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Vragen 

1. Wat zijn de effecten van een (deels) flexibel rooster op het eigenaarschap en de 

motivatie van leerlingen? 

2. Welk gedrag van leraren draagt bij aan het optreden van deze effecten? 

3. Welke vaardigheden van leerlingen zijn voorwaardelijk voor het optreden van deze 

effecten?  

 

Kort antwoord 

 

Bij een (deels) flexibel rooster kan een leerling zijn of haar onderwijs zelf invullen 

gedurende een deel van de dag. Er is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de effecten 

van een dergelijk rooster. Er zijn echter mechanismes die erop wijzen dat een flexibel 

rooster de motivatie kan bevorderen. Een flexibel rooster biedt leerlingen 

keuzemogelijkheden en mogelijkheden voor zelfgestuurd leren; dat is bevorderlijk voor 

de intrinsieke motivatie en een gevoel van eigenaarschap van leerlingen.  

Daarbij is het wel noodzakelijk dat de leerlingen hun leerproces leren te reguleren en dat 

docenten hen daarbij ondersteunen. Zo niet, dan kan een dergelijk rooster een averechts 

effect hebben op de leerprestaties. 

 

Toelichting antwoord 

 

Om een antwoord te vinden op de gestelde vragen hebben we in eerste instantie gezocht 

naar onderzoek naar de effecten van een flexibel rooster. Omdat dergelijk onderzoek 

vrijwel niet is uitgevoerd, gaan we ook in op onderzoek naar de ideeën achter het 



 
 
 

 
 

flexibele rooster: het bieden van keuzemogelijkheden aan leerlingen en het bevorderen 

van zelfsturing.  

 

Heeft een (deels) flexibel rooster effect op eigenaarschap en motivatie?  

Een (deels) flexibel rooster betekent dat leerlingen een deel van hun onderwijstijd zelf 

mogen invullen. Leerlingen bepalen aan welk onderwerp of vak, afhankelijk van de 

invulling van het flexibele rooster, zij willen werken. Een reden om het rooster te 

flexibiliseren kan zijn dat de school recht wil doen aan de persoonlijke interesses van 

leerlingen. De verwachting is dat dit bijdraagt aan motivatie en eigenaarschap van de 

leerlingen over hun eigen leerproces (Kerkhof, 2006). 

Of de beoogde effecten inderdaad optreden, is nog niet rechtstreeks onderzocht. Dit 

blijkt uit een internationale literatuurstudie naar verschillende invullingen van 

flexibilisering van onderwijstijd (Smit, Driessen, van Kuijk, 2015). Uit deze 

literatuurstudie blijkt dat er zeer weinig effectstudies zijn verricht naar het werken met 

een flexibel rooster. Het meeste onderzoek is beschrijvend. Een Nederlandse effectstudie 

betreft een groep scholen (basis- en voortgezet onderwijs) waar een flexibel rooster 

wordt gecombineerd met het werken met tablets (Meijer e.a., 2014). In dat onderzoek 

werden geen positieve effecten op motivatie gevonden. Eén ander voorbeeld van een 

flexibel rooster in het voortgezet onderwijs is het onderwijs in de Kunskapsskolan. Ook 

het onderzoek dat hiernaar is gedaan geeft geen zicht op de effecten van flexibele 

roosters. (Zie voor meer informatie over Kunskapsskolan en motivatie: Kennisrotonde, 

2017a). 

 

Aangezien er geen direct onderzoek gedaan is naar flexibel roosteren, gaan we in het 

vervolg van dit antwoord in op de mechanismes die zouden kunnen leiden tot een positief 

effect van een flexibel rooster:  

 het bieden van keuzevrijheid in het algemeen (zonder dat dit directe gevolgen heeft 

voor het rooster);  

 zelfgestuurd leren.  

Keuzevrijheid bevordert intrinsieke motivatie 

Als leerlingen zelf keuzes kunnen maken op school, is dat bevorderlijk voor hun 

intrinsieke motivatie. Dat blijkt overduidelijk uit een grote meta-studie naar onderzoek 

over keuzemogelijkheden binnen het onderwijs (Patall, Cooper & Robinson, 2008). De 

auteurs hebben 41 onderzoeken geanalyseerd, waarin leerlingen zelf keuzes konden 

maken. Ze konden kiezen met welke taak ze aan de slag gingen, of ze konden kiezen 

voor een bepaald aspect van een taak. (N.B.: Dit zijn voorbeelden van keuzevrijheid die 

niet direct gevolgen hebben voor het rooster.) In elk van de geanalyseerde onderzoeken 

bleek keuzevrijheid een positieve invloed te hebben op intrinsieke motivatie voor het 

onderwijs. Uit de meta-studie wordt niet duidelijk in hoeverre de toegenomen motivatie 

alleen betrekking heeft op de taken waarbij ze een keuze hebben of ook voor het 

onderwijs in het algemeen.  Effecten op inzet, prestaties en verder leren werden ook 

aangetroffen, maar slechts in een minderheid van de onderzoeken naar keuzevrijheid.  



