zien? Geef je bij-

voorbeeld iedereen een hand bij bin-

nenkomst, laat je een namenlijstje

rondgaan, vraag je iedereen iets per-

soonlijks te vertellen over zichzelf of

vertel je eerst iets over jezelf? Laat je

fantasie de vrije loop, maar houd het

belangrijkste doel voor ogen, namelijk

dat er echt contact ontstaat tussen jou

en de groep.
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Nadat je al deze aspecten onder de loep hebt genomen, is het voorberei-

dende werk gedaan! Nu is het tijd om jezelf, als docent, eens nader onder

de loep te nemen. Hierover gaat hoofdstuk 2.
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