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nog heel merkbaar: zij kunnen ons verbazen met de plotselinge ontwik-
keling die ze doormaken. En later, op de middelbare school, zijn het de 
kinderen die ondanks allerlei tegenslag toch hun diploma halen, die 
leraren (en ouders) het meest voldoening geven. Het vreemde is, dat we 
die aangeboren mogelijkheid om onszelf te ontwikkelen op ongedachte 
manieren, als een uitzondering zien. Het stelt ons zelfs voor problemen, 
omdat de talenten, creativiteit en ontwikkelingsdrang van leerlingen 
vaak niet in de voorgeprogrammeerde richtingen passen.

Wat nu, als we in ons onderwijs die ontwikkelingskracht als uitgangs-
punt zouden nemen? Als we leerlingen telkens opnieuw zouden aan-
spreken op hun vrijheid om te creëren, om verantwoordelijkheid te ne-
men, om zich te ontwikkelen? Het vormgeven van ons eigen leven, door 
het maken van keuzes, en het nemen van verantwoordelijkheid voor 
onszelf en voor anderen, is wat ons leven zin geeft. Als we leerlingen op 
die zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid willen voorbereiden, 
dan zullen we leerlingen zo vroeg mogelijk op die manier moeten stimu-
leren. Willen we onderwijs realiseren dat werkelijk vrij maakt, dan moe-
ten we die vrijheid serieus nemen. En bereid zijn naar die aspecten van 
ons onderwijssysteem te kijken, waar die vrijheid tekort gedaan wordt. 
Een vrijheid onder voorwaarden van anderen, is geen werkelijke vrijheid, 
en zal niet leiden tot de ontwikkeling van een gevoel van verantwoorde-
lijkheid. Noch voor zichzelf, noch voor een ander.

Emancipatie en vrijheid
Onze maatschappij is veranderd. De emancipatie van de oude sociale 
klassen en zuilen is voltooid. Er dreigt nu een nieuwe klassenmaat-
schappij te ontstaan. Een tweedeling tussen degenen die daadwerkelijk 
vrijheid hebben om hun keuzes te maken, en degenen voor wie die 
vrijheid door anderen ingeperkt wordt. Als we die tweedeling willen 
verminderen, dan zullen we leerlingen zo vroeg mogelijk moeten leren 
vrijheid te hanteren om te creëren en eigen keuzes te maken. Het mooie 
is, dat daarmee al binnen het huidige stelsel kan worden begonnen. 
Hoe kunnen we telkens opnieuw naar leerlingen kijken, en telkens 
opnieuw ons afvragen of we de voorwaarden die we aan hun keuzes 
stellen, kunnen weglaten? Zoals gezegd, kinderen verbazen ons nu vaak 
al met de onverwachte ontwikkeling die ze doornaken. Hoe kunnen we 
die eigenschap van kinderen meer ruimte geven? Dan blijkt er vaak veel 
meer mogelijk, dan we dachten. Zo bezien gaat het bij het oplossen van 
het probleem van vroege selectie niet zozeer om een vorm, maar om een 
houding. Het gaat om hoe leraren, ouders en leerlingen, als mensen met 
elkaar omgaan. Samen vinden ze dan de meest passende manier om het 
gewenste en benodigde onderwijs te organiseren. Oude structuren en 
systemen, die niet langer voldoen, zullen vanzelf verdwijnen. Het hui-
dige onderwijs is niet ontstaan met een groot masterplan. Het nieuwe 
onderwijs dat we nodig hebben, zal op dezelfde manier vanzelf ontstaan, 
stapje voor stapje. Als we maar steeds de juiste vragen blijven stellen. 1
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Het is een doordeweekse dag in het hoger onderwijs en studen-
ten krijgen college. Hoewel de docent enthousiast is over het onderwerp, 
geldt dit minder voor zijn studenten. Ze zitten in rijen naast en achter 
elkaar en zijn voornamelijk bezig met luisteren en notities maken voor 
het aankomende tentamen. De betrokkenheid die studenten verder 
tonen, zijn de verplichte reacties op de meestal gesloten vragen van de 
docent en het kijken naar de PowerPoint-presentatie die het verhaal van 
de docent begeleidt. Naarmate het college vordert, lijken de studenten 
steeds minder bereid om het verhaal van hun docent actief te volgen. In 
reactie daarop vertelt de docent steeds meer, in een poging de aandacht 
van zijn studenten te trekken. Echter, meer en meer kleine schermpjes 
lichten op en de studenten zijn na verloop van tijd vooral betrokken 
bij andere zaken dan de inhoud van het college. Dit groeiende gebrek 
aan betrokkenheid lijkt te worden bevestigd door het feit dat de mees-
te antwoorden op de vragen van de docent nog maar door enkele, vaak 
dezelfde, studenten worden gegeven. Dan gebeurt er iets schijnbaar 
onbelangrijks: een student is zichtbaar nieuwsgierig geworden en stelt, 
in reactie op datgene wat de docent heeft verteld, een aantal vervolgvra-
gen. Deze vragen trekken vrij onverwacht de aandacht van medestuden-
ten. Er ontstaat een soort domino-effect en steeds meer studenten raken 
betrokken. Als gevolg daarvan beginnen steeds meer studenten – ook 

