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Voorwoord 

Toen op 12 maart 2020 bekend werd dat de universiteit haar fysieke deuren zou sluiten, was 

ik aanvankelijk opgelucht dat ik niet meer vanuit Amsterdam naar Utrecht hoefde af te reizen 

en dat ik vanuit mijn comfortabele appartement kon studeren zoals ik dat wilde. Toen al snel 

bleek dat deze situatie niet met een paar weken overgewaaid zou zijn, maakte mijn 

opluchting echter plaats voor lichte paniek: want hoe kon ik afstuderen op afstand? Ik was 

mij ineens pijnlijk bewust geworden van het feit dat mijn tegenzin voor studeren altijd 

wegviel op het moment dat ik de universiteitsdeuren instapte en me liet meevoeren door de 

ontmoetingen in kantine en het enthousiasme van de docenten. Ook miste ik de geruststelling 

die ik wekelijks kon vinden wanneer ik er na afloop van een college achter kwam dat ik niet 

de enige was die de stof niet altijd begreep.. 

 In deze master humanistiek heb ik van begins af aan geleerd wat de waarde is van 

zelfreflectie, en van het uitpluizen van wat je beweegt, en natuurlijk wat anderen beweegt en 

roert. Ook is me geleerd het onbekende op te zoeken. Deze waarden hebben gezorgd dat de 

pandemie en nationale crisis die daar uit voortkwam voor mij niet alleen iets zou worden dat 

me overkwam, maar iets waarvan ik me aangemoedigd voelde om te bestuderen, en ontleden. 

Al had ik er nieuwe vaardigheden voor nodig, ik moest en zou onderzoeken hoe mijn 

medestudenten de opgelegde isolatie ervaarden, onderzoeken of de dingen die ik zelf 

waarnam persoonlijk of toch juist intrinsiek menselijk waren. 

 Dankbaar ben ik voor mijn begeleider, die een dergelijk vertrouwen in mijn kunnen 

leek te hebben waardoor ik in een jaar meer onderzoeksvaardigheden heb opgedaan dan ik 

ooit had durven dromen. Ook al hebben wij elkaar nog nooit in persoon kunnen ontmoeten, ik 

kon altijd bij haar terecht voor feedback en sturing. Eveneens dankbaar ben ik voor mijn 

familie en vrienden, die mijn worstelingen met de thesis tijdens de vele COVID-19-

goedgekeurde wandelingen hebben aangehoord en mij onvoorwaardelijk hebben gesteund.  
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Abstract 

Onderzoek heeft aangetoond dat social distancing negatieve effecten heeft op de 

psychologische basisbehoeften (PBB) en de motivatie van mensen. De wereld is sinds eind 

2019 in de ban van een virus: COVID-19. Om COVID-19 te bedwingen zijn er in Nederland 

sinds maart 2020 vele maatregelen genomen, die grote gevolgen hadden (en hebben) voor 

vele onderdelen binnen de samenleving. Eén daarvan was de langdurige fysieke sluiting van 

hoger onderwijsinstellingen waarbij colleges nog enkel online plaatsvonden. De vraag die in 

dit onderzoek centraal stond was: in hoeverre heeft deze fysieke sluiting van de 

universiteit invloed gehad op psychologische basisbehoeften en motivatie om te studeren? 

Het onderzoek is uitgevoerd onder de studenten van de UvH. Zij hebben een online 

vragenlijst ingevuld waarmee zowel kwantitatieve als kwalitatieve data is verzameld. 

Uiteindelijk hebben er 228 studenten deelgenomen. Op basis van de resultaten bleek dat de 

motivatiekwaliteit lijdt onder het wegvallen van een gezamenlijke fysieke ruimte en dat er 

sprake was van toegenomen onduidelijkheid voor de meeste studenten, terwijl voor sommige 

studenten het wegvallen van sociale verplichtingen door overmacht juist een blessing in 

disguise is geweest. Dat de gevolgen voor studenten niet zo rechtlijnig of louter negatief 

waren, blijkt vooral uit de kwalitatieve resultaten. Ook bleek dat er meer onderzoek nodig is 

naar de complexiteit van begrippen als `eenzaamheid´ en ´verbondenheid´, daar de resultaten 

uiteenliepen bij deze concepten. Daarnaast wijzen de resultaten op het nut van een 

vervolgonderzoek naar hoe studenten zich een half jaar na de data-verzameling voelen, 

aangezien psychologische effecten niet altijd direct zichtbaar zijn. Bovenal is uit dit 

onderzoek gebleken hoe belangrijk het is dat de faculteit spoedige en uitgebreide interactie 

heeft met de studenten in een dergelijke crisis.  

 

Keywords: Psychologische basisbehoeften, zelfdeterminatie, social distancing, hoger 

onderwijs, motivatie, eenzaamheid, COVID-19 
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1. Inleiding 

 

Vóór de uitbraak van COVID-19 en de daaruitvolgende maatregelen was het ongekend dat 

een hele samenleving verboden werd te participeren in gezamenlijke activiteiten (De Vos, 

2020). Wat deze ongekende situatie sinds 12 maart 2020 voor effect heeft op menselijk 

welzijn wordt vanuit verschillende disciplines onderzocht. Onderzoekers uit velden als 

volksgezondheid, psychiatrie, economie, sociologie, beleid, educatie en psychologie1 buigen 

zich over een situatie waarin gezamenlijke, sociale activiteiten voor leden van familie, 

vrienden, werk of opleiding2 niet meer vanzelfsprekend is.  

Wat bovenstaande maatregel, social distancing, met de psychologische 

basisbehoeften van studenten en hun studiemotivatie doet, vormt de focus van dit onderzoek. 

Om dit effect te kunnen benaderen, is gekozen voor de Zelfdeterminatie-theorie (voortaan 

naar gerefereerd als ZDT) zoals deze is ontwikkeld door Deci & Ryan sinds 19853. Deze 

inmiddels gevestigde psychologische motivatietheorie gaat uit van drie psychologische 

basisbehoeften en wordt tot de dag van vandaag continue ontwikkeld4. De drie 

psychologische, ‘universele’ basisbehoeften (voortaan naar gerefereerd als PBB) zijn 

autonomie, competentie en verbondenheid (Ryan & Deci, 2018, p. 10). 

 In de maatregelen zijn anno 2021 veranderingen geweest al naar gelang veranderend 

beleid5 en ontwikkelende kennis. Echter, één van de gezamenlijke ontmoetingsplekken die 

sinds de uitbraak niet meer open is gegaan, is hoger onderwijs6. Vóór de maatregelen was het 

vanzelfsprekend dat studenten en docenten elkaar regelmatig troffen in een fysiek gedeelde 

ruimte (Labrague et al., ter perse). Sinds de maatregelen zien studenten van het hoger 

onderwijs hun docenten en medestudenten louter online voor onderwijsdoeleinden (Benke et 

al., 2020), overeenstemmend met het lockdown-beleid7. De literatuur met betrekking tot 

studenten tijdens social distancing concentreert zich vooralsnog op of deze situatie studenten 

eenzaam(er) maakt. Dit blijkt volgens deze uiteenlopende onderzoeken het geval te zijn 

 
1 Deze lijst is niet uitputtend. 
2 Ibid.  
3 In dit jaar kwam hun boek over de toen nieuwe wetenschappelijke psychologische theorie uit: Intrinsic 
Motivation and Self-Determination in Human Behavior (Deci & Ryan, 1985). Sindsdien worden de auteurs 
overigens vaak andersom geciteerd: Ryan & Deci.  
4 https://selfdeterminationtheory.org/.  
5 Ibid.  
6 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/hogescholen-
en-universiteiten-hoger-onderwijs.  
7 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels.  

https://selfdeterminationtheory.org/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/hogescholen-en-universiteiten-hoger-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/hogescholen-en-universiteiten-hoger-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels


DICHTE UNIVERSITEITEN 
 

7 
 

(Benke et al., 2020; DUWO & Youngworks, 2020; Labrague et al., ter perse; Marchini et al., 

20208).   

Vóór COVID-19, concentreert de ZDT-literatuur zich met betrekking tot 

studiemotivatie veelal op het belang van het ondersteunen van de autonomie en daarna 

competentie van studenten in onderwijs-settingen (Goldman et al., 2016; Ryan & Deci, 2018; 

Vansteenkiste et al., 20099). Aangezien de social distancing maatregelen ervoor hebben 

gezorgd dat hoger onderwijs studenten geen gebouw meer hebben om zowel elkaar als 

docenten te ontmoeten, en dit kan leiden tot frustratie van verbondenheid, is een volledige 

kijk op alle drie de PBB nodig in deze ongekende sociale context. De grote hoeveelheid 

onderzoek naar het concept eenzaamheid moedigt in COVID-19 tijden aan om 

verbondenheid op gelijke voet te zetten met de andere PBB, aangezien de frustratie van 

verbondenheid als psychologische basisbehoefte nauw gerelateerd is aan vele definities van 

eenzaamheid. 

De globale pandemie en de bestaande literatuur betreffende sociale isolatie, 

eenzaamheid en autonomie in onderwijs-settingen, leiden tot de hoofdvraag in dit onderzoek: 

in hoeverre heeft social distancing naar aanleiding van COVID-19 invloed op de 

psychologische basisbehoeften van studenten en als gevolg hiervan op de motivatie om te 

studeren? Om deze vraag vanuit de ZDT te kunnen beantwoorden is er in oktober 2020 een 

online enquête verstuurd onder alle ingeschreven studenten aan de Universiteit voor 

Humanistiek (UvH). Er wordt gebruik gemaakt van een convergente Mixed Methods methode 

(Creswell, 2014) ter beantwoording van de onderzoeksvraag. Dit maakt het mogelijk om 

kwalitatief en kwantitatief onderzoek met elkaar te verbinden en zowel aandacht te hebben 

voor veralgemenisering als ‘het in de diepte gaan’ (Creswell, 2014).  

 Dit onderzoek dient niet voor inzicht in hoe de studenten mogelijk betere cijfers 

kunnen halen (en sneller afstuderen) tijdens COVID-19 maatregelen, maar streeft naar kennis 

over het welzijn van de student in zijn of haar leeromgeving. Dit streven is overeenkomend 

met de focus van de ZDT, welke in het bijzonder ligt op de ‘gezondheid van het zelf’: 

Our focus in SDT is particularly on the health of the self – of the integrated set of 

processes, structures, and representations that are the basis of autonomous functioning 

rather than the attainments of recognition, status, esteem, or rewards upon which some 

types of identity so often precariously ride. (Ryan & Deci, 2018, p. 241). 

 
8 Deze lijst is niet uitputtend. 
9 Deze lijst is niet uitputtend. 
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2. Theoretisch kader 

 

Dit onderzoek naar de studiemotivatie van studenten tijdens social distancing, maakt gebruik 

van de Zelfdeterminatietheorie (ZDT, Ryan & Deci, 2000). Eerst wordt gekeken naar wat 

wordt beschouwd als ‘motivatie’ en hoe dit concept wordt benaderd vanuit de ZDT, welke 

zich uit in gedrag en een differentiatie hanteert in verschillende soorten motivatie, namelijk 

autonome en gecontroleerde motivatie. Deze differentiatie wordt in dit onderzoek relevant 

geacht, om zo de reacties van de studenten breder te kunnen duiden dan enkel ‘wel’ of ‘niet’ 

gemotiveerd voor de studie. Uiteindelijk wordt besproken wat nodig is voor het bevorderen 

en in stand houden van deze vormen van motivatie, namelijk de psychologische 

basisbehoeften. Eerst wordt uiteengezet wat het belang is van de PBB en welke gerelateerde 

concepten worden gehanteerd om de PBB te kunnen herkennen. Vervolgens wordt besproken 

hoe deze toepasbaar zijn op de huidige situatie voor studenten.  

 

2.1. De ZDT 

2.1.1. Motivatie 

 

‘Motivatie’ betreft wat mensen tot ondernemen en actie ‘beweegt’ (Ryan & Deci, 2018, p. 

13). Theorieën over motivatie richten zich specifiek op ‘both what energizes and gives 

direction to behaviour’ (ibid.). ZDT onderscheidt zich van andere hedendaagse 

motivatietheorieën door te differentiëren in de kwaliteit van de motivatie (Cook & Artino, 

2016; Ryan & Deci, 2018). Volgens ZDT zijn mensen niet binair ‘gemotiveerd’ of ‘niet-

gemotiveerd’. Mensen zijn, als ze een vorm van motivatie hebben, in hun acties autonoom 

gemotiveerd of gecontroleerd gemotiveerd en hierbinnen zijn meerdere gradaties te vinden10. 

Eerstgenoemde motivatiekwaliteit is de kwaliteit waar zowel scholen als organisaties naar 

dienen te streven volgens de ZDT en al haar gerelateerde onderzoeken. Deze onderzoeken 

wijzen vooralsnog uit dat naarmate de PBB meer vervuld zijn en minder gefrustreerd, de 

betreffende persoon zich meer autonoom gemotiveerd voelt in het gedrag en ondernemen 

(ibid.).  

