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Inleiding 
 

Dit rapport kadert binnen een evaluatieonderzoek dat GO! nascholing uitvoert in 

samenwerking met Universiteit Gent. Het doel is tweeledig: enerzijds de evaluatie van de 

gehele opleiding, en anderzijds een specifieke evaluatie van de implementatie van een 

vernieuwde didactische werkvorm binnen de directeursopleiding.  

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

zet sterk in op de professionalisering van haar 

leidinggevenden. In maart 2015 keurde de Raad 

van het GO! het huidige opleidingsconcept goed. 

Dit opleidingsconcept kwam er na verwerking van 

recente wetenschappelijke literatuur, 

wetenschappelijk onderzoek over 

professionalisering van leidinggevenden en na  

een grondige evaluatie van de voorbije 

opleidingen door de stakeholders.1   

De opleiding werd ingebed in een professioneel continuüm voor leidinggevenden waarbij 

naast de opleiding zelf ook de toeleiding tot de opleiding, de aanvangsbegeleiding van 

startende directies en de verdere professionalisering opgenomen wordt. De samenwerking 

tussen GO! centraal en de scholengroepen is hierbij een must. De verschillende fasen in het 

continuüm en hun invulling zijn dan ook in onderling overleg tot stand gekomen.  

De opleiding, fase 2 van het continuüm, stoelt op de principes van ‘blended learning’. Deze 

innovatieve ingreep is niet vanzelfsprekend en vraagt om de nodige begeleiding. Net zoals 

het opleidingsconcept gebruik maakte van wetenschappelijke inzichten, wordt ook de 

effectieve opleiding gemonitord vanuit wetenschappelijke hoek. Prof. dr. Martin Valcke en 

Dr. Annelies Raes van de vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent, werden bereid 

gevonden om drie jaar lang de opvolging  en bijsturing van de opleiding op zich te nemen. 

Meer uitleg over de opzet van de studie vindt u op pagina 3. Dit rapport bevat de resultaten 

van het eerste jaar van deze evaluatie en sluit af met een slotbeschouwing waar conclusies 

en suggesties voor de opeenvolgende schooljaren geformuleerd worden.   

Naast deze studie die focust op de evaluatie van de opleiding, werd de opleiding ook 

afgetoetst aan het nieuwe referentiekader over ‘(transfer van) effecten van 

professionaliseringsinitiatieven’ dat op vraag van het departement onderwijs ontwikkeld 

werd door Dr. Emmelien Merchie onder leiding van Prof. dr. Ruben Vanderlinde, eveneens 

van de vakgroep onderwijskunde van de Universiteit Gent. Dit referentiekader moet het 

GO!, samen met het lopende onderzoek dat het onderwerp is van dit rapport, in staat  

stellen niet alleen naar de tevredenheid ten aanzien van de opleiding te peilen, maar ook de 

effecten van de opleiding en het continuüm op middellange termijn in kaart te brengen. 

                                                           

1 zie ‘Rapport vormingscel directeur’ (dec. 2013) en ‘Evaluatierapport opleiding directeur’ 

(dec. 2014) 
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1. Opzet en doelstelling van de studie  
 

De samenwerking tussen Universiteit Gent en het GO! werd vorm gegeven vanuit een 

ontwerpgerichte onderzoeksmethode zoals afgebeeld in figuur 1. Deze methodiek heeft 

namelijk tot doel de onderwijspraktijk binnen de opleiding te verbeteren door iteratieve 

analyse, ontwerp, ontwikkeling en implementatie, gebaseerd op een samenwerking tussen 

onderzoekers en praktijk in een authentieke context (Anderson & Shattuck, 2012; Reeves, 

2006). Gedurende drie opeenvolgende schooljaren zal in samenspraak de opleiding opgezet 

en geëvalueerd worden. Dit rapport beschrijft de resultaten van het eerste schooljaar (2015-

2016).  

De opleiding tot (adjunct-)directeur van het GO! werd op basis van voorgaande evaluaties 

grondig hervormd. Er was een zo goed als eensgezinde vraag van de voorgaande cursisten 

om hoorcolleges zoveel mogelijk te beperken en eventueel te vervangen door 

afstandsonderwijs, gebruik makend van innovatieve didactische aanpakken. De vernieuwde 

opleiding gaat bijgevolg uit van een ‘blended learning’ benadering. Zo werd een ‘Flipped 

Classroom’ traject uitgebouwd (zie overzichtstabel op pagina 5 en 6). Zoals afgebeeld op 

onderstaande afbeelding verwijst het concept ‘Flipped Classroom’ naar het 

instructieprincipe waarbij theorie als voorbereidingswerk thuis verwerkt dient te worden om 

zo tijdens de les sneller naar de praktijk te kunnen gaan. 

Figuur 1: Opzet van de studie gebaseerd op de ontwerpgerichte onderzoeksmethode 
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Deze studie heeft echter niet als doel de vernieuwde methodiek af te zetten tegen de 

voorgaande opleiding die eerder traditioneel van aard was. Er wordt vooral gekeken of de 

vernieuwde didactische aanpak effectief is. De nadruk ligt niet op een vergelijking met een 

controle groep die géén vernieuwde aanpak of een traditionele aanpak volgde. Een 

vergelijkbare groep een opleiding aanbieden waarvan verondersteld wordt dat die minder 

effectief zal zijn, is namelijk deontologisch weinig aanvaardbaar. Alle cursisten binnen de 

opleiding volgden aldus hetzelfde opleidingstraject en de hoofddoelstelling was om de 

verwachtingen omtrent de vernieuwde methodiek af te toetsen aan de ervaringen van de 

cursisten. 

Gedurende het opleidingstraject vonden vier vragenlijstafnames bij alle cursisten plaats. 

Deze meetmomenten zijn afgebeeld in de overzichtstabel op pagina 5. Tijdens de eerste 
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vragenlijstafname (laatste week september 2015) werd gepeild naar de persoons- en 

achtergrondgegevens van de cursisten, hun motivatie voor de opleiding, hun gepercipieerde 

startcompetenties en hun verwachtingen ten aanzien van de vernieuwde methodiek van de 

opleiding tot (adjunct-) directeur in het GO!.  

Een eerste tussentijdse vragenlijstafname vond plaats na het eerste ‘Flipped Classroom’ 

traject (november 2015). Deze vragenlijstafname werd herhaald na het tweede traject 

‘Flipped Classroom’ (februari 2016). In deze tussentijdse metingen werden hun concrete 

ervaringen ten aanzien van de vernieuwde methodiek van de opleiding tot directeur in het 

GO! bevraagd, werd nagegaan in welke mate de basisbehoeften van autonomie, 

verbondenheid en competentie bevredigd werden en werd opnieuw gepeild naar hun 

gepercipieerde competenties om evoluties te kunnen nagaan.  

Tot slot werd eind mei 2016, na afloop van het volledige opleidingstraject, de vierde en 

laatste vragenlijst afgenomen waar cursisten bevraagd werden naar hun algemene beleving 

van het volledige opleidingstraject. Met uitzondering van één cursist die het naliet de laatste 

vragenlijstafname in te vullen, vulden alle andere cursisten (N=119) alle vragenlijsten in. In 

de resultatensectie (vanaf pagina 10) worden de resultaten van de verschillende 

vragenlijstafnames geïntegreerd gepresenteerd zodat meteen de evoluties zichtbaar 

worden. 

2. Het vernieuwde opleidingstraject 
 

De vernieuwde opleiding tot (adjunct-)directeur van het GO! gaat uit van een ‘blended 

learning’ benadering. Dat betekent dat contactmomenten worden afgewisseld met vormen 

van afstandsonderwijs. De tabel op pagina 5 geeft het traject van de volledige opleiding 

schooljaar 2015-2016 weer. 

De opleiding startte op zaterdag 19 september 2015 (week 1 in de tabel) en eindigde op 15 

juni 2016 (week 42 in de tabel) met een plechtige proclamatie. Daartussen situeerden zich 

alle activiteiten en deadlines voor opdrachten.  

De volledige opleiding bestond uit: 

 7 lesdagen, allemaal georganiseerd op zaterdag van 9u tot 16u; 

 3 practica, waarvan er 2 georganiseerd zijn volgens de principes van ‘Flipped 

Classroom’ (FC traject A en B); 

 een tutorial, die bestond uit 2 sessies en voortbouwde op de eerder aangeboden 

leerinhouden. 
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Tabel 1: Overzicht van het opleidingstraject schooljaar 2015-2016 
 

Tijdstip Activiteit Inhoud 

week 1  
 

september 
2015 

Lesdag 1 
Startdag 
Thema: Visie op het ambt 

FC-traject A, stap 1 
Cursisten ontvangen de opdracht (25 kennisvragen + Case-based oefening) 
Thema: ‘Algemeen regelgevend kader’ met focus op DRP en BDGO! 

Onderzoek i.s.m. UGent 
Eerste vragenlijstafname: beginmeting 

week 3 FC-traject A, stap 2 

Cursisten dienen een drafversie van hun oplossing in via hun portfolio op het 
leerplatform Smartschool. 

Cursisten mailen hun vragen bij de opdracht naar de coördinator van de 
opleiding . Deze vragen dienen als input voor de videoboodschappen. 

week 4 FC-traject A, stap 3 
Cursisten ontvangen 8 videoboodschappen met de antwoorden op hun 
vragen. 

week 5 FC-traject A, stap 4 
Cursisten dienen de finale versie van hun oplossing in via hun portfolio op 
Smartschool. 

week 6 

FC-traject A, stap 5 
Cursisten wisselen de oplossing van hun case uit met één medecursist en 
geven elkaar feedback en feedforward. 

FC-traject A, stap 6 

Practicum 
Cursisten komen in groepjes van 15 face-to-face samen met een 
praktijkbegeleider.  
Thema: ‘Algemeen regelgevend kader’  met focus op DRP en BDGO! 
Programma: 

 feedback van praktijkbegeleiders bij antwoorden op de opdracht; 
 cursisten bespreken de peer evaluation; 
 cursisten krijgen opdrachten en cases die een realistische vertaling 

zijn van hetgeen ze tijdens hun theoretische studie gezien hebben. 

week 7 
Onderzoek i.s.m. UGent 

Eerste tussentijdse vragenlijstafname 

week 10 Lesdag 2 
Thema’s:  

 Onderwijskundig leiderschap  
 Materieel beleid 

week 11 FC-traject B, stap 1 
Cursisten ontvangen per niveau de opdracht (gemiddeld 15 kennisvragen + 
Case-based oefening) 
Thema: ‘Niveau gebonden regelgeving’  

week 12 Lesdag 3 Thema: Kwaliteitszorg 

week 14 
FC-traject B, stap 2 

Cursisten dienen een drafversie van hun oplossing in via hun portfolio op 
Smartschool. 

Cursisten mailen hun vragen bij de opdracht naar de coördinator van de 
opleiding . Deze vragen dienen als input voor de videoboodschappen. 

Practicum Thema: Visie - ontwikkeling 

week 15 FC-traject B, stap 3 

Cursisten ontvangen, afhankelijk van het aantal ingediende vragen, een 
videoboodschap of een PowerPoint presentatie met de antwoorden op hun 
vragen. 