Gemotiveerde studenten zijn succesvoller in hun 
studie. Hoewel dat zo logisch is als het klinkt, krijgt 
studentmotivatie in het hoger onderwijs minder  
aandacht krijgt dan het verdient. Nog te vaak staat 
niet de student centraal, maar de focus op het halen 
van studiepunten. Dit is een gemiste kans, zeker in 
een tijd waarin we van ons onderwijssysteem ver-
wachten dat ze onze jongvolwassenen helpt zich voor 
te bereiden op een leven in een steeds complexere 
wereld. Het kan anders.  
Door Frank Assies 
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Deze interactieprocessen vinden op verschil-
lende niveaus plaats. Niet enkel geïsoleerd, 
maar ook vaak geïntegreerd en gelijktijdig. Het 
verkrijgen van inzicht in deze interactiepro-
cessen van de ontwikkelingen van studentmo-
tivatie is zowel belangrijk, als complex. Het 
inzoomen op een aspect van deze interactie-
processen lijkt dan ook een belangrijke stap om 
in ieder geval een deel van de studentmotivatie 
in kaart te brengen, te begrijpen en erop in te 
kunnen spelen. Het is bekend dat docenten en 
de wijze van hun lesgeven van invloed zijn op 
de motivatieontwikkeling van studenten. Oók 
is bekend dat docenten in het hoger onderwijs 
vaak kiezen voor een didactische aanpak die de 
motivatie van veel studenten juist ondermijnt. 
Zo ligt de keuze om in te gaan op de rol die do-
centen vervullen met betrekking tot de ontwik-
keling van de micro-motivatie van studenten 
voor de hand. 

