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Vraag 
Wat is er bekend over de relatie tussen rekeninterventies en motivatie bij leerlingen in het 
praktijkonderwijs? 

 
Kort antwoord 
Op de vraag naar de relatie tussen rekeninterventies en motivatie bij leerlingen in het praktijkonderwijs 
bleek geen pasklaar antwoord te bestaan. Er is geen specifiek interventie-onderzoek naar rekenmotivatie in 
het praktijkonderwijs. Echter, vanuit de motivatietheorie en veelal verkennend onderzoek bij zwakke 
rekenaars zijn er wel aanknopingspunten voor het verhogen van rekenmotivatie te vinden. Te denken valt 
aan het stellen van beheersingsdoelen, het faciliteren van succeservaringen, het verstrekken van 
waardevolle opdrachten, het verhogen van het zelfbeeld en zelfvertrouwen, het versterken van autonomie of 
zelfregulatie en investeren in relaties. Dergelijke aanknopingspunten zijn ook te herkennen in twee 
handboeken over het motiveren van leerlingen en over leerroutes voor rekenen in het praktijkonderwijs. 

 
Toelichting antwoord 
Dat motivatie een belangrijke factor is in het rekenonderwijs wordt onderbouwd door het grote aantal 
(internationale) onderzoeken dat hieraan is gewijd. Echter, navraag bij prof dr. J.E.H. van Luit, hoogleraar 
diagnostiek en behandeling van leerlingen met dyscalculie, bevestigde ons vermoeden dat er geen specifiek 
interventie-onderzoek bestaat naar rekenmotivatie in het praktijkonderwijs. Wel kunnen we het begrip 
rekenmotivatie nader beschouwen en zo mogelijk onderbouwen met onderzoek in het vmbo of bij zwakke 
rekenaars.  

Daarnaast is het belangrijk op te merken dat voor het praktijkonderwijs het behalen van de 
referentieniveaus niet verplicht is, maar dat referentieniveau 1F als streefdoel wordt gehanteerd. Mogelijke 
leerroutes zijn nader uitgewerkt in de SLO-publicaties Passende Perspectieven rekenen, waarvan er één 
specifiek betrekking heeft op het praktijkonderwijs (Boswinkel, Brandt & Van Os, 2015). De auteurs leggen 
geen expliciete relatie tussen het onderscheiden van leerroutes en motivatie van leerlingen, maar 
aannemelijk lijkt dat een dergelijke relatie er wel is. Daarom gaan we hieronder ook in op leerroutes in het 
praktijkonderwijs. 

Motivatietheorieën 

In de (leer)motivatieliteratuur wordt motivatie omschreven als een complex begrip, dat meerdere 
dimensies kent (Van Steensel, Van der Sande, Bramer & Arends, 2016). De dimensies, die in relatie tot 
rekenonderzoek worden genoemd, worden hieronder aan de hand van theorieën beschreven en zo mogelijk 
geïllustreerd met onderzoeksbevindingen. Hoewel de theorieën afzonderlijk zijn gepresenteerd, is er soms 
sprake van overlap in de theorieën. 



 

 

De Achievement Goal Theory gaat ervan uit dat leerlingen verschillende typen doelen kunnen hebben bij de 
(keuze voor) uitvoering van taken (Ames, 1992; Pintrich, 2000; Dweck, 1986). Als leerlingen 
beheersingsdoelen (‘mastery goals’) stellen, zijn ze gemotiveerd om een taak uit te voeren omdat ze hun 
competentie willen vergroten, terwijl leerlingen die prestatiedoelen (‘performance goals’) stellen vooral 
gericht zijn op prestaties vergeleken met anderen. Leerlingen die beheersingsdoelen stellen, zouden 
effectiever leergedrag vertonen. 

De Social Cognitive Theory wordt gekenmerkt door het begrip ‘self-efficacy’. Het gaat dan om de mate 
waarin een leerling erop vertrouwt dat hij een taak tot een goed einde kan brengen. Self-efficacy neemt toe 
als gevolg van (eigen) succeservaringen (Bandura, 1986). 

In de Expectancy-Value Theory draait het om twee centrale begrippen ‘expectancies’ en ‘values’ (Wigfield & 
Eccles, 2000). Expectancies verwijzen naar de verwachtingen ten aanzien van de succesvolle uitvoering van 
bepaalde taken (zelfbeeld). Values hebben betrekking op de waarde die leerlingen aan deze taken 
toekennen. Wigfield en Eccles (2000) stellen dat de motivatie om taken uit te voeren groter wordt als de 
succesverwachting toeneemt en de taak als waardevol wordt ervaren. 

De Attribution Theory stelt dat de mate waarin leerlingen het gevoel hebben controle te kunnen uitoefenen 
op hun activiteiten wordt bepaald door het feit of zij hun succes en falen toeschrijven aan hun eigen kennis 
en vaardigheden, of dat zij hun succes en falen toeschrijven aan externe oorzaken (Weiner, 1985, 1994). 

