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2.2. Inne Vandyck en Karel Kreijns: Motivatie en intentie 
om te leren in CoPs 

Sedert 2011 is er samenwerking tussen het lectoraat en het Welten Instituut van de 

Open Universiteit.5 In het kader van een vraagsturingsproject is deze studie uitgevoerd 

onder leiding van Inne Vandyck en Karel Kreijns. Deze studie focust op de relatie 

tussen de ontwikkeling van een groep (Community of Practice – CoP) en de motivatie 

en intentie van deelnemers om bij te dragen aan de CoP. De CoP-leden werd hun 

mening gevraagd over de ontwikkeling van de CoP en hun motivatie en intentie om 

bij te dragen. 

2.2.1. Aanleiding 

Het werken in communities van leraren in de context van de school heeft 

vele voordelen zoals een betere samenwerking van studenten en docenten, 

organisatorische opbrengsten en onderwijsinnovaties. Het stimuleert de 

samenwerking en het leven lang leren van (a.s.) leerkrachten, en het verbetert de 

schoolorganisatie door middel van organisatorische en culturele veranderingen (Little, 

2003; Vandyck, 2013).

5 In 2011 met Ruud de Moor Centrum, in 2012 en 2013 met LOOK.
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Een groep die als een community wordt gezien, kan met behulp van drie kenmerken 

beschreven worden (Admiraal, Lockhorst & Van der Pol, 2012): groepsidentiteit, 

gedeeld domein en gedeeld interactioneel repertoire. Groepsidentiteit is de 

wederzijdse betrokkenheid die de leden in de groep bindt. Gedeeld domein heeft 

betrekking op de gemeenschappelijke inhoud en doelen. Interactioneel repertoire 

betreft gedeelde praktijken en gedeelde overtuigingen over hoe je als groep 

communiceert. De vraag is in welke mate deze drie dimensies van invloed zijn op de 

motivatie en intentie om te participeren. 

 

Tabel 2.3: Kenmerken communities, motivatie en ervaren gedragscontrole in relatie met de intentie 

om inzet te tonen in CoPs

Groeps-

ontwikkeling 

Motivatie Ik neem deel 

- Bereidheid

“Ik neem mij voor 

om regelmatig 

bijdragen te 

leveren aan de 

CoP op mijn 

school”.

Gedragsintentie

- Volharding

“Ik span mij tot 

het uiterste in 

om regelmatig 

bijdragen te 

leveren aan de 

CoP op mijn 

school”.

Groeps-

identiteit

Intern 

(Autonome)

Intrinsieke 

motivatie

“omdat ik er plezier aan 

beleef”.

Integreerde 

motivatie

“omdat dit de manier is 

waarop ik dingen doe”.

Geïdentificeerde 

motivatie

“omdat het mij uitdaagt”.

Gedeeld 

domein

Extern (Niet 

autonome)

Geintrojecteerde 

motivatie

“omdat ik mij schuldig 

zou voelen, wanneer ik 

het niet doe”.

Extrinsieke 

motivatie

“omdat ik het moest van 

de schoolleiding”.

Interactie 

repertoire

Geen

A-motivatie (geen) “hoewel ik eigenlijk 

andere dingen zou willen 

doen”.

Ervaren 

gedrags-

controle  

(PBC)

Capaciteit “Ik zie mezelf als heel 

capabel om bijdragen te 

leveren aan de CoP.”

Autonomie “In de meeste gevallen is 

het aan mij om te bepalen 

of ik wel of niet ga 

bijdragen aan de CoP.”

2
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Motivatie speelt een belangrijke rol in het werken in communities. De literatuur 

over motivatie rondom communities richt zich hoofdzakelijk op online 

communities (Lampe, Wash, Velasquez, & Ozkaya, 2010). Echter motivatie 

speelt bij participatie in face-to-face communities een zeker zo belangrijke rol. 

De motivatietheorie van Deci en Ryan (2000) bespreekt interne (autonome, 

zelf-determinernde) en externe (niet autonome, niet zelf-determinerende) en 

afwezigheid van motivatie (zgn. A-motivatie), die alle een bepaalde invloed 

hebben op de mate van voornemens en inspanning om een bijdrage aan de CoP 

te leveren (Tabel 2.3). In dit model wordt autonome motivatie als een alternatief 

voor houding genomen.