Een onveranderlijk onderwijssysteem
In de afgelopen decennia is in verschillende 
studies beschreven hoe er in het hoger on-
derwijs wordt onderwezen. Daaruit valt op te 
maken dat de wijze van lesgeven, ondanks dat de huidige samenleving 
inmiddels enorm verschilt van die van de jaren ’60, in de afgelopen 50 
jaar nauwelijks is veranderd. Het lesgeven in het hoger onderwijs lijkt 
iets weg te hebben van ‘a fixed system in a growing society‘. Docenten 
zijn tijdens colleges nog steeds vooral zelf aan het woord, terwijl van 
studenten nog steeds voornamelijk wordt verwacht dat ze de aangereikte 
informatie onthouden en kunnen reproduceren. De gedachte hierachter 
is een vrij simpele: de docent bezit de benodigde kennis die tijdens de 
toets wordt gevraagd en hoeft deze kennis alleen met behulp van het 
gesproken en geschreven woord over te brengen. Degene die de docent 
niet begrijpt of zijn redenering niet kan volgen, zit waarschijnlijk niet 
op het juiste opleidingsniveau. Interacties tijdens de colleges beperken 
zich tot dyadische communicatiepatronen, dat wil zeggen tussen de 
docent en een van de studenten, of door het gebruik van digitale gadgets 
die studenten stimuleren om toch vooral hun actuele reproductieve 
kennisniveau te testen. Deze manier van lesgeven wordt door studenten 
vooral geaccepteerd, omdat die gericht is op het zo snel mogelijk behalen 
van studiepunten. Studenten zien deze manier van onderwijs dan ook 
als een voorbereiding op het kunnen halen van hun toetsen, omdat de 
docent hierin dezelfde reproductieve kennis vraagt als tijdens de colle-
ges. Het gevolg hiervan is dat docenten tijdens hun colleges de neiging 
hebben gebruik te maken van externe prikkels. Ze houden vaak geen 
rekening met de motivatie van individuele studenten en zien de al dan 
niet getoonde betrokkenheid van studenten als een eigen keuze. 

spontaan – met elkaar te overleggen over de antwoorden op de gestelde 
vragen en de mogelijke gevolgen ervan, en er wordt zelfs hier en daar ge-
lachen. Wanneer de vragen van de student volgens de docent voldoende 
zijn besproken, neemt deze de regie van het college weer over en pakt de 
draad van de les weer op. Na korte tijd nemen de meeste studenten weer 
een passieve houding aan. Aan het einde van het college – terwijl de stu-
denten begonnen zijn met het inpakken van hun tassen – geeft de docent 
nog een korte samenvatting van het college, de bijbehorende leerdoelen 
en bedankt hij zijn studenten voor hun aanwezigheid.

De complexiteit van motivatie
Dit praktijkvoorbeeld, dat ik in mijn onderwijspraktijk en onderzoek 
voorbij zie komen, zal voor veel (oud-)studenten en docenten bekend 
zijn. Het laat goed zien dat studentmotivatie verschillende verschijnings-
vormen heeft en zich ook op verschillende tijdstippen kan openbaren. 
Een van die vormen is gebaseerd op de lange(re) termijn, de ‘macro-moti-
vatie’. Deze heeft bijvoorbeeld betrekking op de gemaakte studiekeuze en 
het carrièrepad dat studenten daarmee hopen in te slaan, of de persoon-
lijke en algemene ontwikkeling die studenten ermee willen bereiken. In 
het praktijkvoorbeeld zijn studenten aanwezig tijdens het college, omdat 
die bijeenkomst deel uitmaakt van de gekozen studie en de uiteinde-
lijke doelen van deze studie. De andere motivatievorm is gebaseerd op 
meer alledaagse, korte termijn keuzes en de directe beleving ervan – de 
‘micro-motivatie’. In het geval van het praktijkvoorbeeld impliceert de 
door macro-motivatie gedreven aanwezigheid van studenten tijdens het 
college dus ook niet per se de door micro-motivatie gedreven betrokken-
heid of de wil om een actieve rol te vervullen tijdens dat college.

Hoewel beide motivatievormen van elkaar verschillen, staan ze in ver-
binding met elkaar. Zo zal een student die spijt heeft van de studiekeuze 
(macro-motivatie) sneller besluiten niet naar college te gaan of tenta-
mens te maken (micro-motivatie), dan een student die tevreden is met de 
gemaakte studiekeuze. De beïnvloeding kan echter ook ontstaan vanuit 
de micro-motivatie. Bijvoorbeeld, wanneer een student enthousiast is 
over de uitvoering van het curriculum, doordat de colleges afwisselend 
en uitdagend zijn, zal hij gemakkelijker besluiten de colleges te volgen. 
De kans dat deze zijn studie tot een goed einde brengt wordt zo waar-
schijnlijker, ook al was de huidige studie misschien zijn tweede keus. 