 

 

 
10 De differentiatie in motivatiekwaliteit wordt verderop in meer detail besproken en gevisualiseerd (2.1.1.2. 
Motivatie differentiatie).   
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2.1.1.1. Inzet als gedragscomponent  

 

Bovengenoemde autonome motivatie uit zich in gedrag, ofwel inzet, terwijl gecontroleerde 

motivatie zou leiden tot lage inzet en dit uit zich onder andere in uitstelgedrag (Meyer & 

Gagnè, 2008) en een gedwongen vorm van betrokkenheid van studenten. Laatstgenoemde 

groep gedijt volgens de ZDT niet bij gecontroleerde motivatie, aangezien de kwaliteit van het 

leren lijdt onder druk11. Motivatie is essentieel voor inzet (Appleton et al., 2008) en inzet 

wordt in ZDT-onderzoek gezien als gedragscomponent12 van motivatie (Jang, 2008, p. 798; 

Opdenakker, 2021, p. 3; Meyer & Gagnè, 2008, p. 61). Met inzet wordt in dit onderzoek in 

navolging van bovenstaande onderzoeken gerefereerd aan ´participatie en betrokkenheid´ 

tijdens academische activiteiten welke zich uiten in ´effort, attention, and persistince during 

the initiation and execution of learning activities´ (Opdenakker, 2021, p. 5). Aangezien inzet 

als gedrag afhankelijk is van cyclische interacties met contextuele variabelen (Appleton et al., 

2008, p. 379), kan het bekijken van inzet als gedrag licht schijnen op de variatie in motivatie 

sinds de uitbraak van COVID-19 en de daar uitvolgende social distancing maatregelen.  

 

2.1.1.2. Motivatie differentiatie  

 

Action may not always bring happiness, but there is no happiness without action. (James, 

1890) 

James, de eerste onderwijzer van een cursus ‘psychologie’ in de Verenigde Staten13, wijst 

met bovenstaande woorden op het gegeven dat geluk en blijdschap niet komen zonder iets te 

doen, ofwel te ondernemen. Echter, iets doen brengt niet altijd geluk of blijdschap.  

 De ZDT ziet ‘happiness’ als een symptoom van menselijk welzijn (Ryan & Deci, 

2018, p. 240).  Zowel de vervulling als de frustratie van de PBB hebben niet alleen invloed 

tot optimale motivatie. Het kijken naar motivatieprocessen – de basis van ZDT – is essentieel 

voor het duiden van dit welzijn (Ryan & Deci, 2018, p. 11). Dit onderzoek richt zich op de 

PBB en studiemotivatie, maar beschouwt ´studentenwelzijn´ gecorreleerd aan 

studiemotivatie, in lijn met de ZDT-ontwikkelaars: ‘From the time we began the research, we 

 
11 Ryan en Deci (2017, p. 377) noemen de gewenste kwaliteit van leren ‘deep learning’. “Diep” leren houdt in 
dat het leren geïntegreerd wordt in het leven van de student en dat de stof niet gelijk vergeten wordt na een 
‘high stake test’ (ibid.).  
12 Voor resterende conceptualisaties, zie Opdenakker (2021).  
13 https://plato.stanford.edu/entries/james/ 
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have thought of the basic psychological needs as a centrally important source of energy for 

action, both as a correlate of motivation and an indicator of wellness’ (p. 256).  

Motivatie kan namelijk, volgens de ZDT, vele vormen aannemen in tegenstelling tot 

‘wel’ ‘geen’ motivatie (kwantiteit van motivatie). De verschillen liggen in de kwaliteit van de 

motivatie:  

SDT suggests that some forms of motivation are entirely volitional, reflecting one’s 

interests or values, whereas others can be wholly external, as when one is coerced or 

pressured into doing something he or she does not find of value. […] SDT therefore 

explicitly differentiates the concept of motivation in order to consider the varied effects of 

different types of motivation on such relevant outcomes. (Ryan & Deci, 2018, p. 14) 

De ZDT maakt onderscheid tussen gecontroleerde motivatie en autonome motivatie (p. 14). 

Binnen deze twee soorten motivatie bevinden zich zes verschillende gradaties van zowel 

gecontroleerde motivatie als autonome motivatie. Bij de meest autonome (intrinsieke) vorm 

van motivatie wordt gedrag gereguleerd vanuit zichzelf (intern). In dit kader spreekt de ZDT 

dan ook van een autonome regulatiestijl. Het hoogste psychisch welzijn vindt volgens de 

ZDT plaats bij de meest autonome (intrinsieke) regulatiestijl. In onderstaand schema (zie 

Figuur 1) is te zien hoe het ontbreken van enige motivatie, amotivatie, zich links op het 

continuüm bevindt en de meest wenselijke soort motivatie helemaal rechts. Laatstgenoemde 

veronderstelt dat de drie PBB vervuld zijn en dat handeling of onderneming compleet vanuit 

het ‘zelf’ komt, wat het psychisch welzijn ten goede doet (Ryan & Deci, 2018, p. 247).  
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Figuur 1: Taxonomie van motivatie volgens de zelfdeterminatietheorie. 
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2.1.1.3. Autonome motivatie 

 

I don't like work— no man does— but I like what is in the work— the chance to find 

yourself. Your own reality— for yourself not for others— what no other man can ever 

know. They can only see the mere show, and never can tell what it really means (Conrad, 

2016, p.19)  

In deze raamvertelling uit Conrads roman over koloniale ellende in het Belgische Congo, legt 

Capitein Marlow uit dat hij werk als concept niet zozeer leuk vindt. Echter, geeft hij aan dat 

hij “iets” unieks voor hemzelf uit de activiteit haalt, iets waar hij compleet autonoom in is 

zonder dat hij externen hiervan kan of wil overtuigen. Dit vindt hij wel leuk.  

 Als Marlows motivatie voor werk ergens op het ZDT-continuüm geplaatst wordt in 

Figuur 1, zou dit waarschijnlijk bij 4 (identificatie) of zelfs 5 (integratie) gebeuren. In elk 

geval is zijn werk hoogstwaarschijnlijk autonoom gemotiveerd. Hij haalt er niet alleen plezier 

uit, maar raakt zelfs inherent vervuld (‘zichzelf vinden’)14.  

Om Marlow verder als voorbeeld te gebruiken voor de progressieve beweging op 

Figuur 1, wordt voorgesteld dat hij werk op zich inderdaad niet leuk vindt. Op zijn eerste 

werkdag bevond hij zich wellicht op nummer 2 (extern) en deed hij het alleen voor het geld. 

Hier bevindt zijn motivatie zich nog in het kader van gecontroleerde motivatie. Na verloop 

van tijd wil hij zichzelf een goede werker voelen in de ogen van anderen: 3 (introjectie). 

Hieruit volgend hecht hij zelf ook waarde aan zijn werk en wordt de motivatie van autonome 

kwaliteit: 4 (identificatie). Uiteindelijk beweegt hij verder naar rechts naar 5 en 6: hij geniet 

van zijn werk en voelt zich in deze ervaring geheel autonoom. 

De beschreven beweging van gecontroleerde naar autonome motivatie wordt in de 

ZDT internalisatie genoemd (Vansteenkiste et al., 2020): ‘Internalization reflects the extent 

to which people truly assimilate or take in ambient values or practices. For individuals to 

fully internalize a non-interesting activity, they must personally value and experience 

ownership of the behavior’ (Vansteenkiste et al., 2020). Deze progressieve, lineaire beweging 

op het ZDT-continuüm wordt van brandstof voorzien door de vervulling van alle drie de 

PBB; autonomie, competentie en verbondenheid. Respectievelijk vereist internalisatie van 

een gecontroleerde motivatie bijvoorbeeld: wil, gevoel van de eigen effectiviteit en connectie 

met bijvoorbeeld supporters of onderwijzers om de eerste twee PBB te faciliteren (ibid.).  

 
14 Uiteraard kan dit niet helemaal bepaald worden aan de hand van één uitspraak. Bovendien blijft het de 
vraag of het psychisch wel goed gaat met Marlow na zijn ervaringen in de rest van de roman, maar dat is stof 
voor andere onderzoeken.  
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Een connectie met steunende figuren of relaties kan dus internalisatie, en uiteindelijk 

intrinsieke regulatie, voeden. Kijken hoe deze beweging gefaciliteerd kan worden door de 

omgeving is orde van de dag in de wereld van onderwijs. Motivatiekwaliteit is voor het 

onderwijs belangrijk, omdat de lessen meer eigen worden gemaakt. Naarmate de 

internalisatie meer gevoed wordt door het vervullen van de PBB, zullen studenten volgens de 

PBB meer plezier en welzijn halen uit hun studie.  

Docenten kunnen volgens de ZDT dan ook autonome motivatie ondersteunen of 

controlerend zijn. Een manier om autonomie-ondersteunend te zijn in hun onderwijs is het 

(h)erkennen van interesse en desinteresse in hun studenten: 

Supporting student’s autonomy requires not only a respect for students’ intrinsic 

motivation and self-determination, but it also requires an array of interpersonal skills. 

These skills include taking the perspective of the students, acknowledging their feelings, 

providing rationale for requests, communicating with noncontrolling language, and so on 

[…] (Reeve, 2002, p, 189).  

Het (h)erkennen van (des)interesse gebeurt door te letten op non-verbale communicatie, zoals 

de bewegingen van de handen, de ogen, etc. (ibid.). Op deze manier kunnen de docenten 

aansluiten bij de wereld van de studenten tijdens het onderwijs. Wanneer docenten geen brug 

proberen te maken tussen de stof en de wereld van de student, is het waarschijnlijk dat de 

motivatie daalt en eerder gecontroleerd gereguleerd wordt.  

 

2.1.1.4. Gecontroleerde motivatie 

 

When an actor comes to me and wants to discuss his character, I say, 'It's in the script.' If 

he says, 'But what's my motivation?, ' I say, 'Your salary.' (Alfred Hitchcock15) 

Hitchcocks stijl van regisseren is in deze anekdote typisch “directief” en laat weinig 

autonomie over voor deze acteur16. Terwijl laatstgenoemde letterlijk vraagt naar wat zijn 

personage ‘beweegt’ in zijn handelen, wuift de regisseur het idee van autonome motivatie 

weg door te wijzen op de beloning. Daarmee zegt Hitchcock niet alleen dat de motivatie van 

het personage niet begrepen hoeft te worden door de acteur, maar ook dat de acteur zijn 

activiteit niet eigen hoeft te maken en dat hij hem controleert in zijn motivatie.  

 
15 Alfred Hitchcock Quotes. (n.d.). BrainyQuote.com. Jaar en interviewbron onbekend. Geraadpleegd via: 

https://www.brainyquote.com/quotes/alfred_hitchcock_100823.  
16 Hier moet wel vermeld worden dat de onderzoeker weinig verstand heeft van acteren als professie.  

https://www.brainyquote.com/quotes/alfred_hitchcock_100823
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Als de acteur op Figuur 1 geplaatst wordt, begint hij waarschijnlijk bij 5 (integratie) of 4 

(identificatie) en duwt de opmerking van zijn regisseur hem richting 2 (extern). Het wijzen op 

externe beloningen als geld, cijfers, aandacht, etc. kan de autonome motivatie ondermijnen 

(Vansteenkiste et al., 2020), zelfs als deze eerst geheel intrinsiek (intern) gereguleerd is. In dit 

geval is de richting van de motivatie gecontroleerd. En daarmee onwenselijk voor de 

motivatiekwaliteit. Dit onwenselijke effect ontstaat volgens de ZDT al wanneer één van de 

PBB gefrustreerd wordt: 

If one of the needs is frustrated, internalization is hampered. For instance, although 

experiencing a strong bond with a socializing agent and feeling effective in carrying out a 

non-interesting activity may provide a starting point to begin internalizing its regulation, 

the internalization process will be only partial when the need for autonomy remains 

unfulfilled. In the absence of autonomy, one may engage in the activity to please others, 

get approval, avoid feelings of guilt, or other controlled forms of regulation. 

(Vansteenkiste et al., 2020) 

Wanneer een student bijvoorbeeld wordt gefrustreerd in autonomie en enkel het onderwijs 

volgt omdat het moet (cijfers, ontwijken van straf, etc.), is de kans groot dat deze student 

ontevreden is met het onderwijs en de bijbehorende sociale context (Wilding, 2015).  