De Self-Regulation Theory (Zimmerman, 2002, 2008) gaat over zelfregulatie en behelst het monitoren van 
gedachten, gedrag en gevoel ten einde bepaalde doelen te behalen. Zelfregulerend leren kent daarbij drie 
fasen: de voorbereidingsfase (oriëntatie, analyse, doelen stellen, plannen), de uitvoeringsfase (controle van 
het leerproces) en de reflectiefase (evaluatie van de taakuitvoering) (Zimmerman, 2006). 

Bepaalde theorieën doen uitspraken over de redenen die leerlingen hebben om taken uit te voeren. In de 
zelfdeterminatietheorie wordt uitgegaan van drie psychologische basisbehoeften: competentie (tonen wat je 
kunt), autonomie (tonen dat je dat zelf kunt) en relatie (vragen om aandacht en waardering) (Deci & Ryan, 
2000; Ryan & Deci, 2000). De vervulling van de psychologische basisbehoeften draagt bij aan de intrinsieke 
motivatie. Dat betekent dat een leerling die intrinsiek gemotiveerd is, iets leert omdat hij dat zelf wil. Bij 
extrinsieke motivatie leert een leerling, omdat iemand anders dat aanmoedigt of bepaalt. Bij extrinsieke 
motivatie maakt de zelfdeterminatietheorie een onderscheid tussen vier verschillende vormen die van elkaar 
verschillen in regulatie, die qua invulling steeds dichter de zelfregulatie behorende bij de intrinsieke 
motivatie benaderen (vergelijk Ros, Timmermans, Van der Hoeven & Vermeulen, 2009). 

Onderzoek naar motivatie 

In verschillende onderzoeken is gekeken naar verbanden tussen de hierboven genoemde motivationele 
theorieën, het zelfbeeld en de rekenprestaties van leerlingen. Uit deze studies komen de volgende - voor de 
huidige onderzoeksvraag relevante - bevindingen naar voren.  

Twaalfjarige vmbo-leerlingen die rekentaken proberen te vermijden vertonen een minder gunstig 
ontwikkelingspatroon op het gebied van self efficacy (zie hierboven), welbevinden op school en 
taakuitvoeringsoriëntatie. Zo bleek uit onderzoek onder 1100 leerlingen met een growth mixture model 
(GMM), een methode waarmee longitudinale veranderingen kunnen worden gemeten (Peetsma & Van der 
Veen, 2013). 



 

 

Beal, Qu en Lee (2008) vonden dat high school studenten met een laag zelfbeeld bij wiskunde, dus met lage 
verwachtingen t.a.v. prestaties vaker niet succesvol gokgedrag vertoonden bij een digitaal 
rekenprogramma. Zwakke rekenaars, dus met lage prestaties, bleken vaker succesvol hulp te zoeken bij 
hetzelfde digitale rekenprogramma. 

Ten slotte zijn de resultaten uit een kwalitatief onderzoek met interviews onder 16-jarige Britse leerlingen 
uit achterstandssituaties die wegens demotivatie uitvielen in het voortgezet onderwijs en het gewenste 
rekenniveau (niveau 2) niet haalden, maar wel een vervolgtraject bezochten, vermeldenswaardig. De 
leerlingen ervoeren problemen met onder andere het begrijpen van taken, klassenmanagement (niet 
consequent optreden bij orde verstorend gedrag) en de leraar-leerling-interactie. Zij zouden onder andere 
gebaat zijn bij klassenmanagement (consequente gedragsregulatie) dat zou leiden tot meer autonomie in 
het leerproces en bij positief ondersteunende relaties met leraren (Anderson & Peart, 2016). 

Op basis van het voorgaande is de conclusie dat er helaas er op de vraag naar de relatie tussen 
rekeninterventies en motivatie bij leerlingen in het praktijkonderwijs geen specifiek interventie-onderzoek 
voor handen bleek en dat er daardoor geen relaties tussen rekeninterventies en motivatie bij leerlingen in 
het praktijkonderwijs konden worden aangetoond. Wel zijn er vanuit de motivatietheorie en veelal 
verkennende onderzoeken aanknopingspunten voor het verhogen van rekenmotivatie te vinden. Te denken 
valt aan het stellen van beheersingsdoelen, het faciliteren van succeservaringen, het verstrekken van 
waardevolle opdrachten, het verhogen van het zelfbeeld en zelfvertrouwen, het versterken van autonomie of 
zelfregulatie en investeren in relaties.  