Naast de motivatie is de mate waarin iemand handelt sterkt afhankelijk van 

de mate waarin hij gelooft dat hij werkelijk in staat is bepaald gedrag te doen 

(ervaren gedragscontrole). Deze is in de theorie van Azjen en Fishbein (2010) 

uitgesplitst naar de invloed van de capaciteit en autonomie.

De volgende vragen zijn onderzocht. In welke mate 

• hebben leden de motivatie en intentie om een bijdrage te leveren aan 

vraagstukken die in de CoP centraal staan (bv. hoogbegaafdheid, taal en 

rekenen);

• verandert de motivatie en intentie van de groep CoP-blijvers, verschilt de groep 

blijvers van de groep nieuwelingen, en verschilt de groep verlaters van de 

groep nieuwelingen;

• zijn de vormen van motivatie en gedragscontrole voorspellend voor de intentie 

om te participeren;

• zijn de kenmerken van groepsontwikkeling voorspellers van de vormen van 

motivatie en gedragscontrole?

2.2.2. Hoe is te werk gegaan?

Het CoP-project is geïnitieerd door het Samenwerkingsverband Opleiden in 

de School Zuid-Limburg, een samenwerking tussen de Nieuwste Pabo en vijf 

besturen voor primair onderwijs. Vijf scholen, van elk bestuur een, hadden een 

CoP tussen 2011 en 2013, die oplossingen zocht en kennis ontwikkelde rondom 

een specifieke behoefte van de school. De CoP-deelnemers (voormeting N=26; 

nameting N=24) werd gevraagd een vragenlijst in te vullen van 54 vragen over 

groepsontwikkeling, motivatie, participatie en intentie om deel te nemen. 

Aangezien het CoP-project twee schooljaren duurde, was er bij het begin van het 

tweede jaar sprake van nieuwe 2de jaars CoP-deelnemers (N=10), blijvers die twee 

jaar participeerden (N=14) en verlaters na het eerste jaar (N=12).
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Non-parametrische testen zijn gebruikt om na te gaan of er verschillen zijn tussen 

CoP-blijvers en verlaters, tussen CoP-blijvers en nieuwelingen (Mann-Whitney U 

Test) en of de motivatie en intentie van de blijvers verandert (Wilcoxon Signed 

Rank Test).

Regressieanalyse werd ingezet om te testen in welke mate verschillende vormen 

van motivatie en gedragscontrole de intentie om bij te dragen in de CoP 

voorspelden en in welke mate de drie componenten van groepsontwikkeling 

voorspellers waren voor motivatie.

2.2.3. Wat zijn de resultaten?

Tabel 2.4: Vergelijk voor- en nameting CoP-blijvers

Voor Md Na Md z p

Autonome 59.00 59.00 -.17 .87

Niet-autonome 15.00 17.50 -1.57 .12

Geen 04.00 03.00 -.42 .67

PBC capaciteit 35.00 36.00 -1.02 .31

PBC autonomie 47.00 47.00 -.86 .43

Intentie

Bereidheid 25.50 24.00 -.06 .95

Volharding 29.00 30.00 -.52 .61

2
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Tabel 2.5: CoP-verlaters en CoP-nieuwelingen

Verlaten Md Nieuw Md U z p

Autonome 60.00 58.50 60.00 .00 1.00

Niet-autonome 20.00 18.50 58.00 -.44 .66

Geen 04.00 03.00 41.50 -1.24 .21

PBC capaciteit 34.00 36.00 56.00 -.27 .79

PBC autonomie 44.00 48.00 63.00 -.12 .00

Intentie

Bereidheid 27.00 26.00 56.00 -.27 .79

Volharding 30.50 30.00 55.00 -.34 .74

Tabel 2.6: CoP-blijvers en CoP-nieuwelingen

Blijvers na Md Nieuw Md U z p

Autonome 59.00 58.50 63.00 -.41 .68

Niet-autonome 17.50 18.50 66.50 -.21 .84

Geen 03.00 03.00 66.00 -.24 .81

PBC capaciteit 36.00 36.00 67.00 -.18 .86

PBC autonomie 47.00 48.00 62.00 -.47 .64

Intentie

Bereidheid 24.00 26.00 64.00 -.36 .72

Volharding 30.00 30.00 64.00 -.35 .72
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Als antwoord op onderzoeksvraag 1 blijkt uit alle drie de tabellen dat CoP-leden 