Studenten dienen zich betrokken te voelen bij het onderwijs en de context waarin dit 

gefaciliteerd wordt (Reeve, 2012). Deze betrokkenheid is van belang voor de kwaliteit van de 

motivatie en de ondersteuning van inzet. Wanneer studenten zich niet betrokken voelen: staan 

zij niet achter wat zij leren, hebben zij niet het gevoel verschil te maken en voelen zij zich 

niet verbonden met figuren uit hun leeromgeving (e.g.: docenten, medestudenten). Daarnaast 

dient deze leeromgeving aan te sluiten bij wat er in andere aspecten van hun leven gebeurt en 

deze aspecten positief te beïnvloeden. Naarmate de motivatie steeds meer gecontroleerd 

wordt en dus extern, vindt er uiteindelijk helemaal geen motivatie meer plaats. In de ZDT 

wordt deze zeer onwenselijke staat (voor zowel een acteur als een student: elk mens) 

amotivatie genoemd.  
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2.1.2. Psychologische basisbehoeften  

 

Don't it always seem to go, that you don't know what you've got till it's gone. (Wikipedia 

bijdragers, 202117) 

Mitchell zong het al: het belang van bepaalde behoeften wordt pas duidelijk wanneer de 

vervulling hiervan wegvalt.  

Volgens Maslow (1943), worden mensen gemotiveerd door een hiërarchie aan 

behoeften. Welke behoefte hen drijft voelen zij pas wanneer deze wordt gefrustreerd. Dorst, 

honger, levensgevaar zijn voorbeelden van een fysieke basisbehoefte en wanneer deze 

behoeften vervuld zijn, wordt de mens hier niet langer door gemotiveerd en wordt de mens 

pas na de vervulling van deze fysieke basisbehoeften gedreven door psychologische 

behoeften als liefde, vriendschap, respect en uiteindelijk zelf-vervulling. ‘Man is a 

perpetually wanting animal’ (Maslow, 1943, p. 378). Wanneer de sterkere behoefte van 

fysieke frustratie eenmaal is vervuld, zal de mens doorzoeken naar het vervullen van 

psychologische behoeften, aldus Maslow.  

De ontwikkelaars van de ZDT (Ryan & Deci, 2018) stellen echter dat psychische 

behoeften ook een gelijke basisfunctie hebben naast de fysieke basisbehoeften en niet enkel 

uit laatstgenoemde volgen (Ryan & Deci, 2018, p. 10). Deze psychische basisbehoeften 

(PBB) ‘must be satisfied for psychological interest, development, and wellness to be 

sustained’ (Ibid.).  

De ZDT vindt haar oorsprong en basis in de menselijke processen van motivatie 

(ibid., p. 13). Deze theorie suggereert dat mensen in staat zijn om zelf-gedetermineerd te 

worden wanneer drie PBB worden vervuld. Bovendien gaat de ZDT er van uit dat de 

vervulling van deze behoeften vervuld of gefrustreerd kunnen worden door de sociale 

context. De theorie biedt een raamwerk voor het onderzoeken van de relatie tussen de sociale 

context en motivatie18. 

Elke PBB duidt volgens de ZDT op ‘a psychological nutrient that is essential for 

individuals’ adjustment, integrity, and growth’ (Ryan, 1995). Hiermee wordt bedoeld dat 

ervaringen en gedrag geassocieerd worden met ofwel de vervulling of frustratie van een PBB, 

zodat deze van herkenbare inhoud voorzien kunnen worden (Ryan & Deci, 2018): ‘Without 

 
17 https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Yellow_Taxi. Mitchell, schreef naar eigen zeggen dit lied op Hawaii, waar 
zij zag hoe de mooie natuur die zij kwam opzoeken, ironisch genoeg onbereikbaar bleek door toeristische 
vervuiling. 
18 https://selfdeterminationtheory.org/theory/.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Yellow_Taxi
about:blank
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such a specified content, it remains unclear what it means exactly to have a psychological 

need met or thwarted’ (Vansteenkiste et al., 2020, p. 6). Dit betekent echter niet dat er andere 

concepten of behoeften dan de genoemde drie als PBB beschouwd worden, zowel in dit 

onderzoek niet als in de ZDT (vooralsnog) niet (ibid.).  

Overigens duidt de frustratie van een PBB niet simpelweg op de afwezigheid van de 

vervulling van een PBB. De frustratie van een PBB representeert een sterkere, dreigendere 

ervaring. De frustratie van een PBB dient als afzonderlijk te worden benaderd (ibid; 

Vansteenkiste & Ryan, 2013) tijdens onderzoek naar functioneren van personen. Daarnaast is 

elke PBB zowel afzonderlijk belangrijk en belangrijk in relatie tot de andere twee ‘Each is 

independently important, and deprivation of any is seen as problematic. […] In addition, SDT 

sees these three basic needs as interdependent. Each need facilitates the satisfaction of the 

others under most conditions’ (Ryan & Deci, 2018, p. 248). 

 

2.1.2.1. Autonomie  

 

Why should they have thought about the plague, which negates the future, negates 

journeys and debate? They considered themselves free […]. (Camus, 2013, p. 31) 

De bewoners van Oran weten niet wat hen overkomt in Camus’ roman. Niet alleen de 

uitgebroken builenpest bedreigt hun leven, maar de daaruit volgende quarantainemaatregelen 

die hen plots worden opgelegd doet hun toekomstplannen in rook opgaan. Bovendien weet 

geen personage in de roman hoelang deze restricties gaan duren. 

De PBB autonomie19 wordt in de ZDT gedefiniëerd als volgt: ‘When frustrated, one 

experiences a sense of pressure and often conflict, such as feeling pushed in an unwanted 

direction’ (Vansteenkiste et al., 2020, p. 1). Het lijkt alsof de bewoners van Oran inderdaad in 

een richting worden geduwd waar zij zich niet fijn bij voelen en hun autonomie lijkt in deze 

gefrustreerd. ‘Autonomy does not, as we use it, refer to independence’ (Ryan & Deci, 2018). 

Zowel afhankelijkheid als onafhankelijkheid kan volgens de ZDT-ontwikkelaars Ryan en 

Deci (ibid.) zowel autonoom als heteronoom gemotiveerd worden, vandaar dat zij de 

concepten autonomie en onafhankelijkheid uit elkaar houden. Dit onderzoek sluit zich daarbij 

aan. 

De behoefte bij autonomie is ‘the need to self-regulate one’s experiences and actions’ 

(Ryan & Deci, 2018, p. 10). Autonomie refereert naar de ervaring van bereidheid en wil om 

 
19 Deze PBB wordt consequent als eerste genoemd door de ontwikkelaars van de ZDT: ‘the first of the basic 
needs specified within SDT is autonomy’ (Ryan & Deci, 2018, p. 10). 
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iets te doen: ‘When satisfied, one experiences a sense of integrity as when one’s actions, 

thoughts, and feelings are self-endorsed and authentic’ (Vansteenkiste et al., 2020, p. 1).  

 De congruentie van een activiteit ondernemen waar de persoon in kwestie geheel, 

‘wholeheartedly’ (Ryan & Deci, 2018, p. 10) achterstaat, leidt tot een betere kwaliteit van de 

motivatie, waardoor de menselijke, unieke potentie nagestreefd kan worden (Deci et al., 

2013). Autonomie als concept is vanuit de humanistiek (DeRobertis & Bland, 2018) en het 

daaruit volgende onderwijs dan ook niet weg te denken:  

Giving students the opportunity to develop moral values in a social-constructivist way is a 

means of supporting their autonomy, their personal empowerment. It is a condition for a 

democratic life in which they can have freedom of expression and in which society expects 

their active participation. (Veugelers, 2011, p. 15) 

Om geheel achter een handeling te kunnen staan, moet degene die de handeling uitvoert wel 

zo goed mogelijk weten waar hij of zij achterstaat. In het onderwijs dienen docenten dit 

proces te faciliteren. Met andere woorden: de sociale leeromgeving (i.e.: docenten, gebouw, 

faculteit, het curriculum, etc.) dienen de autonomie van elke student te stimuleren en te 

ondersteunen. Alle sociale contexten in de levensdomeinen van een mens dienen diens 

autonomie te ondersteunen, zodat dat mens staat achter wat ondernomen wordt. Het belang 

van het vervullen van autonomie en herkennen hoe dit kan, spreekt uit een gezegde van 

onbekende20 herkomst: ‘If you don’t stand for anything, you’ll fall for anything’. Het 

faciliteren van autonomie in een student is onlosmakelijk verbonden aan het stimuleren van 

het besef dat de student in staat is om eigen keuzes te maken en een effect te hebben op diens 

sociale context. Dit brengt dan ook de volgende PBB ter sprake. 

 

2.1.2.2. Competentie 

 

‘Tja, als we eens begonnen’, zei Pippi. ‘Allereerst zou ik een piano willen kopen’. 

‘Ja maar Pippi’, zei Tommie, ‘je kunt toch niet pianospelen?’ 

‘Hoe kan ik dat nou weten, als ik het nog nooit geprobeerd heb’, antwoordde Pippi. ‘Ik 

heb nog nooit een piano gehad om het te proberen. En laat ik je zeggen, Tommie, 

pianospelen zonder piano, dat kost ontzettend veel moeite om te leren’21. (Thiel, 2018)  

 
20 https://quoteinvestigator.com/2014/02/18/stand-fall/.  
21 Dit is de correcte (en zowel realistischere als relevantere voor dit onderzoek) versie van het globaal 
populaire citaat: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!’. Ironisch genoeg is het 
verkeerde citaat een beroemd motivatie-citaat geworden. Dit citaat is verhaspeld en verkeerd toegeschreven 
aan Astrid Lindgren: https://www.astridlindgren.com/en/frequently-asked-questions. 

https://quoteinvestigator.com/2014/02/18/stand-fall/
https://www.astridlindgren.com/en/frequently-asked-questions
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Deze scène uit Pippi Langkous illustreert hoe aspecten in iemands’ omgeving diens behoefte 

naar competentie kan stimuleren of frustreren. Pippi lijkt de werking van een PBB te 

begrijpen en zorgt zelf voor een piano, omdat het eventueel leren anders niet mogelijk is. 

Competentie is in de ZDT ‘the need to feel effectance and mastery’ (Ryan & Deci, 2018, p. 

11). De behoefte aan zich competent voelen komt naar voren als een inherent streven en 

nieuwsgierigheid (ibid.): ‘It becomes satisfied as one capably engages in activities and 

experiences opportunities for using and extending skills and expertise’ (Vansteenkiste et al., 

2020, p. 1). Pippi’s nieuwsgierigheid en geloof in haar kunnen om een nieuwe vaardigheid te 

leren is zonder enige hoogmoed. Ze weet dat ze het eerst moet proberen, moet oefenen… 

kortom: ze is gemotiveerd. 

 Lindgren geeft in de vorm van Tommie een stem aan ‘kritiek22’, waardoor Pippi’s 

nieuwsgierigheid en motivatie mogelijk af zou kunnen nemen, of gefrustreerd worden. Deze 

frustratie vindt volgens Ryan en Deci precair gemakkelijk plaats (2018, p. 11) en de frustratie 

wordt sterker bij negatieve feedback (e.g.: ‘maar Pippi, je kunt toch geen piano spelen?’), 

onmogelijke uitdagingen (zoals het niet hebben van een piano terwijl het geleerd moet 

worden), of wanneer de eigen effectiviteit op de wereld wordt ondermijnd door sociale 

vergelijkingen of persoonlijke kritiek (ibid.). Uiteindelijk leidt het frustreren van de 

competentie vanuit de sociale context tot ervaringen van ‘failure and helplessness´ 

(Vansteenkiste et al., 2020, p. 1).  

Volgens Schnell, in haar onderzoek naar de zingeving van psychologie (2020), zijn 

deze ervaringen van falen en hulpeloosheid een bedreiging voor het ervaren van zingeving. 

De mensen die zich compleet afgesloten voelen van enige competentie in hun sociale context 

lijden aan wat zij ‘existentiële onverschilligheid’ (Schnell, 2020, p. 122) noemt. Deze 

personen scoren ook onder-gemiddeld op de vervulling van de PBB-competentie (ibid.): 

The low level of competence reported by existentially indifferent individuals shows that 

they feel overwhelmed by the demands they encounter. They experience themselves as 

ineffective, not as designers of their own lives. There is no hope for positive change and 

therefore no motivation to become active in this direction. Existentially indifferent people 

reject exploring themselves just as much as they reject committing to things that go 

beyond themselves. (p. 127)  

Om competentie te vervullen, moet er onder andere aanspraak gemaakt worden op de 

ervaring van “ertoe doen” en “een verschil kunnen maken”, voor zichzelf of voor een ander. 

 
22 Hoe goedbedoeld ook. 
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Verantwoordelijkheid in een student aanspreken kan als een last worden ervaren en leiden tot 

competentiefrustratie, maar bij een faciliterende aanpak kan het als een mogelijkheid voor 

ontwikkeling ervaren worden. Hiervoor hebben studenten, net als elk mens, de mogelijkheid 

nodig om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, een ander en ‘to strengthen 

experience of personal significance’23 in de sociale context (p. 129).  

