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Inleiding 

Edudelta College Barendrecht biedt vmbo-opleidingen aan in de groene sector, voor deze paper wordt het 
vak ‘Verwerking agrarische producten’ (VAP) belicht. De les VAP bestaat uit één uur theorie en drie 
praktijkuren koken. In de theorieles bestuderen de leerlingen een thema en maken een zelftoets, ter 
voorbereiding op de praktijkles (bijlage 1). Leerlingen geven aan (bijlage 2) dat zij het werken aan de theorie 
saai en moeilijk vinden, ze zien geen nut en plezier in het lezen en beantwoorden van de vragen uit de 
module.  
 
Uit gesprekken met collega’s  die VAP geven (bijlage 2) komt naar voren dat  zij het probleem herkennen. 
Docenten vermoeden dat motivatie verloren gaat omdat de theorieles niet uitdagend en aansluitend is op 
interesse van de leerlingen (bijlage 2). Leerlingen lijken niet gemotiveerd om aan het werk te gaan, dit blijkt 
uit onafgemaakte opdrachten, ongeconcentreerde werkhouding, korte spanningsboog en tegenvallende 
resultaten van de zelftoets. Tijdens de praktijkles zien de docenten dat de leerlingen wel actief meedoen, 
geven de leerlingen aan dit onderdeel van de kookles leuk en interessant te vinden.  
 
De regiodirecteur van Edudelta, ondersteunt in een gesprek (bijlage 2) dit vraagstuk vanuit het belang om 
met de uitkomsten tot een kwalitatieve en inspirerende verbetering van het onderwijs te komen, zoals 
omschreven in het beleidsplan (Edudelta, 2015). Vansteenkiste & Soenens (2015, p. 166) laten Belgische 
leerlingen succesvol werken met “onderzoekjes” als lesmethode om interesse te wekken, deze best practise 
kan tot het inspirerende onderwijs leiden waar de regiodirecteur om vraagt. 
 
Hieruit ontstaat het volgende vraagstuk:  Hoe kan de theorieles van VAP uitdagender en aansluitend op de 
interesses van de leerlingen gemaakt worden om zo tot verhoging van de motivatie te komen? 

1.     Theoretisch kader  

In de inleiding is naar voren gekomen dat de theorieles niet uitdagend is en niet aansluit op de 
belevingswereld van de leerlingen waardoor zij onvoldoende gemotiveerd raken. In dit hoofdstuk wordt 
ingegaan op de theorie van motivatie en hoe deze te stimuleren door het aanbieden van aansluitend en 
uitdagend onderwijs. 
 
1.1 Basis van motivatie 
Schunk, Pintrich en Meese (2008) beschrijven motivatie als volgt: “een proces waarbij een doelgerichte 
activiteit wordt gestart en volgehouden”. Een proces omdat motivatie niet direct geobserveerd kan worden 
echter wordt afgeleid uit activiteiten zoals keuze voor een taak, inspanning en volharding. Doelgericht omdat 
een (impliciet) doel de aanleiding is voor activiteit en de richting ervan bepaalt. Activiteit omdat realiseren 
van doelen fysieke of mentale activiteit vraagt, en gestart èn volgehouden omdat een eerste stap zetten 
weliswaar moeilijk kan zijn, maar het volhouden van een activiteit bepaald of doelen zoals het slagen voor 
een vak of het afronden van een studie worden gerealiseerd. 
 
De zelfdeterminatietheorie (ZDT) van Deci & Ryan (2000) noemt drie behoefte-aspecten die invloed hebben 
op het zelf kunnen reguleren van motivatie, te weten a) autonomie, b) verbondenheid en c) competentie 
(ABC)(figuur 1). Wanneer een activiteit te moeilijk is voor iemand, is het gevoel van competentie laag en zal 
dit kunnen leiden tot minder motivatie, dat voor een negatieve invloed op leerprestaties kan zorgen (Deci & 
Ryan, 2002). Daarbij stellen deze onderzoekers dat als de relatie tussen leerlingen onderling en de docenten 
in de context goed is, het gevoel van sociale verbondenheid zal leiden tot intern gereguleerde motivatie 
(meer hierover in paragraaf 1.2). Ryan, Legate, Niemiec & Deci (2012) leggen uit dat autonomie een vorm 
van zelfstandigheid is en belichten dat door autonoom handelen leerlingen beter in staat zijn om zowel 
persoonlijke als collectieve 
doelen te bereiken. Als deze 
behoeften alle drie bevredigd 
worden, heeft dit een positief 
effect op motivatie (Ryan & 
Deci, 2000). Prince en 
Minnaert (2014) voegen 
hieraan toe dat wanneer er 
naast ABC ook taakwaardering 
is, de motivatie toeneemt en 
dat de taak volledig wordt 
uitgevoerd.  
 
