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Nadruk op hoorcolleges

Vakken parallel 

Sommige vakken werkgroepen

Toetsing op een aantal momenten 
in academisch jaar



Nadruk op onderwijsgroepen

Weinig hoorcolleges

Vakken zijn blokken

Toetsing na ieder blok



Bestaand onderzoek PGO

Weinig effect op verkrijgen kennis, 
wel positief effect op onthouden
kennis

Positieve effecten op vaardigheden

Positieve effecten op tevredenheid
van opleiding

Hoger slagingspercentage PGO 
studenten



1. PGO

2. Leerstrategieën

3. Motivatie



Wat is probleemgestuurd
onderwijs?



Probleemgestuurd onderwijs (PGO)

Studentgericht

Leren in kleine groepen

Tutor is begeleider

Gebruik van problemen



Voorbespreking

Problemen;
Activeren voorkennis;

Leerdoelen;
Tutor

Zelfstudie

Individueel;
Verschillende 

literatuurbronnen;
Antwoord 
leerdoelen

Nabespreking

Discussie literatuur
Samen 

beantwoorden; 
leerdoelen

Tutor

8 problemen per blok
8 blokken per jaar



Zeven-Sprong

Voorbespreking

1. Moeilijke woorden
2. Probleemstelling

3. Brainstorm
4. Probleemanalyse

5. Leerdoelen

Zelfstudie

6. Zelfstudie

Nabespreking

7. Nabespreken



Voorbeeld probleem (criminologie)
Probleem: Een leefbare, veilige buurt

Studentenhuis ‘De Krat’ staat in een achterstandswijken van Rotterdam. Het is een wijk die er nogal verloederd uitziet. Ook
de bewoners van ‘De Krat’ laten regelmatig lege blikjes bier en oude spullen op de stoep slingeren na nachtelijke feestjes. Zij
worden hier niet op aangesproken, iedereen gaat zijn eigen gang in de buurt.

Recentelijk hebben er zich echter vervelende incidenten voorgedaan in ‘De Krat’. Er is ingebroken, waarbij een laptop en IPad
zijn meegenomen. De ouders van een van de studenten zijn, toen ze op bezoek kwamen, op straat van hun portemonnee
beroofd. En een studente is op een naburig pleintje door een groepje rondhangende jongens lastiggevallen. Al deze
gebeurtenissen hebben overdag plaatsgevonden, zonder dat er iemand ingreep. De studenten vermoeden dat een groep
hangjongeren op het plein verantwoordelijk is voor de delicten, maar de politie heeft geen bewijs. Ook heeft de politie te
kennen gegeven dat er geen budget is voor extra surveillance. De bewoners van de ‘De Krat’ willen hun buurt veiliger maken
en zelf iets organiseren om de leefbaarheid te verbeteren. Tijdens een huisvergadering passeren de volgende ideeën de
revue:

• Een buurtbarbecue waar bewoners elkaar beter leren kennen

• Een Johan Cruijff Court, zodat jongeren in de buurt kunnen sporten

• Een team buurtwachters vormen voor buurttoezicht

• Afspraken maken met de buurt over sociaal gedrag



Naast onderwijsgroepen

Hoorcolleges

Practica

Naast PGO

Nominaal is Normaal



Studie 1
PGO & Leerstrategieën



Theorie

Leerstrategieën

Verwerkings-
strategieën 

Regulatiestrategieën

Diepe verwerking

Stapsgewijze verwerking

Concrete verwerking

Zelfregulatie

Externe regulatie

Regulatieloos



Theorie

Diepe verwerking
Activatie voorkennis
Connecties tussen concepten
Leren in realistische context 
Verdiepende vragen tutor 

Zelfregulatie
Selecteren literatuur
Plannen
Evaluatie

PGO positieve invloed op



Methode

158 B3 PGO studenten
(Mleeftijd = 21.5; 36% man)  

180 B3 niet-PGO studenten
(Mleeftijd = 22.5; 38% man)  

Januari 2014  

Januari 2015  Leerstrategieën met ILS met 55 items
Drie schalen van verwerking: 

Diepe, stapsgewijze, concrete verwerking 
Drie schalen van regulatie: 

Zelf-regulatie, externe regulatie, regulatie loos

Zelfstudietijd: Gemiddeld aantal uur aan zelfstudie per 
week



Resultaten
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Discussie

PGO vs. niet-PGO studenten:
↑ DV meer relateren, verdiepende vragen

↑ ZR zelf-selectie literatuur, plannen, evalueren

↑ ER externe factoren (e.g. tutor, medestudenten)

= SV verschillend vakgebied, tentamens

= ZS meten 



Discussie

Limitaties

• Gebruik self-report 

• Bepaling van zelfstudie tijd, te breed 

Vervolg onderzoek

• Hoe ontwikkelen deze leerstrategieën zich door de gehele bachelor?
• Zelfstudie tijd op meerdere momenten gemeten



Studie 2
PGO & Motivatie



Theorie

Zelf-determinatie theorie

Autonomie

Mate van autonomie
in studie; keuzes
kunnen maken. 