 Het kunnen nemen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en een ander onderschrijft 

de connectie tussen de PBB’s autonomie, competentie en verbondenheid. Onderzoek heeft 

uitgewezen dat wanneer studenten zich onzeker voelen over hun individuele academische 

prestaties, zij steun halen uit het directe contact met hun ‘peers’, ofwel hun medestudenten 

(Sollitto et al., 2017). Dit betekent dat competentie als PBB vervuld kan worden in een 

onderwijssetting door het o.a. faciliteren van onderling contact tussen studenten (ibid.).  

 

2.1.2.3. Verbondenheid 

 

I must say, something about this small encounter had put me in very good spirits; the 

simple kindness I had been thanked for, and the simple kindness I had been offered in 

return, caused me somehow to feel exceedingly uplifted about the whole enterprise facing 

me over these coming days. (Ishiguro, 1990, pp. 72-73) 

Na afloop van een kleine, korte interactie met een vreemde, voelt de protagonist van 

Ishiguro´s roman zich – tot zijn eigen verrassing – positief gesterkt in zijn onzekere queeste.   

Zijn prettige, onverwachte ervaring duidt op het vervullen van verbondenheid: 

´Relatedness denotes the experience of warmth, bonding, and care, and is satisfied by 

connecting to and feeling significant to others’ (Vansteenkiste et al., 2020, p. 1).  

Verbondenheid raakt dus niet alleen vervuld door intense diepe relaties met vrienden 

en familie, het kan ook gevoed worden door de kleine gesprekken: de ´micro-interacties’ 

(Hertz, 2021, p. 63; Sandstrom & Dunn, 2013). Hoe geënsceneerd een glimlach van de 

winkelier, postbode of het horecapersoneel ook moge zijn, het biedt sociale cohesie: ‘By 

acting friendly to others, or by being on the receiving end of such friendliness whether it is 

genuine or performative even for very brief moments, we are reminded of what we have in 

common, our shared humanity’ (Hertz, 2021, p. 63).  

 
23 Om onverschillige, ongemotiveerde jongeren te laten voelen dat ze als persoon significant zijn, bestaan er 
interventies zoals jongeren te koppelen aan opvanghonden: ‘the experience allowed them to believe in their 
ability to care for living beings’ (Schnell, 2020, p. 128). De jongeren voelden zich naar eigen zeggen in staat tot 
“meer” na deze ervaring.  
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De vervulling van verbondenheid werkt dus twee kanten op: niet alleen het ontvangen van 

liefde of vriendelijkheid, maar ook het geven van liefde en vriendelijkheid aan een ander of 

een groep vervult de behoefte naar verbondenheid in een mens. Wanneer één van deze 

richtingen gefrustreerd wordt in de sociale context, wordt er niet in de behoefte tot 

verbondenheid voorzien met alle gevolgen van dien. 

De frustratie van verbondenheid ‘comes with a sense of social alienation, exclusion, 

and loneliness´ (Vansteenkiste et al., 2020, p. 1). ‘Zich eenzaam voelen’ duidt op een 

frustratie van verbondenheid, al is het geen PBB op zichzelf (Baumeister & Leary, 1995; 

Vansteenkiste et al., 2020). Eenzaamheid is een complex groot begrip en gezien de vele 

onderzoeken, boeken, muziek en films over eenzaamheid, leeft dit onderwerp in zowel de 

hedendaagse wetenschap als andere domeinen. De uitvoerige conceptualisatie van 

eenzaamheid verschaft de PBB-verbondenheid echter van inhoud voor dit onderzoek. 

Socioloog De Jong-Gierveld definieert eenzaamheid als volgt: ‘Loneliness is defined 

as the negative outcome of a cognitive evaluation of a discrepancy between (the quality and 

quantity of) existing relationships and relationship standards’ (De Jong-Gierveld et al., 2006, 

p. 495). Hier blijkt dat eenzaamheid wordt ervaren wanneer de verbondenheid met anderen 

tekortschiet in vergelijking met wat verwacht wordt van verbondenheid. Ook maakt zij hierin 

naar aanleiding van Weiss (Russell et al., 1984) een onderscheid tussen sociale en emotionele 

eenzaamheid (De Jong-Gierveld et al., 1999). Eerstgenoemde verwijst naar het gebrek aan 

sociale integratie en emotionele eenzaamheid doelt op het gebrek aan een persoonlijke, 

intense band met één persoon.  

Neurologen Cacioppo & Patrick definiëren eenzaamheid als een onontkoombaar 

alarm-signaal van oeroude instincten: ‘[…] evolution fashioned us not only to feel good when 

connected, but to feel secure […] evolution not only shaped us to feel bad in isolation, but to 

feel insecure, as in physically threatened’ (Cacioppo & Patrick, 2009, p. 15).  

Econoom Hertz haar definitie gaat volgens eigen zeggen verder dan ‘traditional 

measures of loneliness24’ (Hertz, 2021, p. 8): 

[…] define loneliness not only as bereft of love, company or intimacy, nor is it just about 

feeling ignored, unseen or uncared for by those with whom we interact on a regular basis: 

our partner, family, friends and neighbours. It’s also about feeling unsupported and 

uncared for by our fellow citizens, our employers, our community, our government. It’s 

 
24 Hertz verwijst hier echter naar de UCLA-schaal om ‘eenzaamheid’ te meten.  In dit onderzoek is gebruik 
gemaakt van De Jong Gierveld-schaal om zowel emotionele als sociale eenzaamheid te meten. 
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about feeling disconnected […] also from ourselves. […] includes but is also greater than 

our desire to feel close to others because it is also a manifestation of our need to be heard, 

to be seen, to be cared for, to have agency, to be treated fairly, kindly and with respect. 

(Hertz, 2021, pp. 8-9)  

Het frustreren van verbondenheid is dus niet alleen te zien bij het ontbreken van diepe 

connecties met naasten. Ook de pijn van het “niet erkend” voelen, niet gehoord door zowel 

individuen als grotere groepen en instanties.  

Het lastige aan eenzaamheid verlichten – ofwel deze frustratie van verbondenheid – is 

dat het volgens bovenstaande onderzoekers zichzelf in stand houdt. Het wordt voor een 

eenzaam persoon na verloop van tijd steeds moeilijker om het perspectief van een ander 

persoon te erkennen (Cacioppo & Patrick, 2009, pp. 16-7). Daarnaast rust er een taboe op 

“eenzaam zijn” en wordt het (h)erkennen van zowel de eigen eenzaamheid als die van een 

ander ondermijnd door (zelf)stigmatisering (Hertz, 2021, p. 6). Bovendien wordt “het lijden 

aan eenzaamheid” als een persoonlijk falen gezien. Dit perspectief wordt veelal versterkt 

omdat de persoon die zich eenzaam voelt, veelal in de sociale context is buitengesloten, 

afgewezen of niet opgemerkt. 

Schrijver en cultureel criticus Laing omschrijft de realisatie van haar eenzaamheid 

achteraf, waaruit blijkt hoe bedreigend voor het ‘zelf’ deze ervaring is: 

The revelation of loneliness, the omnipresent, unanswerable feeling that I was in a state of 

lack, that I didn’t have what people were supposed to, and that this was down to some 

grave and no doubt externally unmistakable failing in my person: all this had quickened 

lately, the unwelcome consequence of being so summarily dismissed (Laing, 2016, p. 15).  

Dat het ‘summier’ worden verlaten door een liefdespartner25 duidt op frustratie van 

verbondenheid, is niet alleen helder door het wegvallen van een intense relatie, maar ook 

door de manier waarop: summier. Geen of nauwelijks uitleg verschuldigd zijn als individu of 

groep wordt als een frustratie van verbondenheid ervaren. Deze frustratie ontstaat volgens de 

ZDT, omdat mensen zich juist verbonden voelen ´by being a significant member´ van een 

gemeenschap (Ryan & Deci, 2018, p. 11).  

Dus ook het gevoel te hebben dat een ander individu of groep de persoon als 

belangrijk genoeg acht voor uitleg en verantwoording, draagt bij aan de vervulling van de 

PBB-verbondenheid. Net zoals het eerdergenoemde ontvangen en geven van liefde en 

 
25 Laing refereert naar haar eigen ervaring hiermee en deze gebeurtenis was tevens haar startpunt om een 
werk te schrijven over eenzaamheid.  
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vriendelijkheid, werkt het gevoel significant te zijn voor de ander ook twee kanten op: het 

gevoel hebben dat de ander belangrijk genoeg is om geen summiere uitleg te geven.  

 De PBB-autonomie, competentie en verbondenheid zoals deze zijn 

geconceptualiseerd in de ZDT, bieden mogelijkheid tot het relateren aan verschillende 

disciplines en daar toebehorende concepten. Autonomie relateert aan het congruent met 

zichzelf handelen, competentie aan zingeving en verbondenheid aan een hedendaags 

prangend populair onderwerp in de context van COVID-19: eenzaamheid. Uiteindelijk zijn er 

talloze concepten te relateren aan zowel de frustratie als vervulling van alle drie de PBB, 

maar nu de PBB van enige inhoud zijn voorzien is het zaak om te kijken naar hoe de PBB 

verantwoordelijk zijn voor de differentiatie in menselijke motivatie.  

 

2.2. En plots was er alleen online onderwijs 

 

De bovenstaande theorie resulteert in twee deelvragen:  

- Deelvraag A: In hoeverre ervaren studenten tegenwoordig verandering van verschillende 

aspecten van PBB in vergelijking met vóór de uitbraak van de pandemie en is er een verschil 

in PBB in het leven algemeen sinds COVID-19 en PBB met betrekking tot studie en 

leeromgeving? 

- Deelvraag B: In hoeverre hangen de verschillende aspecten van PBB tijdens social 

distancing samen met studiemotivatie? 

De twee deelvragen resulteren in de formulering van drie hypotheses die in de volgende 

paragrafen verder worden toegelicht. 

 

2.2.1. Social distancing en de PBB van studenten (Hypothese a) 

 

Met ‘social distancing’ wordt - zoals gezegd - gerefereerd naar de maatregelen die 

wereldwijd genomen zijn om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en de kwetsbare 

groepen te beschermen. Dit houdt in dat burgers fysiek zoveel mogelijk thuis moeten blijven 

en fysieke nabijheid moeten ontwijken. Werk, opleiding en andere gelegenheden waarvoor 

mensen fysiek bij elkaar komen wordt sterk ontmoedigd, afgeraden of zelfs verboden, 

afhankelijk van de richtlijnen van de regering (Banerjee & Rai, 2020).     

Zoals ook eerder gezegd, zijn sinds 12 maart 2020 de deuren van het hoger onderwijs 

in Nederland gesloten. De studie wordt online voortgezet met behulp van videobellen. 
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Aangezien de sociale context van de leeromgeving met de maatregel van social distancing is 

veranderd, richt dit onderzoek zich in eerste instantie op zowel de vervulling als de frustratie 

van de PBB van de ondervraagde studenten. Nu de deuren van de universiteit voor 

onbepaalde tijd dicht zijn en het nieuwe studiejaar is begonnen in deze situatie, wordt 

verwacht dat de studenten lager zullen scoren op de vervulling van hun PBB sinds 12 maart 

2020 in vergelijking met vóór 12 maart 2020 en respectievelijk hoger op de frustratie van hun 

PBB. Deze verwachting is gebaseerd op de theorie van PBB zoals deze eerder is besproken 

aan de hand van voorbeelden welke ZDT illustreren. Bovendien wordt verwacht dat 

studenten met betrekking tot hun studie en sociale leeromgeving zich meer gefrustreerd 

voelen in hun PBB, aangezien deze nu enkel virtueel plaatsvindt. Virtueel lesgeven bleek al 

eerder een uitdaging voor de behoefte van verbondenheid onder studenten (Sun et al., 2018).  

Zoals eerder genoemd, ziet ZDT de drie PBB als onderling afhankelijk van elkaar 

(Ryan & Deci, 2018, p. 248): ‘SDT expects that the three needs will tends to be highly 

intercorrelated, especially in measurements that aggregate satisfaction or frustration 

experiences in a domain or over time’ (Ryan & Deci, 2018, p. 248). In dit licht wordt 

verwacht dat wanneer een enkele PBB een verschil met voor en na oplevert, dat de andere 

twee PBB ook verschillen met voor en na.  

 

2.2.2. Studiemotivatie in sociale context afhankelijk van PBB (Hypothese b) 

 

Uit de ZDT blijkt dat wanneer mensen zich autonoom, competent en verbonden voelen in 

hun sociale context, de PBB vervuld zijn (Deci et al., 2002, p. 6). Hieruit volgend kunnen zij 

autonoom ervaringen aangaan en deze meester worden (Ibid., p. 9). Met andere woorden; zij 

zijn gemotiveerd in hun activiteit. Deze hoge kwaliteit van motivatie leidt niet alleen tot meer 

inzet en betrokkenheid, maar ook tot groter psychisch welzijn (Ryan & Deci, 2018).  