 

 
Figuur 1:  De aspecten van ZDT(Deci & Ryan, 2002). Bron: van den Oetelaar (2012) 
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Taakwaardering houdt in dat de leerling het nut van de opdracht inziet en doorzettingsvermogen toont.   
We kunnen stellen dat autonomie, verbondenheid en gevoel van competentie onderling van elkaar 
afhankelijk zijn voor de verhoging van motivatie. De ZDT is hierdoor een waardevol model om toe te passen 
op de te ontwikkelen activiteit, mede door het feit dat in de inleiding genoemd is dat de leerlingen het nut van 
de theorieles niet inzien. 
 
1.2 De weg naar intrinsieke motivatie 
Deci & Gagné (2005) maken onderscheid tussen extrinsieke (opgelegde) en intrinsieke motivatie.  
Bij intrinsieke motivatie voert men een activiteit uit vanuit eigen interesse en vindt bevrediging plaats 
doormiddel van het uitvoeren van de activiteit zelf.  
De mate van intrinsieke motivatie kan worden uitgelegd aan de hand van het internalisering-continuüm 
(figuur 2).  
Gecontroleerde extrinsieke motivatie houdt in dat de docent de leerling iets oplegt, autonome motivatie 
ontstaat als de leerling het nut gaat inzien van de opdracht (Gagné & Deci, 2005; Prince & Minnaert, 2014). 
De weg van extrinsiek naar intrinsiek kan door doelmatigheid, het nut, worden verkregen (Ryan et al., 
2012).Een leerling doet volgens Vandenabeele (2005) een taak omdat hij: 
a) een beloning denkt te krijgen als hij het doet of een straf als hij het niet doet (externe regulatie),  
b) anderen niet teleur wil stellen of zich schuldig voelt als hij het niet doet (introjectie),  
c) deze de doelen als belangrijk of nuttig geïdentificeerd heeft om uit te voeren (identificatie),  
d) de achterliggende doelen en waarden heeft geïntegreerd uit de omgeving (integratie) of 
e) deze taak leuk of boeiend vindt (intrinsieke motivatie).  
Om motivatie te vergroten dient 
de docent aandacht te besteden 
aan taakwaardering van de 
leerling voor de opdracht 
(Vandenabeele, 2005). Dit maakt 
dat het internaliseringscontinuüm 
voor deze paper een waardevolle 
aanvulling is op de ZDT omdat 
hierbij specifiek de intrinsieke 
motivatie geactiveerd wordt door 
taakwaardering. 
 
1.3 Motivatie uitdagen door denkvaardigheden  
In de inleiding is gesteld dat de theorielessen van VAP uitdagender gemaakt 
moeten worden om zo tot verhoging van de motivatie te komen. De taxonomie van 
Bloom (1971) kan helpen om, door middel van het aanpassen van leerdoelen op de 
individuele leerlingen deze uit te dagen, om zo van lagere orde denkvaardigheden 
tot hogere orde denkvaardigheden bij het leren te komen. Hogere orde 
denkvaardigheden zijn de bovenste drie niveaus zoals te zien in figuur 3. Creating 
is er daar één van, hierbij wordt de leerling uitgedaagd om zelf kennis samen te 
voegen tot een nieuw geheel (Anderson & Krathwohl, 2001a; Bloom, 1971). Dit is 
interessant voor deze paper, omdat er voor kooklessen recepten nodig zijn die 
leerling in plaats van opgelegd krijgen door de  docent, ook zelf kan creëren. 
 
 
 
1.4 Aansluiten met digitale bronnen             
Nelis en van Sark (2014) stellen dat leerlingen veel verschillende digitale bronnen benutten om aan 
informatie te komen, deze worden snel op relevantie geschat en gedeeld met leeftijdsgenoten. Gebruik 
maken van digitale middelen kan waardevol zijn voor de te ontwikkelen activiteit die tot intrinsieke motivatie 
dient te leiden (van den Oetelaar, 2012). Hoewel van Rijssen (2001) stelt dat digitale middelen niet zomaar 
de oplossing is voor het verbeteren van onderwijs, wordt er voor dit vraagstuk gekozen om de oplossing wel 
in digitale bronnen te zoeken.  

