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Inleiding 

 

Aanleiding en theoretisch kader 

Naar mijn ervaring, gelukkige uitzonderingen daargelaten, zijn leerlingen vaak niet intrin-

siek gemotiveerd om aan een beeldende opdracht te werken. In mijn huidige stage merk 

ik dit bijvoorbeeld bij leerlingen in de derde klas bij het vak beeldende vorming en in de 

vierde klas bij het vak CKV. Ik herken dit probleem wel, want motivatie (vooral intrinsiek) 

is iets waar ik zelf ook altijd moeite mee heb gehad bij deze vakken. 

 In mijn eigen beeldend werk heb ik een aanzienlijke groei ondervonden qua intrinsieke 

motivatie; bij mijn praktijkwerk is een deel mijn eigen verhaal toegevoegd (een autobio-

grafisch aspect). Hierdoor kreeg ik steeds meer zin om ermee aan de slag te gaan, ook 

buiten de les om. De aanname is dat je de opdracht zoveel mogelijk naar jezelf toe moet 

trekken om je intrinsieke motivatie te vergroten. Dit is lastig voor leerlingen voor wie 

kunst mijlenver weg ligt; als het je niets doet, is het moeilijker om je ervoor te motiveren. 

 Wat ik onder motivatie versta, is het vanuit jezelf ergens aan willen werken. Ik heb het 

hier dus in principe over intrinsieke motivatie, maar de externe motivatoren zijn ook van 

belang; die geven een reden om ergens aan te werken. De meest belangrijke reden vind 

ik dat je zelf ergens aan wílt werken, zonder de hulp van externe motivatoren. 

 Mijn eigen positieve ervaringen met dit autobiografisch aspect heeft mij geïnspireerd 

om mijn afstudeeronderzoek hierop te baseren. Zou dit ook werken voor leerlingen op 

de middelbare school? Dit idee is voorgelegd aan de stagebegeleider en –coördinator 

van het Fioretti College, die hier enthousiast op reageerden. Vanuit de BOS (begeleider 

op school) kwam ook veel hulp wat betreft het plan van aanpak. 

 

  



 
5 

Het autobiografisch aspect 

Het autobiografisch aspect in beeldende opdrachten heeft direct betrekking op de drie 

randvoorwaarden die een krachtige leeromgeving bepalen, namelijk de relatie, autonomie 

en competentie. Deze voorwaarden worden gesteld in de zelfdeterminatietheorie van 

Deci en Ryan (Geerts & van Kralingen, 2013; Nelis & van Sark, 2014). 

 Bij de relatie voelt de leerling zich verbonden met de stof; het geeft een rechtstreeks 

doel aan hen. Met het idee dat het werken aan een beeldende opdracht het sociale pro-

ces stimuleert, brengt het toevoegen van het eigen verhaal een gespreksonderwerp. In 

onderlinge interactie kom je meer van elkaar te weten. Dit vergt wel een zekere commit-

ment; een goede relatie is geven en nemen. Leerlingen geven graag, zolang dat wat ze 

geven gewaardeerd wordt (Geerts & van Kralingen, 2013). 

 Wat betreft autonomie, hebben de leerlingen vat op het zelf invullen van hoe zij te 

werk gaat. Datgene dat ze gaan maken heeft betrekking op henzelf, dus zij bepalen wát 

dit gaat worden en welke betekenis dit voor hen heeft. Ze kunnen het zelf; ze kunnen 

keuzes maken die niet opgelegd zijn (Nelis & van Sark, 2014). 

 De derde voorwaarde is de competentie, waarbij het belangrijk is dat de leerling de 

opdracht kan voltooien. Hier gaat het dus over de moeilijkheidsgraad van de opdracht. Er 

kan gesteld worden dat adolescenten het als lastig ervaren om iets over henzelf te zeg-

gen (Csikzentmihalyi, 1998), laat staan maken. 

 

Kelchtermans (in Geerdink, 2008) heeft wat betreft het onderzoeken vanuit een (auto)bio-

grafisch perspectief vijf uitgangspunten samengesteld, waarbij gekeken wordt naar de 

herinneringen van een gebeurtenis; wat er feitelijk gebeurd is, is niet zozeer van belang. 

 De vijf theoretische uitgangspunten die Kelchtermans hanteert in het biografisch on-

derzoek zijn de narratieve, constructivistische, contextuele, interactionistische en de dyna-

mische benadering. Dit onderzoek heeft een voornamelijk constructivistische basis, hoe-

wel de kenmerken van de andere vier uitgangspunten er ook zeker deel van uitmaken. 

Waarom dit onderzoek vooral onder het constructivisme valt, ligt aan de opdracht zelf, 

waarin de derdeklas havisten een relikwie moeten maken (over zichzelf). Hierin is het van 

belang om iets te maken dat bij hen als persoon hoort; iets wat aan hen toegeschreven 

kan worden. Om dit te kunnen bewerkstelligen, moeten meerdere persoonlijke ervaringen 

aan elkaar gelinkt worden, wat vervolgens leidt tot een product dat hun verhaal vertelt. 
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Van gecontroleerde naar autonome motivatie 

In het voorgaande zijn de randvoorwaarden voor motivatie besproken, zoals die ge-

noemd zijn in de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan (Geerts & van Kralingen, 2013; 

Nelis & van Sark, 2014). Volgens deze theorie is er echter ook sprake van gecontroleerde 

en autonome motivatie, wat vervolgens weer gekenmerkt wordt door extrinsieke en in-

trinsieke motivatie. 

 In figuur 1 is een schematisch overzicht te zien van deze verschillende vormen van 

motivatie. Aan de linkerzijde is de motivatie erg laag en dit loopt op naarmate het naar 

rechts gaat. 

 Eén stap naar rechts is een reeks externe motivatoren, wat valt onder extrinsieke moti-

vatie en leidt tot gecontroleerde motivatie. Voorbeelden van externe motivatoren in het 

onderwijs zijn het becijferen van toetsen en het straffen van wangedrag. 

 Interne druk resulteert ook in gecontroleerde motivatie. Er wordt druk opgelegd om 

angst en schaamte te vermijden, of om gevoelens zoals trots te ervaren. 

 

 
Figuur 1. Schematisch overzicht van verschillende soorten motivaties, naar aanleiding 

van Deci & Ryan (Nelis & van Sark, 2014) en Broeck (2009). 

 

Een volgende stap brengt ons naar de autonome motivatie. Bij de identificatie speelt het 

persoonlijk belang in de gegeven opdracht een rol; het past bij je interesses. Dit gegeven 

kan niet gecontroleerd worden door de opdrachtgever, maar een opdracht kan wel zo in-

gericht worden dat degene die de opdracht zal maken, dit voor zichzelf interessant kan 

maken. Dit brengt ons dan ook bij de integratie, waar een dergelijke opdracht in zo’n 

mate bij iemand past, dat de eigen normen en waarden samenvallen met de activiteit. 
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 Je spreekt vervolgens over intrinsieke motivatie, als de activiteit zelf al de beloning is, 

ofwel intrinsieke regulatie (Nelis & van Sark, 2014). Als een leerling intrinsiek gemotiveerd 

is, dan kan deze in een flow raken. Deze stemming is misschien wel de meest belonende 

vorm van motivatie. 

 

De flow gekoppeld aan de zones van ontwikkeling 

Csikzentmihalyi (1998) spreekt over het begrip flow als het gaat om motivatie. De flow is 

te beschrijven als puur genot om ergens aan te werken, iets wat je kan merken aan de 

volgende punten: 

 Men heeft constant een helder doel voor ogen. 

 Elke handeling wordt onmiddellijk gevolgd door feedback. 

 Er is evenwicht tussen uitdaging en vaardigheid. 

 Actie en bewustzijn zijn één. 

 Afleidingen worden uit het bewustzijn verbannen. 

 Er is geen angst om te falen. 

 Het besef van tijd raakt in de war. 

 De activiteit wordt een doel op zich. 

Het derde punt – de evenwicht tussen uitdaging en vaardigheid – is congruent met 

Vygotsky’s zone van naaste ontwikkeling (Geerts & van Kralingen, 2013). De flow is te be-

reiken door een goede balans te vinden tussen de uitdaging van de opdracht en de vaar-

digheid van de leerling. In de zone van naaste ontwikkeling heeft de leerling nét niet de 

kennis om de opdracht zelfstandig te voltooien, maar met hulp van een bekwamer per-

soon beleeft de leerling wél de succeservaring. In deze zone leert de leerling het meeste 

(Geerts & van Kralingen, 2013). 

 Toch is er een wezenlijk verschil in de zone van naaste ontwikkeling en de flow. Het 

begrip de flow gaat stukken verder. Dit is een state-of-mind waar de leerling in verkeert 

als de opdracht precies het juiste van diens kennis en vaardigheden vereist, waardoor 

deze helemaal opgaat in het moment en bijvoorbeeld het besef van tijd en ruimte ver-

liest. Dit vraagt meer van de zelfstandigheid van de leerling dan de zone van naaste ont-

wikkeling doet denken. Tevens, om het voor zichzelf interessant te houden, maakt de 

leerling het stukje bij beetje ingewikkelder (Csikzentmihalyi, 1998). 

 Als iemand in een flow raakt, is deze in staat om verder te kijken dan gebruikelijk is. 

Niet langer wordt er gegrepen naar het conventionele, maar juist naar het experimentele. 