 Social distancing maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de leeromgeving van de 

studenten drastisch is veranderd van een fysieke plek naar enkel virtueel. Hierdoor wordt in 

dit onderzoek verwacht dat de studenten een verandering in zowel de vervulling als de 

frustratie van hun PBB rapporteren (hypothese a). Naar aanleiding van de resultaten zal 

blijken in hoeverre studenten verschil ervaren in hun PBB in de nieuwe sociale leercontext. 

De tweede hypothese (b) heeft betrekking zich op het eerder besproken verband tussen PBB 

en de motivatie differentiatie.  

 De verwachting is dat de vervulling van PBB in de onderzochte context een hogere 

score op autonome motivatie verklaart en daarmee zowel meer inzet als minder eenzaamheid. 
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Daarnaast wordt verwacht dat een hogere frustratie van PBB in de onderzochte context een 

hogere score op gecontroleerde motivatie verklaart en daarmee zowel minder inzet als méér 

eenzaamheid. Deze verwachting is gebaseerd op de ZDT-theorie zoals deze is besproken:  

[…] social contexts that support satisfaction of all three psychological needs also 

facilitate more autonomous functioning, which in turn yields more effective performance 

and greater wellness, whereas social contexts that fail to support and/or thwart these 

basic psychological needs tend to promote controlled motivation or amotivation, which in 

turn yields poorer performance and ill-being. (Ryan & Deci, 2018, p. 16-17)  

Bovendien is het aannemelijk dat de sociale context van onlineonderwijs worstelt met het 

ondersteunen van de autonome motivatie van studenten. Zoals eerder besproken (zie o.a.: 

Figuur 1), wordt de motivatie richting controlerend wanneer de sociale leeromgeving niet 

meer weet aan te sluiten bij wat studenten zelf interessant vinden. Het (h)erkennen van 

interesse en desinteresse in hun studenten is namelijk afhankelijk van non-verbale 

communicatie (Reeve, 2002, p, 189). 

Nu docenten veroordeeld zijn tot alleen online onderwijs geven, kan het moeilijk zijn 

om non-verbale communicatie op te pikken. Het herkennen van de interesse en/of 

desinteresse van studenten wordt daarmee gehinderd (ook al zou de docent deze vaardigheid 

in fysiek onderwijs bezitten), wat volgens ZDT inhoudt dat docenten beperkt worden in hun 

autonomie-ondersteunend onderwijs. Uiteindelijk is het aannemelijk – naar aanleiding van de 

online lessen – dat studenten zich door deze beperking minder autonoom gemotiveerd voelen 

voor hun studie en de “verkeerde” richting op het ZDT-continuüm (zie Figuur 1) bewegen.  

 

2.2.3. De meest geaffecteerde en affecterende PBB in de sociale context (Hypothese c) 

 

Zoals eerder gezegd is het belangrijk voor mensen om samen te komen voor het vervullen 

van verbondenheid. Plekken om fysiek samen te komen zijn belangrijk, met name voor 

lerende adolescenten, ‘[…] because such places are not only when we come together, but 

also where we learn how to do so’ (Hertz, 2021, p. 11). Naar hoger onderwijs gaan (op een 

bepaald punt in het leven) impliceert een mogelijkheid om regelmatig met allerlei mensen om 

te gaan en onszelf relationeel te kunnen verhouden. Deze verwachting is sinds 12 maart 2020 

niet meer realistisch. Door de maatregelen zijn studenten “fysiek alleen” in de loop van hun 

studie. Dit alleen zijn leidt tot allerlei mentale en fysieke gezondheidsproblemen volgens 

onderzoek vóór COVID-19 (Leigh-Hunt et al., 2017; Machielse, 2016). 
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Een regelmatig vastgestelde relatie tussen “fysiek alleen zijn” en de negatieve ervaring 

hiervan is - zoals eerder gezegd - eenzaamheid (Cacioppo & Patrick, 2009; De Jong-Gierveld 

& Havens, 2004). Aangezien social distancing als maatregel invloed heeft op of en hoeveel 

mensen bij elkaar mogen komen in dezelfde ruimte voor een bepaald doeleinde, zijn er 

onontkenbare aanwijzingen dat social distancing een negatief effect kan hebben op het 

mentale welzijn in de vorm van eenzaamheid.  

Echter, “fysiek alleen zijn” is multidimensionaal en sociale isolatie leidt niet enkel tot 

de negatieve sociale en emotionele ervaring van eenzaamheid (Cacioppo & Patrick, 2009; 

Chua & Koestner, 2008; De Jong-Gierveld & Havens, 2004; De Jong-Gierveld et al. 2006; 

Nguyen et al., ter perse). Het is mogelijk dat bij het wegvallen van een overdaad aan (sociale) 

verplichtingen, studenten zich autonoom gemotiveerd voelen om even “alleen” te mogen zijn. 

Bovendien kan deze solitude door de kwaliteit van de motivatie (autonoom in tegenstelling 

tot gedwongen) juist leiden tot meer studiemotivatie en groter welzijn (Nguyen et al., ter 

perse; Ryan & Deci, 2018). 

Literatuur van de eerste paar maanden (Benke et al., 2020; DUWO & Youngworks, 

2020; Hoffart et al., 2020; Labrague et al., ter perse; Marchini et al., 202026), laat echter zien 

dat er reden is om aan te nemen dat studenten zich over het algemeen minder verbonden 

voelen sinds 12 maart 2020. De nieuwe sociale context leidt volgens onderzoek ook tot 

minder vervulling en meer frustratie van verbondenheid voor studenten, omdat alle 

communicatie online plaatsvindt.  

Virtuele communicatie leidt volgens onderzoek tot ‘zoom fatigue’ een COVID-19 

fenomeen dat wijst op het gegeven dat online werken en studeren verrassend vermoeiend is 

voor velen (Wiederhold, 2020). Zoals eerder gezegd: mensen letten in de communicatie 

automatisch op non-verbale signalen. Nu deze grotendeels wegvallen gaat communiceren niet 

meer op de automatische piloot en worden mensen als gevolg moe (ibid.). De verwachting is 

dat een online college met soms 40 mensen niet als prettig ervaren zal worden door 

studenten27. Deze vermoeiende manier van samenkomen leidt tot het vooropstellen van 

efficiëntie van de bijeenkomst, waardoor sociale mini-interacties wegvallen. Zoals eerder 

gezegd: verbondenheid raakt niet alleen vervuld door intense diepe relaties, het kan ook 

gevoed worden door de kleine gesprekken. 

 
26 Deze lijst is niet uitputtend. 
27 Ook niet door docenten, maar die maken geen deel uit van de onderzoekspopulatie. 
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In een veldonderzoek naar wie zich meer verbonden en blijer voelde na een bezoek aan 

Starbucks; de klant die snel en ‘efficiënt’ geholpen werd zonder praatje, of de klant die meer 

tijd kwijt was aan een ‘sociale mini-interactie’ met de barista?  De resultaten duiden op ‘how 

seemingly trivial social experiences can shape belonging and well-being in the real world’ 

(Sandstrom & Dunn, 2013, p. 2). Daarnaast zijn de resultaten van een onderzoek uit 2013 

naar studenten in hoeverre hun sociale mini-interacties op de universiteit leiden tot psychisch 

welzijn zijn duidelijk28: ‘Students who usually have more daily interactions with weak ties 

than others are happier and experience  greater  feelings  of  belonging.  Furthermore, on 

days when students interact with more weak ties than usual, they are happier’ (Sandstrom & 

Dunn, 2014, p. 917).  

 Nu zijn de gebouwen van het hoger onderwijs niet meer beschikbaar om in het 

voorbijgaan met medestudenten, docenten of medewerkers te “kletsen”. Daarnaast valt ook 

het reizen met het openbaar vervoer weg, of het halen van koffie onderweg. Allemaal kleine 

dingen die vanzelfsprekend waren. Ongetwijfeld zullen er voordelen zijn aan het wegvallen 

van sociale druk, maar de literatuur wijst vooralsnog op de nadelen voor het menselijk 

psychisch welzijn.  

 Gezien vele onderzoeken van verschillende disciplines herhaaldelijk wijzen op het 

wegvallen van een essentiële manier van sociale omgang sinds 12 maart 2020, wordt 

verwacht dat de PBB-verbondenheid het meest geaffecteerd is en de meeste invloed heeft op 

een verandering in kwaliteit van studiemotivatie. Dit zou overeenkomen met de ZDT wat 

betreft de internalisering van gecontroleerde motivatie. Zie Figuur 1. Autonome motivatie 

wordt in de ZDT veelal in verband gebracht met het vervullen van autonomie en competentie, 

maar de verschuiving van gecontroleerd naar autonoom wordt steeds meer gecorreleerd met 

de vervulling van verbondenheid (Ryan & Deci, 2018, p. 17). Het blijft de verwachting dat 

verbondenheid het meest geaffecteerd is en het meest affecteert, zowel in motivatie als de 

gedragscomponent hiervan: inzet. 

 Echter, deze sociale context van social distancing is nieuw en onderzoeken zoals deze 

zijn bedoeld om niet vast te houden aan wat er al bekend is over een dergelijk fenomeen. De 

resultaten van de analyses zullen uitwijzen of de verwachtingen enigszins kloppen en wat de 

verklaringen zijn voor onverwachte resultaten. Daarnaast kunnen deze nieuwe resultaten en 

falsificaties leiden tot zowel nieuwe inzichten als aanzet tot nieuw onderzoek.  

 
28 Enige nuance is bij het interpreteren van deze duidelijke resultaten vereist: het onderzoek vond plaats in de 
Verenigde Staten van Amerika, waar studenten vaak intern op campus wonen, in tegenstelling tot studenten in 
Nederland.  
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In het volgende hoofdstuk zal uitgelegd worden hoe deze hypothesen getoetst worden, 

waarna de resultaten van de metingen en de analyse in het vierde hoofdstuk worden 

uiteengezet. 
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3. Methode  

 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een Mixed Methods (MM) methode met een 

convergent model (Creswell, 2014), zie Figuur 3. De reden voor bovenstaande methode vindt 

ook haar oorsprong in het onderwerp; namelijk een ongekende sociale situatie voor hoger 

onderwijs. Disciplines als sociologie, psychologie en toegepaste disciplines als educatie 

maken steeds meer gebruik van MM om genuanceerde kennis over een onderwerp te 

vergaren (Timans et al., 2019). Solitaire ervaringen – zoals het online werken of studeren ten 

tijde van COVID-19 – kunnen namelijk ook als positief ervaren worden zolang mensen zich 

autonoom, competent en verbonden voelen tijdens de ervaring. Daarmee zijn deze solitaire 

ervaringen multidimensionaal en vereisen zij nuance bij het analyseren (Nguyen et al., ter 

perse). Kwantitatieve en kwalitatieve methodes kunnen elkanders resultaten niet alleen 

nuanceren, maar ook versterken. Bovendien beantwoorden respondenten gesloten vragen 

anders dan open vragen (Gobo & Mauceri, 2014). De open vragen bieden de respondenten de 

ruimte om hun veranderde studieleven te omschrijven in combinatie met andere 

levensdomeinen. Levensdomeinen worden in dit onderzoek beschouwd als onderling 

afhankelijk (Diamond, 2007; Sneed et al., 2006). 

Dit onderzoek heeft enerzijds als doel om de ervaring van studenten tijdens maatregelen 

omtrent social distancing te veralgemeniseren. Anderzijds om deze ervaring van diepte te 

voorzien met persoonlijke inzichten van de ondervraagde studenten omtrent hun 

psychologische basisbehoeften (PBB). Vervolgens wordt onderzocht in hoeverre deze 

ervaringen kwantitatief en kwalitatief samenhangen met de kwaliteit van studiemotivatie en 

inzet voor de studie. 

Het empirisch onderzoek is uitgevoerd door middel van een online vragenlijst, welke na 

goedkeuring van de afstudeercoördinator, supervisor en meelezer van de thesis - en de nodige 

testruns (Gobo & Mauceri, 2014) - is verspreid onder de 611 ingeschrevene UvH-studenten. 

De reden voor het versturen van een online enquête ten overstaande van face-to-face contact 

met respondenten is tevens een gedeelte van de aanleiding tot dit onderzoek: sociale 

distancing tijdens COVID-19. Deze manier van dataverzameling bleek een oplossing voor de 

moeilijkheid om mensen in deze tijd te bereiken. Studenten hebben over het algemeen 

toegang tot internet en studeren noodgedwongen vanuit huis. De online enquête kon op deze 

manier alsnog hun ervaringen thematiseren en hun situatie meten (Gobo & Mauceri, 2014). 

Met dezelfde online enquête is zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve data tegelijkertijd 

verzameld. Beide data boden de mogelijkheid andere inzichten (p. 35) te vergaren op de 
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ervaring van verschillen in PBB sinds COVID-19 en de samenhang met motivatiekwaliteit 

tijdens COVID-19.  