Tegenovergesteld: 
belonen, dreigen

Competentie

Mate van zekerheid
over prestaties; 

positieve feedback

Tegenovergesteld: 
negatieve feedback

Verbondenheid

Mate van 
verbondenheid met 

medestudenten en/of 
docenten; steun

ontvangen

Autonoom gemotiveerde studenten

Motivatie



Theorie

Autonome motivatie vs. Gecontroleerde motivatie 

Intrinsieke motivatie: Plezier en 
interesse
• “Ik studeer omdat ik dit leuk vind te 

doen” 

Geïdentificeerde regulatie: 
Persoonlijke waarde, relevantie
• “Ik studeer omdat ik nieuwe dingen 

wil bijleren”

Geïntrojecteerde motivatie: Schuld, 
schaamte, angst (interne druk)
• “Ik studeer omdat ik me zou 

schamen als ik het niet doe” 

Externe regulatie: Straf of beloning
• “Ik studeer omdat anderen dit  

verwachten van mij” 



Theorie

Autonome motivatie vs. Gecontroleerde motivatie 

Intrinsieke motivatie: Plezier en 
interesse
• “Ik studeer omdat ik dit leuk vind te 

doen” 

Geïdentificeerde regulatie: 
Persoonlijke waarde, relevantie
• “Ik studeer omdat ik nieuwe dingen 

wil bijleren”

Geïntrojecteerde motivatie: Schuld, 
schaamte, angst (interne druk)
• “Ik studeer omdat ik me zou 

schamen als ik het niet doe” 

Externe regulatie: Straf of beloning
• “Ik studeer omdat anderen dit  

verwachten van mij” 



Theorie

Invloed PGO op autonome motivatie; op de drie behoeften

Autonomie 

Studenten stellen zelf 
leerdoelen samen

Keuze in literatuur 

Een tutor als 
begeleidende rol

Competentie

Werken met realistische 
casus

Feedback op prestaties 
door tutor

Verbondenheid

Studenten werken in 
kleine groepen met elkaar

Aanwezigheid van tutor 
tijdens besprekingen; 

gemakkelijk te benaderen 



Methode

85 B3 PGO studenten
(Mleeftijd = 22.0; 37% man)  

69 B3 niet-PGO studenten
(Mleeftijd = 22.7; 39% man)  

April 2014  

April 2015  
Motivatie met SRQ met 16 items
2 schalen motivatie:

1. Autonome motivatie (intrinsiek, geïdentificeerd)
2. Gecontroleerde motivatie (geïntrojecteerd, extern)



Methode

85 B3 PGO studenten
(Mleeftijd = 22.0; 37% man)  

69 B3 niet-PGO studenten
(Mleeftijd = 22.7; 39% man)  

April 2014  

April 2015  

Drie needs met aangepaste W-BNS met 18 items:
1. Autonomie
2. Competentie 
3. Verbondenheid 
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Resultaten



Methode

Vervolg studie: Focus groep discussies 

13 PGO studenten; 2 focus groepen; 60 minuten

Vragen:
• Welke aspecten van PGO vind je motiverend en welke demotiverend?
• Heb je een gevoel van autonomie in PGO? Welke aspecten van PGO dragen bij aan dit gevoel?
• Heb je een gevoel van competentie in PGO? Welke aspecten van PGO dragen bij aan dit gevoel?
• Heb je een gevoel van verbondenheid in PGO? Welke aspecten van PGO dragen bij aan dit gevoel?

Alle statements gecodeerd onder de volgende categorieën: Motiverende aspecten, demotiverende 
aspecten, autonomie, competentie, & verbondenheid. 



Resultaten

PGO

Motiverende aspecten:
- Enthousiaste, actieve tutor, met expertise
- Problemen (casus) waarover studenten kunnen 

discussiëren 

- Achteraf casus kunnen oplossen (koppeling theorie 
met praktijk)

- PGO proces (eerst zelfstudie, dan nabespreken)

Demotiverende aspecten:
- Passieve tutor
- Problemen die geen discussie uitlokken (door 

bijvoorbeeld abstracte onderwerpen)

- Voorbespreking 
- Aanwezigheidsverplichting



Resultaten

PGO

Autonomie
Aanwezigheidsverplichting & 
gebrek aan keuze 
onderwijsgroep  laag 
gevoel van autonomie 

Wel autonomie in literatuur 
keuze en vrijheid in de 
onderwijsgroep (tutor op de 
achtergrond), maar 
studenten zijn hier niet echt 
blij mee

Competentie 
Hoge mate van competentie:
Niet-specifieke PGO 
elementen, zoals cijfers. 

Specifieke elementen zijn het 
proces van PGO (herhaling bij 
lezen en bediscussiëren), 
probleem/casus (theorie en 
praktijk overbruggen: beter 
begrip)

Verbondenheid
Hoge mate verbondenheid:
De onderwijsgroepen dragen 
hieraan bij. Door deze 
groepen leren studenten 
elkaar goed kennen. 

Ook is de tutor gemakkelijk te 
benaderen door de 
onderwijsgroepen



PGO vs. niet-PGO studenten

= Autonome motivatie Derdejaarsstudenten

= Gecontroleerde motivatie

= Autonomie Autonome als controlerende aspecten

= Competentie Niet-PGO aspecten, & werkgroepen 
met realistische casus

↑ Verbondenheid Kleine onderwijsgroepen, 

Bijdragen aan lage dropout 

Discussie



Discussie

Limitaties

• Gebruik self-report 

• Studenten niet-PGO namen deel tijdens niet verplicht college 

• Derdejaarsstudenten



PGO, een studengerichte onderwijsmethode, bij rechten:

Studenten rapporteren meer gebruik van diepe verwerking, zelf-
regulatie, maar ook externe regulatie

Geen verschil in motivatie, maar

meer verbondenheid bij studenten



Vervolg onderzoek

- Langetermijn effecten leerstrategieën 

- Voorspellers van studiesucces bij rechten studenten in PGO 

- Invloed PGO op vaardigheden 



Dank!

Vragen

?