 Cursisten niveau BaO en SO ontvangen een videoboodschap; 
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 Cursisten niveau BuBa, BuSO en VO ontvangen een PowerPoint 
presentatie; 

 Cursisten niveau CLB en DKO ontvangen niets aangezien zij geen 
vragen indienden. 

week 19 
FC-traject B, stap 4 

Cursisten dienen de finale versie van hun oplossing in via hun portfolio op 
Smartschool. 

FC-traject B, stap 5 
Cursisten wisselen de oplossing van hun case uit met één medecursist en 
geven elkaar feedback en feedforward. 

week 20 FC-traject B, stap 6 

Practicum 
Cursisten komen per niveau en in groepjes van 15 face-to-face samen met 
een praktijkbegeleider.  
Thema: ‘Niveau gebonden regelgeving’ 
Programma: 

 feedback van praktijkbegeleiders bij antwoorden op de opdracht; 
 cursisten bespreken de peer evaluation; 
 cursisten krijgen opdrachten en cases die een realistische vertaling 

zijn van hetgeen ze tijdens hun theoretische studie gezien hebben. 

week 22 
Onderzoek i.s.m. UGent 

Tweede tussentijdse vragenlijstafname 

week 25 Lesdag 4 
Thema’s: 

 Professionalisering van medewerkers 
 HRM-beleid 

week 26 Lesdag 5 
Thema’s: 

 Onderwijsinnovatie 
 Veranderingsmanagement 

week 28 Tutorial, sessie 1 

Volgens de principes van het probleemgestuurd onderwijs verwerven de 
cursisten 

 in kleine groepen (max. 12 deelnemers); 
 tijdens 2 sessies met ertussen een periode van zelfstudie; 
 uitgaande van een probleem of situatieschets uit de reële praktijk; 

nieuwe kennis, inzichten en metacognitieve vaardigheden. 
week 34 Tutorial, sessie 2 

week 35 Lesdag 6 Thema: Financieel beleid 

week 38 
Lesdag 7 Actuele onderwijsthema’s 

Onderzoek i.s.m. UGent 
Laatste vragenlijstafname: eindmeting 

week 42 
 

juni 2016 
Proclamatie 

 
Cursisten die voldoen aan de evaluatiecriteria ontvangen het vormingsattest 
voor het ambt van (adjunct-)directeur  
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3. Conceptueel en theoretisch kader 
 

In figuur 2 wordt grafisch het conceptueel en theoretisch kader voorgesteld voor deze 

studie. 

 

 

In dit vereenvoudigd schema worden de processen en variabelen samengevat die de kern 

uitmaken van wat het project beoogt. 

Ten eerste vertrekken we vanuit de voorkennis van de deelnemers. De doelgroep heeft 

duidelijk al kennis en ervaring opgedaan in de praktijk. Een opleiding voegt hier aan toe en 

de verwachte uitkomsten ervan ( de leerprestaties) zijn dus reeds voorspelbaar vanuit die 

voorkennis. In voorliggend onderzoek hebben we niet de directe leereffecten gemeten. Wel 

is gepeild naar ervaren effectiviteit. Indirect is ook een verandering in competenties 

gemeten via beliefs m.b.t. self-efficacy (zie verder). Deze indirecte maten worden dikwijls 

gemeten in de literatuur en hebben een predictieve waarde. 

Het bovenstaande schema benadrukt overigens ook dat door de interventie de 

leerprestaties verbeteren, maar het benadrukt ook dat er variabelen beïnvloed worden die 

dit effect kunnen versterken of afzwakken. De leerwinst zou daarbij afhankelijk kunnen zijn 

van (1) de motivatie van de cursisten, (2) de ervaren flexibiliteit van de leeromgeving en (3) 

de veranderingen in self-efficacy. We komen later op deze begrippen terug. 

In het schema wordt ook aangegeven dat cursisten achtergrondkenmerken hebben die zij 

‘meebrengen’ naar de opleiding. In dit onderzoek worden enkele kenmerken systematisch 

meegenomen wanneer naar effecten wordt gekeken (geslacht, jaren onderwijservaring, 

huidige job). 

In het conceptueel en theoretisch model staat de interventie centraal waarin een ‘Flipped 

Classroom’ een component is. ‘Flipped Classroom’ is een populaire vorm van wat men in de 

literatuur ‘blended learning’ noemt. Veel onderzoekers verwijzen bij ‘blended learning’ naar 

de combinatie van contactonderwijs (face-to-face) en e-learning (Bonk & Graham, 2006; 

Garrison & Kanuka, 2004; Osguthorpe & Graham, 2003). Sloman (2007) benadrukt echter 

meteen dat blended leren niet zomaar een andere manier is van onderwijs verstrekken. Er 

moet vooral gekeken worden naar de manier waarop lerenden op een andere manier 

gemotiveerd worden en hoe het al dan niet beter aansluit op hun behoeften. Wat dit laatste 

betreft, kijken veel onderzoekers naar de nood aan een grotere flexibiliteit in de instructie-

aanpak. Flexibiliteit in plaats en tijd van studeren staat daarbij voorop (Garrison & Kanuka, 

2004; Smyth, Houghton, Cooney, & Casey, 2012).  
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‘Flipped Classrooms’ bouwen verder op een ‘blended learning’ aanpak. Het begrip is minder 

nieuw dan gedacht (Baepler, Walker, & Driessen, 2014; Gilboy, Heinerichs, & Pazzaglia, 

2015; Lowell, Utah, Verleger, & Beach, 2013) en feitelijk kan een ‘geflipte’ aanpak - waarbij 

theorie als voorbereidingswerk thuis verwerkt wordt om zo tijdens de les sneller naar de 

praktijk te kunnen gaan - ook zonder technologie georganiseerd worden. De didactische 

aanpak is echter vooral succesvol in technologierijke omgevingen. Ook het onderzoek is 

vooral opgestart in omgevingen waarin het gebruik van informatie- en 

communicatietechnologieën voorop staat (Albert & Beatty, 2014; Kim, Kim, Khera, & 

Getman, 2014; O’Flaherty & Phillips, 2015).  

‘Flipped Classrooms’ bouwen vooral verder op webgebaseerde sessies waarop dan 

contactonderwijs volgt. Cursisten bestuderen deze web-based lectures 

(videoboodschappen), vaak samen met cursusmateriaal of maken een voorbereidende taak 

en komen daardoor voorbereid naar de contactmomenten. Onderzoek benadrukt dat 

hierdoor het leren geactiveerd wordt en meer hogere orde activiteiten kunnen toegepast 

worden zoals probleemoplossend leren of in debat treden met elkaar (zie Gaughan, 2014; 

Lowell et al., 2013). Andere onderzoekers benadrukken dat men hierdoor leerdoelen kan 

bereiken die hoger staan in de taxonomie van Bloom (Gilboy, Heinerichs & Pazzaglia, 2015). 

Dit levert – zoals recent onderzoek aanduidt – betere leerprestaties op in vergelijking met 

enkel contactonderwijs (Albert & Beatty, 2014; Roach, 2014).  

In voorliggend onderzoek meten we geen directe leereffecten, maar wel indirecte maten 

hiervoor, namelijk ervaren effectiviteit en self-efficacy maten. De volgorde in een ‘Flipped 

Classroom’ is belangrijk: eerst web-based en dan pas contactonderwijs. Dit bouwt verder op 

hypothetische verwachtingen m.b.t. een betere ondersteuning van het leerproces ‘nadat’ de 

cursisten reeds een en ander zelfstandig hebben verwerkt. In de context van voorliggend 

onderzoek meten we daarom ook de ervaren ondersteuning van cursisten. 

Hierboven werd verwezen naar de invloed op mediërende variabelen. Dit betekent dat het 

effect van de interventie (ervaren effectiviteit) afhankelijk kan zijn van andere kenmerken in 

een lerende: motivatie, ervaren flexibiliteit en self-efficacy.  

Wat betreft de motivatie bouwen we verder op de zelfderterminatietheorie van Ryan en 

Deci (2000). Zij geven aan dat een individu pas gemotiveerd is wanneer aan drie 

basisbehoeften is voldaan. Die labelt Vansteenkiste als de ‘vitamines van de motivatie’ A, B 

en C: de behoefte aan autonomie (A), de behoefte aan verbondenheid (B) en de behoefte 

aan competentie (C) (Vansteenkiste et al., 2009). Daarom nemen we in voorliggend 

onderzoek expliciet mee of de leeromgeving de basisbehoeften ondersteunt of frustreert. 

Ryan en Deci (2000) onderscheiden verschillende soorten motivatie. Dit wordt in volgend 

schema samengevat:  
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Externe motivatie betekent dat je iets doet vanuit externe druk, verwachting of verplichting.  

Geïntrojecteerde motivatie betekent dat de drijfveer van binnen uit komt, maar gestuurd 

wordt door verwachtingen en beeldvorming van anderen (bv. een opleiding volgen omdat je 

wilt dat anderen denken dat je verstandig bent).  

Geïdentificeerde motivatie betekent dat een opleiding gevolgd wordt omdat men de 

relevantie ervan inziet in functie van de eigen doelen (bv. de opleiding tot directeur brengt 

mij dichter bij een voor mij belangrijk levensdoel).  

Intrinsieke motivatie tenslotte betekent dat je iets doet vanuit geboeidheid, interesse en 

plezier dat het voor jou persoonlijk oplevert.  

De externe en de geïntrojecteerde motivatie vallen conceptueel samen onder de 

gecontroleerde motivatie of ook wel “moetivatie” genoemd. Geïdentificeerde en intrinsieke 

motivatie vallen conceptueel samen onder autonome motivatie. Talrijke studies hebben 

aangetoond dat autonome motivatie positieve gevolgen heeft voor het leren en het 

algemeen welbevinden van mensen in zowel werksituaties als thuissituaties. Door de scores 

van individuen voor de verschillende types motivatie te combineren, worden profielen 

uitgewerkt. Dit leggen we verder uit in de resultatensectie.  

In bovenstaand conceptueel en theoretisch model wordt ook verwezen naar veranderingen 

in self-efficacy. Dit kan vertaald worden als ‘ingeschatte zelfeffectiviteit’. Self-efficacy 

verwijst naar iemands ingeschatte vermogen om een gedrag uit te voeren (Bandura, 1982). 

Self-efficacy verwijst dus naar een vertrouwen dat een persoon in zichzelf heeft. Onderzoek 

van Wang en Newlin (2002) toont aan hoe – bv. in online cursussen – een stijging in self-

efficacy ook effectief samenhangt met een stijging in leerprestaties. Ook in een ‘blended 

learning’ context rapporteerden Lynch en Demo (2004) dat self-efficacy significant 

samenhing met leerprestaties. Hetzelfde blijkt wanneer we eerder kijken naar het 

mediërende effect van self-efficacy in e-learning settings (Braeckman et al., 2013; Ong & Lai, 

2006; Wu, Ed, Tsai, & Ed, 2006).  In dit rapport verwijzen we soms ook naar self-efficacy met 

het begrip gepercipieerde inschatting van (start)competenties of ingeschatte beheersing van 

de competenties. 