Om eventuele bias29 uit de vragen te halen en om ervoor te zorgen dat de vragen helder en 

duidelijk zijn, zijn de surveyvragen eerst getest bij studenten binnen en buiten de UvH. Bij 

onduidelijkheden en naar aanleiding van de feedback zijn een aantal vragen aangepast, wat 

bijdraagt aan de betrouwbaarheid van de data (Gobo & Mauceri, 2014, p. 251).  

 

 

3.1. Concepten deelvragen 

 

 

Figuur 2: Concepten deelvragen 

 

 

 

 

 

 

 
29 De onderzoeker is zelf een UvH-student. 
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3.2. Mixed Methods diagram 

 

 

Figuur 3: Convergent Mixed Methods ontwerp30 

 

3.3. Fase I: kwantitatieve en kwalitatieve dataverzameling 

3.3.1. Populatie, steekproef en procedure 

 

Om het effect van social distancing op de psychologische basisbehoeften, motivatie en inzet 

van studenten te onderzoeken is een online vragenlijst verstuurd onder alle ingeschrevenen 

aan de  Universiteit voor Humanistiek (UvH), N = 611. Hiervan hebben 228 (deels) de survey 

ingevuld. 

De online vragenlijst (zie Bijlage 1: Vragenlijst), opgezet in Qualtrics, bestond uit 33 

gesloten vragen en 4 open (essay)-vragen. De survey werd online uitgestuurd op 25 

september 2020. Dit gebeurde met goedkeuring van zowel de rector als de directeur 

onderwijs.  

 
30 Ontwerp gebaseerd op Creswell (2014, p. 59).  

Discussie: 
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Op 6, 16 en 22 oktober 2020 zijn er herinneringsberichten verstuurd onder de studenten voor 

het invullen van de vragenlijst. Op 28 oktober 2020 is de survey afgesloten met een resultaat 

van 228 respondenten voor de kwantitatieve antwoorden waarvan 123 antwoorden hebben 

gegeven op een of meerdere open vragen.  

 

3.3.2. Instrumenten 

3.3.2.1. Kwantitatief 

 

Om te meten in hoeverre studenten een verschil ervaren in hun psychologische 

basisbehoeften (PBB) vóór en sinds COVID-19 in hun leven in het algemeen, is er o.a. een 

lijst toegevoegd met 24 items. Deze items meten zowel de vervulling als de frustratie van 

PBB. De respondenten konden vóór en sinds COVID-19 voor dezelfde stelling (e.g.: ‘ik voel 

me bekwaam in wat ik doe’) een score aangeven op een Likert-schaal met vijf punten (1 = 

‘Helemaal mee oneens’ t/m 5 = ‘Helemaal mee eens’). Dit gedeelte van de vragenlijst is 

gebaseerd op ‘The Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale´ (BPNSFS)31 

(Cardella et al., 2020; Ryan & Deci, z.d.).   

 Vervolgens zijn ook 12 items aan de vragenlijst toegevoegd om te meten in hoeverre 

studenten sinds COVID-19 zich vervuld en gefrustreerd voelen in hun PBB met betrekking 

tot hun studie en daartoe behorende leeromgeving. Deze vragenlijst is tevens gebaseerd op de 

BPNSFS-schaal (ibid.), maar toegespitst op de (levens)dimensie van het onderwijs. 

Levensdomeinen worden in dit onderzoek beschouwd als onderling afhankelijk (Diamond, 

2007; Sneed et al., 2006), maar toch is het apart gemeten om te kijken of studenten niet alleen 

een verschil aangeven in hun leven algemeen, maar tussen hun leven algemeen en hun leven 

als student.  

 Omdat ervan uitgegaan wordt dat er studenten van verschillende leeftijdsgroepen zijn 

en daarmee ook verschillende levensfases (Jiménes Rodrigo & Lepe, 2014), is gevraagd naar 

leeftijd, woonsituatie, gender en studiefase (Bachelor, Premaster, Master). Dit zijn de 

controlevariabelen. 

Voor het meten van zowel sociale als emotionele eenzaamheid is gebruik gemaakt van De 

Jong-Gierveld schaal (DJGS) (De Jong-Gierveld, 1999). Deze schaal met 11 items is gekozen 

omdat het meerdere dimensies van eenzaamheid meet. Dat wil zeggen de de sociale (vijf 

items) (i.e.: het missen van sociale integratie in een gemeenschap) en de emotionele dimensie 

 
31 https://selfdeterminationtheory.org/basic-psychological-needs-scale/.  

about:blank
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(zes items) van eenzaamheid (i.e.: het missen van een intense, emotionele connectie). Tevens 

is het tijdbestek van sinds 12 maart 2020 (ingang social distancing maatregelen Nederland) 

genomen als inleiding van de items. De respondenten konden ook hier op Likert-schaal met 

vijf punten (1 = ‘Helemaal mee oneens’ t/m 5 = ‘Helemaal mee eens’) hun score aangeven, 

waarbij een hogere score méér eenzaamheid betekent32. 

Voor het meten van autonome (vijf items) en gecontroleerde motivatie (vijf items) voor 

de studie is gebruik gemaakt van de Academic Self-Regulation Questionnaire (SRQ-A) (Ryan 

& Connell, 1989). Er zijn enkele aanpassingen geweest qua bewoordingen, welke beter 

passen bij het leven van studenten van het hoger onderwijs. Dit is ook bevestigd door de 

verschillende testsubjecten33. Ook is ‘inzet’ als gedragscomponent van motivatie (vijf items) 

voor de studie gemeten (e.g.: ‘Ik zet mij in voor mijn studie’) met een 5 punten Likert-schaal 

(1 = ‘Helemaal mee oneens’ t/m 5 = ‘Helemaal mee eens’34). Deze vragen zijn gebaseerd op 

Vallerand et al., (1992) en dienen ter vergroting van het ‘meetbereik’ van autonome 

studiemotivatie. 

Na het sluiten van de online vragenlijst, zijn de kwantitatieve data verwerkt in SPSS35. 

Allereerst is de data klaar gemaakt voor analyse, o.a. zijn alle items (met vijf-punt Likert-

schalen) dezelfde kant omgepoold (i.e.: 1 = helemaal mee oneens t/m 5 = helemaal mee 

eens). Het aanbieden van vragen in één lijst afwisselend gepoold heeft als doel de respondent 

beter te laten opletten (Gobo & Mauceri, 2014). De items die tot de eerdergenoemde schalen 

(i.e.: BPNSFS, DJGS, SRQ-A) behoren, zijn vervolgens onderzocht op betrouwbaarheid, zie 

Tabel 1. 

 

 
32 Hiervoor zijn ook de nodige items omgepoold alvorens de analyse plaatsvond, zodat de richting van negatief 
naar positief gelijk was.  
33 De aanpassingen zijn bewoordingen die beter passen bij het leven van een studenten (dus niet ‘scholier’ of 
‘leraar’ of ‘huiswerk’, maar ‘student’ en ‘docent’ en ‘opdrachten’. 
34 Dezelfde richting gepoold als de andere schaal-vragen.  
35 IBM SPSS Statistics 27.  
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Tabel 1 

 

Een overzicht van de gestelde kwantitatieve vragen zijn terug te vinden in Bijlage 1: 

Vragenlijst.  

 

3.3.2.2. Kwalitatief 

 

Volgens Vansteenkiste et al. (2020) zijn kwalitatieve data geschikt om te onderzoeken of 

aspecten van PBB op natuurlijke wijze uit het individuele narratief naar voren komen. 

Respondenten in hun eigen woorden te laten vertellen of schrijven over de vervulling en 

frustratie van PBB, helpt met het identificeren van belangrijke thema’s voor de onderzochte 

populatie (ibid.). Door ook ‘de stem van de respondenten’ (ibid.) weer te geven, zijn data 
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betreffende vervulling en frustratie van PBB en de samenhang met motivatie, voorzien van 

context. 

De open essay-vragen zijn gebaseerd op het theoretisch kader, welke een connectie 

tussen veranderingen in PBB van studenten en social distancing veronderstelt en daarmee een 

negatieve samenhang tussen social distancing en de kwaliteit van studiemotivatie. 

Onderstaande vragen zijn door de onderzoeker zelf geformuleerd en aan het einde van de 

vragenlijst geplaatst. Bij de eerste open vraag werd gehint naar verschillende levensdimensies 

waar social distancing effect op kan hebben. Bij elke vraag werd vermeld dat er geen 

woordenlimiet is:  

- ‘In hoeverre hebben de maatregelen n.a.v. COVID-19 jouw leven beïnvloed?’  

- ‘In hoeverre voel jij je beperkt in je persoonlijke vrijheden en in hoeverre wil jij 

meedoen aan de opgelegde maatregelen naar aanleiding van COVID-19?’ 

- ‘Wat zijn je verwachtingen van je toekomst en/of je aankomende studententijd?’ 

- ‘Zijn er nog zaken die je kwijt wilt die niet in de vragenlijst aan bod zijn gekomen 

en welke jij relevant acht voor de bevraagde topics?’  

Een overzicht van de kwalitatieve vragen zijn terug te vinden in Bijlage 1: Vragenlijst.  

 

3.4. Fase II: kwantitatieve en kwalitatieve data-analyse 

3.4.1. Kwantitatief 

 

3.4.1.1. Methode deelvraag A: In hoeverre ervaren studenten tegenwoordig verandering 

van verschillende aspecten van PBB in vergelijking met vóór de uitbraak van de pandemie 

en is er een verschil in PBB in het leven algemeen sinds COVID-19 en PBB met 

betrekking tot studie en leeromgeving? 

 

Om te zien of en in hoeverre studenten verandering ervaren in de vervulling als de frustratie 

van hun PBB in de vergelijking vóór en tijdens de social distancing, is hen voor dit 

onderzoek gevraagd om schriftelijk ‘vóór en sinds Covid’ gesloten vragen te beantwoorden. 

Ter beantwoording van deze verschilvraag is gebruik gemaakt van een Paired-Samples T-

Test (Baarda et al., 2011, p. 110) met als doel om te achterhalen of er statistisch significante 

verschillen in de zelfrapportage van studenten is. In het geval van significantie (p) is er in dit 

gehele onderzoek gebruik gemaakt van tweezijdige toetsing. Alhoewel er over het algemeen 

bepaalde verwachtingen zijn, is er gezien het karakter van het onderzoek gekozen voor 



DICHTE UNIVERSITEITEN 
 

35 
 

tweezijdig in plaats van eenzijdige toetsing36. In eerste instantie zijn de gemiddeldes op de 

globale schaal en afzonderlijke deelschalen van PBB in het leven algemeen sinds COVID-19 

vergeleken met de gemiddeldes vóór COVID-19.  

Vervolgens zijn de gemiddeldes op de PBB-schalen in het leven algemeen sinds 

COVID-19 vergeleken met de gemiddeldes op de PBB-schalen met betrekking tot studie en 

leeromgeving. Laatstgenoemde concentreert zich op een specifiek levensdomein (i.e.: studie 

en leeromgeving) sinds COVID-19. Voor het vergelijken van PBB in het algemeen met PBB 

voor studie en leeromgeving zijn alleen vergelijkbare items in de schalen opgenomen. Dit had 

als doel de studenten niet te veel te belasten met een zeer uitgebreide vragenlijst. Om deze 

uitkomst met betrekking tot studie en leeromgeving te vergelijken met PBB in het leven 

algemeen zullen ook bij de laatstgenoemde alleen de vergelijkbare twee items worden 

meegenomen van eerstgenoemde, zie Tabel 2.  

Wederom is er een Paired-Sample T Test uitgevoerd om te onderzoeken of er 

statistisch significante verschillen zijn tussen vervulling en frustratie van PBB in het leven 

algemeen en met betrekking tot de studie/leeromgeving sinds 12 maart 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 De reden voor tweezijdig toetsen, terwijl er een verwachting in een bepaalde richting is, was dat social 
distancing een dermate nieuw fenomeen is dus dat er alsnog rekening gehouden werd met een significantie in 
de andere richting dan verwacht. 
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Tabel 2 
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3.4.1.1.1. Missings deelvraag A 

 

Zoals eerder vermeld, hebben 228 respondenten de vragenlijst geopend. Echter, niet allen 

hebben deze volledig ingevuld en dit is met name te merken bij de resultaten voor deelvraag 

A. Er zijn gegevens van minstens 151 respondenten ter beschikking voor het beantwoorden 

van deze deelvraag. Deze missings worden niet genegeerd in dit onderzoek, maar de 

onderzoeker neemt aan dat de gemiddelde resultaten van de complete cases ook voor de 

missings gelden: ‘effectively, the complete case analysis “imputes”or assigns to each of the 

missing cases the average or result from all of the complete cases’ (Yaacoub et al., 2004, p. 

330).  