Tunnelvisie verdwijnt, het creatief denken treedt in. 
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Out of the box 

Een visie die recht tegenover die van het onderwijs en de gevestigde orde in het bedrijfs-

leven staat is die van Dan Pink (2009), een carrièreanalist. Hij spreekt over verscheidene 

onderzoeken met betrekking tot het creatief denken, “out of the box”, en hoe externe 

motivatoren juist averechts werken om dit te kunnen bereiken. 

 Pink zelf heeft een onderzoek gedaan dat hij het kaarsvraagstuk noemt; hierbij moet 

men met behulp van een doos punaises een brandende kaars op de muur hangen, maar 

op zo’n manier dat de wax niet op de tafel eronder druipt. Om deze opdracht succesvol 

te voltooien, moet je out of the box denken. Pink noemt dit functionele fixatie: je ziet het 

doosje waar de punaises in liggen eerst als niets meer dan een bakje voor de punaises, 

totdat je bedenkt dat het doosje ook kan dienen als een platform voor de kaars, waarbij 

je het doosje aan de muur vastmaakt met de punaises. 

 Naar aanleiding van zijn onderzoek heeft Pink drie bouwstenen opgesteld, waarmee hij 

een  aanpak introduceert die steunt op intrinsieke motivatie: 

 Autonomie, de drang eigen keuzes te maken. 

 Meesterschap, de wens om alsmaar beter te worden in iets belangrijks. 

 Een zinvol doel, het verlangen om iets te doen in dienst van iets groters. 

Volgens Pink is er een verschil tussen wat de wetenschap weet en wat het bedrijfsleven – 

en in het verlengde ook het (kunst)onderwijs – doet. De wetenschap wijst aan dat externe 

motivatoren de tunnelvisie versterken en het creatief proces tegengaan. In het bedrijfs-

leven wordt echter nog altijd gebruik van gemaakt deze beloningsprikkels. 

 Pink (2009) is van mening dat als we voorbijgaan aan de luie, gevaarlijke ideologie van 

belonen en straffen, we dan veel van de kaarsvraagstukken kunnen oplossen. 

 Bij bovenstaande theorieën over motivatie komen een aantal begrippen die overeen-

komen en die van belang zijn. Ze stimuleren de autonomie, ontwikkelen de competentie, 

geven een betekenisvol doel en zetten aan tot creatief denken. De elementen genoemd 

in deze theorieën zijn ingevoegd in het educatief product gebruikt voor dit onderzoek 

(zie bijlage 4), welke verder verklaard zullen worden op pagina 14. Maar hoe verloopt dit 

proces van motivatie in de praktijk? 

 

Model van Motivatie 

 Mennes (2016) spreekt over een proces van motivatie, waarin hij beschrijft hoe ieder-

een acht fases doorloopt die weer onderverdeeld zijn in totaal 24 stappen. In dit proces 

wordt reflectief gekeken naar onder andere het doel. Dit model is gebruikt als leidraad 

voor de interviews die met een willekeurige selectie van de leerlingen gevoerd zijn. Over 

Mennes’ Model van Motivatie wordt verder ingegaan op pagina 16. 
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Doel en relevantie 

Dit onderzoek heeft als doel te bepalen of er een hoger niveau van motivatie bij beel-

dende opdrachten ontstaat door het inbrengen van het eigen verhaal. De hierboven be-

schreven aspecten uit de motivatietheorieën worden ook toegepast in het lesontwerp, 

om een zo sterk en motiverend mogelijk lesontwerp te maken voor de leerlingen. 

 Het gebrek aan motivatie van leerlingen bij beeldende opdrachten vormt tevens de re-

levantie van mijn onderzoek. Door leerlingen hun persoonlijke verhaal, een autobiogra-

fisch aspect, te laten verwerken in de opdracht, hoeven de docenten hopelijk minder aan 

extrinsieke motivatie te doen tijdens de les, waardoor ze hun tijd beter kunnen besteden 

aan het begeleiden van de leerlingen in hun beeldend werk. Dit geldt voor zowel mijzelf 

als toekomstig docent als voor andere medewerkers in het veld van kunst en educatie. 

 

Hoofd- en deelvragen 

Wat is de invloed van het inbrengen van een autobiografisch aspect op de motivatie 

van leerlingen tijdens het maken van een beeldende opdracht? 

 Welke in de literatuur genoemde factoren die motivatie bevorderen zijn bruikbaar 

in het lesontwerp? 

 Hoe ervaren leerlingen het werken met een autobiografisch aspect in een beel-

dende opdracht? 

 

Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de wijze waarop het onderzoek 

is verricht. Hierin wordt beschreven om wat voor onderzoek het gaat, wie geparticipeerd 

hebben en hoe er data verzameld en geanalyseerd is. 

Vanaf pagina 14 worden de deelvragen beantwoord, waarna in de conclusie de nadruk 

gelegd wordt op het beantwoorden van de hoofdvraag. Verschillen en overeenkomsten 

tussen praktijkuitkomsten en de theorie worden uiteengezet, de belangen voor de 

kunsteducatie beroepspraktijk en eventueel vervolgonderzoek worden besproken. 

In de referentielijst en de bijlagen is te zien welke hulpmiddelen gebruikt zijn voor dit 

onderzoek. 

Het laatste hoofdstuk wordt gewijd aan een reflectie op het verloop van het onderzoek 

en het algehele proces. Hierin wordt onder andere gekeken naar de deelcompetenties die 

centraal staan bij afstudeeronderzoek. 
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De methode 

 

Type onderzoek 

Om een goed antwoord op de gestelde hoofdvraag te kunnen vinden, is dit onderzoek 

aangepakt als een ontwerponderzoek. Er is een lesontwerp gemaakt naar aanleiding van 

wat er over motivatie gezegd wordt in de literatuur, met een toevoeging van een auto-

biografisch aspect. 

Het model voor het ontwerponderzoek dat gehanteerd is in dit onderzoek is hetzelfde 

als die gebruikt is door Cremers (2012). 

 

 
Figuur 2. De vier fases van een ontwerponderzoek (Cremers, 2012). 

 

In figuur 2 zijn de vier fases van ontwerponderzoek te zien (Cremers, 2012), die allen 

doorlopen zijn in het proces. In de eerste fase wordt de diagnose gesteld, welke leidt 

naar de hoofdvraag van dit onderzoek. Vanuit de hoofdvraag worden weer deelvragen 

herleid, die gezamenlijk de onderzoeksagenda vormen. 

 De tweede fase, analyse en exploratie, bestaat uit het vormen van een conceptueel ka-

der naar aanleiding van de onderzoeksagenda. Dit is opgebouwd aan de hand van theo-

rieën en eigen praktijkervaringen. Hier zijn de uitgangspunten van Kelchtermans (in Geer-

dink, 2008), wat betreft het autobiografisch aspect, in toegepast. Dan kunnen voorlopige 

ontwerprichtlijnen opgesteld worden. Hierbij wordt de focus voornamelijk gelegd op 

competentie, relatie en autonomie (Geerts & van Kralingen, 2013; Nelis & van Sark, 2014). 
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 Achtereenvolgens kan begonnen worden met het ontwerpen van het product; het les-

ontwerp. Een ander deel van deze derde fase is het evalueren en bijstellen van het pro-

duct. Het evalueren is gedaan door middel van twee groepsinterviews met een willekeu-

rige selectie van de leerlingen die participeerden in het onderzoek (zie hierover meer in 

2.2: Participanten en andere betrokkenen). Naar aanleiding van de punten die deze leer-

lingen hebben genoemd (wat waren huns inziens de verbeterpunten om hun motivatie te 

vergroten en heeft het autobiografisch aspect hierin een rol gespeeld?) is het lesontwerp 

bijgesteld. 

 Fase 4 is bestemd voor het doorvoeren van de wijzigingen, welke zal plaatsvinden na 

10 april 2017. De vernieuwde eisen van het lesontwerp worden genoemd op pagina 23. 

 

Dit onderzoek is een case study. Er zijn twee klassen geïnterviewd op het Fioretti College 

te Lisse. De resultaten die hieruit voortvloeien zijn aldus kwalitatief en gelden niet als al-

gemene waarheden voor alle leerlingen. Deze uitkomsten gelden alleen voor deze speci-

fieke klassen op deze specifieke school. 

 

Participanten en andere betrokkenen 

De directe participanten van dit onderzoek zijn de leerlingen van de derde klas HAVO 

3H2 en 3H3 van het Fioretti College te Lisse. Het gaat hier om zestig leerlingen, waarvan 

29 jongens en 31 meisjes. Om een verschil in motivatie te kunnen zien, heeft de klas 3H2 

de opdracht gekregen mét een autobiografisch aspect en klas 3H3 zónder (zie bijlage 4). 

 De docent die deze klassen lesgegeven heeft, mevrouw Duivenvoorden, heeft bijge-

dragen aan de laatste loodjes van het ontwerp. Zij heeft de eisen  van de klassensituatie 

gekregen en ervoor gezorgd dat hier aan voldaan werd (de meeste punten zijn algemeen 

geldend). Het ging bij deze eisen bijvoorbeeld over haar stemgebruik, op wat voor toon 

en met welke woorden ze iets zegt. Deze eisen worden nader besproken in het volgende 

hoofdstuk. 