Ervaren flexibiliteit is een niet te onderschatten variabele in contexten waar cursisten onder 

tijdsdruk staan en wanneer opleidingen gecombineerd worden met werk. Flexibiliteit is dan 

ook een kernvariabele geworden in onderzoek naar ‘e-learning’ en ‘blended learning’ 

(Dimitrova, Sadler, Hatzipanagos, & Murphy, 2003; Poon, 2012). In ‘blended learning’ 

omgevingen blijkt de face-to-face component de keuze/voorkeur te ondersteunen voor 

sociale interactie, terwijl de e-learning component de vrijheid in keuze van tijd en plaats 

helpt ondersteunen (Garrison & Kanuka, 2004; Deperlioglu & Kose, 2013; Smyth, Houghton, 

Cooney, & Casey, 2012). Cursisten blijken te profiteren van een gemakkelijkere toegang tot 

bronnen wanneer die ‘anytime and anywhere’ worden aangeboden (Poon, 2012), maar toch 

nog voldoende contact hebben met anderen.  
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4. Resultaten 

4.1 Persoons- en achtergrondgegevens 

 

In totaal participeerden tijdens het schooljaar 2015-2016 120 cursisten aan de opleiding 

(adjunct-)directeur die van start ging in september 2015. Deze groep bestond uit 83 

vrouwen (69,2%) en 37 mannen (30.8%). De jongste deelnemer was 28 jaar oud en de 

oudste deelnemer was bij de start van de opleiding 60 jaar oud. De gemiddelde leeftijd van 

de cursisten was 40 jaar.  

Zoals afgebeeld in figuur 4 heeft de 

overgrote meerderheid van de cursisten 

(73%) 10 jaar of meer ervaring binnen 

het onderwijs. 24% van de cursisten 

heeft 5 tot 10 jaar ervaring. Slechts 3% 

van de cursisten heeft minder dan 5 jaar 

ervaring. Deze cursisten hebben echter 

EVC of EVK ingebracht om te voldoen aan 

de vaste criteria opgenomen in de 

algemene regeling.  

 

Figuur 5 illustreert het onderwijsniveau waarop de cursisten bij de aanvang van de opleiding 

werken. De meerderheid van de cursisten is werkzaam in het secundair (37,5%) of 

basisonderwijs (45%). De vijf andere onderwijsniveaus zijn minder talrijk.  
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Wanneer we cursisten vroegen naar hun functie op het moment dat ze de opleiding 

startten, bleek dat - zoals zichtbaar op figuur 6 - de helft van de cursisten bij de start van de 

opleiding al een directeursfunctie opnam als waarnemend directeur (46,7%) of adjunct-

directeur (5%). Daarnaast was 15% van de cursisten tewerkgesteld in een coördinerende 

functie gaande van zorgcoördinator tot opleidingscoördinator. 18.3% van de cursisten 

werkte als leerkracht op het moment van de opleiding. Een minderheid werkte als 

beleidsmedewerker (6,7%) of pedagogisch begeleider (4,2%). Eén cursist werkte als 

internaatbegeleider en een andere cursist werkte als technisch adviseur. Wanneer we deze 

data vergelijken met de resultaten van de laatste vragenlijstafname op het einde van de 

opleiding valt op dat de grootste doorstroom qua functie doorheen het jaar vast te stellen is 

naar de functie beleidsmedewerker en adjunct-directeur.  

 

4.2 Motivatie voor de opleiding  

Binnen de visie die het GO! hanteert met betrekking tot het totale 

professionaliseringstraject van haar personeelsleden in een selectie-of bevorderingsambt, is 

het voldoen aan de proef, zoals bedoeld onder artikel 46,4° van het DRP, een onderdeel in 

het professioneel continuüm. Dit onderdeel wordt geformaliseerd door middel van een 

attest. Het attest bekrachtigt dat een cursist aan voldoende onderdelen van de opgelegde 

opleiding deelnam, dat de cursist doorheen de opleiding aantoonde klaar te zijn het ambt 

van directeur of adjunct-directeur op te nemen en als dusdanig klaar is om de 

competentieontwikkeling op de werkvloer verder te zetten met ondersteuning van een 

mentor. Zoals uit voorgaande resultaten bleek, was reeds de helft van de cursisten 

waarnemend aangesteld in het ambt van (adjunct-)directeur. Toch blijft het verwerven van 

dit attest als deel van het professioneel continuüm een voorwaarde om toegelaten te 

worden tot de proeftijd en vast benoemd te worden als (adjunct-)directeur. We wilden dan 

ook nagaan of het volgen van de opleiding niet te vaak ervaren wordt als iets dat men uit 

externe druk of verplichting moet doen.  
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Om dit na te gaan, werden cursisten tijdens de eerste vragenlijstafname gevraagd aan te 

geven wat hen drijft om de opleiding tot directeur aan te vatten. Ze kregen 16 stellingen 

voorgeschoteld die gebaseerd zijn op een gevalideerde vragenlijst (zie bijlage) ontwikkeld 

vanuit de zelfdeterminatietheorie (Vansteenkiste et al., 2009) die in het conceptueel en 

theoretisch kader werd besproken.  

Cursisten konden aangeven in welke mate ze akkoord gaan met de 16 stellingen op basis van 

een 6-punt Likert schaal (1: helemaal niet akkoord, 2: niet akkoord, 3: eerder niet akkoord, 

4: eerder akkoord, 5: akkoord, 6: helemaal akkoord).  

Zoals zichtbaar op figuur 7 kunnen we op basis van de gemiddeldes stellen dat cursisten de 

opleiding volgen vanuit autonome motivatie, dus omdat ze de waarde en zin ervan inzien en 

omdat ze het boeiend en interessant vinden en niet vanuit externe druk of verwachtingen. 

Ook als we controleren voor het al dan niet al in het ambt van directeur staan, blijft deze 

bevinding overeind. De hypothese dat waarnemend directeurs of adjunct-directeurs met 

een andere ingesteldheid de opleiding aanvatten kan dus verworpen worden, aldus wat 

betreft de cursisten van schooljaar 2015-2016. 

 

Zoals besproken in de beknopte theoretische en conceptuele inleiding, kunnen we cursisten 

- op basis van hun individuele gemiddeldes - indelen in motivatieprofielen (Vansteenkiste et 

al., 2009). De literatuur benadrukt dat we best een hoge autonome motivatie in combinatie 

met een lage gecontroleerde motivatie nastreven omdat deze combinatie tot de beste 

leerresultaten zou leiden. Dit profiel wordt de autonoom gemotiveerde groep genoemd met 

een goede kwaliteit van motivatie. Het kan echter ook zijn dat mensen zowel autonoom 

gemotiveerd zijn als gecontroleerd gemotiveerd zijn. In dit geval spreken we van een sterk 

gemotiveerde groep met een hoge kwantiteit motivatie. Wanneer cursisten laag scoren voor 

zowel autonome motivatie als gecontroleerde motivatie spreken we van een weinig 

gemotiveerde groep met een lage kwantiteit motivatie. Wanneer de gecontroleerde 

motivatie hoog is en de autonome motivatie laag, dan worden deze cursisten ingedeeld 

binnen de ‘gemoetiveerde’ groep met een lage kwaliteit motivatie.  
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Zoals afgebeeld op figuur 8 zijn de motivatieprofielen van de cursisten in lijn met de 

resultaten zichtbaar in figuur 7. Geen enkele cursist behoort tot de “gemoetiveerde” groep. 

Wel behoort 5% (= 6 cursisten) tot de weinig gemotiveerde groep. De overgrote 

meerderheid (92%) behoort tot de autonoom gemotiveerde groep en 2,5% tot de sterk 

gemotiveerde groep.  

 

 

4.3 Gepercipieerde evolutie tussen start- en eindcompetenties: 

veranderingen in self-efficacy 

 

Om een idee te hebben van de gepercipieerde startcompetenties van de cursisten werden 

zij gevraagd aan te duiden op een schaal van 0 tot 100 hoe bekwaam/vaardig/competent zij 

zich voelen bij de start van de opleiding ten opzicht van 18 verschillende taken of 

activiteiten. Deze competenties werden opgesteld op basis van de doelstellingen van de 

opleiding tot (adjunct-)directeur. Na de opleiding werden deze competenties opnieuw 

bevraagd, om de evolutie in kaart te kunnen brengen. 

Tabel 2 op pagina 14 geeft zowel de minimale, de maximale, als de gemiddelde 

gepercipieerde startcompetenties en eindcompetenties weer. De laatste kolom geeft ook de 

standaarddeviatie mee die de spreiding in de gemiddeldes aanduidt. De statistische t-toets 

voor gepaarde metingen werd uitgevoerd om na te gaan of de verschillen voor en na de 

opleiding ook significant waren. Significanties (p-waarde < 0,05) worden in de tabel 

aangeduid met een asterisk.  
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Tabel 2: Gepercipieerde evolutie tussen start- en eindcompetenties (self-efficacy) (N=119) 

Inschatting t.a.v. start- en eindcompetenties  Tijdstip 
meting 

Min. Max. Gemid

. 

Sign. SD 

Ik begrijp de meerwaarde van ons 

pedagogisch project voor mijn handelen als 

directeur van het GO! 

Voor 41 100 86,25  
* 

12,07 

Na 60 100 90,42 9,65 

Ik kan mijn rol als onderwijskundig leider 

duiden. 

Voor 28 100 76,99  
* 

13,36 

Na 65 100 86,98 8,31 

Ik kan de nodige instrumenten (zoals CIPO en 

PDCA) inzetten om kwaliteitszorg te 

ontwikkelen op school. 

Voor 0 100 64,01  
* 

20,61 

Na 60 100 85,95 9,20 

Ik ken de algemene regelgeving die geldt voor 

een directeur van het GO! 

Voor 0 100 51,31  
* 

24,61 

Na 44 100 78,56 11,57 

Ik ken de specifieke regelgeving die geldt voor 

een directeur van het GO! 

Voor 0 100 48,41  
* 

24,75 

Na 41 100 77,95 11,78 

Ik onderken het belang van visieontwikkeling. Voor 9 100 87,67  
* 

14,78 

Na 70 100 92,50 8,65 

Ik kan omschrijven wat het volledige 

takenpakket van een directeur is. 

Voor 6 100 69,8  
* 

20,48 

Na 46 100 84,33 10,68 

Ik ken de belangrijkste taken in verband met 

het materiële en financiële beleid van een 

school. 

Voor 0 100 56,76  
* 

26,22 

Na 27 100 78,48 13,30 

Ik kan HR-instrumenten inzetten om een 

personeelsbeleid te voeren. 

Voor 0 100 55,67  
* 

25,35 

Na 30 100 79,74 13,05 

Ik kan mijn rol als onderwijsinnovator en 

veranderingsmanager binnen de school vorm 

geven. 

Voor 1 96 66,89  
* 

19,42 

Na 11 100 81,12 12,25 

Ik ben voldoende op de hoogte van actuele 

thema’s in het onderwijsdebat om mee in 

debat te kunnen gaan. 

