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 Goed nieuws! 
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 Toch zit u hier…. 

• De onderzoeksresultaten van de Motivatiethermometer worden kort 
besproken; een theoretisch model dat 1) laat zien wat de rol van 
leiderschap en besluitvorming zijn in intrinsieke motivatie en 2) welke 
andere factoren van belang zijn in intrinsieke motivatie (autonomie, 
competentie en verbondenheid) en 3) hoe intrinsieke motivatie bijdraagt 
aan innovatief gedrag en opbrengsten 

 

• Schoolleiders en bestuurders krijgen inzicht in de factoren die bijdragen 
aan intrinsieke motivatie en we bespreken hoe zij deze kunnen 
beïnvloeden 

 

• Met als doel inzicht  te krijgen in de ‘knoppen’ waaraan u kunt draaien om 
opbrengsten te verhogen middels intrinsieke motivatie.  
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Voor een interactief hoorcollege met de volgende inhoud… 
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 En ik sta hier voor u… 

• Waarom zit u hier? 

 

• Wat is opbrengstgericht werken voor u? 

 

• Wat is de rol van leerkrachten in opbrengstgericht werken? 

 

• Zijn ze daar gemotiveerd voor? 

 

• Hoe ziet u uw rol? 
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Dus voordat ik van start ga wil ik graag wat van u weten… 
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 Agenda 

1. Wie zijn wij? 

2. Onderzoek vertalen naar de praktijk 

3. Onderzoek 

4. Theorie 

5. Resultaten 

6. Praktijk 

7. Afsluiting 
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Om inzicht te krijgen in de ‘knoppen’ waaraan u kunt draaien om opbrengsten 
te verhogen middels intrinsieke motivatie hebben we de volgende agenda.  

31-10-2012 



  Wie zijn wij? 

Onderwijs Innovatie Groep helpt het onderwijs verder…   

• Onderzoek op thema met experts 

• Trends, inventarisatie & rendement 

 

• Benchmark voor school of individu 

• Individuele vergelijking met de markt (populatie) 

 

• Oplossingen om de praktijk verder te helpen 

• Producten & diensten: rapport, presentatie, training & advies  

 

• Onderzoeksresultaten wereldkundig maken 

• Uitwisselen van ervaringen en verbetering in de praktijk 

Onderzoek 

Benchmark 

Oplossing 

Media 
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  Onderzoek vertalen naar de praktijk 

…met de vertaling van onderzoeksresultaten naar de praktijk 

• De praktijk vandaag is die van “opbrengstgericht werken “ 

 

• Idee => focus op leeropbrengsten 

 

• Vraagt nieuw/innovatief gedrag van leerkrachten… 

 

• …en van schoolleiders 

 

• Het onderzoek waarvan we de resultaten gaan vertalen is de 
‘motivatiethermometer’ 
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  Onderzoek 
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Het onderzoek betreft de motivatiethermometer.  

LOOK heeft samen met OIG onderzocht … 
 
 Hoe intrinsiek gemotiveerd onderwijsgevenden zijn 
 In hoeverre zijn transformatief leiderschap en participatieve besluitvorming van invloed 

op die intrinsieke motivatie? 
 Is er een relatie tussen intrinsieke motivatie en innovatief gedrag?  

 
 

…onder een steekproef in het PO, VO en MBO 

Sector Aantal Man Vrouw Gem. Leeftijd 

PO 690 120 570 47 

VO 1414 809 605 50 

MBO 255 189 66 52 
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 Theorie 
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Dit onderzoek is gebaseerd op een theorie. 
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Intrinsieke Motivatie (Deci & Ryan) 
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 Theorie 
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De uitleg van (een deel van) deze theorie. 
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http://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc
http://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc
http://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc


 Resultaten 
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Resultaten intrinsieke motivatie leerkrachten PO 

Leeftijd lijkt 
met intrinsieke 
motivatie niet  

samen te hangen, 
 wel met innovatief 

gedrag.  
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Intrinsieke 
motivatie 
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Autonomie 
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Competentie 
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Relatie 

Intrinsieke Motivatie (Deci & Ryan) 
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Intrinsieke 
motivatie 
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Hangt positief samen met innovatief gedrag.  
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 Resultaten 
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Resultaten transformatief leiderschap & participatieve besluitvorming 
leerkrachten PO 
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Visie 

65 

Individuele 
aandacht 
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Intellectuele 
uitdaging 
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 Resultaten 
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Resultaten PO ten opzichte van VO en MBO 

Resultaten PO liggen 
overwegend boven VO 

en MBO in 
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 Praktijk 

Overall zien we dat alle factoren  

(leiderschap, besluitvorming) samenhangen met 

intrinsieke motivatie én met innovatief gedrag. 
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…en wat kunt u dan doen in de praktijk?! 
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Intrinsieke Motivatie (Deci & Ryan) 
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  Afsluiting 

• Intrinsieke motivatie 
– Autonomie 

– Competentie 

– Relatie 

 

• Leiderschap 
– Visie 

– Individuele aandacht 

– Intellectuele uitdaging 

 

• Participatieve besluitvorming 
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Een aantal ‘knoppen’ waaraan u kunt draaien om opbrengsten te verhogen …  
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Betrek leerkrachten bij 
veranderingen 

Geef de ruimte om te 
ontdekken 

Schets kaders, geef aandacht 
en biedt uitdaging 

Ondersteun initiatief 

Vertaal 
naar de 
wereld 
van de 

leerkracht 
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CONTACT 

Onderwijs Innovatie Groep 

Niels Bohrweg 123 

3542 CA Utrecht 

 

Telefoon: 030 – 241 70 20 

Email: info@OIG.nl 