 
 
 

 
 

Zelfgestuurd leren bevordert intrinsieke motivatie (en prestaties) 

Zelfsturing door leerlingen gaat nog een stapje verder dan het bieden van keuzes aan 

leerlingen. Zelfgestuurd leren houdt in dat leerlingen eigen leerdoelen stellen, vervolgens 

het leerproces opstarten, dit proces voortdurend bewaken en bijsturen, controleren en 

evalueren (Kostons, Donker & Opdenakker, 2014). Wanneer leerlingen binnen zo’n 

leeromgeving zelf leerdoelen mogen vaststellen, en daarmee verantwoordelijkheid zijn 

voor hun eigen leerproces draagt dit bij aan de intrinsieke motivatie van de leerlingen 

(Oostdam, Peetsma, & Blok, 2007). Bovendien zijn er veel aanwijzingen dat zelfgestuurd 

leren kan bijdragen aan hogere leerprestaties (Kostons e.a., 2014). Voor meer informatie 

over zelfgestuurd en zelfregulerend leren verwijzen we naar eerdere antwoorden van de 

Kennisrotonde over dit thema.1  

Voorlopige conclusie: Het effect van flexibele roosters is niet rechtstreeks aangetoond. 

Wel is uit overzichtsstudies bekend dat keuzevrijheid en/of zelfgestuurd leren positieve 

effecten hebben op de motivatie. Dat is relevante kennis, aangezien flexibele roosters 

vaak worden ingezet ten behoeve van keuzevrijheid en zelfsturing.  

 

Vaardigheden van de leerling en gedrag van de leraar  

Maken de vaardigheden van leerlingen of het gedrag van de docent verschil voor de 

effectiviteit van flexibele roosters? Aangezien er nauwelijks rechtstreeks onderzoek is 

naar de effecten van flexibele roosters op motivatie, moeten we ook voorzichtig zijn met 

het beantwoorden van deze vragen.  

Er is wel onderzoek verricht naar voorwaarden op leerling- en docentniveau voor de 

implementatie van zelfgestuurd leren. Uit onderzoek blijkt dat voor een verantwoorde 

implementatie moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Anders kan het 

nadelig uitwerken op de leerprestaties. We gaan hier kort op in en verwijzen voor meer 

uitgebreide informatie naar eerdere antwoorden van de Kennisrotonde (2016a, 2016b, 

2017b). N.B. Het gaat hier dus niet om voorwaarden voor het vergroten van de 

motivatie, maar voor het op peil houden of verbeteren van leerprestaties. 

De leerling 

Leerlingen zijn niet zonder meer in staat tot zelfgestuurd leren. Of en in welke mate de 

leerling in staat is tot zelfgestuurd leren hangt af van zijn of haar kennis, ervaring, 

leeftijd en rijping. Vaak vinden leerlingen het moeilijk om hun eigen prestaties accuraat 

in te schatten. Daarnaast is er de neiging om voor makkelijke taken te kiezen, omdat 

leerlingen weten dat ze die aankunnen (Kirschner & van Merrienboer, 2013 in Kirschner, 

Claessens, & Raaijmakers, 2018). Als we willen voorkomen dat zelfgestuurd leren een 

averechtse effect heeft op de leerprestaties, vraagt dat om de ontwikkeling van 

                                                           
1 Op de website van de Kennisrotonde is ‘zelfregulerend leren’ te vinden als apart thema, waarover 

vragen zijn beantwoord. Zie https://www.nro.nl/vraag-en-antwoord/ 
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cognitieve en meta-cognitieve leerstrategieën van de leerlingen (Ten Dam & Vermunt, 

2003). De leraar kan de leerlingen hierbij ondersteunen. 

De leraar  

Om effectieve zelfsturing van leerlingen te bevorderen, zouden leraren het volgende 

moeten bieden (Kostons e.a., 2014; Schalkers, 2014):  

 Keuzes bieden – Het kwam al eerder aan de orde in dit antwoord. Als leerlingen 

kunnen kiezen voor leertaken waarvan ze de waarde, het belang en de relevantie 

zien, werkt dat motiverend en het stimuleert de zelfstandigheid.   

 Instructie van leerstrategieën,  gecombineerd en geïntegreerd in het curriculum. Dit 

kan de leraar doen door ‘hints’ te geven, voor te doen (‘modellen’) en 

hardop denken te stimuleren. Hierbij is aandacht gewenst voor persoonlijke 

overtuigingen en (mis-)opvattingen van leerlingen, ook wat betreft regulatie en 

metacognitie.  

 Feedback op het leerproces – Goede leraren geven aanwijzingen en stimuleren 

gewenst gedrag. Daarbij bevorderen je zelfvertrouwen en zelfstandigheid veel 

effectiever dan met feedback op het resultaat     

 Geleidelijk loslaten – Een geleidelijke overgang van externe sturing (door de leraar), 

via gedeelde sturing (door leraar en leerling samen) naar interne sturing (door de 

leerling).   

  
Als leraren op deze manier te werk gaan, is zelfgestuurd leren – al dan niet binnen een 

flexibel rooster – niet alleen bevorderlijk voor de motivatie, maar ook voor leerprestaties. 
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Meer weten? 

Op de website van Leerling 2020 is een poster te vinden, waarop beknopt uitgewerkt is 

hoe flexibel roosteren op drie verschillende manieren vormgegeven kan worden.  
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