Deze vrij eenvoudige weergave van studentmotivatie herbergt, in 
tegenstelling tot wat het bovenstaande wellicht doet vermoeden, een 
complexe dynamiek. Dit komt omdat er verschillende interactieproces-
sen op de ontwikkeling van motivatie van invloed zijn. Op het niveau 
van de macro-motivatie hebben studenten bijvoorbeeld te maken met 
mentoren van hun vooropleiding en/of ouders die ten aanzien van de 
studiekeuze, gevraagd en ongevraagd, adviseren. Ook hebben studenten 
hun eigen persoonlijke ideeën en (toekomst)verwachtingen die vervuld 
moeten worden. De micro-motivatie daarentegen is meer gericht op de 
interactie tussen peers onderling, de docenten die de colleges verzorgen 
en de taken en opdrachten die tijdens de opleiding worden aangeboden. 
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van nieuwe (vak)kennis en het vertellen erover, deze kennis ook moeten 
gebruiken om samen met studenten over en met deze kennis te theore-
tiseren, te experimenteren en te redeneren. Leg hen bijvoorbeeld grote 
en kleine realistische en actuele problemen voor, waarvan ze nog niet 
precies weten wat de gevolgen zijn en hoe deze opgelost kunnen worden. 
Dat betekent dat docenten tijdens colleges met enige regelmaat een pas 
op de plaats moeten maken, zodat studenten in de gelegenheid worden 
gesteld om zelf na te denken en te komen met eigen vragen en oplos-
singen. Deze kunnen dan met hun medestudenten worden gedeeld. De 
focus van de docent ligt dan vooral bij het actief kennis laten verwer-
ven en het stimuleren van het doorzettingsvermogen, de interesse, de 
betrokkenheid en de prestaties van studenten, om op die manier hun 
motivatie aan te jagen.

De kern van deze aanpak ligt in het gebruik van een drietal didactische 
strategieën en een passende toetsing, die veel verder gaat dan het laten 
reproduceren van kennis. Namelijk, het analyseren en evalueren van 
vraagstukken, en het komen met onderbouwde oplossingen. De drie 
strategieën vinden hun oorsprong in, ten eerste, het actief laten (ver)
werken en onderzoeken van de aangeboden kennis – het ‘ruimte geven’. 
De tweede strategie is het kaderen van colleges op basis van de te bespre-
ken kennis, waardoor de doelen van colleges helder zijn en studenten 
vandaaruit kunnen werken – ofwel, ‘structuur bieden’. Tenslotte, de 
individuele afstemming over de ondersteuning van studenten tijdens de 
colleges – de ‘flexibele ondersteuning’. Door studenten op deze manier 
meer te betrekken bij de colleges is de kans groter dat ze het gevoel heb-
ben dat ze als individu worden gezien, dat er samen aan de te behalen 
doelen wordt gewerkt en dat individuele bijdragen belangrijk zijn en 
worden gewaardeerd. 

Investeren in het onderwijs is een kwestie van de lange adem, omdat het 
hier altijd gaat om voorinvesteringen, waarvan de rendementen op lan-
gere termijn pas zichtbaar worden. Dat maakt het gesprek over onderwijs 
soms zo ongemakkelijk en ongrijpbaar. Gebrek aan geduld in dezen zorgt 
er echter voor dat opleidingen geïsoleerd worden van de praktijk, dat 
de jacht op studiepunten wordt gestimuleerd en studenten nauwelijks 
worden gemotiveerd. Dit moet anders. Het omdenken start bij het besef 
dat leren een actief en individueel proces is en dat het begeleiden van 
dit leren gebaseerd moet zijn op vakmanschap. Alleen op deze manier 
zullen we de studenten van nu het onderwijs geven dat bij hen past. Weg 
van ‘a fixed system in a growing society‘, op naar vakmanschap, échte 
innovatie en dynamiek in ons onderwijssysteem. 1

