Motivatie Zelf
Onderzoek

voor studenten

Een adequaat hulpmiddel voor de slb’er
om studieproblemen bij eerstejaars hbostudenten te signaleren en uitval te beperken
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Het Motivatie Zelf Onderzoek (MZO-studenten) is een online vragenlijst voor
studenten waarin een dertigtal factoren worden onderzocht die van invloed zijn op
het studiesucces in de opleiding. Denk aan: inzet, faalangst, doorzettingsvermogen
en motivatie. Aan de hand van deze screening voert de studieloopbaanbegeleider
en/of mentor een reflectiegesprek met de student.

Doel

Uitgangspunten

Het doel van het MZO voor studenten is de beperking van
studie-uitval in het hbo. In het MZO wordt samen met de
student onderzocht wat zijn/haar studieproblemen zijn, zodat
deze concreet kunnen worden opgelost. Dit is des te urgenter
nu de minister van OCW alleen een BSA aan het einde van het
eerste studiejaar toestaat.

Het MZO toont concrete blokkades
die de student hinderen om goed te
presteren. Door de blokkades te
herkennen kan men zoeken naar
concrete oplossingen.
----------Het MZO moedigt de student aan
zijn eigen verhaal te vertellen in het
begeleidingsgeprek. Studenten
kunnen en willen hun problemen pas
oplossen als ze er zelf achter komen
hoe dingen bij hen werken.
----------Het MZO geeft richting aan het
begeleidingsgesprek. Sterke en
zwakke punten worden snel
blootgelegd waardoor er meer tijd is
voor een plan van aanpak.
----------Het MZO kan door de kan door de
slb’ers zelfstandig in de bestaande
begeleiding ingezet worden.

Zo werkt het
-1De student vult na de eerste tentamenperiode via mobiel of
computer een online vragenlijst in door met juist of onjuist te
antwoorden. Tijdsduur ca. 40 minuten.

-2De resultaten van deze vragenlijst worden op één A4 weergegeven
in een dertigtal schalen die de studiesituatie van de student helder
weergeeft.

-3De student bespreekt de uitslag van deze screening met de studie
loopbaan begeleider. Essentieel daarbij is dat de student de uitslag
zelf interpreteert en toelicht.

Het MZO is ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring met motivatieproblemen
Voor de ontwikkeling van het MZO hebben we onze jarenlange ervaring met de begeleiding van
motivatieproblemen bij jongeren gebruikt en het MZO uitgebreid met een versie voor hbo: studenten. Het is geïnspireerd op de Zelf Confrontatie Methode die ontwikkeld werd door prof.
H.J.M. Hermans van de Universiteit van Nijmegen.
Meer informatie over het MZO kunt u vinden op onze website www.motivatiezelfonderzoek.nl.

Voorbeeld screening
Hieronder een deel uit de MZO-screening van een 1ste jaars student. Dit zelfonderzoek werd
uitgevoerd in mei. De student gaf aan zijn motivatie voor de opleiding volledig te zijn kwijtgeraakt,
terwijl hij zeer enthousiast aan de opleiding was begonnen. Als men eerder had kunnen signaleren
dat deze student “wegzakte” waren er waarschijnlijk mogelijkheden geweest om uitval te
voorkomen.

De student gaf in het gesprek aan dat hij op de middelbare school weinig hoefde te doen om het
havo-diploma te halen. Uit de screening kunnen we inderdaad zien dat hij zowel tijdens zijn
middelbare school als nu in de hbo opleiding het niveau makkelijk aan kan, maar dat hij niet de
discipline en het doorzettingsvermogen heeft ontwikkeld om zelfstandig te studeren.

Bureau Perspectief Amsterdam

Praktische info
Toepassing
De MZO-screening kan per student, maar ook bij hele klassen studenten toegepast worden. De
uitslag kan als signalering worden gebruikt voor studieproblemen. De screening kan het beste na de
uitslag van de eerste tentamens afgenomen worden.

Internetapplicatie
Het MZO werkt via een speciaal daarvoor ontwikkelde internetapplicatie, waarmee beheer en
afname van de vragenlijst en de uitslagen gemakkelijk uitgevoerd kan worden.

Training van slb’ers
Training van slb’ers in het toepassen van het MZO wordt op locatie gegeven.

Kosten
De prijs van het MZO hangt af van het aantal screenings dat wordt afgenomen. Men betaalt een
vastrecht abonnement per jaar voor het gebruik van de internetapplicatie + een bedrag per afname
dat afhankelijk is van het aantal screenings per jaar.

Wie zijn wij?
Bureau Perspectief is een klein psychologisch en onderwijskundig adviesbureau in Amsterdam-Zuid.
Het MZO-team bestaat uit Jacomien de Leeuw en Heinerich Kaegi (die het MZO samen hebben
ontwikkeld) en verder: Wilma Menko (specialisatie hbo) en Teun van Koeveringe (specialisatie
vmbo).
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