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ultieme doel 

optimaliseren van begeleiding van studenten hoger onderwijs



autonomie-ondersteuning

- studenten in regulier en honours onderwijs verschillen in 
behoeften en voorkeuren1

- afstemmen essentieel voor intrinsieke motivatie en
ontwikkeling2

- docenten worstelen met afstemming3,4

1 Kazemier et al 2014
2 Reeve et al., 2004 
1 Kazemier et al 2014 3 Van Eijl et al., 2010

4 Kingma et al., 2016



onderzoeksdoelen

inzicht krijgen in hoe autonomieondersteuning af te stemmen
op behoeften student
→ begeleiding optimaliseren

- student perspectief
- docent perspectief

→ twee studies



achtergrond honours onderwijs

doel: helpen het beste uit studenten te halen

werkwijze: stimuleren zelfgestuurd leren1

beoogde resultaten: eigen leerproces vorm kunnen geven2

1 Olmos-Vega et al. 2015 1 Olmos-Vega et al. 2015 
2 Gandomkar et al. 2018 



achtergrond honours onderwijs

honours studenten kunnen veel uitdaging aan1,2

toch autonomie-ondersteuning nodig3,4

- welbevinden ↑

- onderwijsloopbaan ↑

- uitval ↓

- uitkomsten maximaliseren ↑

1 Bok et al. 2013
2 Scager et al. 2012, 2013

3 Van Gorp et al. 2012 
4 Minne et al. 2007



complicatie bij optimaal 
ondersteunen van autonomie

1 Vermunt & Verloop 1999

docenten zouden iets minder ondersteuning moeten bieden

dan studenten prettig vinden1 (constructieve frictie) 

→ uitdagen en zelfgestuurd leren stimuleren



behoefte aan autonomie-
ondersteuning

verschillen

- groepsniveau1

- individueel niveau

- onderwijscontext2,3

3 Gu et al. 20181 Kazemier et al 2014
2 Scager et al. 2012



focusgroepenonderzoek onder 
honours studenten

- behoefte aan en voorkeur voor autonomie-

ondersteuning

- beïnvloedende factoren



autonomie
− inhoud
− proces

typen autonomie1

1 Smids submitted



− inhoud
− sociaal
− organisatie

typen autonomie-
ondersteuning1

1 Smids submitted



typen
autonomie-
ondersteuning
inhoud

sociaal

organisatie

overeenstemming bestaande 
theoretische kaders



typen
autonomie-
ondersteuning

psychologische
basisbehoeften
(SDT)1

inhoud

sociaal

organisatie

1 Deci and Ryan 1985, 2000

overeenstemming bestaande 
theoretische kaders

behoefte aan competentie
behoefte aan autonomie
wat betreft inhoud
behoefte aan
verbondenheid

behoefte aan autonomie
wat betreft het proces



typen
autonomie-
ondersteuning

psychologische
basisbehoeften
(SDT)1

inhoud behoefte aan competentie
behoefte aan autonomie
wat betreft inhoud

sociaal behoefte aan
verbondenheid

organisatie behoefte aan autonomie
wat betreft het proces

kerndomeinen van 
leeromgeving2

doelgerichtheid/ inhoud

relaties/ sfeer

organisatie/ regulatie

2 Schönrock-Adema et al. 2012

1 Deci and Ryan 1985, 2000

overeenstemming bestaande 
theoretische kaders



interviewstudie onder docenten 
in honours en regulier onderwijs
- afstemming doceerbenaderingen op studenten in 

regulier en honours onderwijs



typen autonomie-
ondersteuning

key elements of 
conducive learning  
environments

inhoud goal orientation/ content ✓
sociaal relationships/ atmosphere ✓
organisatie organization/ regulation ✓

interviewstudie onder docenten 
in honours en regulier onderwijs



typen autonomie-
ondersteuning

kerndomeinen van 
leeromgeving

inhoud doelgerichtheid/ inhoud ✓
sociaal relaties/ sfeer ✓
organisatie organisatie/ regulatie ✓

interviewstudie onder docenten 
in honours en regulier onderwijs



regulier onderwijs honours onderwijs

doceerbenaderingen –
doelgerichtheid/ inhoud



regulier onderwijs honours onderwijs
- duidelijk zijn over verwachtingen

(11/12)
- stapsgewijze aanpak (11/12)
- studenten aanmoedigen (11/12)
- vragen stellen (9/12)
- verantwoordelijkheid geven