Voor 20 100 71,11  
* 

15,25 

Na 34 100 82,33 10,60 

Ik kan vaardigheden die te maken hebben met 

probleemoplossend denken aanspreken. 

Voor 43 100 77,47  
* 

12,23 

Na 56 100 85,06 9,32 

Ik kan netwerken aanspreken en maken waar 

nodig. 

Voor 4 100 71,72  
* 

18,92 

Na 60 100 85,13 9,97 

Ik weet hoe ik professionalisering van leraren 

kan stimuleren. 

Voor 33 100 71,23  
* 

13,86 

Na 55 100 85,24 9,94 

Ik kan de juiste communicatie- en 

gesprektechnieken aanwenden. 

Voor 35 100 74,42  
* 

12,37 

Na 46 100 81,89 10,58 

Ik weet hoe ik socio-emotionele 

ondersteuning kan bieden aan leerlingen, 

ouders en leerkrachten. 

Voor 20 100 76,86  
* 

14,39 

Na 31 100 81,89 11,23 

Ik kan de huidige visies op leren en 

kennisontwikkeling formuleren. 

Voor 4 100 67,44  
* 

16,50 

Na 60 100 82,68 9,91 

Ik kan de coaching en begeleiding van 

leerkrachten opnemen. 

Voor 23 100 74,14  
* 

14,03 

Na 40 100 83,98 11,11 
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Op basis van tabel 2 kunnen we besluiten dat alle scores in de eindmeting zeer hoog zijn. 

Meer nog, alle competenties zijn significant gestegen doorheen de opleiding. Dit betekent 

dat de cursisten na de opleiding zichzelf competenter achten in vergelijking met de 

ingeschatte startcompetenties. De grootste verschillen tussen start- en eindcompetenties 

situeren zich op de items: ‘Ik ken de algemene regelgeving die geldt voor een directeur van 

het GO!’, ‘Ik ken de specifieke regelgeving die geldt voor een directeur van het GO!’ en ‘Ik kan 

HR-instrumenten inzetten om een personeelsbeleid te voeren’.  

Er werd daarnaast ook nagegaan in welke mate de persoons- en achtergrondkenmerken van 

de cursisten de gepercipieerde startcompetenties beïnvloeden. Wat betreft het verschil 

tussen vrouwelijke en mannelijke cursisten werd slecht één significant verschil gevonden. 

Vrouwen schatten hun startcompetentie voor ‘het stimuleren van professionalisering van 

leraren’ iets hoger in dan mannen (73% versus 67%). Ook wat betreft de factor 

onderwijservaring werd gevonden dat deze slechts één competentie significant beïnvloedt, 

namelijk ‘het kunnen duiden van je rol als onderwijskundig leider’. De groep met minder dan 

5 jaar ervaring binnen het onderwijs schat zijn/haar competentie hiervoor het laagst in 

(55%), terwijl de andere cursisten met 5 jaar of meer ervaring binnen het onderwijs zichzelf 

een gemiddelde score geven van 77%.  

De meest beïnvloedende factor voor de gepercipieerde startcompetenties is de huidige job. 

De huidige job beïnvloedt de percepties met betrekking tot 7 van de 18 startcompetenties.  

Wat betreft ‘de kennis over de algemene en specifieke regelgeving die geldt voor een 

directeur van het GO!’ liggen de ingeschatte startcompetenties gemiddeld op 51 % voor de 

algemene regelgeving en op 48% voor de specifieke regelgeving (zoals aangeduid in tabel 2). 

Cursisten werkzaam in het CLB, als leerkracht en als pedagogisch adviseur schatten hun 

competenties hiervoor een stuk lager in terwijl cursisten werkzaam als beleidsmedewerker 

of als waarnemend directeur hun competenties hiervoor hoger dan gemiddeld inschatten.  

Wat betreft ‘het kunnen omschrijven van het volledige takenpakket van een directeur’ 

verschillen voornamelijk de beleidsmedewerkers ( inschatting startcompetentie 80%) van de 

cursisten werkzaam in een CLB (37%), de gemiddelde score voor deze competentie is 70%. 

Hetzelfde contrast is terug te vinden voor de competentie ‘HR-instrumenten kunnen inzetten 

om een personeelsbeleid te voeren’ waarvoor CLB’ers hun competentie op 25% inschatten 

en  beleidsmedewerkers hun een score van 64% geven. Ook cursisten die al als waarnemend 

directeur aan de slag zijn, schatten hun startcompetentie in op 66% t.o.v. een gemiddelde 

inschatting van 56%. Waarnemend directeurs hebben ook een voorsprong wat betreft de 

competentie ‘de belangrijkste taken in verband met het materiële en financiële beleid van 

een school kennen’. Zij beoordelen hun bekwaamheid hiervoor op 69% terwijl dit gemiddeld 

gescoord wordt op 56%.  

Wat betreft het ‘op de hoogte zijn van actuele thema’s in het onderwijsdebat om mee in 

debat te kunnen gaan’ zijn het de pedagogisch begeleiders die hiervoor een voorsprong 

hebben op de andere cursisten. Zij geven zichzelf hiervoor een score van 90% terwijl de 

gemiddelde gepercipieerde score hiervoor 71% bedraagt.  

Tenslotte werd er ook een significant verschil in gegeven scores gevonden voor de 

competentie ‘weten hoe socio-emotionele ondersteuning kan geboden worden aan 



 

 

16 Evaluatie opleiding (adjunct-)directeur 

Eindrapport GO! – Schooljaar 2015 - 2016 

leerlingen, ouders en leerkrachten’. Hiervoor staan cursisten werkzaam in een CLB op kop 

met een score van 90% terwijl de gemiddelde score hiervoor 77% is. 

Wanneer we controleren voor verschillen m.b.t. de eindcompetenties stellen we vast dat de 

vrouwelijke cursisten hoger scoren op het onderkennen van het belang van 

visieontwikkeling, het kunnen inzetten van HR-instrumenten en juiste communicatie-en 

gesprekstechnieken aanwenden. Verder zijn er geen verschillen te vinden wanneer we 

controleren voor verschillen in ervaring en/of functie. 

4.4 Verwachtingen versus ervaringen ten aanzien van de vernieuwde 

methodiek  

4.4.1 Verwachte versus ervaren flexibiliteit 

 

Bij de start van de opleiding werd er gepeild naar de verwachtingen van de cursisten ten 

aanzien van de flexibiliteit die de vernieuwde methodiek kan bieden. In mei 2016 werden de 

ervaringen bij de gepercipieerde flexibiliteit opnieuw bevraagd. Tabel 3 geeft aan dat 

cursisten gemiddeld gezien allen akkoord gaan met onderstaande stellingen en dus positieve 

verwachtingen hebben ten opzichte van de methodiek. Tevens merken we in de eindmeting 

een positieve evaluatie m.b.t. de gehanteerde methodiek.  

Tabel 3: Verwachtingen versus ervaringen t.o.v. de geboden flexibiliteit   

Ik denk dat het concept van de opleiding 

en de bijhorende gehanteerde 

methodieken…  

Tijdstip 
meting 

Min. Max. Gemid. SD 

… mij zal helpen om de inhouden/theorie 

te begrijpen. 

Voor 2 6 4,77 0,73 

Na 2 6 4,78 0,78 

… zijn nut kan bewijzen bij de 

voorbereiding voor de practica. 

Voor 3 6 4,97 0,67 

Na 2 6 4,82 0,83 

… mij zal helpen om mij zelfstandig en 

onafhankelijk van tijd voor te bereiden 

voor de practica. 

Voor 2 6 5,07 0,76 

Na 3 6 5,19 0,73 

… het mogelijk maakt mij voor te bereiden 

voor de practica onafhankelijk van plaats. 

Voor 3 6 5,27 0,67 

Na 3 6 5,25 0,74 

… meer mogelijkheden biedt om rekening 

te houden met verschillen in leerstijlen. 

Voor 2 6 4,91 0,87 

Na 1 6 4,85 0,92 

… onnodig tijdverlies zal vermijden. Voor 1 6 4,84 1,05 

Na 1 6 4,52 1,06 

* wijst op een significant verschil (p < 0.05) tussen de meting voor en na.  

Op basis van tabel 3 kan aangegeven worden dat zowel de verwachtingen als de evaluatie 

m.b.t. de gehanteerde methodiek hoge scores kennen. Er is, met uitzondering van één 

stelling ‘Ik denk dat het concept van de opleiding en de bijhorende gehanteerde methodieken 

onnodig tijdverlies zal vermijden’, geen significante verandering te merken doorheen de 

opleiding. Bij de stelling die wel significant was, scoorden de cursisten lager in vergelijking 

met de oorspronkelijke verwachtingen hierbij. Desondanks deze significante daling, blijven 

de gemiddeldes hoger dan de neutrale score 3,5.  

* 
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4.4.2 Verwachte versus ervaren effectiviteit 

 

Naast gepercipieerde flexibiliteit werd er tevens gepeild naar de verwachtingen en de 

evaluatie van de cursisten ten aanzien van de effectiviteit die de vernieuwde methodiek kan 

bieden voor het bevorderen van leren. 

Ook tabel 4 geeft aan dat cursisten gemiddeld gezien hoge verwachtingen hebben ten 

opzichte van de methodiek. De laatste stelling is negatief geformuleerd, maar daar geven 

cursisten aan dat ze (eerder) niet akkoord gaan met de stelling dat ‘de vernieuwde 

methodiek de mogelijkheden voor netwerking in het gedrang zal brengen’. Wanneer we 

toespitsen op de evaluatie, merken we tevens positieve scores.  

Tabel 4: Verwachtingen en ervaringen t.o.v. de gepercipieerde effectiviteit 

Ik denk dat het concept van de opleiding 

en de bijhorende gehanteerde 

methodieken…  

Tijdstip 
meting 

Min. Max. Gemid. SD 

… mijn basiskennis en startcompetenties 

die een directeur nodig heeft bij de 

aanvang van de job zullen verhogen. 

Voor 1 6 4,75 0,85 

Na 3 6 4,99 0,73 

… mijn motivatie voor de opleiding zullen 

verhogen. 

Voor 1 6 4,32 1,04 

Na 2 6 4,68 0,93 

… een meer praktijkgerichte aanpak 

mogelijk maakt. 

Voor 2 6 4,81 0,84 

Na 2 6 4,68 0,97 

… meer mogelijkheden biedt voor 

procesevaluatie en tussentijdse feedback. 

Voor 2 6 4,98 0,83 

Na 2 6 4,75 0,86 

… voor meer diepgang zal zorgen tijdens de 

practica. 

Voor 2 6 4,92 0,85 

Na 2 6 4,88 0,98 

… de mogelijkheden voor netwerking in het 

gedrang zal brengen. 

Voor 1 6 2,82 1,06 

Na 1 6 2,26 1,11 

* wijst op een significant verschil (p < 0.05) tussen de meting voor en na.  