De reden voor de missings is volgens de onderzoeker tweeledig: 1. Er is bewust 

gekozen voor het ‘niet dwingen’ van vragen beantwoorden om verder te kunnen komen in de 

vragenlijst. Dit had als reden om respondenten uit eigen beweging antwoord te laten geven op 

gevoelige vragen. Op basis van de literatuur besproken in het theoretisch kader, was het 

aannemelijk dat de vragen gevoelig konden liggen voor respondenten. Gobo en Mauceri 

(2014, p. 160) geven aan dat respondenten dwingen tot het invullen van vragen kan leiden tot 

verzonnen antwoorden of het verlaten van de gehele vragenlijst. Vragen over ‘eenzaam en 

afgewezen voelen’ of ‘dat de opleiding niet goed gaat’ zijn gevoelige onderwerpen. Deze 

aanname werd ook bevestigd in de open essay vragen, waarin een deel van de respondenten 

in eigen woorden aangaf zelden over deze onderwerpen te praten en dit lastig te vinden. 

Hierom is besloten zo min mogelijk druk te leggen op respondenten omwille van het 

confronterende onderwerp. 2. De BPNSFS-vragen hadden relatief veel items (24) en moesten 

ook nog dubbel beantwoord worden met vóór en na. Gobo en Mauceri vermelden het risico 

van veel items op één scherm: dit kan volgens hen leiden tot een negatieve evaluatie van de 

lay-out, waardoor items worden overgeslagen (p. 160-161). De timing van deze uitgebreide 

vragen leidde mogelijkerwijs tot de missings, aangezien deze aan het einde van de 

“uitgebreide”37 vragenlijst kwamen, net voor de open essay-vragen.  

 

 

 
37 Volgens de respondenten. 
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3.4.1.2. Methode deelvraag B: In hoeverre hangen de verschillende aspecten van PBB 

tijdens social distancing samen met studiemotivatie?  

 

Voorafgaand aan het beantwoorden van deze samenhangsvraag werden exploraties 

uitgevoerd met demografische kenmerken van de studenten, die later bij het analyseren van 

de samenhangsvraag als controlevariabelen opgenomen werden. Voor sommige exploraties 

werden de waarden op variabelen in categorieën verdeeld. Tabel 3 laat zien hoe de leeftijd 

van de respondenten in categorieën is verdeeld in SPSS, om met een Chi-square-toets te 

bepalen of leeftijd gelijk verdeeld is onder zowel studiefase als woonsituatie en gender. Voor 

de hiërarchische regressies ter beantwoording van de samenhangsvraag is echter gebruik 

gemaakt van leeftijd in jaren. 

 

Tabel 3: Categorisering van de variabele leeftijd 

  

In Tabel 4 is de frequentie van antwoorden te zien op de gender-vraag. Voor de analyse voor 

Deelvraag B zijn enkel ‘man’ of ‘vrouw’ meegenomen in een nieuwe categorieverdeling, 

gezien maar drie respondenten hierbuiten vielen. Hierdoor bleven er twee groepen over voor 

‘gender’38.  

 

 
38 Codering: 0 = man, 1 = vrouw. 
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Tabel 4: Gender 

 

Informatie ten aanzien van de studiefase is terug te vinden in Tabel 5. Hieruit blijkt dat er 

twee PhD-studenten hebben meegedaan aan het onderzoek. Deze worden in de analyse 

weggelaten. Ook worden de twee Masters samengevoegd, waardoor er in totaal drie waardes 

overblijven voor ‘studiefase’. Dit maakte de categorie ‘studiefase’ geschikt voor een One-

Way ANOVA-toets met de afhankelijke variabelen.   

 

Tabel 5: Overzicht en frequentie van de antwoorden op de variabele studiefase 

 

Tabel 6 laat zien hoe de ondervraagde studenten hebben geantwoord met betrekking tot hun 

woonsituatie. Er is geopteerd om deze antwoorden te verdelen over twee groepen: alleen- en 

samenwonend39. Dit maakte de variabele ‘woonsituatie’ geschikt voor een Independent-

samples t-toets in relatie tot de afhankelijke variabelen.  

 

 
39 Codering: 0 = samenwonend, 1 = alleenwonend.  
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Tabel 6: Overzicht en frequentie van de antwoorden op de variabele woonsituatie 

 

Om uiteindelijk de samenhangvraag (deelvraag B) te kunnen beantwoorden, is gebruik 

gemaakt van een multiple correlatie- en regressieanalyse met SPSS (Baarda et al., 2011, p. 

141). Alle variabelen die tot nu toe zijn besproken in deze ‘methodesectie’ zijn in meerdere 

hiërarchische regressies meegenomen. Bij elke regressie werd nagegaan of er voldaan was 

aan de assumpties van een regressieanalyse (i.e.: lineaire relatie tussen predictor en 

uitkomstmaat, data = willekeurige steekproef populatie, predictoren onderling geen lineair 

verband, exogeniteit en homoscedasticiteit).  

 Vóór het uitvoeren van de regressieanalyses werd daarom eerst gekeken naar sterke 

onderlinge correlaties tussen variabelen tot zover genoemd (i.e.: de BPNSFS-variabelen uit 

deelvraag A, de afzonderlijke variabelen ‘sociale’ en ‘emotionele’ eenzaamheid van de 

DJGS). Zie Tabel 7. Met sterke correlaties wordt gedoeld op wat Dancey en Reidy (2011) als 

‘sterk’ beschouwen in psychologisch onderzoek: een correlatiecoëfficiënt hoger dan .700 en 

lager dan -.700. Bovendien dienen variabelen met dergelijk sterke correlaties niet samen 

opgenomen te worden in een regressieanalyse wegens multicollineariteit ((Tabachnick & 

Fidell, 2000). Om de VIF (Variation Inflation Factor) onder de ‘5’40 te houden, worden alle 

mogelijke voorspellende variabelen gecentreerd rondom 0, door het gemiddelde ervan af te 

trekken. Deze gecentreerde variabelen zijn opgenomen in de uiteindelijke regressies.  

 

 

 

 

 
40 https://stats.stackexchange.com/questions/169445/how-to-interpret-a-vif-of-
4/169459#:~:text=Below%20are%20the%20guidelines%20to,analysis%20are%20%22moderately%20correlate
d%22.  

https://stats.stackexchange.com/questions/169445/how-to-interpret-a-vif-of-4/169459#:~:text=Below%20are%20the%20guidelines%20to,analysis%20are%20%22moderately%20correlated%22
https://stats.stackexchange.com/questions/169445/how-to-interpret-a-vif-of-4/169459#:~:text=Below%20are%20the%20guidelines%20to,analysis%20are%20%22moderately%20correlated%22
https://stats.stackexchange.com/questions/169445/how-to-interpret-a-vif-of-4/169459#:~:text=Below%20are%20the%20guidelines%20to,analysis%20are%20%22moderately%20correlated%22
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Tabel 7: Interpretatie correlaties Dancey en Reidy (2011) 

 

 

De hiërarchische regressie maakte het mogelijk ‘om na te gaan in welke mate de voorspelling 

verbetert wanneer je een variabele toevoegt’ (ibid.). Voor elke regressie vormden de 

demografische categorieën de onafhankelijke variabelen in het eerste model. Model 2 diende 

als variatie met verwachte voorspellingen op basis van de eerdergenoemde BPNSFS- en 

eenzaamheid-variabelen.  

 

3.4.2. Kwalitatief 

3.4.2.1. Representativiteit respondenten 

 

Om na te gaan of studenten die de open, kwalitatieve vragen wél hebben beantwoord (N = 

123) qua kenmerken significant verschillen (onder het mom van representatie) van de rest 

van de respondenten (N = 105), werd allereerst Chi-Square toets uitgevoerd op de 

demografische kenmerken. Uit deze toetsen bleek dat er géén significant verschil is tussen de 

groep respondenten die wél41 en zij die niet42 hebben deelgenomen aan de open vragen wat 

betreft de demografische kenmerken. Dit betekent dat leeftijd43 (χ2(5) = 4.46, p =.49), gender 

(χ2(1) = 3.59, p =.06), woonsituatie44 (χ2(1) = .24, p =.62) en studiefase (χ2(2) = 5.23, p =.07) 

gelijk verdeeld waren wat betreft het wél of niet beantwoorden van de open vragen.  

 
41 Gecodeerd als ‘1’.  
42 Gecodeerd als ‘0’.  
43 De zes leeftijdscategorieën (18-25, 26-33, 34-41, 42-49, 50-57 en 58-65). 
44 Alleen- of samenwonend.  
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Aan de hand van een Independent Samples T-toets45 is vervolgens nagekeken of de groep die 

de open vragen wél hebben beantwoord afwijken van de groep die de open vragen niet 

hebben beantwoord wat betreft de afhankelijke motivatie-variabelen, de PBB-variabelen en 

de eenzaamheid-variabelen. Dit bleek niet het geval te zijn. Dit houdt in dat er géén 

significant verschil was tussen de open-vragen-groep en de overgebleven groep wat betreft 

‘autonome motivatie’ (t(180) = -1.34, p = .18), ‘gecontroleerde motivatie’ (t(180) = -.02, p = 

.98), ‘inzet’ (t(179) = -.20, p = .85), ‘vervulling leven algemeen’ (t(149) = .07, p = .95), 

‘frustratie leven algemeen’ (t(149) = .08, p = .94), ‘vervulling autonomie leven algemeen’ 

(t(149) = .57, p = .57), ‘frustratie autonomie leven algemeen’ (t(149) = -.25, p = .80), 

‘vervulling competentie leven algemeen’ (t(149) = .21, p = .84), ‘frustratie competentie leven 

algemeen’ (t(149) = .29, p = .77), ‘vervulling verbondenheid leven algemeen’ (t(149) = -.64, 

p = .52), ‘frustratie verbondenheid leven algemeen’ (t(149) = .15, p = .88), ‘vervulling studie’ 

(t(155) = .48, p = .63), ‘frustratie studie’ (t(155) = -.72, p = .47),  ‘vervulling autonomie 

studie’ (t(155) = .48, p = .38), ‘frustratie autonomie studie’ (t(155) = -1.30, p = .20), 

‘vervulling competentie studie’ (t(154) = -.28, p = .78), ‘frustratie competentie studie’ (t(154) 

= -.29, p = .78), ‘vervulling verbondenheid studie’ (t(154) = .48, p = .63), ‘frustratie 

verbondenheid studie’ (t(154) = -.25, p = .80), ‘sociale eenzaamheid’ (t(196) = .97, p = .34) 

en ‘emotionele eenzaamheid’ (t(196) = .20, p = .84). Hierbij is rekening gehouden met 

simultaan toetsen door een Bonferroni-correctie toe te passen.  

 

3.4.2.2. Kwalitatieve data-analyse 

 

Voor het analyseren van de kwalitatieve data is gebruik gemaakt van alle vier de open 

vragen. Allereerst zijn de kwalitatieve data (i.e.: alle essay-antwoorden van 123 

respondenten) omgezet van Qualtrics in Excel. In Excel zijn de documenten in groepen 

verdeeld al naar gelang leeftijd, gender, woonsituatie en studiefase. Vervolgens zijn de 

documenten geanalyseerd met behulp van Atlas.TI46.  

 In eerste instantie zijn citaten open gecodeerd in de eigen bewoordingen van de 

respondenten (e.g.: ‘in de steek gelaten’, ‘meer tijd voor studie47’, etc.) wat resulteerde in 300 

codes. Vervolgens zijn deze codes in groepen onderverdeeld naar aanleiding van het 

theoretisch kader. Dat wil zeggen: axiaal gecodeerd in concepten als ‘vervulling autonomie’, 

 
45 Bonferroni-correctie toegepast met 21 vergelijkingen: P-waarde < 0.0024 = significant.  
46 Atlas.TI versie 9 
47 Cursief is in de woorden van de respondenten. 
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‘gecontroleerde motivatie’, ‘eenzaamheid’, enz. Uiteindelijk kregen de positieve codes een 

groene kleur (e.g.: ‘vervulling’, ‘beter kunnen concentreren’, ‘autonoom gemotiveerd’, etc.), 

en de negatieve codes een rode kleur (e.g.: ‘frustratie’, ‘ik had meer steun verwacht van 

universiteit’, ‘gecontroleerde motivatie’, ‘eenzaamheid’, etc.). Voor een voorbeeld van het 

gebruikte netwerk met de twee kleuren en bijbehorende citaten: zie Bijlage 2: Kwalitatieve 

codes, Figuur 13 en Figuur 1448.  

 

3.4.2.3. Methode deelvraag A 

 

De laatste fase van de kwalitatieve analyse voor zowel deelvraag A als deelvraag B behelsde 

het bekijken van de thema’s. Hierdoor was het eenvoudiger om te zien wat dominante 

factoren bleken49. Ook maakt deze functie een overzicht van de citaten welke wijzen op een 

verandering in PBB zowel qua frustratie als qua vervulling. Vanuit dit punt konden er 

thema’s toegewezen worden aan wat de respondenten in hun eigen woorden hebben 

geschreven over verschillen in vervulling en frustratie van PBB sinds COVID-19 in al hun 

levensdomeinen.  