 Bij beide klassen is, naarmate het einde van de lessenserie in zicht kwam, een willekeu-

rige selectie van tien leerlingen gemaakt, welke zouden participeren in de groepsinter-

view. De selectie is gemaakt met behulp van de app “Random Picker”. Voor deze ge-

sprekken was het niet van belang of de opdracht al helemaal af was. Deze vraaggesprek-

ken hebben plaatsgevonden op maandag 20 februari. De eerste groep bestond uit tien 

leerlingen, bestaande uit vijf jongens en vijf meisjes. De tweede groep bestond uit negen 

leerlingen, bestaande uit drie jongens en zes meisjes. 
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Dataverzameling en –analyse 

Alvorens het ontwerpen van de lessenserie kon beginnen, is er een literatuuronderzoek 

gedaan naar wat belangrijke factoren zijn om de motivatie in de klas te vergroten. De 

bronnen die in dit deel van het onderzoek zijn gevonden en onderzocht, zijn al nader be-

sproken in de inleiding van dit verslag, zij vormen de aanleiding en de relevantie van dit 

onderzoek. 

 De data die in de tweede fase zijn gevonden (waar in dit geval is gezocht naar literaire 

bronnen over motivatie en het autobiografisch aspect), is toegepast in een lesontwerp in 

de derde fase. Hierbij is geprobeerd zoveel mogelijk te letten op de autonomie van de 

leerlingen; zij zijn degenen die beslissingen moeten maken. 

 In de derde fase is er tevens een andere vorm van dataverzameling ingezet, namelijk 

de groepsinterviews. Deze interviews zijn gestructureerd en vragen gericht naar het pro-

ces dat de leerlingen doorlopen hebben. Voor de opzet van de vragen is het Model van 

Motivatie van Mennes (2016) gebruikt als leidraad (zie bijlage 1). De gesprekken zijn ge-

filmd en Verbatim genoteerd, gecodeerd aan de hand van een codeboom (zie bijlage 2) 

en nader geanalyseerd (zie bijlage 3). 
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De resultaten 

 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van dit onderzoek behandeld, aan de hand van de 

deelvragen: 

 Welke in de literatuur genoemde factoren die motivatie bevorderen zijn bruikbaar 

in het lesontwerp? 

 Hoe ervaren leerlingen het werken met een autobiografisch aspect in een 

beeldende opdracht? 

 

De eisen 

Vanuit het theoretisch kader zijn enkele eisen bepaald voor het lesontwerp. Deze eisen 

zijn als uitgangspunten gebruikt voor het ontwerp. 

 

Competentie 

De opdracht moet niet te makkelijk, maar ook niet te moeilijk zijn. In het kader van 

Vygotsky’s zones van ontwikkeling (Geerts & van Kralingen, 2013) moet een leerling in 

staat zijn om de opdracht zelfstandig te maken, waarbij de docent een begeleidende rol 

speelt. Er moet dus uitdaging in de opdracht zitten, iets wat de leerling volgens 

Csikzentmihalyi (1998) zelf al doet als de opdracht interessant genoeg is. Dit noemt Pink 

(2009) vervolgens meesterschap, de wens om alsmaar beter te worden. 

 In het lesontwerp (bijlage 4) zit de verwachte moeilijkheid in het medium. Er wordt 

zelden op middelbare scholen met een dergelijk materiaal als opvulchips gewerkt, dus de 

leerlingen hebben hier waarschijnlijk geen ervaring mee. Tevens kan het voor de leerling 

lastig zijn iets te bedenken; Csikzentmihalyi (1998) schrijft dat adolescenten erg schuw 

zijn qua identiteit; ze zouden het lastig kunnen vinden om iets over zichzelf te maken. 

 

Autonomie 

Leerlingen moeten zelf in staat zijn om keuzes te maken, dus de opdracht moet ze deze 

kans ook geven. Deze keuzes komen in de vorm van wát hetgeen zal zijn dat ze gaan 

maken, waarbij het autobiografisch aspect een bepalende rol kan bespelen. Nelis en van 

Sark (2014) noemen een andere manier om autonomie te stimuleren, namelijk framing; 

de toon waarmee iets gezegd wordt. Dit geeft de docent een activerende rol wat betreft 

autonomie. Baumann (2006) beaamt dit door te zeggen dat controlerende taal vermeden 

moet worden. Ze adviseert om leerlingen zoveel mogelijk toe te staan in het experiment 

en te begrijpen wat de leerlingen willen, waarom ze doen wat ze doen. 
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Verbondenheid 

Net zoals competentie en autonomie, valt verbondenheid onder de zelfdeterminatietheo-

rie van Deci en Ryan (Geerts & van Kralingen, 2013; Nelis & van Sark, 2014). Hierbij is het 

van belang dat de leerling het idee heeft een doel te hebben dat verder reikt dan het 

eigenbelang. Pink (2009) noemt dit het hebben van een zinvol doel. 

 Het maken van iets autobiografisch lijkt juist het eigenbelang te stimuleren. Hoewel de 

verbondenheid met het groter geheel aldus ontbreekt, zou deze met het individu en de 

taak bevorderd moeten worden. 

 

De flow 

Csikzentmihalyi (1998) stelt dat het hebben van plezier onder andere gezien kan worden 

als het hebben van heldere doelen. Dit samen met het feit dat de benodigde materialen 

aanwezig zijn, er een goede omgeving is om in te werken, er directe feedback volgt op 

wat er gedaan wordt, bewuste acties worden ondernomen door de leerlingen en zij zich 

goed kunnen concentreren, leidt tot wat Csikzentmihalyi de flow noemt.  Een paar van 

deze eisen, zoals dat leerlingen bewuste acties moeten ondernemen, kunnen slechts van-

uit de leerling komen. Hier hebben de docent en het lesontwerp vrijwel geen vat op. 

 Tijdens de lessen is er door de docent gelet op bovengenoemde punten. 

 

Succeservaringen 

Baumann (2006) stelt dat het hebben van meerdere succeservaringen kan leiden tot meer 

motivatie om de gegeven taak te volbrengen. Dit wordt in het lesontwerp (bijlage 4) naar 

voren gebracht doordat leerlingen eerst een vragenlijst krijgen om in te vullen over wat 

zij van belang vinden voor zichzelf, vervolgens een ontwerp maken en hierna aan de slag 

gaan met een materiaal waarbij het experiment gestimuleerd wordt. Dit materiaal, opvul-

chips, kan heel gemakkelijk aan elkaar vastgezet en van elkaar losgetrokken worden, 

waardoor “foutjes” heel snel hersteld kunnen worden. 

 

Afwezigheid van externe motivatoren 

Zowel Csikzentmihalyi (1998) als Baumann (2006) als Pink (2009) spreken over het vernie-

tigende effect van externe motivatoren bij het creatief denken. Echter is het erg lastig om 

dit in het onderwijs in te voeren, want de leerlingen moeten een cijfer hebben voor op 

hun rapport. Het is aldus niet gelukt deze externe motivatoren bij het lesontwerp weg te 

laten (bijlage 4). 
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Figuur 3.       Mennes' Model van Motivatie (2016). 

Ervaringen van de leerlingen 

Mennes’ Model van Motivatie (2016) is 

een stapsgewijze “inner-dialogue” wat 

zich afspeelt rond een doel dat iemand 

zich stelt. 

 Zoals in figuur 3 te zien is, vormt dit 

model een constante wisselwerking 

tussen de verschillende fasen. Deze 

acht stappen zijn vervolgens weer 

opgedeeld in een totaal van 24 

onderdelen. De acht stappen worden 

besproken, waarna de interviews met 

de participerende derdeklas havisten 

behandeld worden. Hoe de acht 

stappen hierin verwerkt zijn, wordt na 

het model nader verklaart. 

 

Model van Motivatie 

De eerste fase in het Model van Motivatie heet de fase van verwachting. Bij het horen 

van wat de opdracht is, schept de leerling al een verwachting hoe hiermee om te gaan; 

wat wordt het doel om te behalen, hoeveel energie gaat hierin gestoken worden? Het 

vermoeden of de leerling zal presteren of falen en zich tevreden of gefrustreerd zal voe-

len, speelt ook mee. Pas als je in de eerste drie onderdelen een goede balans hebt ge-

vonden en een positieve verwachting hebt bij de laatste twee, kan je door naar de vol-

gende fase. 

 De tweede fase wordt de fase van inspanning genoemd. Hier is sprake van een fysieke 

actie om een doel te behalen: de opdracht wordt in deze fase gemaakt. 

 Na de inspanning geleverd te hebben volgt er een fase van interne zelfevaluatie. Er is 

hierin sprake van realisatie (in welke mate was de vorige stap succesvol?) en actualisatie 

(een meer subjectieve, emotionele gewaarwording). Na deze zelfbeoordeling ontstaan er 

een tweetal opties: 

1) Het doel is bereikt, dit heeft geleid tot tevredenheid. Er is geen verdere actie 

vereist. 

2) Het doel is nog niet bereikt. Het wordt opnieuw bijgesteld, waardoor een 

nieuw proces ontstaat. Dit brengt je terug naar de fase van verwachting. 
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 De fase van realiteit, de vierde, is een fase die kán plaatsvinden. In deze stap zit een 

obstakel, een gebeurtenis dat het proces onderbreekt. Dit wordt opgevolgd door de vol-

gende stap, de fase van impact, waarin het verschil tussen het doel en de realiteit duide-

lijk wordt. Is het doel haalbaar? Is het realistisch? Als dit het geval is, heeft dit een posi-

tieve uitwerking op de motivatie, maar als het als negatief wordt ervaren, is dit schadelijk 

voor het gehele proces. 

 De volgende fase is die van een externe zelfevaluatie, wat een reflectie inhoudt van de 

eerste fase. Hierin wordt gekeken naar wat anders had kunnen zijn, zoals het streven (de 

houding), de overpeinzing (het doel), de validatie (de waarde), de bereiking (prestatie ↔ 

mislukking) en de vervulling (tevredenheid ↔ frustratie). 