(9/12)

- onderwijs “op maat” (12/12)
- stimulerende vragen stellen (11/12)
- verantwoordelijkheid geven en

eigenaarschap stimuleren (10/12)
- duidelijk zijn over verwachtingen (10/12)
- open opdrachten geven (9/12)
- stimuleren persoonlijke groei (8/12)
- feedback geven (6/12)

doceerbenaderingen –
doelgerichtheid/ inhoud



regulier onderwijs honours onderwijs
- band opbouwen met en tussen

studenten (5/12)
- veiligheid bieden en vertrouwen

geven (4/12) 

- band opbouwen met en tussen
studenten, gelijkwaardigheid (9/12)

- veiligheid bieden en vertrouwen geven
(7/12)

- makkelijk benaderbaar zijn als docent (4/12) 

doceerbenaderingen –
relaties/ sfeer



regulier onderwijs honours onderwijs
- bijeenkomsten organiseren

(formeel en informeel) (7/12)
- bijeenkomsten organiseren (formeel en

informeel) (12/12)
- duidelijk zijn over verwachtingen (10/12) 

doceerbenaderingen –
organisatie/ regulatie



- autonomie in reguliere programma
- fase in de opleiding
- hoeveelheid tijd voor taak/project 
- steun vanuit honours community

sociale en contextuele factoren1

1 Smids submitted



veel ondersteuning qua inhoud & organisatie
→ meer autonomie in honours programma

en vice versa

autonomie in reguliere programma



begin opleiding / beperkte tijd
– meer ondersteuning op inhoud/organisatie

later in opleiding/ ruimer tijdsframe
– meer sociale support
– minder/andere ondersteuning op inhoud/organisatie

fase in opleiding &
tijd voor taak/project 



- verbeteren prestaties
- bieden van sociale steun
- faciliteren communicatie en samenwerking

honours community



implicaties voor de praktijk
belangrijk om je bewust te zijn van 
- relevante sociale en contextuele factoren
- behoeften en voorkeuren van de individuele student
- je eigen voorkeur wat betreft doceerbenadering

om de doceerbenadering af te stemmen op de behoefte
van de student



hoe stimuleren we studenten tot 
volledige ontplooiing?

In its broadest meaning, 'self-directed learning' describes, 
according to Malcolm Knowles1 a process:... 

in which individuals take the initiative, with or without the help 
of others, in diagnosing their learning needs, formulating 
learning goals, identifying human and material resources for 
learning, choosing and implementing appropriate learning 
strategies, and evaluating learning outcomes.

1M. Knowles, 1975



optimaliseren van begeleiding van 
studenten

1. bewustwording eigen voorkeursstijl van doceren



Jacobs et al., 2012

eigen voorkeursstijl van doceren
Conceptions of Learning and Teaching (COLT) scale:

- Teacher centered conceptions

- Appreciation of active learning

- Orientation to professional practice



Jacobs et al., 2012, 2014

eigen voorkeursstijl van doceren



optimaliseren van begeleiding van 
studenten

1. bewustwording eigen voorkeursstijl van doceren 
2. doelen en verwachtingen voor elk kerndomein op 

elkaar afstemmen
- doelgerichtheid/ inhoud
- relaties/ sfeer
- organisatie/ regulatie

 een voorbeeld





student



student

I hope that we will be able to work closely so that I can ask questions whenever 
they arise. I expect that we will be able to communicate via mail when we can’t 
meet



supervisor



supervisor



supervisor

the student will make a week to week schedule and will evaluate its feasibility 
every month with his daily supervisor



student

I expect that we will meet approximately once a week to discuss the overall 
progress of the project



student-supervisor dyad formulier

For most parts of the research period we meet at least once a week



verwachtingen expliciet 
maken

- verantwoordelijkheden student
- docentondersteuning
- helderheid omtrent rol
- initiatief ligt bij student
- deur open / laagdrempelige omgang



eLearning module
optimaliseren van begeleiding van studenten om zelfsturing te stimuleren

Theorie over SDT en SDL (kennis)

Eigen visie en opvattingen over doceren en leren (bewustwording)

SDL in de klas
autonomie-ondersteuning en 

agency (kennis en 
bewustwording)

Tools

SDL in één supervisie
supervisor rollen en stijlen 

(kennis)
QSDI (bewustwording)

Tools





Thank you

j.schonrock-adema@umcg.nl
j.m.van.der.mark@umcg.nl
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