Op basis van tabel 4 kunnen we concluderen dat vier items significant verschillend zijn. De 

cursisten kenden bij de stelling ‘Ik denk dat het concept van de opleiding en de bijhorende 

gehanteerde methodieken mijn basiskennis en startcompetenties die een directeur nodig 

heeft bij de aanvang van de job zullen verhogen’ een hogere score in de eindmeting toe 

wanneer we dit vergelijken met de oorspronkelijke verwachting hierbij. Dit geldt ook voor de 

stelling: ‘Ik denk dat het concept van de opleiding en de bijhorende gehanteerde 

methodieken mijn motivatie voor de opleiding zullen verhogen’.  

De laatste stelling is negatief geformuleerd, daar merken we een significante daling. 

Cursisten geven namelijk aan dat ze in de eindmeting nog minder ervaren hebben dat ‘de 

vernieuwde methodiek de mogelijkheden voor netwerking in het gedrang zal brengen’. 

Tenslotte is de stelling ‘Ik denk dat het concept van de opleiding en de bijhorende 

gehanteerde methodieken meer mogelijkheden biedt voor procesevaluatie en tussentijdse 

feedback’ significant dalend, desondanks blijven de scores hoog.   

* 

* 

* 

* 
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Net zoals bij de gepercipieerde startcompetenties werd ook nagegaan of differentiële 

verschillen zijn vast te stellen in de verwachtingen en de evaluatie ten opzichte van de 

vernieuwde methodiek op basis van verschillende persoons- en achtergrondkenmerken van 

de cursisten.  

Er werden echter geen verschillen gevonden op basis van het geslacht van de cursisten, op 

basis van de huidige job van de cursisten en op basis van hun jaren onderwijservaring voor 

gepercipieerde flexibiliteit en effectiviteit. Daarnaast heeft de huidige functie (i.e. al dan niet 

het directieambt uitoefenen) noch het onderwijsniveau een invloed op de gepercipieerde 

flexibiliteit. 

Met betrekking tot de verwachtingen ten aanzien van de effectiviteit van de methodiek, kan 

worden vastgesteld dat enkel voor toekomstige directeurs in het onderwijsniveau 

‘Buitengewoon Onderwijs’ de verwachting dat de methodiek hun motivatie voor de 

opleiding zal verhogen significant lager is in vergelijking met de andere onderwijsniveaus. 

Desondanks is dit verschil erg beperkt en nog steeds boven de neutrale score van 3.5 (M= 

3.88 (SD=1.2) vs. M= 4.32 (SD=1.05)). Verder maken cursisten die momenteel nog geen 

directeursfunctie vervullen (M= 2.58 (SD=.93) zich significant minder zorgen over de 

mogelijke verhindering van netwerkmogelijkheden. 

Er werden geen onderlinge verschillen gevonden wanneer er wordt gecontroleerd voor 

geslacht, functie en/of ervaring.  

4.5 Evaluatie ‘Flipped Classroom’ traject A en B 
 

In de vernieuwde opleiding werden twee ‘Flipped Classroom’ trajecten geïmplementeerd 

(zie overzichtstabel op pagina 5). 

Het eerste traject startte op 19 september 2015 met als thema ‘algemeen regelgevend 

kader’. Tijdens de opdracht (25 kennisvragen en een case) werd gefocust op: 

 Het Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het 

Gemeenschapsonderwijs (DRP); 

 Het Bijzonder decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs (BDGO). 

Het thema van het tweede traject was ‘niveau gebonden regelgeving’ en startte op 17 

november 2015. Tijdens dit traject was de inhoud van de opdracht voor elk niveau 

verschillend, maar elke opdracht bestond opnieuw uit gemiddeld 15 kennisvragen en een 

case.  

In het eerste traject, FC traject A, werden 8 videoboodschappen gemaakt. Deze 

videoboodschappen gaven een antwoord op de gemailde vragen van de cursisten. Tabel 5 

geeft de thema’s weer waarover vragen werden gesteld.  

Bij het tweede traject, FC traject B, werd, op basis van het aantal en de omvang van de 

ingestuurde vragen, beslist of een videoboodschap, een PowerPoint presentatie of niets ter 

beschikking werd gesteld.  
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Tabel 5 : Thema’s videoboodschappen 

 
FC traject A FC traject B 

 
'Algemeen regelgevend kader' 'Niveau gebonden regelgeving' 

niveau 
voor alle cursisten 

8 videoboodschappen met als thema: 
per niveau een andere videoboodschap of 

PowerPoint presentatie: 

BaO 
Algemene informatie 1:57min 

1 videoboodschap 4:13 min 

SO 
DRP en BDGO 1:27min 

1 videoboodschap 8:06 min 

BuBaO 
Aanstelling tijdelijken 1:37 min 

 
1 PowerPoint presentatie  

 
5 dia's 

BuSO 
Verwerven TADD 0:39 min 

VO 
Vaste benoeming 0:48 min 

1 PowerPoint presentatie 3 dia's 

CLB 
Functiebeschrijving en evaluatie 1:49 min cursisten hebben niets ontvangen want deze 

groep heeft geen vragen ingediend. 

DKO Selectie- en bevorderingsambten 0:33 min 
cursisten hebben niets ontvangen want deze 

groep heeft geen vragen ingediend. 

 

Na elk traject volgde een meting om de (1) satisfactie en eventuele frustratie van basisnoden 

en de tevredenheid over de ervaren begeleiding na te gaan, werd (2) naar concrete 

ervaringen gepeild, en (3) werd tenslotte ook de evolutie van de self-efficacy nagegaan. 

Hieronder volgen de resultaten van deze metingen en worden de twee opeenvolgende 

trajecten met elkaar  vergeleken.  

4.5.1 Evolutie in de ingeschatte competenties (self-efficacy)  

 
In tabel 2 op pagina 14 werden de evoluties in zelfgepercipeerde self-efficacy reeds 

gepresenteerd voor alle competenties. Hier herhalen we nog eens de resultaten met 

betrekking tot twee specifieke competenties (‘Ik ken de algemene regelgeving die geldt voor 

een directeur van het GO!’ en ‘Ik ken de specifieke regelgeving die geldt voor een directeur 

van het GO!’) omdat deze respectievelijk behandeld werden tijdens traject A en traject B. De 

inschatting van de bekwaamheid van deze competenties werd dan ook driemaal bevraagd: 

voor de opleiding, meteen na afloop van het Flipped Classroom traject en na afloop van de 

volledige opleiding. Op die manier kon nagegaan worden of er al dan niet een terugval is of 

de opleiding erin slaagt deze competenties blijvend te stimuleren, bv. in de overkoepelende 

tutorial. 

Traject A had als hoofddoelstelling het aanleren van de algemene regelgeving die geldt voor 

een (adjunct-)directeur van het GO! Traject B had als hoofddoelstelling het aanleren van de 

niveau gebonden specifieke regelgeving die geldt voor een (adjunct-)directeur van het GO! 

In figuur 9 wordt de evolutie zelfgepercipieerde competentie m.b.t. beide doelen 

weergegeven. Zoals zichtbaar stijgt de zelfgepercipeerde competentie (self-efficacy) en blijkt 

deze stijging op basis van gepaarde metingen ook significant te zijn voor zowel de algemene 

regelgeving (t(119)= -8.70, p < 0.001) als de specifieke regelgeving (t(119)= -12.46, p < 

0.001). 
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4.5.2. Satisfactie van basisnoden en ervaren begeleiding 

 

In het eerste deel van de vragenlijst werd gepeild in welke mate cursisten zich bevredigd of 

gefrustreerd voelden met betrekking tot autonomie-ervaring, verbondenheid en 

competentie. Deze drie aspecten worden binnen de zelf-determinatietheorie (ZDT) aanzien 

als de drie natuurlijke basisbehoeften waaraan voldaan moet worden om een optimale groei 

en een hoge motivatie te garanderen (Chen et al., 2015; Vansteenkiste et al., 2009). 

In tabel 6 vindt u per schaal een voorbeeld terug van hoe hiernaar gepeild werd. Cursisten 

werden gevraagd aan te geven in welke mate zij akkoord gingen met deze items d.m.v. 1: 

helemaal niet akkoord, 2: niet akkoord, 3: eerder niet akkoord, 4: eerder akkoord, 5: 

akkoord, 6: helemaal akkoord. Deze schalen en bijhorende items zijn gebaseerd op 

gevalideerde vragenlijsten (Chen et al., 2015) en worden ook gebruikt in voorgaand 

onderzoek binnen technologie-ondersteund onderwijs (Raes & Schellens, 2016). 

De cursisten beoordelen de autonomie die ze kregen binnen beide ‘Flipped Classroom’ 

trajecten positief. Cursisten waren bijvoorbeeld duidelijk akkoord (of m.a.w. significant 

verschillend van de neutraalscore 3.5) dat de opdrachten aansloten bij wat ze zelf zouden 

willen doen (t(119)= 20.99, p < 0.001). Wanneer we nagaan of er een verschil ervaren werd 

in autonomie satisfactie, wordt een significante stijging in autonomie satisfactie vastgesteld. 

Cursisten uiten zich dus in het tweede traject significant positiever over het gevoel van 

keuze en vrijheid tijdens de opleiding, en meer specifiek het ‘Flipped Classroom’ traject B.  

Ook werd de verbondenheid die cursisten ervoeren met zowel de praktijkbegeleider als de 

medecursisten positief ervaren. Er werd geen verschil ervaren tussen traject A en traject B 

van de ‘Flipped Classroom’.  

Wat betreft de competentie ervaring werd zowel gepeild naar de satisfactie ervan als de 

frustratie ervan. Een ‘Flipped Classroom’ traject biedt naast meer autonomie aan cursisten 

namelijk ook meer verantwoordelijkheden aan cursisten waar bepaalde cursisten het 

mogelijks moeilijk mee zouden kunnen hebben. Deze hypothese kan echter teniet gedaan 

worden. Cursisten erkenden dat ze zich in staat voelden en er vertrouwen in hadden de 

opdrachten tot een goed einde te kunnen brengen. Dit gevoel nam tevens significant toe bij 
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het tweede traject (t(119)= -0.66, p < 0.001). Hetzelfde geldt voor het ervaren van 

competentie frustratie. Cursisten gingen niet akkoord met stellingen zoals ‘Tijdens de 

‘Flipped Classroom’ had ik ernstige twijfels of ik de opdrachten wel goed kon uitvoeren.’, wat 

aantoont dat geen competentie frustratie ervaren werd. Dit gevoel werd zelfs nog versterkt 

bij het doorlopen van het tweede traject, wat in lijn is met de stijging van de competentie 

satisfactie.  

Deze positieve bevindingen zijn te verklaren door het feit dat cursisten de begeleiding 

positief ervoeren. Met betrekking tot beide trajecten gingen cursisten duidelijk akkoord dat 

er voldoende mogelijkheden waren om vragen te stellen als ze de opdracht niet begrepen en 

dat er duidelijk gemaakt werd wat er van hen verwacht werd. Er werd geen significant 

verschil in ervaring van begeleiding gevonden tussen beide trajecten.  

 
Tabel 6: Satisfactie van basisnoden en ervaren begeleiding. 