(blijvers, verlaters en nieuwelingen) een zeer hoge intentie hebben om bij te 

dragen in de CoP. Dat komt omdat zij het geloof hebben deze bijdragen ook 

daadwerkelijk te kunnen leveren en zich in staat achten de belemmeringen weg 

te kunnen halen die het leveren van bijdragen zouden kunnen hinderen. Verder 

zijn zij redelijk gemotiveerd om deze bijdragen te leveren en voelen ze weinig 

externe druk om dat te doen. De CoP-leden zijn nauwelijks a-gemotiveerd.

Als antwoord op onderzoeksvraag 2 blijkt dat er geen groei in motivatie en 

intentie aanwezig is bij de CoP-blijvers (Tabel 2.4) en dat er geen verschil is 

tussen CoP-verlaters en nieuwelingen (Tabel 2.5) en tussen CoP-blijvers en 

nieuwelingen (Tabel 2.6). 

Als antwoord op onderzoeksvraag 3 toont de eerste regressie analyse aan 

het begin van het CoP-project dat alleen interne motivatie een significante 

voorspeller is voor de intentie om een bepaald gedrag te vertonen, (β= 

.58; p < .01) terwijl aan het einde zowel interne motivatie als waargenomen 

gedragscontrole beide voorspellers van gedragsintentie zijn (β= .45; p < .05; β = 

.46; p < .05). 

Als antwoord op onderzoeksvraag 4 toont de tweede regressie analyse aan 

het begin van het CoP-project aan dat alleen groepsidentiteit een significante 

voorspeller voor interne motivatie is  (β= .74; p < .01) en voor a-motivatie 

(β= .49; p < .05), terwijl aan het einde groepsidentiteit zowel een significante 

voorspeller voor interne motivatie (β= .86; p < .05), en voor waargenomen 

gedragscontrole (β= .67; p < .01). Daarnaast bleek aan het einde dat 

interactierepertoire een significante voorspeller voor externe motivatie is 

(β
ircm = .70; p < .05).

2
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2.2.4. Wat kunnen wij en anderen hiermee?

Het gevoel van een gezamenlijke identiteit is een significante voorspeller voor 

interne motivatie en waargenomen gedragscontrole. Aanvullend hebben deze 

twee een positief effect op de intentie om een bepaald gedrag te vertonen. 

Algemeen wordt aangenomen dat leven lang leren gestimuleerd kan worden 

door leerkrachten in groepen samen te laten werken al dan niet met leraren in 

opleiding (Hennissen, 2011) Deze studie laat zien dat het van belang is om te 

investeren in groepsidentiteit en daarbinnen op commitment, vriendschap en 

collegialiteit, omdat die aspecten een belangrijke factor voor de motivatie zijn om 

een bijdrage te leveren in de CoP.

2.2.5. Hoe zijn resultaten verspreid?

De eerste twee onderzoeksvragen zijn gepresenteerd tijdens de afsluitende 

CoP-bijeenkomst voor de scholen in juni 2013 te Heerlen en tijdens de 

bijeenkomsten van nieuwe CoPs. Internationaal zijn de resultaten gedeeld tijdens 

de jaarlijkse conferentie van de European Association for Practitioner Research 

on Improving Learning (EAPRIL) in november 2013 te Bielle (Zwitserland). De 

twee laatste onderzoeksvragen zijn gepresenteerd tijdens de conferentie voor 

Lerarenopleiders (VELON 2014 te Zwolle) als onderdeel van het symposium Leven 

Lang Leren en Opleiden in de School georganiseerd door het lectoraat Opleiden 

in de School van de Nieuwste Pabo.
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