2.     Analyse van het vraagstuk     

In hoofdstuk 1 is naar voren gekomen dat de ZDT en het internaliseringscontinuüm geschikte modellen zijn 
om toe te passen in een activiteit om motivatie te verhogen. Leerdoelen aan de hand van de  taxonomie van 
Bloom kunnen de les uitdagender te maken. En digitale middelen stimuleren aansluiting op de interesse van 
leerlingen. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van thema’s uit het theoretische kader een analyse gemaakt  
om de studenten meer te motiveren voor de les. Uit deze analyse kan worden opgemaakt hoe de les kan 
worden verbeterd door uitdaging en aansluiting op de interesse van de leerlingen. 

 

Figuur 2: De weg naar intrinsieke motivatie uitgelegd in het internaliseringcontinuüm. 
Bron: Vandenabeele, 2005 

 

 
Figuur 3:  Taxonomie: de weg naar hogere orde denken.  Bron: van den Oetelaar, 2012 
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2.1 Toepassing ZDT in de theorieles 
De ZDT noemt drie aspecten die invloed hebben op het zelf kunnen reguleren van motivatie, te weten a) 
autonomie, b) verbondenheid en c) competentie. In de theorieles bestuderen de leerlingen individueel een 
inleidende tekst vanuit een module, welke dient als voorbereiding op de praktijkles. Hierover moeten vragen 
beantwoord worden. Bij het uitvoeren van de opdracht is zelfstandigheid gewenst, hieruit kan worden 
opgemaakt dat  een van de drie aspecten van ZDT, autonomie, in deze lesvorm wordt behaald, maar niet de 
sociale betrokkenheid vanwege het gebrek aan samenwerking. Vanuit de opmerkingen van leerlingen 
(bijlage 2) kan worden opgemaakt dat de leerlingen zich niet competent voelen in het lezen van de tekst en 
beantwoorden van de vragen en geven collega’s aan dat leerlingen het nut niet inzien. De conclusie is dat 
zelfdeterminatie vanuit één van de drie aspecten van de ZDT wordt bereikt, namelijk autonomie. Willen we 
aan alle drie behoeftes uit ZDT voor dan zal door ook op betrokkenheid en gevoel van competentie in te 
spelen zal meer motivatie worden bereikt. 
 
2.2 Toepassing internaliseringscontinuüm in de theorieles 
Het internaliseringscontinuüm maakt een gradueel verloop van extrinsieke (opgelegde) naar intrinsieke 
motivatie zichtbaar. Extern gereguleerde leerlingen, laten onttrekkend gedrag zien door helemaal achterin de 
klas plaats te nemen en zullen pas zin in leren vertonen als beloning of straf in zicht komt. Leerlingen die 
zich in de fase van introjectie begeven vallen minder op omdat zij zich over het algemeen stil houden. 
Leerlingen die zich in de identificatiefase begeven komen pas in tweede instantie in actie, wanneer het nut 
duidelijk wordt van de lesactiviteit. Doelmatigheid heeft invloed op de leerlingen die zich in fase van 
integratie begeven, de opmerkingen van leerlingen die het nut niet inzien van de les geeft aan dat zij zich in 
de identificatiefase bevinden. 
Echt zin in leren hebben de intrinsiek gemotiveerde leerlingen, zij zijn geboeid door de les. In de huidige 
onderwijspraktijk wordt door docenten geen onderscheid in bovengenoemde fases gemaakt, waardoor 
geconcludeerd kan worden dat het internaliseringscontinuüm niet effectief wordt toegepast. Intrinsieke 
motivatie kan worden verkregen door de leerlingen het nut te laten inzien van de activiteit, dit aspect uit het 
internaliseringscontinuüm wordt als ontwerpvoorwaarde worden gebruikt voor de te ontwerpen activiteit. 
 
2.3 Toepassing taxonomie en digitale bronnen 
De taxonomie van Bloom kan helpen om, door middel van het uitdagen van de leerlingen, van lagere orde 
denkvaardigheden tot hogere orde denkvaardigheden te komen. Door de tekst in de voorbereiding te lezen, 
vragen te beantwoorden in de zelftoets en kennis te vertalen naar de werkvoorbereiding worden de aspecten 
onthouden, begrijpen en toepassen, volgens figuur 3 de lagere orde denkvaardigheden, zichtbaar in de 
huidige les. Door leerlingen te laten analyseren, evalueren en creëren worden hoge denkvaardigheden 
uitgedaagd in een lesactiviteit. 
 
Digitale bronnen benutten, zoals uiteengezet in 1.4, om hiermee aan informatie te komen, deze te 
analyseren om vervolgens te delen met leeftijdsgenoten, wordt gezien als aansluiten op de interesse van 
leerlingen (Nelis & Sark, 2014). In de huidige onderwijspraktijk wordt gewerkt met papieren media en niet 
met digitale middelen. Hierdoor wordt geconcludeerd dat de hogere orde denkvaardigheden, voor het 
uitdagen van de leerlingen, in de huidige onderwijspraktijk niet worden geactiveerd. Digitale bronnen, als 
hulpmiddel om tot aansluiting op interesse van de leerlingen te komen, worden niet benut. De lessen 
kunnen, door deze wel te benutten, uitdagender en meer aansluitend worden ontworpen. 
 