Verdere aanknopingspunten in handboeken 

Naast de besproken inzichten uit onderzoek kan het handboek van Ros, Castelijns, Van Loon en Verbeeck 
(2014) mogelijk aanknopingspunten bieden. Genoemde auteurs bespreken per basisbehoefte uit de 
zelfdeterminatie-theorie hoe leraren hieraan bij leerlingen kan bijdragen. Dit boek is echter vooral gericht op 
(aankomende) leraren in het basis- en voortgezet onderwijs, niet specifiek op het praktijkonderwijs, laat 
staan op rekenonderwijs in het praktijkonderwijs. Toch kan het boek een bruikbare checklist bieden om als 
leerkracht na te gaan op welke punten het eigen leerkrachtgedrag mogelijk kan worden versterkt om de 
rekenmotivatie van leerlingen in het praktijkonderwijs te versterken. In een antwoord op een eerdere vraag 
aan de Kennisrotonde staat een kort overzicht van de door Ros et al. (2014) besproken mogelijkheden, 
aangevuld met inzichten uit twee andere publicaties (Kennisrotonde, 2016). Autonomie-versterkend is 
bijvoorbeeld wanneer leerkrachten aansluiten bij persoonlijke interesses van leerlingen, keuzes bieden, 
empathie tonen als leerlingen geen interesse hebben in leerstof, en het ontwikkelen van nieuwe interesses 
weten te stimuleren. Structuurondersteunend gedrag van docenten (vergelijk het hierboven genoemde 
klassenmanagement) versterkt het gevoel van competentie bij leerlingen. Voorbeelden hiervan zijn 
verwachtingen duidelijk communiceren, met stappenplannen werken, opdrachten laten aansluiten bij het 
niveau en de voorkennis van leerlingen, en betekenis geven aan de leerstof in relatie tot het persoonlijk 
functioneren en de leefwereld van leerlingen. Verder kan een leerkracht bijdragen aan een gevoel van 
verbondenheid bij leerlingen door op pedagogisch tactvolle wijze te investeren in de relatie met leerlingen 
(vergelijk de eerder genoemde positief ondersteunende relatie leraar-leerling). Denk concreet aan zaken als: 
niet (ver)oordelen, aandacht voor uniciteit van elke leerling en zijn/haar ontwikkeling en leeftijdsfase, en 
aansluiten bij wat een leerling kan (Ros et al., 2014). 

Wel specifiek gericht op rekenonderwijs in het praktijkonderwijs is de SLO-publicatie Passende perspectieven 
praktijkonderwijs; Leerroutes rekenen (Boswinkel, Brandt & Van Os, 2015; zie voor het ruimere kader 
hiervan ook http://passendeperspectieven.slo.nl/praktijkonderwijs). Deze publicatie is naar aanleiding van 
de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (2010) in samenspraak met (ervarings)deskundigen 
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en op basis van twee voor praktijkonderwijs beschikbare modellen geschreven. Hij voorziet in leerroutes en 
bijbehorende concretiseringen voor de vier verschillende doelgroepen binnen het praktijkonderwijs, met elk 
een eigen verfijning wat betreft het streefniveau voor rekenen (Boswinkel et al., 2015, p.9). De door SLO 
ontwikkelde leerroutes kunnen gebruikt worden om bewuste keuzes te maken in beoogde einddoelen en 
deze inzichtelijk te maken voor ouders en leerlingen, om planmatig aan rekenonderwijs te kunnen werken 
en dit te monitoren, en om de communicatie tussen taal-, reken- en praktijkdocenten te bevorderen. De 
ontwikkelde concretiseringen geven meer inzicht in de doelen, kunnen als voorbeeld dienen voor concrete 
rekendoelen en kunnen helpen om passende lesactiviteiten en leermiddelen te kiezen of te maken 
(Boswinkel et al., 2015, p.10-11). Met andere woorden, de publicatie gaat niet in methodisch zin in op 
concrete wenselijke interventies, maar benoemt inhoudelijke concretiseringen als oriëntatiepunten. De 
volgende figuur, overgenomen van Boswinkel et al. (2015, p.16), geeft een voorbeeld van de concretisering 
van een deel van een leerroute, waarbij de intensiteit van de roze kleur de relevantie voor de vier 
onderscheiden leerroutes aangeeft. 

 

Figuur 1       Concretisering van een deel van een leerroute, overgenomen van Boshuizen et al. (2015, 
p.16). 

Goed denkbaar is dat deze SLO-uitwerking van leerroutes voor leraren in het praktijkonderwijs 
mogelijkheden biedt om nader aan te sluiten bij interesses en niveaus van leerlingen, en (mede) op die 
manier de motivatie van leerlingen kan versterken. Heldere doelen stellen die aansluiten bij wat een leerling 
kan, draagt bij aan een hoger competentiegevoel, omdat leerlingen weten wat ze (moeten) kunnen. Het 
draagt ook bij aan de autonomie, omdat leerlingen weten wat ze moeten leren. 



 

 

Wellicht ten overvoede, maar in het laatste deel van het antwoord, waarbij aankopingspunten in 
praktijkgerichte documenten worden gezocht, gaat het om handelingsaanwijzingen (door experts) waarvoor 
geen navolgbare bronnen zijn gevonden die de veronderstelde effectiviteit  empirisch ondersteunen. 
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