 De op één na laatste stap is de fase van geanticipeerde verandering, waarin gekeken 

wordt naar de bereidheid om verandering aan te brengen. Er wordt opnieuw gekeken 

naar de vijf onderdelen van de eerste fase. 

 De laatste evaluatieve stap is de fase van toewijding, waar het proces in deze theorie 

mee eindigt. Hierin worden basale emoties naar de realiteit toe als vertegenwoordiging 

genomen. Dit uit zich in de waardering, goedkeuring, bevestiging en inzet, allemaal on-

derdelen die uiteindelijk het gevoel geven dat het doel behaald is. Als deze laatste delen 

dit gegeven echter niet ondersteunen, leidt dit juist tot heel polariserende, negatieve re-

acties. Neutraliteit wordt ook al snel als negatief ervaren. Wordt het gegeven wel onder-

steund, dan is het proces succesvol afgerond (Mennes, 2016). 

 

Het Model van Motivatie is vooral gericht op de reflectie voor, tijdens en na het proces. 

Deze stappen zijn tevens verwerkt in het lesontwerp; voordat de leerling start met het 

proces, moet het bedenken wat er gemaakt gaat worden en of dit overeen komt met het 

eigen verhaal of blik op de wereld. Gedurende het proces is er reflectie door middel van 

gesprekken met klasgenoten en de docent en als afsluiting is er nog een evaluatie in het 

geval van dit onderzoek aan de hand van de interviews. 

 De informatie verworven uit de interviews met de derdeklas havisten worden aan de 

hand van drie stappen besproken, afgeleid van Mennes’ Model van Motivatie (2016). In 

de eerste stap komt de verwachting van de leerlingen aangaande de opdracht aan bod. 

Wat voor vermoedens krijgen zij hierbij en raken ze hierdoor gemotiveerd? De tweede 

stap gaat in op het proces. Hoe ervaren ze het werken met een autobiografisch aspect? 

De laatste stap is de terugblik, waarin het doel, de moeilijkheidsgraad en wijzigingen aan 

het lesontwerp bediscussieerd worden. 
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Verwachting 

Mennes’ Model van Motivatie begint met de fase van verwachting. Er is aan de leerlingen 

gevraagd wat hun verwachtingen waren bij de eerste les die ze kregen over de opdracht, 

waarin de docent met een PowerPointpresentatie uitleg gaf. Hetgeen dat de leerlingen 

moesten maken was een relikwie, waarbij de ene klas dit mét en de andere dit zónder 

het autobiografisch aspect moest doen. De klas met het autobiografisch aspect (3H2) 

moesten een relikwie over zichzelf maken, over wat zij na willen laten als zij er niet meer 

zijn. De andere klas (3H3) moest een relikwie maken over iets algemeens op de wereld. 

 Zoë en Nova (3H2) leken de opdracht zelf wel te waarderen, alleen het materiaal za-

gen zij als een obstakel. Het hoofdmateriaal – het materiaal dat er in ieder geval in ver-

werkt moet worden – was biologische opvulchips. Zoë verwachtte hier moeite mee te 

krijgen, omdat het geen kleur heeft en het moeilijk is om er iets van te maken, waarbij 

Nova haar opvolgt door te zeggen dat het ook niet geverfd kon worden, omdat het dan 

te nat wordt. Opvulchips kan je aan elkaar plakken door ze vochtig te maken, maar als 

het te nat wordt, lost het op in het water. 

 Renee (3H3) had juist de verwachting dat veel mensen hetzelfde zouden maken. In 

haar klas, waar het autobiografisch aspect niet in geborgen zat, was er bij haar het ver-

moeden dat velen iets zouden maken als een mobieltje, of iets soortgelijks. 

 Lisa (3H2) vertelde dat ze niet snapte waarom ze met opvulchips moesten werken. Als 

ze het met andere materialen mochten doen, zou het waarschijnlijk mooier worden. Wel 

was het haar en de anderen van haar klas duidelijk dat ze andere materialen mochten 

gebruiken, maar toch verwachtte Lisa dat het materiaal een probleem zou vormen. 

 Blijkbaar was het voor de leerlingen van 3H3 geheel onduidelijk dat ze andere materi-

alen mochten gebruiken. Nikki zei dat dit later pas verteld werd. Als ze het eerder had 

geweten, zou ze ook meerdere materialen gebruikt hebben. Renee en Koen gaven aan 

het wel geweten te hebben, maar alleen omdat de een dit individueel vroeg aan de do-

cent en de ander dit iemand anders zag doen. 

 Met de vraag of ze de opdracht als nuttig verwachten te ervaren, is het antwoord 

veelal negatief. Lucas (3H3) gaf aan dat dit altijd het geval is bij beeldende vorming; om 

je creativiteit te ontdekken. Hij heeft niet het idee dat hij dingen maakt die hij de week 

daarna nog kan gebruiken. Velen zijn dit met hem eens. Leerlingen hechten er waarde 

aan om iets te maken wat ze later nog kunnen gebruiken, wat een functie heeft. Wel 

hadden ze de verwachting dat ze het werken met opvulchips als prettig te gaan ervaren. 

 De volgende vraag ging over de verwachting of de opdracht succesvol afgerond zou 

worden, voordat ze met de opdracht waren begonnen. Kim (3H2) had dit idee niet, om-

dat ze nog nooit met dit materiaal gewerkt heeft. Over het algemeen presteert ze bij 

beeldend best wel goed, maar het nieuwe medium gaf haar wat onzekerheid. Koen (3H3) 
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gaf aan dat wat hij wilde maken heel simpel was, maar ook dat zijn verwachtingen door 

voorgaande lessen in de war zijn geschopt; bij een opdracht waar hij niet zijn best deed 

kreeg hij een goed cijfer en bij de opdracht waar hij wel zijn best deed kreeg hij een on-

voldoende. Hierdoor wist hij niet zo goed wat hij precies qua presteren moest ver-

wachten. Dit kan je linken aan competentie, omdat hij niet meer wist of hij het wel kon. 

 Waren de leerlingen nou gemotiveerd om aan deze opdracht te werken? Scott en Lisa 

(3H2) zijn het hierover niet met elkaar eens. Scott was erg gemotiveerd om te werken 

met iets waar normaal gesproken niet zo snel mee gewerkt wordt. Lisa was echter niet 

gemotiveerd, omdat ze de verwachting had dat het werken met opvulchips het werk al-

leen maar lelijker zou maken. In 3H3 waren er ook een paar niet gemotiveerde leerlingen, 

maar Nikki en Natascha zeiden wel iets waar alle geïnterviewden het mee eens was. Ze 

zeiden dat als je een goed idee hebt, ofwel het hebben van een helder doel, je meer zin 

krijgt om het te maken. Anders móet je aan het werk gaan, maar dan heb je niks. 

 Een vraag die hierover gesteld werd ging over hoe tevreden ze waren met hun ont-

werp voordat ze begonnen aan het product. Lisa (3H2) gaat hier meteen op in door te 

zeggen dat ze nog niet tevreden is over haar ontwerp en dus nog niet begonnen is aan 

het product; zij wil dat haar ontwerp eerst naar tevredenheid af is. Anderen die al begon-

nen waren met het product, zeiden tevreden te zijn geweest over hun ontwerp. Natascha 

(3H3) vertelde dat ze naar haar mening een goed idee in haar hoofd had en ze het idee 

had dat dat ging lukken. 
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Proces 

In de fase van inspanning wordt gekeken naar het algehele proces om een taak te vol-

brengen. In het interview is gevraagd naar hoe de leerlingen gewerkt hebben, of ze ge-

noeg tijd hebben gehad om de opdracht te voltooien, de moeilijkheidsgraad van de op-

dracht en of ze obstakels tegen zijn gekomen onderweg. 

 Quinta (3H2) gaf allereerst aan dat ze geen druk achter het proces heeft ervaren; ze 

kon in haar eigen tempo aan de slag. Scott en Femke (3H2) gaven tevens aan genoeg 

tijd te hebben gehad. Femke gaf aan dat ze het voor haar niet helemaal helder was wan-

neer wat af moest zijn, dus dat ze uiteindelijk maar gewoon begonnen is aan de schets. 

Waar Femke al bijna klaar is, hoopt Zoë (3H2) dat ze er nog twee lessen voor krijgen, an-

ders krijgt ze het niet af. Christy (3H2) zei dat hij het waarschijnlijk überhaupt niet af gaat 

krijgen binnen de gegeven tijd, waarvan een oorzaak is dat hij “zijn tijd verdoet in de les”. 

 In de andere klas gaven Koen en Lucas aan dat ze bijna in één les klaar waren. Deze 

twee hebben samengewerkt met een derde leerling aan een serie. De overige lessen heb-

ben zij of de derde leerling geholpen zijn werk af te ronden, of niets gedaan. Renee en 

Eva zeiden voor hun gevoel genoeg inspanning geleverd te hebben in de lessen en dat 

hun werk net af is. Huns inziens zouden ze het wel netter willen afwerken, maar daar 

hadden ze niet genoeg tijd voor. 

 De volgende vraag ging over hoe gemakkelijk de leerlingen het voor zichzelf hebben 

gemaakt. Hebben ze zichzelf een uitdaging gegeven? Velen stellen dat ze het zichzelf 

eerder moeilijk hebben gemaakt, dan dat ze het een uitdaging zouden noemen. Jim 

(3H3) heeft bijvoorbeeld ervaren dat het lastig is om een metaaldraad ergens omheen te 

wikkelen en er vervolgens weer af te halen terwijl het dezelfde vorm moet behouden.  