2.4 Conclusie 
Concluderend is er vanuit de ZDT kans op om betrokkenheid en competentie verbetering toe te passen in de 
lessen. Binnen het Internaliseringscontinuüm kan via integratie van autonome motivatie meer intrinsieke 
motivatie worden verkregen. Er kan meer uitdaging geboden worden door activatie van hogere 
denkvaardigheden ,door bijvoorbeeld creatie. Als laatste is er nog geen aansluiting op de interesses van de 
leerlingen door het gebruik van papieren modules. Digitale bronnen kunnen bijdragen aan 
motivatieverhoging van de leerlingen.  
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3.     Doelbeschrijving   

In de eerdere hoofdstukken viel te lezen hoe de huidige vorm van onderwijs, het werken met tekstuele 
modules, niet voldoende motiverend effect op de leerlingen heeft. Uit de analyse wordt duidelijk hoe 
uitdaging en aansluiting op interesse en dus motivatie mist. Door dit tekort aan motivatie behaalt het 
onderwijs momenteel geen optimaal rendement. De te ontwerpen activiteit dient om de kwaliteit van het 
onderwijs te vergroten, waarbij leerlingen het nut inzien en plezier beleven dit kan behaald worden door hen 
door middel van taxonomie uit te dagen en de activiteit door het gebruik van digitale bronnen aan te laten 
sluiten op hun interesses. 
 
Doel is om een activiteit te ontwerpen die: 
a) Vanuit  ZDT naast autonomie meer behoefte aan betrokkenheid en gevoel van competentie bij de leer-

lingen te bevredigen,  
b) vanuit het internaliseringscontinuüm aanstuurt op autonome motivatie meer intrinsieke motivatie te be-

reiken,  
c) vanuit Bloom’s taxonomie de leerlingen passende uitdaging te bieden, 
d) en vanuit het werken met digitale bronnen aansluiting te vinden bij interesses van de leerlingen. 

              4.     Activiteitbeschrijving 

Vanuit de analyse en doelbeschrijving werd opgemaakt dat de ontwerpen activiteit uitdagend en aansluitend 
op de interesse dienen te zijn om effectief motivatie te verhogen. In deze activiteit wordt vanuit ZDT naast 
autonomie aandacht aan betrokkenheid en gevoel van competentie bij de leerlingen besteed. Door op 
autonome motivatie aan te sturen zal meer intrinsieke motivatie worden bereikt,  worden de leerlingen 
uitgedaagd tot hoge denkvaardigheden daarnaast wordt er gewerkt met digitale bronnen om aan te sluiten 
op interesses. Intrinsieke motivatie wordt bij leerlingen bereikt door een activiteit te creëren die zich 
kenmerkt door vanuit autonomie, betrokkenheid en competentie via integratie tot persoonlijke en collectieve 
doelen te komen (Deci & Ryan, 2002; Ryan et al., 2012). Door te richten op creatie wordt hogere orde 
denkvaardigheden in kennis- en cognitieve dimensies in taxonomie bereikt (Anderson & Krathwohl, 2001; 
Bloom, 1971; van den Oetelaar, 2012). Met het inzetten van digitale bronnen zal aansluiting op de interesse 
van de leerling worden verkregen (Nelis & Sark, 2014; van den Oetelaar, 2012) Als de activiteit aan 
bovengenoemde aspecten voldoet, dan zal er via integratie tot intrinsieke motivatie bij de leerlingen worden 
gekomen (Dijkstra, 2015; Gagné & Deci, 2005; Vandenabeele, 2005). 
 
Deze activiteit, die volgens de aspecten uit de doelbeschrijving zijn ontworpen, heeft als basis het autonoom 
werken van de leerling, hiermee krijgt de docent een andere rol, die van interactieve coach tijdens het 
onderzoeken in de theorieles en de rol van beoordelaar van het tussen- en eindproduct in de praktijkles (van 
den Oetelaar, 2012). In deze les wordt afgeweken van de reguliere werkwijze: de afwezigheid van de 
tekstuele module houdt in dat er dan ook geen recept uitgereikt wordt aan de leerlingen. Dit recept gaan de 
leerlingen in deze activiteit zelf creëren aan de hand van digitale bronnen. Voorafgaand wordt er een 
informatieve en voorkennis activerende conversatie op gang gebracht over de achtergrond van Nasi Goreng 
aan de hand van de volgende vragen: 

• Wie kent het gerecht? 
• Wie heeft het wel eens gegeten? 
• Wie heeft het wel eens gemaakt? 