Schaal  FC Traject A  

Gemid. (SD) 

FC Traject B 

Gemid. (SD) 

Significante 

van gepaarde 

meting 

Autonomie satisfactie 

vb. “Tijdens de "Flipped Classroom had ik het 

gevoel dat de opdrachten aansloten bij wat 

ik zelf zou willen doen.” 

4.77 (0.66)  4.90 (0.65) t(119)= 2.27, 

p = 0.025* 

Verbondenheid satisfactie 
vb. “Tijdens de "Flipped Classroom voelde ik 

me verbonden met de praktijkbegeleider en 

de andere cursisten tijdens het practicum.” 

4.84 (0.68) 4.90 (0.64) t(119)= 1.00, 

p = 0.332 

Competentie satisfactie 
vb. “Tijdens de ‘Flipped Classroom’ voelde ik 

me in staat om de opdracht(en) tot een goed 

einde te brengen.” 

4.52 (0.66) 4.78 (0.65) t(119)= 4,18, 

p < 0.001* 

Competentie frustratie 
vb. “Tijdens de ‘Flipped Classroom’ had ik 

ernstige twijfels of ik de opdrachten wel 

goed kon uitvoeren. 

2.36 (0.87) 2.08 (0.71) t(119)= -3.87, 

p < 0.001* 

Ervaren begeleiding 
vb. “Tijdens de ‘Flipped Classroom’ waren er 
voldoende mogelijkheden om vragen te 
stellen als we de opdracht niet begrepen.” 

4.76 (0.65) 4.80 (0.70) t(119)= 0.66, 
p = 0.509 

* wijst op een significant verschil (p < 0.05) tussen Traject A en Traject B.  

4.5.3 Concrete ervaringen tijdens de twee FC-trajecten 

 

Naast het peilen naar de behoeftebevrediging op basis van gevalideerde schalen, kregen 

cursisten ook na de twee trajecten meer concrete vragen om te peilen naar o.a. 

haalbaarheid van de vooropstelde timing, zinvolheid van de peer evaluatie, duidelijkheid van 

de videoboodschappen... De resultaten van de meting na FC traject A dienden als input om 

wijzigingen aan te brengen in FC traject B.  
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Hieronder worden telkens meteen de resultaten met betrekking tot beide trajecten 

weergegeven zodat zichtbaar is of er reeds korte termijn evoluties/verbeteringen 

plaatsvonden binnen het opzetten van de ‘Flipped Classroom’ trajecten binnen de opleiding 

tot (adjunct-)directeur.  

 Duidelijkheid van opdracht 

Eerst werd gepeild of de gekregen opdracht duidelijk was en dit was het geval voor de 

overgrote meerderheid in zowel traject A als traject B. We stellen echter wel een 

verbetering in het traject vast. Bij traject A gaf nog 10% van de cursisten aan dat de opdracht 

onduidelijk was, bij traject B betrof dit slechts 5% meer. Als we de kwalitatieve 

commentaren van cursisten nader bekijken, zien we dat de onduidelijkheden vooral te 

situeren waren bij de 

case-based opdracht en 

de verwachtingen 

daaromtrent, bv. „Het 

was niet helemaal 

duidelijk dat bij de case 

niet alleen de 

regelgeving moest 

worden toegepast maar 

dat het ruimer dan dat 

moest worden opgevat 

bv. ook persoonlijke en 

begeleidende aanpak 

verwerken.“ 

 

 Timing van opdracht 

Wat betreft de timing binnen 

beide trajecten stelden we vast 

dat er in het eerste traject toch 

een aandeel van de cursisten 

(20,8%) minder tevreden waren. 

Deze cursisten gaven in hun 

commentaren vooral aan dat ze 

te weinig tijd kregen voor deze 

eerste opdracht aangezien dit 

samenviel met een erg drukke 

periode: „Ik vond het een 

omvangrijke opdracht in het 

drukke begin van het schooljaar“. 

Binnen het tweede traject kregen cursisten meer tijd en dit resulteerde ook in een betere 

evaluatie van de timing. Slechts 4,2% gaf nog aan dat de timing met betrekking tot traject B 

niet ok was. Een cursist gaf zelf het volgende mee: „Ik vond dat we heel veel tijd kregen, wat 

voor mij persoonlijk leidt tot uitstelgedrag. :)” 
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 Tussentijdse opdracht & feedback 

Tijdens beide trajecten 

werden de cursisten 

gevraagd tussentijds een 

eerste (klad)versie van de 

gekregen opdracht 

(bestaande uit twee delen, 

nl. een aantal 

kennisvragen en een op te 

lossen case als 

toepassingsopdracht) in te 

dienen. Dit indienen had 

echter geen verplicht 

karakter. Toch konden we 

vaststellen dat het 

merendeel van de cursisten minimum de helft van de vragen reeds oploste en een groot 

deel (45.8% in traject A) alle vragen oploste. Dit aandeel nam licht af bij het tweede traject in 

het voordeel van de groep die aanduidde het merendeel van de vragen opgelost te hebben 

bij het indienen van een eerste versie.  

Met betrekking tot het 

tweede deel van de 

opdracht, de op te lossen 

case, was de groep meer 

verdeeld zoals hiernaast 

zichtbaar. De groep die 

klaar was met het oplossen 

van de case bij het indienen 

van een eerste versie nam 

ook licht af van 36,8% in het 

eerste traject naar 28,2% in 

het tweede traject. 

 

Op basis van deze tussentijdse opdrachten kregen cursisten in beide trajecten de kans 

vragen in te sturen over zaken die voor hen onduidelijk waren. Niet iedereen had echter 

vragen ingestuurd en dit aandeel nam  toe in het tweede traject. Zoals hieronder afgebeeld, 

had 40.8% van de cursisten geen vragen ingestuurd tijdens het eerste ‘Flipped Classroom’ 

traject en tijdens het tweede traject stuurde 63.9% geen vraag in. In het eerste traject 

stuurde 11.7%  1 vraag in, 18,3% stuurde 2 vragen in en 29.2% stuurde 3 of meer vragen in. 

In het tweede traject stuurde de minderheid 3 of meer vragen in (5.9% = 7 cursisten). In het 

tweede traject werd ook gepolst waarom cursisten geen vraag/vragen instuurden en 87.9% 

gaf aan dat alles duidelijk was en niet de nood voelde een vraag te stellen. Zes cursisten 

(9.1%) gaven als reden dat ze op dit moment de opdracht nog niet bekeken hadden en dus 

geen vraag konden stellen. Een enkeling gaf aan te zijn vergeten zijn/haar vraag tijdig door 
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te sturen en iemand anders gaf aan geen moeite te hebben gedaan om zijn/haar vraag door 

te sturen. 

 

 

De ingestuurde vragen dienden als input voor het opstellen van de videoboodschappen die 

ter beschikking gesteld werden voor de cursisten als verduidelijking en verdieping. In het 

eerste traject werden 8 videoboodschappen gemaakt. Bij het tweede traject werd, op basis 

van het aantal en de omvang van de ingestuurde vragen, beslist of een videoboodschap, een 

PowerPoint presentatie of niets ter beschikking werd gesteld (zie tabel 5 op pagina 19). Voor 

de meerderheid van de cursisten (67%) werd nog steeds een videoboodschap ter 

beschikking gesteld, voor 25% werd een PowerPoint presentatie ter beschikking gesteld 

m.b.t. de niveaugebonden regelgeving en voor 8% van de cursisten werd geen extra 

materiaal ter beschikking gesteld aangezien er binnen twee groepen geen vragen gesteld 

werden i.v.m. de opdracht. 

Tijdens het eerste traject zijn de videoboodschappen intensief bekeken geworden en 

werden ze ook goed onthaald door de cursisten. 83.3% gaf aan alle videoboodschappen 

bekeken te hebben. Slechts 4 cursisten (3.3%) gaf aan geen van de 8 videoboodschappen 

bekeken te hebben. Van de groep die de videoboodschappen bekeken had, gaf 84.5% aan 

dat deze helder waren en 87.1% van de cursisten vond deze ook nuttig. De groep die deze 

stellingen niet ondersteunden (respectievelijk 15.5% en 12.9%) gaven o.a. aan dat het vaag 

en algemeen bleef en op sommige vlakken voor wat verwarring zorgde, zoals blijkt uit 

volgende citaten: „De meerderheid van de boodschappen was helder. Hier en daar werkte 

het voor mij verwarrend.”, “Ze maakten me een beetje in de war soms.” of „Niet alle vragen 

werden beantwoord en door het beluisteren kreeg ik nog meer vragen.” Eén cursist had 

verwacht dat er een antwoord zou komen op elke afzonderlijk gestelde vraag en was 

ontgoocheld dat de videoboodschappen eerder algemeen per thema werden behandeld en 

een andere cursist vond het jammer dat het enkel audio was en er niemand in beeld was bij 

de videoboodschappen. Als aanvullende reden waarom de videoboodschappen niet nuttig 

waren, gaf een cursist aan dat hij/zij deze niet nodig heeft gehad om zijn/haar werk te 

vervolledigen. Een andere cursist gaf aan dat een extra instructie op papier of in een online 

document ook zou werken en misschien zelfs efficiënter zou kunnen werken aangezien er nu 

soms herhaaldelijk moest teruggespoeld worden. 
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Ook tijdens het tweede traject werd de beschikbaar gestelde videoboodschap door de 

meerderheid (82.4%) volledig bekeken en als helder (90%) en nuttig (87%) bevonden. 

Cursisten zoeken in de videoboodschap naar bevestiging, naar zeer concrete richtlijnen om 

hun antwoorden aan te vullen of aan te passen. Zo stelde de ene cursist: „Ik had geen 

specifieke vragen maar keek toch naar de volledige videoboodschap als bevestiging dat ik 

goed op weg was!” en de andere cursist: „Hierdoor ben ik bij een aantal vragen verder gaan 

zoeken in de wetgeving en werd ik op het juiste spoor gezet.” 

Een cursist die de videoboodschap niet helder vond gaf het volgende aan: „Op bepaalde 

vragen werd zodanig in detail ingegaan waardoor ik mijn twijfels had over de grondigheid 

van mijn antwoorden. Nadien was ik blij dat ik mij hierdoor niet te veel heb laten leiden want 

dat mijn ontwerp antwoorden al wel juist zaten.” Anderzijds vond een cursist het niet nuttig 

omdat: „Sommige antwoorden in de videoboodschap waren niet echt to the point, waardoor 

verwarring kon optreden.” En bovendien: „Ze is puur auditief in één take, dus het was vooral 

een audioboodschap en moest je het volledig beluisteren om zeker niets te missen. Een 

geschreven antwoord werkt dan bij mij beter.” 

 

Wat de beschikbare PowerPoint presentatie betreft, werden gelijkaardige resultaten 

bekomen. 85.2% bekeek de volledige PowerPoint presentatie. De meerderheid (92.7%) vond 

deze helder en 77.8% gaf aan deze ook nuttig te vinden. De enkele cursisten die het niet 

helder of nuttig vonden gaven bijvoorbeeld aan: „Ik vond niet meteen een duidelijk antwoord 

op mijn gestelde vragen”; „Ik had er niet echt veel aan. Eigenlijk heb ik de PP niet gebruikt.”, 

of „Ik had deze niet nodig om te kunnen antwoorden”. 