 Veel leerlingen ervaren zulke uitdagingen eerder als obstakels die ze op moeten los-

sen, wat in principe ook het geval is. Zulke uitdagingen/obstakels zijn het kleur geven 

aan het materiaal, het bedenken wat te maken, het gebruiken van welke materialen, de 

tevredenheid van wat er gemaakt wordt, afleiding in de klas en het feit dat het hoofd-

materiaal eetbaar was… Eén van de leerlingen in 3H2 heeft dit ontdekt en heeft voor de 

grap een hap genomen uit het werk van iemand anders. 

 Het belangrijkste bij zulke obstakels is hoe deze op te lossen zijn. Natascha (3H3) 

deed dit bijvoorbeeld door, toen ze erachter kwam dat ze haar eerste probeersel niet 

mooi vond, deze opzij te schuiven. Wat ze vervolgens maakte had ze redelijk snel af en 

hier was ze tevreden over. Renee (3H3) noemde dat ze haar werk uiteindelijk als een 

beeldhouwwerk heeft benaderd en met een mesje het werk bijgesneden heeft, om een 

ronde vorm te krijgen. Jim (3H3) wist zich van alle afleidingen te ontdoen door uit zich-

zelf aan een aparte tafel te zitten. 
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Terugblik 

In het Model van Motivatie wordt erg de focus gelegd op het doel dat gesteld wordt in 

het begin van een proces. Voor veel leerlingen is dit doel een hoog cijfer, of in ieder ge-

val een voldoende. Een drietal leerlingen hadden dit echter níet gesteld als doel; bij Zoë 

(3H2), Jill en Jim (3H3) ging het niet om het cijfer. Bij Zoë is het belangrijkste waar haar 

werk aan moet voldoen dat zij het goed vindt, bijna lak hebbend aan wat de docent er 

van vindt. Jill stelt er hiernaast ook belang bij dat ze het werken eraan als leuk ervaren 

heeft. Bij Jim lijkt het van groot belang dat het product er uiteindelijk net zo uit ziet als 

het idee dat hij in zijn hoofd had. 

 Bij alle andere ondervraagde leerlingen is het cijfer het te behalen doel, waarvan de 

helft naar een hoog cijfer reikt en de andere helft tevreden is met een voldoende. Het 

grootste deel heeft de verwachting dit doel wel te behalen, op Christy (3H2) na. Hij ver-

wacht geen voldoende te halen, met als reden dat hij niet de juiste inzet levert in de les. 

 Jill (3H3) had haar werk al af ingeleverd, maar vertelde hierbij dat ze er niet zo tevre-

den over was als ze bij andere opdrachten is geweest. Ze kon niet gemakkelijk een vinger 

leggen op waar dat aan lag; ze kwam uiteindelijk met het idee dat het aan het materiaal 

zou kunnen liggen. 

 

 

     

Te simpel Gemakkelijk Precies goed Moeilijk Te moeilijk 

     

Te weinig Weinig Precies genoeg Veel Te veel 

     

Tabel 1.     Tabel gebruikt bij de interviews met de participerende leerlingen van 3H2 en 3H3. 

 

 Met het tabel hierboven beantwoorden de leerlingen de vragen hoe moeilijk ze de 

opdracht vonden en wat er naar hun mening van hen verwacht werd. De leerlingen van 

3H2 vonden de opdracht in het algemeen precies goed, met een paar die het wat moei-

lijker vonden. Niemand van hen wees naar te moeilijk.  Bij 3H3 werd redelijk gespreid ge-

wezen, waarvan de meesten ook zaten bij goed, maar juist afwijkingen had naar de te 

gemakkelijke kant van de tabel. Eén van de leerlingen wees naar te simpel. Er werd hier-

bij gesteld dat het kunnen gebruiken van meerdere materialen de opdracht ook complex-

er maakt. 

 Bij de tweede vraag, wat er van hen verwacht werd, was het contrast tussen de twee 

klassen erg groot; 3H2 (met het autobiografisch aspect) wees geheel naar precies ge-
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noeg, terwijl 3H3 bijna geheel aangaf het idee te hebben dat er weinig van hen verwacht 

werd. Quinta (3H2) stelde dat er bij dit vak geen of weinig huiswerk is en dat de docent 

ook niet aangegeven heeft dat ze topstukken moeten gaan maken. 

  

Aan het einde van de interviews hebben de leerlingen aan kunnen geven wat er huns in-

ziens gewijzigd kan worden aan het lesontwerp om het voor hen interessanter te maken. 

Veel van deze wijzingen komen neer op het duidelijker maken van wat er precies van hen 

verwacht wordt. Scott (3H2) noemde het idee om een blad aan alle leerlingen te geven 

waarop staat hoe de docent het werk gaat beoordelen, voor welk deel je wat voor 

punten krijgt, om het specifiek uit te werken. Quinta (3H2) ging hierop door dat mevrouw 

Duivenvoorden niet heeft aangegeven hoeveel tijd ze hiervoor hadden, dus dat dat ook 

op dat blad kan komen staan. Kim (3H2) stelde vast dat het misschien wel gezegd is, 

maar dat het niet is blijven hangen. 

 Nova (3H2), net zoals Nikki en Teun (3H3), zei dat de basis voor het werk niet persé 

opvulchips hoeft te zijn, maar dat de focus ook gelegd kan worden op andere materialen. 

De leerlingen van 3H3 waren het volkomen eens met het idee om meerdere materialen 

te gebruiken, maar deze vrijere keuze aan materialen lijkt hun ook goed; dat ze niet 

persé opvulchips hoeven te gebruiken. 

 Renee (3H3) stelde ook dat er wellicht wat beter gecheckt moet worden wat er precies 

gemaakt wordt; dat de docent ook richting moet geven aan in welke mate iemand zich-

zelf uitdaagt. Nikki (3H3) noemt hierin de mogelijkheid dat er eisen gesteld worden aan 

deze leerlingen, zodat het een soort opgave wordt om eraan te voldoen. 

 Het autobiografisch aspect werd in deze evaluatie ook ingebracht. De leerlingen van 

3H3 werd verteld dat 3H2 een net wat andere opdracht had gekregen dan zij, namelijk 

dat ze een relikwie van zichzelf moesten maken. De meeste leerlingen van 3H3 gaven aan 

deze toevoeging als positief te zullen ervaren bij deze opdracht. Jill geeft onder andere 

aan dat dit de opdracht niet alleen interessanter voor haar zou maken, maar ook wat 

gemakkelijker. Natascha haakte hierop in door te zeggen dat ze het wat leuker zou 

hebben gevonden, omdat het dan een beetje meer met haarzelf te maken heeft; dan zou 

ze zich er in kunnen vinden. Renee was het er niet mee eens; zij verwachtte juist dat het 

dan moeilijker geweest zou zijn om iets te verzinnen. 

 Nova (3H2) had hier echter een oplossing voor bedacht. Ze gaf ook toe dat het best 

lastig is om iets zelf te bedenken dat bij je past, dus dat het misschien gemakkelijker zou 

zijn om iemand anders iets voor jou te laten bedenken. Zoë (3H2) merkte hierna op dat 

ze dat al op deze manier had aangepakt, omdat ze zelf niet op een idee kon komen. 
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Een korte samenvatting van de te verbeteren punten: 

 Een lesbrief voor de leerlingen waarin niet alleen de opdracht staat beschreven, 

maar waar ook in staat waar ze op beoordeeld worden. Hierbij wordt specifiek 

gekeken naar wat voor punten ze voor welke handeling krijgen. 

 Een planning met een strakke deadline. Dit kan ook op de lesbrief staan. 

 Vrije materiaalkeuze, opvulchips niet meer als hoofdmateriaal. 

 Extra eisen stellen aan de opdracht om de uitdaging groter te maken. 

 Het autobiografisch aspect van de opdracht niet alleen door de leerling zelf laten 

bepalen, maar ook door zij die de leerling goed kennen (klasgenoten, familie). Iets 

maken wat écht bij de leerling past. 

 De leerlingen de keuze geven iets te maken met een functie; iets dat gebruikt kan 

worden in hun dagelijks leven. 
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Conclusie 

 

In de literatuur is er al het een en ander geschreven over het begrip motivatie. Wat er 

echter nog niet veel wordt behandeld is de toepassing van het autobiografisch aspect in 

het kunstonderwijs. 

 De aanname vanuit de eigen ervaring, was dat het toevoegen van het eigen verhaal de 

motivatie bevordert om aan een beeldend opdracht te werken. Vanuit deze aanleiding is 

de hoofdvraag opgesteld. Het inbrengen van het autobiografisch aspect kan eenvoudig 

ingevoerd worden in het onderwijs. Er zijn leerlingen dit zelf al snel zelf willen toepassen. 

Teun (3H3) stelt dat hij waarschijnlijk hetzelfde gemaakt zou hebben als dit aspect in de 

opdracht zou zitten, omdat wat hij maakte al autobiografisch was. 

 De ervaringen van leerlingen in deze opdracht waren veelal positief. Over het geheel 

hebben ze het autobiografisch aspect in 3H2 niet zozeer als gemakkelijk ervaren, maar de 

opdracht zelf mocht van hen wel moeilijker. Het lastigste punt voor hen was om te 

bedenken wat ze eigenlijk moesten maken. Wat representeert hen? Nova en Zoë (3H2) 

hadden de oplossing om dit door iemand anders te laten bepalen, iemand die hen goed 

kent, zoals vrienden en familie. Dan zou de leerling hieruit vervolgens inspiratie kunnen 

halen. 