 

• Welke ingrediënten worden gebruikt? 
• Waar kunnen we recepten vinden?

Vervolgens worden de leerlingen gevraagd om de smartphones tevoorschijn te halen om op zoek te gaan 
naar een uniek recept per leerling. Leerlingen zonder werkende smartphone óf die voorkeur hebben om op 
een computer te werken óf die aangeven hulp te willen, mogen samenwerken met een andere leerling. 
 
Het doel is dat iedere leerling individueel een uniek recept aanlevert en deze analyseert en ‘terugrekent’ 
naar een recept voor één persoon, hierbij is het de bedoeling om het gevonden recept zelf kritisch op ingre-
diënten, op beschikbare lestijd, op bruikbaarheid, relevantie en kwaliteit te beoordelen. 
Ondertussen coacht de docent de leerlingen die vragen 
 
hebben en vraagt of een van de leerlingen alle bronnen op het bord zou willen noteren (zie figuur 6). Deze 
leerling krijgt de rol van quizmaster/spelleider toebedeeld en mag de tabel verder invullen aan de hand van 
de uitkomsten. In de eerste kolom noteren welke online bron is gebruikt, in kolom twee komen de gegevens 
voor hoeveel personen er wordt gekookt. Vervolgens wordt aan de leerlingen wordt gevraagd het gevonden 
recept ‘terug te rekenen naar één persoon’ en dit door de quizmaster te laten inventariseren en noteren op 
het bord.  
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Terwijl de tabel gevuld wordt, leren de 
leerlingen collectief dat recepten kunnen 
variëren qua ingrediënten. De kennis die 
gedeeld wordt door de leerlingen biedt 
inzichten en verdieping, verbeteren de 
veiligheid in het kooklokaal en voeden de 
creativiteit. Onder toezicht van de 
quizmaster (en de docent) wordt na het 
analyseren een gestandaardiseerd 
recept gecreëerd, waarmee de leerlingen 
later in de les gaan koken. Het is voor de 
voorbereiding van een effectieve 
praktijkles nodig om de benodigde 
materialen en de bereidingswijze 
klassikaal te bespreken en de 
aandachtspunten mee te geven. 
 

Figuur 6, het presentatiebord van de quizmaster 
 
Deze uitdagende werkvorm stimuleert, vanuit het autonome opzoeken en verwerken van digitale bronnen en 
klassikaal berekenen tot een gestandaardiseerd recept, zowel de individuele als betrokken collectieve 
doelmatigheid (Ryan et al., 2012). Hiermee mag gesteld worden dat deze methode motiverend werkt.   
 
Nu het recept concreet vorm heeft gekregen, aangevuld met materialen, bereidingswijze en 
aandachtspunten, wordt de leerlingen gevraagd om naam, datum en klas op hun blaadje te schrijven en 
deze in een plastic insteekhoes te schuiven, dit houdt het droog en schoon tijdens het koken. De 
beschikbare ingrediënten worden ‘opgedeeld’, dit houdt in dat er zelfstandig moet worden gewogen en 
gemeten. Als de leerlingen de werkplek hebben klaargezet volgt een instructieve kookdemonstratie door de 
docent, waar de kritieke punten worden behandeld, de laatste praktische tips nog worden gegeven en de 
laatste klassikale vragen kunnen worden gesteld. Men gaat in groepjes van twee aan het werk en begeleidt 
elkaar waar de aandachtspunten het productieproces dreigen te verstoren. Als de nasi klaar is mag men dit 
op een placemat in het theorielokaal zelf opeten en liefst van elkaar proeven, om zo de verschillen te 
bespreken. Dit sluit aan bij de eerder genoemde theorieën waarin betrokkenheid, competentie, collectieve 
doelmatigheid en evalueren (hoge denkvaardigheid) tot motivatie leiden (Anderson & Krathwohl, 2001; Deci 
& Ryan, 2002; Ryan et al., 2012). 
 
In het ontwerp van de activiteit is vanuit het internaliseringscontinuüm rekening gehouden met individuele 
leerwensen van de leerlingen en de andere motivatietheorieën zoals besproken in hoofdstuk 1. Leerlingen 
kunnen in deze werkvorm meer autonomie, gevoel van verbondenheid en competentie ervaren. Door 
autonome betrokkenheid in het creatieproces wordt het nut zichtbaar en wordt er een beroep gedaan op de 
hogere orde denkvaardigheden. Door het gebruik van digitale bronnen ontstaat meer aansluiting op de 
interesse van de leerling. Hiermee sluit de activiteit maximaal aan op gestelde doelstellingen. 