 

 Peer evaluatie & peer feedback  

Naast de feedback door middel van de videoboodschappen en voor sommige cursisten een 

PowerPointpresentatie, werd binnen beide ‘Flipped Classroom’ trajecten ook gebruik 

gemaakt van peer evaluatie en peer feedback. Iedere opgeloste case werd doorgestuurd 

naar een medecursist, deze cursist werd gevraagd de oplossing van zijn medecursist door te 

nemen en hierop feedback te geven.  

In de metingen werden cursisten 

gevraagd of ze de 

feedback/bespreking van hun eigen 

cursist bekeken hadden en hoe 

zinvol ze dit vonden. Anderzijds 

werd ook gevraagd of ze het 

bespreken/becommentariëren van 

de case van een medecursist leerrijk 

vonden. De evaluatie van deze 

activiteit was heel positief. Bijna 

iedereen had de bespreking 

vanwege hun medecursist ook 

bekeken en dit aantal steeg zelfs in het tweede traject waar slechts 1 cursist (0.8%) de 

feedback niet bekeken had.  

 

95,8

4,2

99,2

0,8
0

20

40

60

80

100

Ja Nee

Figuur 15: Heb je de bespreking van 
jouw case door een medecursist 

bekeken?l

FC - Traject A FC - Traject B



 

 

26 Evaluatie opleiding (adjunct-)directeur 

Eindrapport GO! – Schooljaar 2015 - 2016 

 

Zoals zichtbaar op bovenstaande grafieken erkenden de meeste studenten zowel de 

zinvolheid van het krijgen van feedback als van het geven van feedback. Iets meer cursisten 

gaven na het tweede traject aan het niet zinvol of leerrijk te vinden. Als we redenen hiervoor 

bekijken, blijkt het volgende: „Aangezien onze opdracht vrij theoretisch van aard was, was 

de persoonlijke invulling van de feedback eerder miniem.“, „Doordat er hier geen gebruik 

gemaakt moest worden van eigen interpretatie, was de case bij iedereen op dezelfde manier 

opgelost.”. Daarnaast wordt wel het leereffect van het geven van feedback duidelijk erkend: 

„Uit de case van mijn peer-student heb ik zelf niks bijgeleerd. Het geven van feedback zelf 

wel: hoe geef je goede feedback?”, „Het heeft me aangezet om kritisch na te denken en op 

zoek te gaan naar woorden om zinvolle feedback te geven.”.  

Bij de opzet van de opleiding stond ter discussie of het voor de cursisten ook zinvol zou zijn 

indien cursisten na het krijgen van de feedback van een medecursist nog expliciet gevraagd 

zouden worden hun eigen case ook opnieuw te herwerken op basis van de peer feedback. 

41.7% van de cursisten gaf aan dat het herwerken van de case op basis van de peer feedback 

de uitwerking van hun case zou kunnen verbeteren en de inzichten verruimen. 58.3% van de 

cursisten gaf aan dat hij/zij nog weinig aan de uitwerking van de case zou kunnen 

veranderen en het dus weinig zinvol zou vinden.  

 Evaluatie door en van praktijkbegeleider(s) 

Tenslotte werd ook de kwaliteit van de praktijkbegeleiders bevraagd en de resultaten 

bevestigen een hoge tevredenheid.  

Bijna alle cursisten (95.8% in traject A, 96.7% in traject B) erkennen dat de beoordeling van 

de oplossingen door de praktijkbegeleider(s) correct waren. Ook wordt overwegend 

bevestigd dat praktijkbegeleiders in hun sessie vertrekken vanuit praktische oefeningen 

en/of cases. Slechts een minderheid van de cursisten geeft aan dat dit niet het geval was 

(5.8% in traject A, 8.3% in traject B).  

Cursisten geven daarnaast ook het belang aan dat praktijkbegeleiders nog face-to-face 

ingaan op vragen van de cursisten (75% erkent dit na traject A – 70% na traject B). Cursisten 

geven vervolgens ook aan dat de praktijkbegeleider daadwerkelijk dieper inging op zaken die 

voortvloeiden uit de vragen van de cursisten. Enkele cursisten verwoorden dit als volgt: 

„Extra aanvullingen door de begeleider alsook door de medecursisten vond ik zeer boeiend!”; 

„Sommige antwoorden hadden nog veel verduidelijking nodig en de cursisten gingen actief 
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aan het werk met de begeleider.”; „Ja, het is ook erg nuttig om met de volledige groep te 

reflecteren op vragen die komen vanuit de groep. Daar werd voldoende tijd voor 

uitgetrokken.”  

Er werd nagegaan in welke mate de persoons- en achtergrondkenmerken van de cursisten 

bovenstaande bevindingen beïnvloeden. Differentiële effecten werden onderzocht op basis 

van geslacht, functie en onderwijsniveau. Enkel voor de schaal verbondenheid satisfactie 

scoorden de cursisten die tewerkgesteld zijn in het Basisonderwijs significant hoger dan hun 

collega’s in het Secundair en Volwassenonderwijs.  

 

4.6 Afsluitende vragenlijst: algemene evaluatie en suggesties van cursisten 

 

Tijdens de eindmeting werd gepeild naar de finale suggesties en bedenkingen van de 

cursisten. Hierbij werd nagegaan welke aspecten in de opleiding zeker behouden dienen te 

blijven en welke aspecten meer aandacht verdienen/anders aangepakt zouden moeten 

worden.  

Met betrekking tot de aspecten die zeker behouden dienen te worden; werden de practica 

momenten vaak aangehaald door de cursisten: „De practica momenten hadden naar mijn 

mening het grootste nut”, „De practica zijn leerrijk”, „De practica vond ik zeer verhelderend 

en direct toepasbaar.” Verder werden door de cursisten de tutorials als een grote 

meerwaarde aangegeven: „De invulling van de tutorials waren zeer leerrijk”, „De tutorials 

vond ik zeer boeiend”.  

Naast de practica en de tutorials werden de ‘blended learning’ trajecten en de ‘Flipped 

Classroom’ methodiek door vele cursisten als waardevol geacht, „Nieuwe methodieken zoals 

blended learning en flipped classroom moeten zeker behouden blijven”, „Het concept van 

blended leren is zeer goed en aangenaam en is zeker te behouden”, „Blended learning was 

erg boeiend en leerrijk”, „De twee trajecten waren zeer leerrijk. Ook de manier waarop was 

zeer aantrekkelijk en zinvol”.  

Een ander aspect dat door vele cursisten positief onthaald werd is de afwisseling tussen 

verschillende werkvormen: „Ik vind de afwisseling tussen de lesdagen en de practica een 

absoluut pluspunt”, „Een zeer motiverend en inspirerend maar ook afwisselend en uitdagend 

aanbod”. Het werken in kleine groepen en de mogelijkheid tot netwerking, en de vele 

mogelijkheden tot interactie werden tevens positief ervaren door de cursisten.  

Ook de gedreven, enthousiaste en bekwame docenten werden erg gewaardeerd. Volgende 

stellingen aangereikt door de cursisten bevestigen dit: „Good practices van mensen die al 

jaren in de praktijk staan”, „Zeer motiverende en inspirerende lesgevers”, „De meeste 

lesdagen werden gevuld door zeer enthousiaste en bekwame lesgevers”.  

Naast de positieve aspecten hebben de cursisten ook suggesties gegeven over aspecten die 

in de toekomst meer aandacht verdienen. Allereerst gaven de cursisten aan dat er opgelet 

moet worden met mogelijke tijdsdruk. Wanneer er onvoldoende tijd wordt voorzien om 

nieuwe leerinhouden aan te brengen, dreigt dit ten koste te gaan van diepgang in de 

opleiding. Die diepgang en verankering is een duidelijke wens van de cursisten. Enkele 
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citaten van de cursisten verduidelijken dit: „Af en toe had ik de behoefte diepgaander in te 

gaan op de leerinhouden. Het tekort aan tijd speelde regelmatig parten”, „Waarschijnlijk 

wegens tijdsdruk is er bij veel onderdelen niet diep genoeg ingegaan”, „De opleiding is door 

geringe lesmomenten niet diepgaand genoeg en soms wat te oppervlakkig omdat er te snel 

over bepaalde zaken heen gegaan wordt”.  

Daarnaast zouden in de toekomst de voorbereidende taken voor de lesdagen die de 

cursisten inleveren, meer aandacht dienen te krijgen. Soms werden de voortaken niet 

besproken, wat bij sommige cursisten leidde tot demotivatie: „Als er opdrachten worden 

gegeven, ook gebruiken, jammer voor mezelf en de collega’s die er veel tijd hebben 

ingestoken”, „Het is soms jammer dat voorbereidend huiswerk niet meer wordt 

gecontroleerd of zelfs behandeld”, „Ik heb ontzettend veel tijd in de voortaken gestolen en 

hier werd weinig mee gedaan”. „Op de verschillende voortaken kreeg je geen feedback, 

waardoor je niet weet of het nu goed of slecht hebt gedaan”.  

Er wordt geopperd om meer sessies in kleinere groepen te organiseren: „Grote groepen 

zorgen voor minder diepgang en minder betrokkenheid”, „Er mag meer in kleine groepjes 

gewerkt worden op een praktische manier”, „Er mochten meer overlegmomenten tussen de 

cursisten en de mentoren gepland worden”. In aansluiting hierbij geven vele cursisten aan 

dat er meer aandacht en ruimte kan gaan naar het uitbouwen van een netwerk en het delen 

van ervaringen met andere cursisten: „Er waren te weinig momenten om te leren van de 

andere cursisten”, „Meer intervisie met subgroep cursisten, er zit al veel expertise in de 

groep, we kunnen leren van elkaar”, „Er is veel expertise in de groep: meer leren van elkaar 

i.p.v. van experten”.  

Tevens werd aangegeven dat de gehanteerde werkvormen nog vernieuwender, actiever, 

en praktischer aangepakt konden worden: „De lesdagen waren voornamelijk instructief en 

dat is jammer gezien de huidige evolutie in het onderwijslandshap”, „Er wordt nog te veel 

gedoceerd”, „Sommige lessen waren te theoretisch”, „Nog meer workshops en minder 

frontaal lesgeven”. „Naar mijn gevoel zouden de workshops sterker worden wanneer meer 

zou worden ingezet op het interactieve”, „De practica mogen geen monoloog van de 

begeleider zijn, moet meer interactief zijn.” Tevens zou volgens de cursisten de opleiding 

concreter opgezet kunnen worden: „Tijdens theoriesessies nog meer praktijkvoorbeelden 

inlassen”.  

Verder werd door de cursisten aangehaald dat er bepaalde lesonderdelen zoals ‘financieel 

beleid’ meer aandacht verdienen in de toekomst. Daarnaast dienen ook ‘kleinere’ niveaus 

(vb. DKO, VO) meer aandacht te krijgen. Een cursist geeft in aansluiting hierbij aan dat er 

bijvoorbeeld te weinig aandacht was voor zorg binnen het onderwijs.  