 Hoewel de ervaringen over het algemeen positief waren, waren bij sommige onder-

werpen de meningen van de leerlingen sterk verdeeld. Een voorbeeld hiervan is te vinden 

in een van de tabelvragen: “Wijs in de tabel aan hoeveel er volgens jullie van jullie ver-

wacht werd”. 3H2 (mét het autobiografisch aspect) wees geheel naar precies genoeg, 

terwijl 3H3 (zonder) bijna geheel naar weinig wees. De reden dat 3H3 het idee had dat er 

weinig van hen verwacht werd, lag volgens hen aan de moeilijkheidsgraad van de ge-

geven opdracht en het materiaal waarmee gewerkt moest worden. Het autobiografisch 

aspect leek hier niet van toepassing te zijn. Ook bij 3H2 werd dit niet benoemd bij deze 

vraag, dus hier kunnen geen conclusies uit getrokken worden. 

 Iets waar de leerlingen het echter wel geheel met elkaar over eens waren, was dat – 

hoewel ze het leuk vonden om aan de opdracht te werken – ze het niet als nuttig heb-

ben ervaren. Lucas (3H3) licht dit toe door te vermelden dat dit altijd het geval is bij 

beeldende vorming; het is slechts om je creativiteit te ontdekken. Dit is zeker waar, want 

in de kunsteducatie leer je creatief denken. Toch, voor de leerlingen die geïnterviewd zijn 

geldt dit niet als nuttig, maar wel leuk om te doen. Dit wijst op een ander problematiek: 

hoe kunnen leerlingen het nut van creatief denken inzien? 

 Bij 3H2 werd het ook niet als nuttig ervaren, maar hier werd meer de nadruk gelegd 

op het materiaal. Het autobiografisch aspect werd ook hier buiten beschouwing gelaten. 
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Echter, zodra de leerlingen van 3H3 hoorden dat dezelfde opdracht gedaan kon worden 

met iets van hun eigen verhaal, reageerden ze hier positief op. Wellicht dat dit ook iets 

aan het nut zou doen, en aldus aan de motivatie. Maar hier kunnen wat betreft dit 

onderzoek geen conclusies aan gekoppeld worden. 

 De verbeteringen voor het lesontwerp die de leerlingen aangeven kwamen vooral neer 

op het duidelijker maken wat er precies van hen verwacht wordt, wat ten goede komt 

voor zowel hun doel als voor hun verwachting. 

 

Praktijkuitkomsten vergeleken met de theorie 

Zoals hierboven al genoemd is, wordt er weinig gezegd over het autobiografisch aspect 

in het kunstonderwijs, wat betreft de motivatie van leerlingen. Door deze omstandig-

heden kan er dus geen afweging gemaakt worden in hoeverre dit onderzoek zich ver-

houdt tot de bestaande literatuur. Wel kan er gekeken worden naar het puberwezen en 

diens motivatie in het geheel bij beeldende opdrachten. 

 Volgens Csikzentmihalyi (1998) zijn adolescenten erg schuw wat betreft identiteit. Con-

stant in angst over wat anderen over hen denken, elkaar beoordelend, en aldus bang om 

zichzelf te tonen zoals ze zijn. Zich voordoend als iemand anders. In deze opdracht is 

daar echter weinig van te merken. Dit is misschien wel het grootste verschil dat te vinden 

is tussen de praktijk en de theorie. Leerlingen stonden erg open om iets te maken wat bij 

hen paste, hun relikwie, en leken zich niets aan te trekken van andermans opmerkingen – 

als die er al waren. 

 Csikzentmihalyi (1998) noemt tevens het begrip de flow. Hiervan was niet veel te mer-

ken bij de leerlingen in het proces. Het enige dat af en toe opgemerkt werd door de 

leerlingen, was dat de tijd naar hun idee snel ging, bijvoorbeeld als er gezegd werd dat 

het tijd was om op te ruimen. Nu lijkt het ook heel lastig om in een dergelijke gemoeds-

toestand als de flow te komen als je telkens maar 50 minuten hebt om ergens aan te 

werken – waarvan er ruim een kwartier in totaal wordt opgebouwd en opgeruimd. 

 Er is voor een moment nagedacht om Pinks (2009) en Harpers (in Baumann, 2006) 

visie wat betreft externe motivatoren in te voeren, het idee om geen cijfers te geven voor 

deze opdracht, maar dat kon niet. De leerlingen moeten een cijfer hebben voor op hun 

rapport. Dit vormt voor dit onderzoek nog niets meer dan een aanname: zouden leerling-

en echt openlijk, experimenterend aan de slag gaan met hun eigen idee, of besluiten ze 

niets te doen, omdat ze toch geen cijfer krijgen? Zestien van de negentien leerlingen 

hebben tevens in de interviews aangegeven dat ze het voor een cijfer (hoog of 

voldoende) doen. 
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Wat is de invloed van het inbrengen van een autobiografisch aspect op de motivatie 

van leerlingen tijdens het maken van een beeldende opdracht? 

Wat het autobiografisch aspect in kan brengen om de motivatie voor beeldende op-

drachten is nog lastig vast te stellen. Over het algemeen lijkt het een positieve uitwerking 

te hebben op de leerlingen bij wie dit onderzocht is. Het lastigste wat ze hierbij ervaren 

is het bedenken wat echt bij hen past, zeker in het geval van deze opdracht (zie bijlage 

4). De angst om zichzelf te tonen in het bijzijn van anderen, was in het geheel afwezig; 

een angst waarvan verwacht werd wel aanwezig te zijn. 

 

De kunsteducatieve beroepspraktijk 

Het toevoegen van een autobiografisch aspect in beeldende opdrachten kan een toege-

voegde waarde vormen voor de kunsteducatieve beroepspraktijk. 

 Wat vermeden moet worden is het leerlingen laten maken van schoolkunst; beeldende 

opdrachten waarbij alle leerlingen in feite hetzelfde maken. Op zichzelf ziet het er leuk, 

interessant en misschien ook origineel uit, maar zodra de werken van de klasgenoten er-

bij worden gelegd, is te zien dat er weinig origineels in zit. 

 Juist de inbreng van leerlingen moet als waardevol worden ingeschat, zodat zij de 

kans krijgen om iets te maken dat vanuit henzelf komt. Het autobiografisch aspect kan 

hierin een grote rol spelen; door leerlingen iets van het eigen verhaal in te laten brengen, 

wordt hetgeen dat gemaakt wordt al snel meer divers. 
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Vervolgonderzoek 

Het autobiografisch aspect en wat dit met de motivatie kan doen is lastig om volledig te 

onderzoeken. Het onderzoek dat in dit verslag besproken wordt, geeft ook een niet volle-

dig antwoord (mede omdat het hier gaat om een case study). Er zijn wel degelijk ant-

woorden uit gekomen wat betreft de derdeklas havisten van het Fioretti College, maar dit 

zegt niets over dit onderwerp in het algemeen. 

 Om dit vraagstuk wat uit te kunnen diepen, zou er een vervolgonderzoek kunnen 

plaatsvinden in een wat grotere context. Het volgen van één jaargang is wat dit betreft 

prima, maar dit zal dan vergeleken moeten worden met verschillende opdrachten. Eerst 

kan er gekeken worden naar een opdracht waar de inbreng van de leerling niet zo aan-

wezig is en aan de hand van interviews met leerlingen bepalen wat hier huns inziens 

goed en minder goed aan is. 

 Vervolgens doe je hetzelfde, maar dan met een erg leerling-gestuurde opdracht, waar-

bij het autobiografisch aspect in mee wordt genomen. Na deze opdracht worden weer 

interviews afgenomen met leerlingen en de antwoorden die hier gegeven worden, wor-

den vergeleken met de antwoorden die ze gaven bij de eerste opdracht. 

 Vanuit de informatie die de leerlingen gegeven hebben, kan dan een derde lesontwerp 

opgesteld worden, gebaseerd op alle punten die de leerlingen als positief hebben erva-

ren. Theoretisch gezien zou dit de perfecte les moeten zijn. Na het geven van de op-

dracht gesteld in dit lesontwerp, worden de leerlingen weer ondervraagd om te kunnen 

concluderen of dit echt waar is. 

 In een vervolgonderzoek zou ook verder gegaan kunnen worden: er kan ook gekeken 

worden naar het verschil tussen leeftijden, niveaus en geslachten. Geldt dit alleen voor 

beeldende vakken of kan dit vertaald worden naar andere vakken? 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1. De interviewvragen 

 

 
 

Vraag 1. Wat waren jullie verwachtingen van de opdracht toen deze gegeven werd? 

Was het duidelijk wat er van jullie gevraagd werd? Zo nee, wat waren nog 

onduidelijkheden? 

Leek het jullie een nuttige opdracht? Waarom? 

Konden jullie van tevoren al een beetje voorspellen of jullie de opdracht succesvol 

zouden maken? Hoe komt dat? 

Hoe tevreden was je toen je met de chips begon te werken met wat je ging 

maken? 

 

Vraag 2. Hoe hebben jullie de tijd benut die je voor deze opdracht gekregen hebt? 

Hebben jullie voor jullie gevoel genoeg tijd gehad in de les? Zo nee, waar lag dit 

aan? 

 Hebben jullie het idee goed gewerkt te hebben aan deze opdracht? Zo nee, waar 

lag dit aan? 

 

Vraag 3. Kunnen jullie beschrijven hoe jullie je voelden toen de opdracht afgelopen 

was? 