5.     Uitvoering Activiteit 

In hoofdstuk 4 is de activiteit beschreven die tot verhoogde motivatie bij leerlingen leidt, in dit hoofdstuk 
wordt de uitvoering beschreven en verwezen naar eventuele afwijkingen van de plannen. 
 
Bij binnenkomst kregen de leerlingen uitleg over de activiteit en werd de les gestart met een groepsgesprek 
om voorkennis te activeren. Nadat het gerecht, ingrediënten en het recept besproken waren volgde de 
instructie om met behulp van smartphone een specifiek recept te zoeken en uit te werken. Om unieke 
recepten te krijgen werd uitgelegd dat de gevonden bronnen op het bord worden genoteerd om kennis  te 
creëren en doublures tegen te gaan. Hierop werd aangevuld dat de gevonden recepten klassikaal worden 
uitgewerkt en dat hiervoor een quizmaster zal worden aan gewezen. Toen alle recepten op het bord 
stonden, is hieruit een standaardrecept gedestilleerd die later in de praktijkles zou worden gekookt.  
 
De 14 derdejaars leerlingen VAP gingen aan de slag, in eerste instantie werden er vragen gesteld over de 
werking van de bronvermelding en over het omrekenen van de recepten naar één-persoons-receptuur, deze 
vragen heeft de docent beantwoord door uitleg te geven hoe het bord van de quizmaster kan werken met als 
doel om 14 verschillende bronnen en recepten zichtbaar te krijgen en dat de verkregen informatie zal leiden 
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tot het uiteindelijke recept waarmee gekookt zal worden. Al kort daarop ontstond er concentratie en gingen 
de leerlingen op onderzoek uit.  
 
In de coachende rol liep de docent rond om leerlingen uit te leggen hoe ze elkaar kunnen helpen bij het 
vinden van de informatie en adviseren om gevonden recepten op bruikbaarheid te beoordelen en om de 
ingrediënten te calculeren naar recepten voor een persoon. Hierbij hield de docent de fases van het 
internaliseringscontinuüm in de gaten om bij handelingsverlegen leerlingen autonomie te bevorderen. 
 
Een afwijking van de beoogde lesmethode vond plaats toen meer leerlingen meldden geen beschikking te 
hebben over een werkende smartphone, of voorkeur uitspraken om op een pc te werken. 
De ‘docenten-pc’ werd hiervoor ter beschikking gesteld, zodat drie leerlingen samen naar recepten konden 
zoeken. De afwijking leverde geen gevaar of vertraging op voor het verloop van de les. Wel wordt aan de 
hand van deze observatie een aanpassing in het plan gemaakt. In de volgende les zullen een beschikbare 
laptopkar worden gereserveerd en worden klaargezet, zodat voldoende digitale middelen aanwezig zijn voor 
leerlingen zonder smartphone. 
 
De eerste leerling die zich meldde met de gevraagde informatie werd uitgenodigd om als quizmaster te 
fungeren en begon met het invullen van deze informatie in het schema op het bord, waarop de andere 
leerlingen ook ‘hun’ informatie presenteerden. De langzamere leerlingen werden door klasgenoten 
opgemerkt en vanuit betrokkenheid geholpen om tot productie te komen.  
 
Op het schoolbord voltooide de creatie aan kennis, waardoor een standaard recept berekend kon worden. 
Er volgde een klassikale analyse die gepaard ging met de nodige opluchting en humor, als ontlading op de 
nieuwe les. Tot slot kwam de rol van de docent als coach naar voren en daagde deze de klas collectief uit 
om voor de praktijkles tot een reëel uit te voeren recept te komen. 

          6.     Evaluatie van de activiteit

In dit hoofdstuk wordt de activiteit geëvalueerd. Voor het ontwerp werd de analyse en de doelbeschrijving als 
leidraad gebruikt om tot een motivatie verhogende activiteit te komen. In de voorbereiding is de 
beschikbaarheid van werkend draadloos internet en het inkopen van ingrediënten georganiseerd, dit om te 
voorkomen dat deze factoren het succes van de activiteit negatief zouden beïnvloeden.  
 