Tenslotte kwam er ook de suggestie of er voor ervaren directeurs een extra aanbod kan 

gevolgd worden, dit door middel van keuzevakken of verdiepingsvakken: „De basisopleiding 

was voor mij ideaal, maar meer ervaren directeurs mogen misschien ook wel wat uitgedaagd 

worden?” „Er dient meer gedifferentieerd te worden, rekening houdend met de beginsituatie 

van de deelnemers.” 
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5. Slotbeschouwing 
 

Dit rapport stelde tot doel de opleiding tot (adjunct-)directeur van het GO! te evalueren en 

meer specifiek  de vernieuwende componenten binnen het opleidingstraject. De vernieuwde 

opleiding steunt op de principes van ‘blended learning’. Zo werden twee ‘Flipped Classroom’ 

trajecten uitgebouwd (zie overzichtstabel op pagina 5 en 6) waarbij cursisten de nodige 

theorie vanop afstand konden verwerken, door het maken van een voorbereidende 

opdracht, om nadien tijdens het practicum dieper op de materie  te kunnen ingaan.  

Zoals beschreven in bovenstaand rapport kwam deze vernieuwing er enerzijds uit de 

evaluatie met de stakeholders en steunt ze anderzijds op talrijke studies die de potentiële 

meerwaarde van ‘blended learning’ aanduiden. Desalniettemin mag bij een vernieuwing de 

tevredenheid en effectiviteit nooit als een garantie aanzien worden. Een vernieuwing 

doorvoeren vraagt daarom een nauwgezette evaluatie. Deze evaluatiestudie werd opgezet 

vanuit een ontwerpgerichte onderzoeksmethode die erop gericht is de onderwijspraktijk 

binnen de opleiding te verfijnen en te verbeteren door iteratieve analyse, ontwerp, 

ontwikkeling en implementatie. Een belangrijk kenmerk van deze benadering is dat dit alles 

gebeurt in nauw overleg tussen de onderzoekers (UGent) en het GO!. 

De belangrijkste bevinding uit de eerste vragenlijst (pré-meting) is dat (adjunct-)directeurs in 

opleiding binnen het GO! een sterk autonoom gemotiveerde groep betreft die de opleiding 

volgt omdat ze daar intrinsiek plezier uit halen en er de persoonlijke relevantie van inzien. 

De vrees dat cursisten die al in het ambt van (adjunct-)directeur stonden bij aanvang van de 

opleiding (52%) meer extrinsiek gemotiveerd zouden zijn, kon gecounterd worden.   

Voorgaand onderzoek geeft aan dat een ’Flipped Classroom’ betere leerprestaties oplevert 

in vergelijking met enkel contactonderwijs (Albert & Beatty, 2014; Roach, 2014). Deze 

experimentele vergelijking werd binnen dit onderzoeksopzet niet gemaakt aangezien alle 

cursisten hetzelfde traject doorliepen. Wel werden indirecte maten voor effectiviteit 

gemeten, namelijk de evolutie in self-efficacy en de ervaren effectiviteit. Op basis van de 

beschreven resultaten uit de pré- en postmeting kunnen we stellen dat alle competenties 

significant gestegen zijn. Hoewel de huidige job bepalend was voor de voorkennis (zelf 

gepercipieerde self-efficacy) waarmee ze de opleiding startten, kunnen we toch stellen dat 

de opleiding voor alle cursisten, ongeacht hun achtergrond tot significante leerwinst leidt. 

De grootste zelf gepercipieerde leerwinsten situeren zich op de inhouden die aan bod 

kwamen tijdens de ‘Flipped Classroom’ trajecten (kennis betreffende algemene en specifieke 

regelgeving). Aangezien de self-efficacy voor deze competenties driemaal gemeten werd – 

voor de opleiding,  na het FC traject en op het einde van de opleiding als retentietest- 

kunnen we ook besluiten dat er blijvende groei is in deze competenties doorheen de 

opleiding. Er is geen sprake van een terugval; de opleiding slaagt er aldus in met behulp van 

onder andere een overkoepelende tutorial deze competenties blijvend te stimuleren. Om na 

te gaan in welke mate deze self-efficacy verder zal evolueren en om (middel)lange 

termijneffecten na te gaan binnen het professioneel continuüm waarvan deze opleiding deel 

uitmaakt, zal verder onderzoek deze groep afgestudeerden volgen en bevragen na een 

termijn van drie jaar.  
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Naast de maat van self-efficacy, werd ook de verwachte en ervaren effectiviteit en 

flexibiliteit gemeten. De verwachtingen ten aanzien van de vernieuwde methodiek waren bij 

aanvang bij alle cursisten al hoog, een stijging in deze waarden was daarom niet meteen 

beoogd. Toch wilden we nagaan of de opleiding erin geslaagd is deze hoge verwachtingen in 

te lossen. Resultaten van deze studie bevestigden dit. Voor de ervaren effectiviteit vonden 

we zelfs m.b.t. drie stellingen een stijging in de waarden, wat betekent dat de ervaring nog 

positiever was dan de verwachting. Dit was bijvoorbeeld het geval voor de stelling: „Het 

concept van de opleiding en de bijhorende methodieken zal mijn motivatie voor de opleiding 

verhogen”.  

Zoals gesteld in het conceptueel en theoretisch kader is deze verhoogde motivatie niet 

vanzelfsprekend. Een individu is pas gemotiveerd wanneer aan drie basisbehoeften is 

voldaan: de behoefte aan autonomie, verbondenheid en  competentie. In deze studie werd 

gemeten of het ‘Flipped Classroom’ traject, wat meer verantwoordelijkheid en 

zelfstandigheid van de cursisten veronderstelt, de basisbehoeften ondersteunt of frustreert. 

Deze meting gebeurde tweemaal, een eerste maal na het eerste FC traject A en een tweede 

maal na het FC traject B om evoluties na te gaan. De resultaten tonen aan dat wat betreft 

autonomie en competentie cursisten zich in het tweede traject significant positiever uitlaten 

over respectievelijk het gevoel van keuze en vrijheid tijdens de opleiding en het zich in staat 

voelen om de opdrachten tot een goed einde te kunnen brengen. De verbondenheid die 

cursisten ervoeren met zowel de praktijkbegeleider(s) als de medecursisten werd ook 

positief ervaren, er werd geen verschil ervaren tussen FC traject A en FC traject B. 

Deze positieve bevindingen zijn in lijn met de positief ervaren begeleiding. Met betrekking 

tot beide trajecten gingen cursisten duidelijk akkoord dat er voldoende mogelijkheden 

waren om vragen te stellen als ze de opdracht niet begrepen en dat er duidelijk gemaakt 

werd wat er van hen verwacht werd.  

Uit het bovenstaande kunnen we concluderen dat de evaluatie van het eerste jaar dat 

‘Flipped Classroom’ geïmplementeerd werd binnen de opleiding veelbelovend is. We zien 

bovendien kansen om de opleiding verder te verfijnen en mogelijks nog te verbeteren. Op 

basis van de eindmeting, waarin cursisten bevraagd werden naar hun algemene beleving van 

het volledige opleidingstraject, formuleren we ten slotte graag enkele suggesties voor de 

opeenvolgende jaren.  

Enkele cursisten merkten tijdsdruk waardoor de diepgang in het gevaar kwam. Anderen 

gaven aan dat de voorbereidende taken voor de lesdagen meer aandacht dienen te krijgen. 

Andere suggesties die naar voren geschoven werden zijn: meer sessies in kleine groepen, 

reeds aanwezige expertise nog beter benutten, meer delen van ervaringen, nog meer 

interactief werken en samenwerkend leren toepassen. Dit zijn allemaal zaken die 

opgevangen kunnen worden door de principes van ‘blended learning’ en meer specifiek door 

‘Flipped Classroom’ verder uit te bouwen binnen de opleiding. Hoewel de voorbereidende 

opdrachten binnen de FC trajecten nu individueel van aard waren, zou ook computer-

ondersteund samenwerkend leren kunnen worden opgezet. Technologie, en meer specifiek 

een Forum of WIKI tool binnen de online leeromgeving, kan hierbij een sterk 

ondersteunende rol bieden. Binnen deze tools kunnen synchrone of asynchrone 

discussiegroepen opgezet worden waarbij cursisten in kleine groepen in debat kunnen 

treden over actuele onderwijsthema’s, bijvoorbeeld het M-Decreet. Deze werkvorm geeft 
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tevens ruimte om te differentiëren en om de noden van de eerder kleine onderwijsniveaus 

te bevredigen, een werkpunt dat aangekaart werd door bepaalde cursisten. Daarnaast kan 

er op basis van deze veelbelovende resultaten verder geïnvesteerd worden in de lesdagen 

volgens de ‘Flipped Classroom’ principes.  
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Bijlage: Motivatie vragenlijst 

 

Geef hieronder aan wat je drijft om deze opleiding aan te vatten. Er volgen 16 

stellingen en gelieve aan te geven in welke mate de stelling voor jou persoonlijk van 

toepassing is. 

Ik ben gemotiveerd voor deze opleiding omdat… 

 Items Helemaal 
niet 

akkoord / 
helemaal 
niet van 

toepassing 
op mij (1) 

Niet 
akkoor

d 
(2) 

 

Eerder 
niet 

akkoord 
(3) 

 

Eerder 
akkoord 

(4) 
 

Akkoord 
(5) 

 

Helemaal 
akkoord / 
helemaal 

van 
toepassing 
op mij (6) 

1 

… ik 

verondersteld 

word dit te doen. 

1 2 3 4 5 6 

2 

… ik wil dat 

anderen denken 

dat ik verstandig 

ben. 

1 2 3 4 5 6 

3 

… deze opleiding 

me erg 

interesseert. 

1 2 3 4 5 6 

4 

… ik nieuwe 

dingen wil 

bijleren. 

1 2 3 4 5 6 

5 

…anderen(ouders

, vrienden, 

leerkrachten,…)m

e dwingen om dit 

te doen. 

1 2 3 4 5 6 

6 
… ik me schuldig 
zou voelen als ik 
het niet zou doen. 

1 2 3 4 5 6 

7 
… deze opleiding 

me leuk lijkt. 
1 2 3 4 5 6 

8 
… ik deze 

opleiding 
1 2 3 4 5 6 
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persoonlijk zeer 

waardevol vind. 

9 

… anderen me 

hiertoe 

verplichten. 

1 2 3 4 5 6 

10 
… ik me zou 
schamen als ik 
het niet zou doen. 

1 2 3 4 5 6 

11 

… ik deze 

opleiding boeiend 

vind. 

1 2 3 4 5 6 

12 

… dit voor mij een 

persoonlijk 

belangrijke keuze 

is. 

1 2 3 4 5 6 

13 
… anderen dit van 

mij verwachten. 1 2 3 4 5 6 

14 

… ik voor anderen 

wil bewijzen dat 

ik een goede 

directeur ben. 

1 2 3 4 5 6 

15 

… ik deze 
opleiding een 
aangename 
bezigheid vind. 

1 2 3 4 5 6 

16 
… ik dit een 
belangrijk 
levensdoel vind. 

1 2 3 4 5 6 

 