Hebben jullie naar jullie idee de opdracht afgekregen? 

Wat was jullie doel voor deze opdracht? Is dit doel wat jullie betreft behaald? Zo 

ja/nee, waarom wel/niet? 

 

Vraag 4. Hebben jullie aan één stuk door kunnen werken? 

Hebben jullie blokkades ervaren tijdens het maken van deze opdracht? Dat je even 

niet meer weet wat je moet doen? Dat je geen inspiratie hebt? Op wat voor 

momenten ervoeren jullie dit? 

Als je zo’n ervaring had, wat heeft je er dan vervolgens uitgehaald? 

 

Vraag 5. Hoe hebben jullie de opdracht ervaren naar aanleiding van jullie plan? 

Hadden jullie zin om aan de slag te gaan met wat jullie bedacht hadden om te 

maken? Waarom wel/niet? 

Hoe aardig zijn jullie voor jezelf geweest? Hebben jullie jezelf uitgedaagd? 

Hebben jullie buiten de les om ook eens aan deze opdracht gedacht? Zo ja, wat 

dacht je dan? 
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Vraag 6. Hoe vonden jullie de opdracht? 

Wijs in de tabel aan hoe gemakkelijk/moeilijk jullie deze opdracht vonden. Leg uit. 

Wijs in de tabel aan hoeveel er volgens jullie van jullie verwacht werd. Leg uit. 

Wat zouden jullie aan deze opdracht veranderen om het interessanter voor jullie te 

maken? 

Wat zouden jullie niet veranderen aan deze opdracht? 

 

Vraag 7. Als jullie deze opdracht nog eens zouden krijgen, wat zouden jullie dan zelf, 

als leerling, anders doen? 

 Zouden jullie je doel veranderen? 

 Zouden jullie je inspanning tijdens de lessen veranderen? 

 In het begin van de les hadden jullie een bepaald idee hoe jullie zouden presteren. 

Is dit beeld naarmate jullie bezig waren met de opdracht veranderd? 

 

Vraag 8. Vonden jullie dat deze opdracht jullie aandacht waard was? 

 Zijn jullie verwachtingen die jullie van deze opdracht hadden uitgekomen? Waarom 

wel/niet? 

 Voelden jullie je erkend door de opdracht? Hadden jullie het idee dat wat jullie 

deden relevant was voor jullie? 

 Hebben jullie deze opdracht als positief of als negatief ervaren? Verklaar je nader. 
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Bijlage 2. De codeboom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het autobiografisch aspect  

in beeldende opdrachten 

Verwachting Duidelijkheid 

 Presteren 

  

 Nuttig 

Motivatie  

 Uitdaging 

  

Inspanning Tijd 

 Werkhouding 

  

Niveau  

  

Wijzigingen  

  

Autobiografisch Niet autobiografisch 

  

Rol van de docent  

  

Doel Behaald 

  

Obstakel Oplossing 

 Flow 
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Bijlage 3. Een voorbeeld van de analyse 

 

 

Casper Heb je je doel bereikt?  

Jill Jawel, denk het wel. Behaald 

Casper Oké, hartstikke goed. Word je daar dan ook soort van blij 

van? Als je het ingeleverd hebt, dat je iets hebt van, dit is 

echt wat ik goed vind? 

 

Jill Bij deze opdracht had ik dat niet echt, omdat… ja, ik weet 

niet. Bij sommige opdrachten heb ik dat wel gehad. 

Behaald 

Tevredenheid 

Casper Oké, maar je kan niet je vinger leggen op waar dat nou aan 

ligt? 

 

Jill Nee.  

Casper Ligt het aan wat je bent gaan maken? Ligt het aan het 

materiaal? 

 

Jill Ja, ik denk meer het materiaal, inderdaad. Tevredenheid 

Uitdaging 

Casper Oké. Wat vonden jullie van het materiaal? Jim? Wat vond jij 

van de opvulchips? 

 

Jim Het was niet echt makkelijk om daar iets moois van te maken, 

qua structuur. 

Uitdaging 

Obstakel 

Casper Ja?  

Jim Maar ik kon er wel veel mee doen.  

Casper Zijn er ook mensen die heel anders dachten dan Jim, die het 

wel makkelijk vonden om iets van structuur te maken. Hoe 

hebben jullie dat aangepakt? 

 

Koen Nou, gewoon niet teveel water tegenaan doen en dan aan 

elkaar plakken. 

Oplossing 

Casper Oké, je hebt wel de vorm van de chips zelf behouden?  

Koen Ja.  

Casper Oké. Ik zag jouw vinger ook net de lucht in gaan.  

Renee Ja, ik moest een ronde vorm maken en toen kwam ik erachter 

dat ik dat best wel gemakkelijk met een mesje kan bijsnijden. 

Was wel gemakkelijk. 

Oplossing 
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Bijlage 4. Het educatief product 

 

Docentbrief Relikwie 
Lesontwerp Casper Dangerman, 3Havo, vier lessen.  

Afstudeeronderzoeksontwerp.  

Onderzoeksvraag 
Wat is de invloed van het inbrengen van een autobiografisch aspect op de motivatie van 
leerlingen tijdens het maken van een beeldende opdracht? 
Met deze lessenserie wil ik kijken wat het inbrengen van je eigen verhaal (een 
autobiografisch aspect) doet met de motivatie van leerlingen bij een beeldende opdracht. Om 
dit te kunnen onderzoeken worden deze lessen gegeven aan de 3Havoklassen, maar voor de 
ene klas heeft de les een iets andere inhoud: 
3H1: (doet de opdracht, maar wordt niet meegenomen in het onderzoek). 
3H2: de opdracht met het autobiografisch aspect. 
3H3: de opdracht zonder het autobiografisch aspect. 

Opdracht 
3H2: Maak je eigen relikwie. 
3H3: Maak een relikwie. 

Ter inspiratie 
Daniel Arsham – Future Relic 
In zijn werk Future Relic ziet Daniel Arsham een relikwie als iets dat bewaard en later 
gevonden wordt. Als zijnde fossielen uit de oudheid die worden opgegraven, komen 
toestellen van deze tijd gecorrodeerd tevoorschijn. 
http://www.danielarsham.com/about/  
Ai Weiwei – Modern Relic 
Ai Weiweis werk in het algemeen wordt beschouwd als moderne relikwieën. Deze worden 
nu gezien, ook mede door Weiweis verleden, als kunstwerken die bewaard moeten worden, 
die moeten worden opgenomen in de canon van de kunstgeschiedenis. 
http://www.theartstory.org/artist-ai-weiwei.htm 
Wolfgang Laib – Pollen from Hazelnut 
Pollen from Hazelnut is een groot vierkant op de grond gemaakt van stuifmeel van bloemen. 
Wolfgang Laib heeft deze stuifmeel eigenhandig verzamelt en met een zeefje op de grond 
toegebracht. Hiermee wil hij laten weten dat de stuifmeel voor ons van uiterste belang is, 
want met deze stuifmeel maken de bijen onder andere honing, en zonder bijen kan de 
mensheid niet leven. Ook vormt het het begin van leven voor andere bloemen. 
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1315?locale=en  

Materialen 
Flo-pak opvulchips als hoofdmateriaal. 
Andere materialen aanwezig op school of meegebracht door de leerling mogen ook gebruikt 
worden. De docent vertelt dit de leerlingen, maar de leerlingen moet hier vervolgens zelf 
initiatief in nemen. 

http://www.danielarsham.com/about/
http://www.theartstory.org/artist-ai-weiwei.htm
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1315?locale=en
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Leerdoelen 
 De leerling kan een voorwerp bedenken dat representatief is voor hem/haar (mét 

autobiografisch aspect). 

 De leerling kan een sculptuur maken met een ongebruikelijk materiaal (flo-pak 
opvulchips). 

Inventarisatie 
De leerling heeft nog niet eerder gewerkt met dit materiaal (waarschijnlijk). Een uitleg over 
de werking van dit materiaal is dus wenselijk. 
Voor de leerlingen mét het autobiografisch aspect is het misschien de eerste keer dat ze iets 
van zichzelf in het werk moeten stoppen. Daar draait dit onderzoek ook om. 

Benodigdheden 
 Flo-pak opvulchips. 

 Eventueel bakjes water / vochtige doekjes (voor de opvulchips). Dan één per tafel. 

 Andere materialen moeten de leerlingen zelf verzorgen. 

 Papier voor schetsen. 

Criteria 
 De leerling heeft minimaal drie schetsen gemaakt. 

 De leerling heeft een sculptuur van flo-pak opvulchips (en eventueel andere 
materialen) gemaakt. 

 De sculptuur is representatief voor de leerling (mét autobiografisch aspect). 
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3H2 Leerlingbrief Relikwie                        
(met autobiografisch aspect) 

Een relikwie is een voorwerp dat aanbeden wordt door anderen, in herinnering van een 
persoon die er niet meer is. Je kan hierbij denken aan de relikwieën van Jezus Christus; de 
spijkers waarmee hij aan het kruis is genageld of splinters van het kruis zelf. Deze 
voorwerpen zijn ondergebracht in verschillende kerken, kloosters en kathedralen in Europa, 
die hierdoor een bedevaartsoord vormden voor pelgrims. 
 
Voor deze opdracht ga je een voorwerp maken dat in jouw mening van uiterste belang is.  

 
Waar kan de wereld niet zonder mee leven? 

Wat zou een absolute ramp zijn als datgene er niet 
meer zou zijn? 

Wat voor voorwerp zou vereerd moeten worden? 
Wat zou over 2000 jaar van onze beschaving over 

moeten blijven? 
 