De leerlingen lieten tijdens de instructie van de activiteit blijken positief verrast te zijn dat ze niet met de 
module hoefden te werken. De conversatie die werd opgestart om informatie en voorkennis te activerende 
over de achtergrond en ingrediënten van nasi goreng en waar receptenbronnen te vinden zijn betrok alle 
leerlingen bij het onderwerp doordat onderling kennis en tips werd uitgewisseld. Hierdoor werd de sociale 
betrokkenheid zichtbaar (Deci & Ryan, 2002). De leerlingen toonden vanuit het internaliseringscontinuüm  
integratie tot doelmatigheid door direct met de opdracht te beginnen (Gagné & Deci, 2005). Vragen die zij 
stelden tijdens het online zoeken en na de instructie gingen over de voorwaarden (bronverwerking en 
calculatiemethode) en werden duidelijk beantwoord (Nelis & Sark, 2014). Toen de creaties van recepten op 
het bord stonden vermeld, ontstond een klassengesprek waaruit identificatie met de kennis en werd 
integratie van doelmatigheid met de eigen praktijkomgeving zichtbaar werd (Prince & Minnaert, 2014; 
Vandenabeele, 2005). Op het bord van de quizmaster was inmiddels een overzicht aan kennis ontstaan 
(Anderson & Krathwohl, 2001) waardoor de klas zich competent en verbonden toonde met de lesstof en met 
elkaar (Deci & Ryan, 2002). De leerlingen berekenden en noteerden het basisrecept op om hierna 
vervolgens mee te nemen naar het kooklokaal.  
 
Aan het achterwege blijven van vragen en de kwaliteit van de bereide gerechten, tijdens de praktijkles te 
zien, blijkt deze lesmethode een betere voorbereiding te zijn op de praktijkles en dus effectief te zijn op 
autonomie en competentie. De leerlingen vertelden tijdens het koken blij te zijn om niet met de tekstuele 
modules te hoeven werken en juist wel met hun smartphone en dat ze ernaar uitkijken om ook quizmaster te 
zijn. De eerste les na de activiteit kwam de klas zelf met de vraag of men een soortgelijke les kon krijgen. 
Hieruit wordt geconcludeerd dat de activiteit effectief betrokkenheid en competentie behaald en via  
autonome motivatie tot intrinsieke motivatie leidt. 
Collega’s hebben de lesmethode hebben de methode in mijn les geobserveerd, effectief bevonden en 
inmiddels opgenomen in hun eigen lessen dit maakt de activiteit binnen het team succesvol. De uitkomst is 
met de regiomanager besproken, en de kans bestaat dat de activiteit school-breed kan worden opgenomen 
in het curriculum, wel heeft de activiteit effectief bijdragen in de kwaliteit van het onderwijs op school. 
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7.     Feedback vragen, ontvangen en verwerken 

Tijdens het schrijven van deze paper is hebben er verschillende mensen interesse getoond om het te lezen. 
Actieve feedback uitwisselen was een belangrijk onderdeel voor het vormen van het leerteam, ik heb dit 
bewust opgebracht bij de vorming van het team. Collega’s en leidinggevenden werden, nadat ik ze 
gesproken had, nieuwsgieriger naarmate het stuk vorderde. Ik heb ze betrokken gehouden door de collega’s 
te vragen om de activiteit ook te testen in hun lessen en ze om inhoudelijke feedback gevraagd, hieruit heb 
ik bijvoorbeeld geleerd dat ik meer aandacht aan differentiëren moest besteden, dit heb ik verbeterd in de 
activiteit door hulp te organiseren voor de langzamere leerling en faciliteiten voor leerlingen zonder 
smartphone. 
HP, docent groen-breed, Edudelta Barendrecht:  “Ik vind je activiteit een goed idee om de leerlingen te activeren, ik 
stel echter de vraag of je hiermee alle leerlingen kunt bereiken” De feedback leert mij dat differentiatie als belangrijk 
wordt beschouwd, bij het ontwerpen van een nieuwe activiteit. 
AH, Teamleider bovenbouw, Edudelta Barendrecht: “ Beschrijving ziet er goed uit” 
“Wat ik mis: a) start les: uitleg en doel stellen (wat gaan we leren!), b) momenten van feedback, c) zelfreflectie 
momenten waarbij leerling zichzelf reflecteren en d) evaluatie moment van de les aan het einde (wat hebben we gedaan, 
zijn de doelen bereikt?”  
De feedback benadrukt dat kritisch denken essentieel blijft, aandacht voor ontvangst en opstart voor de les, biedt de 
leerlingen een veilige leeromgeving. Momenten van feedback en zelfreflectie zullen zo spoedig mogelijk worden 
toegevoegd aan de eerstvolgende activiteit. 
AvW, docent VAP, Edudelta Barendrecht:  “Na gewerkt te hebben met modules bij de kooklessen, heb ik afgelopen 
week de inhoud aangepast. Het samen zoeken naar informatie is een van de dingen die meehelpt om de leerlingen meer 
te betrekken bij de les. Een succesvolle aanvulling is bij het inzetten van hun mobiele telefoon (die ze het liefst de hele 
dag in de hand willen houden). Het viel de leerlingen op dat er duidelijke verschillen zijn en dat leverde genoeg stof tot 
nadenken. ‘Waarom meer of minder eieren gebruiken? Zijn er ingrediënten die vervangen kunnen worden en waarom.’ 
Al met al geeft zo'n les veel meer interactie en is de les geen eenrichtingverkeer meer. De betrokkenheid geeft echter 
reden tot voortzetten van de ingeslagen weg!”  
De feedback bevestigd dat de oude activiteit voor vernieuwing vatbaar was en dat de activiteit in haar 
praktijk succesvol is gebleken en inmiddels wordt toegepast door meerdere docenten. Het doel lijkt hiermee 
behaald: het vergroten van de motivatie bij leerlingen. 
Samenvattend mag worden aangenomen dat differentiatie in de toekomst bewuster kan worden toegepast in 
de instructie richting leerlingen (Studulski, 2015), dat het verkrijgen van autonomie, samenwerken, kritisch 
denken, aansluiting op interesse en uitdaging uit de activiteit positief naar voren komen. 
Vanuit het leerteam heeft er volgens een wekelijks roulerend rooster actieve feedback plaatsgevonden, 
hierop werd aan de hand het analysekader en rubrics getoetst op leesbaarheid, begrijpelijkheid en of de 
tekst ‘loopt’. Juist vanwege het feit dat de peer wekelijks wisselde, lijkt de opbrengst: inzicht van eigen 
lacunes en in schrijfblindheid volledig te maken. Het ontvangen, maar ook zeker het schrijven van een 
peerreview (zie bijlages 1 en 2.) heeft mij inzicht in de redeneerlijn van mijn peers en ook mijzelf beter doen 
inzien. 

