
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivatieprofielen (n = 180) 

- Academic motivation Scale (AMS: Vallerand et al. 1992) 

- 3 profielen op basis van 4 motivatie subschalen 
- Extrinsiek profiel 

- Autonoom profiel 

- Gemotiveerd profiel 

- Significant verschil tussen profielen: geslacht en hoogst 
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Tussentijdse resultaten 

- Welke psychologische en achtergrondkenmerken vertonen cursisten in online en blended volwassenenonderwijs? 
- Wat is de invloed van de cursistenkenmerken en meer specifiek motivatie, op zowel cognitieve als affectieve uitkomsten? 
- Hoe kan scaffolding van de motivatieregulatie van de cursist de cognitieve en affectieve uitkomsten beïnvloedden? 
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Vragenlijsten, interviews, review, dagboeken en interventies 

- Welke  strategieën gebruiken de cursisten? 
- Wat zijn de effecten hiervan? 
- Aan welke  scaffolds hebben cursisten nood? 

- Wie zijn de cursisten, wat zijn hun kenmerken? 
- Welke  kenmerken zijn van belang voor 

cognitieve en affectieve uitkomsten? 

- Wat is motivatieregulatie? 
- Welke strategieën duidt de literatuur aan? 
- Welke effecten zijn bekend? 

- Welke interventie kan opgezet worden om 
de uitkomsten te bevorderen? 

- Wat zijn de effecten van de interventie? 
- Zijn er effecten op het zelfregulerend leren? 

- Welke cursisten vallen uit? 
- Wat is het aandeel van motivatie in de uitval? 

OBL in 
volwassenen-

onderwijs 

De populariteit van online en blended leren (OBL) in het volwassenenonderwijs creëert aandacht 
voor de kwaliteit ervan. Kwaliteit wordt echter nog te weinig geïnterpreteerd vanuit het 
perspectief  van de lerende. Een belangrijke factor in dit perspectief is motivatie. Om dit concept 
te bestuderen, worden 5 studies opgezet.  Focus: motivatie(regulatie) 