In deze lessenserie ga je voor jezelf na wat jij 
belangrijk vindt aan jezelf. Wat is een voorwerp dat 
men meteen herkent als van jou? Door middel van 
welk voorwerp zou jij herinnerd willen worden? 
 

Waar zouden pelgrims duizenden kilometers voor reizen om jouw 
relikwie te kunnen en mogen aanschouwen?  

 
Het materiaal waar we mee gaan werken is flo-pak opvulchips. Dit materiaal 

wordt normaal gesproken gebruikt om dingen in dozen niet te laten 
breken tijdens het bezorgen. 
Relikwieën worden gehuisd in een zogenaamde relikwiehouder (zie 
plaatje hierboven), waar de relikwie veilig in ligt opgeborgen. 

 
Opvulchips hebben een erg gemakkelijke en nuttige manier om 
sculpturen van te maken. Door ze een heel klein beetje nat te maken 
kunnen ze zonder veel moeite aan elkaar vast gesmolten worden. Ze 
kunnen vervolgens ook gemakkelijk weer uit elkaar getrokken 

worden, dus het is geen ramp om het eerst “verkeerd” te doen. 
 
LET OP: Je mag naast de opvulchips ook andere materialen gebruiken, maar als we 

deze niet in het lokaal hebben liggen, moet je deze zelf verzorgen. 
 
Wat leer je in deze lessen? 

 Je leert omgaan met een ongebruikelijk materiaal om sculpturen mee te maken. 

 Je kan bedenken wat voor voorwerp representatief is voor jou als persoon. 

 Je leert jezelf iets beter kennen, hopelijk. 
 
Z.O.Z.:  Op de achterkant van dit vel staan wat vragen die je kunnen helpen om te 

bepalen wat jouw relikwie gaat worden. 
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Wat zijn voorwerpen die absoluut noodzakelijk zijn voor jouw leven? 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wat zou er gebeuren als (een van) deze voorwerpen er niet meer  zou(den) zijn? 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zouden deze voorwerpen “vereerd” kunnen worden? 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zouden deze voorwerpen er over 2000 jaar nog steeds zijn, denk je? 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
De hamvraag: Waar zouden pelgrims duizenden kilometers voor reizen om dit relikwie te 
kunnen en mogen aanschouwen? 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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3H3 Leerlingbrief Relikwie                      
(zonder autobiografisch aspect) 

Een relikwie is een voorwerp dat aanbeden wordt door anderen, in herinnering van een 
persoon die er niet meer is. Je kan hierbij denken aan de relikwieën van Jezus Christus; de 
spijkers waarmee hij aan het kruis is genageld of splinters van het kruis zelf. Deze 
voorwerpen zijn ondergebracht in verschillende kerken, kloosters en kathedralen in Europa, 
die hierdoor een bedevaartsoord vormden voor pelgrims. 
 
Voor deze opdracht ga je een voorwerp maken dat in jouw mening van uiterste belang is.  

 
Waar kan de wereld niet zonder mee leven? 

Wat zou een absolute ramp zijn als datgene er niet 
meer zou zijn? 

Wat voor voorwerp zou vereerd moeten worden? 
Wat zou over 2000 jaar van onze beschaving over 

moeten blijven? 
 

In deze lessenserie ga je voor jezelf na wat jij 
belangrijk vindt in deze wereld. Wat is een 
voorwerp dat behouden móet worden om herinnerd 
te blijven voor de toekomst? 
 

Waar zouden pelgrims duizenden kilometers voor reizen om dit 
relikwie te kunnen en mogen aanschouwen? 

 
Het materiaal waar we mee gaan werken is flo-pak opvulchips. Dit materiaal 

wordt normaal gesproken gebruikt om dingen in dozen niet te laten 
breken tijdens het bezorgen. 
Relikwieën worden gehuisd in een zogenaamde relikwiehouder (zie 
plaatje hierboven), waar de relikwie veilig in ligt opgeborgen. 

 
Opvulchips hebben een erg gemakkelijke en nuttige manier om 
sculpturen van te maken. Door ze een heel klein beetje nat te maken 
kunnen ze zonder veel moeite aan elkaar vast gesmolten worden. Ze 
kunnen vervolgens ook gemakkelijk weer uit elkaar getrokken 

worden, dus het is geen ramp om het eerst “verkeerd” te doen. 
 
LET OP: Je mag naast de opvulchips ook andere materialen gebruiken, maar als we 

deze niet in het lokaal hebben liggen, moet je deze zelf verzorgen. 
 
Wat leer je in deze lessen? 

 Je leert omgaan met een ongebruikelijk materiaal om sculpturen mee te maken. 

 Je kan bedenken wat voor voorwerp noodzakelijk is voor deze maatschappij. 
 
 
Z.O.Z.:  Op de achterkant van dit vel staan wat vragen die je kunnen helpen om te 

bepalen wat jouw relikwie gaat worden. 
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Wat zijn voorwerpen die absoluut noodzakelijk zijn in deze tijd? 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wat zou er gebeuren als (een van) deze voorwerpen er niet meer  zou(den) zijn? 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zouden deze voorwerpen “vereerd” kunnen worden? 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zouden deze voorwerpen er over 2000 jaar nog steeds zijn, denk je? 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
De hamvraag: Waar zouden pelgrims duizenden kilometers voor reizen om dit relikwie te 
kunnen en mogen aanschouwen? 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Reflectie 

 

Mijns inziens is het hanteren van een veld-/ontwerponderzoek een ideale methode om 

het in dit verslag beschreven vraagstuk mee te onderzoeken. Niet alleen kijk je hiermee 

naar de theorie wat er al over het onderwerp geschreven is, maar je bent dan ook in 

staat om je eigen model (in dit geval een lesontwerp) uit te voeren en te evalueren. 

 Over de gebruikte theorie kan ik niet klagen. Het vormt een breed scala aan wat er 

over motivatie is beschreven. Een enkele bron heeft het over biografisch onderzoek, die 

ik heb kunnen gebruiken voor het autobiografisch aspect. Hoewel in mijn optiek vol-

doende, zou hier meer de focus op gelegen kunnen hebben. 

 Het verloop van het onderzoek was redelijk hectisch. Doordat je een veldonderzoek 

doet, ben je sterk afhankelijk van de participanten, wat zij te vertellen hebben en de 

planning. Met de klassen die ik heb uitgekozen voor mijn onderzoek was niets mis, alleen 

had ik bij de afgenomen interviews wel wat meer de focus  mogen leggen op het auto-

biografisch aspect. Ik heb het als erg lastig ervaren om in interviews door te vragen. 

 Voor de interviews heb ik Mennes’ Model van Motivatie (2016) als leidraad gebruikt. 

Dit heeft mij geholpen om de vragen op te stellen, hoewel ik het erg lastige stof vond. Ik 

hoop dus dat mijn interpretatie van Mennes’ proefschrift congruent is aan wat hij ermee 

bedoelt. Ik heb zijn acht stappen overgezet naar acht hoofdvragen, met daaronder vra-

gen die verder ingaan op de vetgedrukte vraag (zie bijlage 1). Voor het verslag heb ik 

het echter globaal teruggebracht naar drie onderdelen: verwachting, proces en terugblik. 

Hier heb ik voor gekozen om het wat overzichtelijker te maken. 

 De resultaten zijn wat betreft verbeterpunten in het lesontwerp vooral erg rijk en 

bruikbaar. Wat betreft het autobiografisch aspect is er niet heel veel gezegd in de inter-

views. Ik heb er meer de focus op kunnen leggen tijdens de gesprekken, maar ik heb het 

als erg lastig ervaren om goed door te vragen op wat er gezegd wordt in interviews, 

zonder de antwoorden teveel te sturen. 

 Echter, de gesprekken doen mij weer wat meer beseffen hoe leerlingen tegenover het 

creatief denken en kunstvakken staan. Ze zien er de waarde nog niet van in, maar ze vin-

den het wel leuk… 
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Wat betreft zelfstandigheid heb ik op een paar onderdelen hulp gevonden; met de laats-

te loodjes van het lesontwerp bij de docent die de opdracht zou geven, besprekingen 

met mijn stagebegeleider en feedback van de onderzoeksbegeleider van de stageschool 

en van de opleidingsinstituut. 

 Zij hebben hun eigen bijdrage geleverd, maar het vooronderzoek, het opstellen van 

het lesontwerp, de interviews (en het analyseren van) en schrijven van het verslag was 

geheel mijn taak. 

 

Qua leerdoelen en competenties zoals deze aangegeven staan in de handleiding, heb ik 

vooral geleerd om een helder vooronderzoek en eigen visie op te stellen, wat de 

aanleiding vormt voor het onderzoek. Wel blijf ik het moeilijk vinden om goede hoofd- 

en deelvragen te bedenken. Het verantwoorden van de methode heeft mij erg geholpen 

om een planning te maken, om alle stappen te kunnen doorlopen. Onderzoeksgegevens 

verzamelen en analyseren heb ik als lastig en enerverend ervaren; het verzamelen en 

gebruiken van literaire bronnen voelde voor mij prettiger. Daarbij vind ik het handhaven 

van de APA richtlijnen erg helder en gemakkelijk in gebruik. Het kritisch reflecteren gaat 

mij vaak wel goed af; interactie met medestudenten was ditmaal niet heel erg van 

toepassing, maar feedback van begeleiders weet ik altijd goed te verwerken. 

 

Al met al ben ik tevreden met dit onderzoek, ondanks de stress van de laatste weken. 