          8.     Reflecterend handelen  

De ontworpen activiteit zoals gepresenteerd in deze paper heeft als basis de theorieën zoals deze in 
hoofdstuk 1 beschreven staan en volgt in dit hoofdstuk de reflectie op mijn eigen handelen. 
Om vanuit ZDT  naast autonomie ook meer aandacht voor sociale betrokkenheid en gevoel van competentie 
bij de leerlingen te krijgen heb ik in de activiteit taken aangebracht waarin leerlingen de mogelijkheid hebben 
om collectief kennis te creëren om de praktijkopdracht uit te voeren. Vanuit een organiserende en 
coachende rol heb ik deze situatie gefaciliteerd. Tijdens de uitleg merkte ik onduidelijkheid op vanuit de 
leerlingen over hoe binnen de online bronnen te zoeken, hieruit opmaakte ik op dat ik hier in de 
voorbereiding voortaan meer rekening dien te houden. 
Ik was van plan om vanuit het internaliseringscontinuüm (Gagné & Deci, 2005) door middel van autonome 
motivatie, collectieve doelen (Ryan et al., 2012) en taakwaardering (Prince & Minnaert, 2014) tot intrinsieke 
motivatie te komen bij de leerlingen. Hiervoor heb ik de taken in de activiteit zodanig gekoppeld aan het bord 
van de quizmaster dat leerlingen konden inzien op welke wijze zij konden bijdrage aan de creatie van de 
gevraagde kennis, door zelf de rol van coach op me te nemen verschafte ik mijzelf invloed op het 
groepsproces, zonder de individuele creatie processen van de leerling te beïnvloeden. Daarnaast merkte ik 
dat de ‘quizmaster’ de sturing op zich nam om de taak te vervolmaken, deze rolwisseling vind ik, vanwege 
de betrokkenheid van de quizmaster in de uitvoering van de activiteit, zelf een van de sterkere punten van 
de ontworpen activiteit. 
Om uitdaging door hoge denkvaardigheden en aansluiting door digitale bronnen (Anderson & Krathwohl, 
2001; Nelis & Sark, 2014) te verkrijgen heb ik de activiteit zodanig ingericht dat creatie van kennis 
individueel en online zou gaan plaatsvinden en de presentatie en interpretatie collectief op het bord van de 
quizmaster. Ik merkte dat niet iedereen gefaciliteerd was met een smartphone maar dat gerust gesteld was 
dat dit geen gevaar voor de effecten van de activiteit opleverden, hierdoor ben ik tevreden met hoe ik de 
inrichting heb verzorgd. Volgende keer organiseer ik meer devices om de activiteit verder versterken. 
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“In zijn beste doen, is de mens geïnspireerd, nieuwsgierig, vitaal en streeft men naar meer, 
hierdoor ontplooit hij zichzelf en leert nieuwe talenten en vaardigheden aan“ 

Deci & Ryan (2002) 
 
 
 