Deze vorm van onderwijs wordt ook van bovenaf aangemoedigd, door 
onderwijsbeleid dat niet zozeer de ontwikkeling van studenten centraal 
stelt, maar vooral gericht is op controle en het zo snel mogelijk laten 
afstuderen van studenten. De conservatieve manier waarop onderwijs 
dus wordt vormgegeven, met een structurele toepassing van docent-
gestuurd onderwijs, is dus niet zo verbazingwekkend. De combinatie 
van beleid, de verwaarlozing van het idee dat doceren gebaseerd moet 
zijn op vakmanschap, en de wijze van toetsen, creëert de illusie dat 
docentgestuurd onderwijs bijna net zo effectief is als andere – moder-
nere – methoden. Daarnaast kost het docenten weinig tot geen moeite 
docentgestuurd onderwijs toe te passen. Ook studenten die gewend zijn 
geraakt aan een meer passieve rol tijdens colleges hebben, met name in 
het begin, de neiging zich te verzetten tegen een meer actieve rol. Het is 
dus een gebrekkig systeem dat zichzelf in stand houdt. Dit is ontzettend 
spijtig, omdat uit steeds meer onderzoek sterke aanwijzingen komen dat 
onderwijs dat voornamelijk gestoeld is op docentgestuurde colleges, de 
motivatie van studenten na verloop van tijd vermindert. Het verhindert 
hen zo om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en komt dus uiteinde-
lijk niet tegemoet aan de wensen en verlangens van studenten om te le-
ren en zich te ontwikkelen. Dat doen ze dan later en liever in de praktijk. 
Een vreemde gang van zaken. 

De weg vooruit: onderwijs gebaseerd op vakmanschap
Feit is dat docenten willen doceren en studenten willen leren. De term 
ontwikkeling staat hierbij centraal. Dit duidt op een overeenkomst en 
niet op een tegenstelling. De vragen die we daarom moeten stellen zijn, 
‘hoe kunnen studenten tijdens hun studie worden uitgedaagd?’ en ‘op 
welke wijze kan deze ontwikkeling vorm krijgen, zodat er een optimale 
onderwijskundige mix van vakkundige docenten en betrokken studen-
ten ontstaat?’. Het antwoord hierop ligt zeker niet in het ‘opleuken’ van 
het onderwijs met behulp van instrumenten of ‘tools’. Dit heeft namelijk 
weinig tot niets te maken met vakmanschap en de vereiste kennisont-
wikkeling van studenten. Het antwoord ligt echter ook niet in de ontken-
ning van het probleem, die onder anderen raakt aan de grote mate van 
studie-uitval, en het dan maar gewoon doorgaan op de oude voet. Daar-
voor is onze samenleving in de afgelopen decennia teveel veranderd.

Waar ligt het antwoord dan? Allereerst in de erkenning dat niets mense-
lijks studenten vreemd is. Ze hebben de neiging om tijdens hun studie 
opdrachten te kiezen waarvan ze verwachten dat ze die succesvol kun-
nen afronden en om die opdrachten te mijden waarbij ze dat gevoel niet 
hebben. Wanneer ze het gevoel hebben dat er niets of weinig fout mag 
gaan, of dat ze worden afgerekend op het maken van fouten, komt deze 
neiging het meest tot uiting. Het motiveren van studenten en het sti-
muleren van hun zelfvertrouwen lijken dan ook de grootste uitdagingen 
voor docenten te zijn. Om dit in de praktijk om te zetten zullen docenten 
meer rekening moeten gaan houden met de onderliggende motivatie 
van hun studenten om te leren en hen ruimte moeten geven om actief 
met de aangeboden (vak)kennis aan het werk te gaan. Aandacht voor 
kennis met kunde dus. Dit betekent dat docenten naast het aanreiken 
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