Voor het weergeven van de resultaten is gekozen voor sub-thema’s, welke in de 

woorden zijn van de respondenten. Dit houdt ook in dat de gebruikte citaten van de 

respondenten niet zijn verbeterd qua taalgebruik en grammatica50. De reden hiervoor is om de 

onderzoeker te behoeden voor het ‘verkeerd’ vertalen van de data vanuit eigen 

taalvoorkeuren. Deze keuze geldt ook voor deelvraag B.   

 

3.4.2.4. Methode deelvraag B 

 

Voor deelvraag B is dezelfde methode gehanteerd als voor deelvraag A.  

Voor het weergeven van de resultaten is wederom gekozen voor sub-thema’s, welke in de 

woorden zijn van de respondenten.  

 

 

 

 
48 Voor verder vragen omtrent het kwalitatief coderen en alle codes, deze beantwoord de onderzoeker graag.   
49 https://doc.atlasti.com/ManualMac.v9/CodeDocumentTable/CodeDocumentTableVisualization.html.  
50 Dit wordt in de resultaten aangeduid met [sic]. 

https://doc.atlasti.com/ManualMac.v9/CodeDocumentTable/CodeDocumentTableVisualization.html
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3.5. Fase III: samenvoegen kwantitatieve en kwalitatieve data 

 

De laatste fase van dit onderzoek behelsde het integreren van de kwantitatieve data met de 

kwalitatieve data (zie Figuur 3). Er zijn volgens Creswell (2014) meerdere manieren om data 

te integreren in een convergent model, maar voor dit onderzoek is gekozen voor een 

‘populaire’ manier van samenvoegen: in de discussie waarin de kwantitatieve en kwalitatieve 

resultaten na elkaar zijn opgesteld, in ‘parallel fashion’ (p. 84). Eerst werden per deelvraag 

de kwantitatieve resultaten besproken en vervolgens de kwalitatieve. Uiteindelijk werd 

gewezen op hoe deze data elkaar aanvullen of juist elkaar tegenspreken, om zo een vollediger 

beeld te krijgen in hoeverre studenten sinds COVID-19 verandering ervaren in hun PBB en 

hoe deze verandering samenhangt met hun studiemotivatie.  
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4. Resultaten 

4.1. Deelvraag A: In hoeverre ervaren studenten tegenwoordig verandering van 

verschillende aspecten van PBB in vergelijking met vóór de uitbraak van de pandemie en is 

er een verschil in PBB in het leven algemeen sinds COVID-19 en PBB met betrekking tot 

studie en leeromgeving? 

 

4.1.1. Kwantitatieve resultaten 

4.1.1.1. Verschil PBB vóór en sinds COVID-19 

 

In Tabel 8 worden de gemiddelde scores van de studenten voor zowel de vervulling als 

frustratie van PBB vóór en sinds COVID-19 weergegeven. ‘Sinds COVID-19’ doelt op de 

tijd sinds de social distancing maatregel. De scores laten zien dat op de behoefte aan 

verbondenheid vóór COVID-19 het hoogst gescoord werd, daarmee lijkt deze het meest 

vervuld (M = 4.18), gevolgd door hun behoefte aan autonomie (M = 3.85) en competentie (M 

= 3.69). Hun behoefte aan verbondenheid (M = 1.83) is duidelijk het minst gefrustreerd. Deze 

tendensen zijn ook van toepassing sinds COVID-19.  

Om inzicht te verkrijgen in het effect van de social distancing-maatregelen op de PBB 

zijn Paired-sample t-tests uitgevoerd. Op te maken is dat er een statistisch significant verschil 

is op de meeste variabelen tussen de twee meetmomenten, waarbij de verandering volgens 

verwachting was. Zo blijkt dat de vervulling van de PBB in het algemeen significant is 

afgenomen (t(150) = 4.72, p < .001 sinds COVID-19 en dat de frustratie van de PBB in het 

algemeen significant is toegenomen (t(150) = -3.49, p < .05). Hieruit blijkt dat studenten 

aangeven dat hun PBB vóór COVID-19 meer vervuld en minder gefrustreerd waren.  

Sinds COVID-19 blijkt er in het bijzonder een significante afname van de vervulling 

van de behoefte aan autonomie (t(150) = 6.55, p = .000) alsook een afname van de vervulling 

van de behoefte aan zich competent voelen (t(150) = 3.57, p = .000) en een significante 

toename van de frustratie van autonomie (t(150) = -3.98, p = .000) sinds COVID-19. Ook de 

frustratie van de behoefte aan competentie neemt toe (t(150) = -2.47, p = .015). Voor de 

vervulling en frustratie van de behoefte aan verbondenheid zijn de verschillen vóór en sinds 

Covid-19 klein en niet significant op het 5% niveau. Dit houdt in dat er geen verandering is 

opgetreden tussen deze twee meetmomenten en ze gelijk gebleven zijn. 
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Tabel 8 

 

 

4.1.1.2. Verschil PBB in het leven algemeen sinds COVID-19 en met betrekking tot de 

studie 

 

In Tabel 9 worden de gemiddelde PBB-scores van de studenten op hun algemene gevoelens 

in hun leven sinds COVID-19 wederom weergegeven, maar hier in vergelijking tot de 

vervulling en frustratie van PBB met betrekking tot hun studie en studieomgeving. Tabel 8 

geeft dus de verschillen in de ervaringen over het leven van de studenten in het algemeen 

weer, terwijl Tabel 9 de ervaringen met betrekking tot de dimensie van studie en daartoe 

behorende leeromgeving naast de ervaringen in het leven algemeen zet. Dit om aan te tonen 

of de gevoelens met betrekking tot studie en studieomgeving meer zijn aangedaan dan de 

algemene. 
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Tabel 9 

 

Tabel 9 laat zien dat de verschillende scores die gemeten zijn met betrekking tot studie en 

studieomgeving op de vervulling van de drie PBB ongeveer allemaal rond de score ‘3’ vallen 

en daarmee vergelijkbaar zijn met elkaar. Dit is in tegenstelling tot wat de PBB-scores 

betreffende het leven algemeen (sinds COVID-19) weergeven, namelijk - zoals eerder gezegd 

bij de bespreking van Tabel 8 - dat op de vervulling van verbondenheid duidelijk hoger wordt 

gescoord dan de vervulling van autonomie en zich competent voelen.  

 Bovendien blijkt uit Tabel 9 dat in vergelijking met het leven algemeen, de vervulling 

van de PBB samengenomen significant veel lager is als het de studie en studieomgeving 

betreft in vergelijking met leven algemeen (t(150) = 12.31, p = .000). De frustratie van de 

PBB samengenomen is ook significant hoger met betrekking tot studie en studieomgeving 

(t(150) = -6.00, p = .000). Hieruit blijkt dat studenten aangeven dat hun PBB minder vervuld 

zijn met betrekking tot hun studie en studieomgeving dan in het leven algemeen, dit is 

volgens verwachting.  

Worden de schalen in Tabel 9 afzonderlijk bekeken, blijkt dat met name de vervulling 

van de behoefte aan verbondenheid significant lager is met betrekking tot hun studie en de 

studieomgeving (t(150) = 15.77, p = .000) dan in het leven algemeen. Ook is de vervulling 

van competentie significant lager met betrekking tot studie en studieomgeving dan in het 

leven algemeen (t(150) = 5.92, p = .000). Alsook de vervulling van autonomie (t(150) = 2.51, 
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p = .013). Studenten voelen zich met name significant meer gefrustreerd in hun behoefte aan 

verbondenheid met betrekking tot studie in vergelijking met deze behoefte in het algemeen 

(t(150) = -8.04, p = .000). Daarnaast geven studenten aan zich meer gefrustreerd te voelen in 

hun behoefte aan competentie met betrekking tot studie en studieomgeving (t(150) = -5.20, p 

= .000) dan in het leven algemeen. Er is niet significant meer frustratie met betrekking tot 

autonomie tussen leven algemeen en studie en studieomgeving.  

Deze resultaten stemmen overeen met de hypothese (a) dat studenten zich minder 

vervuld en meer gefrustreerd voelen in hun PBB sinds COVID-19. Ook stemmen de 

resultaten overeen met de hypothese dat studenten zich sinds COVID-19 minder vervuld en 

meer gefrustreerd voelen met betrekking tot hun studie in vergelijking met het algemene 

levensdomein. Met betrekking tot hun studie blijkt ook hypothese c te kloppen, aangezien 

studenten beduidend hoger scoren op de frustratie en beduidend lager op de vervulling van de 

behoefte aan verbondenheid met betrekking tot studie in vergelijking tot het leven algemeen.  

 

4.1.2. Kwalitatieve resultaten 

 

PBB staat voor de volgende aspecten: autonomie, competentie en verbondenheid. Deze 

zullen apart worden besproken in de volgende paragrafen van de 123 studenten die de essay-

vragen in eigen woorden hebben beantwoord51. Uit de gegeven antwoorden zijn thema´s 

ontwaard, welke aansluiten bij deze onderzoeksvraag naar de verandering in verschillende 

aspecten van PBB. De thema´s komen ook voort uit het kwantitatief bekijken van hoe vaak 

een student refereert naar een PBB-vervulling of -frustratie. Hieruit bleek dat met name de 

zelfwaargenomen verandering in PBB (en daartoe behorende aspecten volgens het theoretisch 

kader) voornamelijk negatief van aard zijn.  

Er is geen significant verschil gevonden tussen de groep die open vragen wel of niet 

heeft ingevuld op het vlak van demografische kenmerken, PBB, eenzaamheid en 

uitkomstmaten.  

 

 

 

 
51 In totaal hebben 228 respondenten de online vragenlijst geopend, maar 123 hiervan hebben de laatste vier 
essay-vragen ingevuld (schriftelijk).  



49 
 

49 
 

4.1.2.1. Autonomie52 

 

‘Dit is niet waar het voor mij om draait’ 

 

Allereerst richt de kwalitatieve analyse van de eerste deelvraag zich op in hoeverre studenten 

autonomie ervaren in hun eigen woorden. De studenten brengen hun eigen verwoorde 

ervaring met autonomie veelal in verband met het online studeren sinds de uitbraak van 

COVID-19. Een studente geeft aan dat ze niet wil klagen, maar desalniettemin voelt dat ze 

niet achter de huidige manier van studeren staat:  

Ik vind dat ik hier niet te veel om mag zeiken, ik voel me wel beperkt in mijn vrijheid. Ik 

vind het lastig dat ik braaf doe wat mij wordt opgelegd door de overheid, en dat ik dat 

soort van ‘fine’ moet doen, maar dit is het moment dat ik mij als een robot ga voelen, die 

haar studie lijstje afrond, en probeert haar diploma te halen. Maar dit is niet waar voor 

mij om draait, ik leer samen met anderen, ik leer mijzelf beter kennen in contact met 

anderen. Dat is iets wat niet/ tot in vele mindere maten mogelijk is. Ik kan niet van mijzelf 

verwachten mij op dezelfde manier te groeien, als dit allemaal niet mogelijk is. Dat vind 

ik wel lastig, ondanks dat ik ook zie dat het ehct [sic]53 niet anders kan op het moment. 

Ook al toont bovenstaande student begrip voor de situatie, toch geeft zij aan dat de online 

(nood-)leeromgeving van de universiteit haar eigen leerproces hindert. Het halen van een 

diploma is namelijk niet haar enige doel in het volgen van een studie, maar ook het ‘samen 

leren met anderen’.  

 Meerdere studenten geven een soortgelijke repsons wat betreft het niet meer 

aangesproken voelen door het onderwijs. Een andere student voelt zich van de eigen keuze 

voor het soort onderwijs ontnomen: 

Nu al wordt gezegd dat periode 2 ook via teams zal gaan Ik vrees dat ik mijn master doe 

zonder een student of docent te ontmoeten, dat is echt een grote vrees en staat haaks op 

mijn keuze voor deze Universiteit namelijk elkaar ontmoeten [sic]. 

‘Elkaar ontmoeten’ is volgens vele studenten sinds COVID-19 niet meer de eigen keuze, 

waardoor zij zich gefrustreerd voelen in hun zelfstandig handelen, om autonoom te zijn. De 

volgende student geeft aan dat de activiteiten haar minder aantrekken en ‘alles geforceerder’ 

 
52 Frustratie Autonomie: 176 citaten (coderingen) t.o.v. Vervulling Autonomie: 66 citaten (coderingen).  
53 Zie Methode. 
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lijkt. Zowel in het leven algemeen maar met name met betrekking tot de studie, als een soort 

spillover-effect:  

Toen zat ik opeens thuis opgesloten en was die inspiratie helemaal weg. Alles voelde 

bepaald voor me, alsof ik zelf niets meer in de hand had en dat voelt nu ik studeer nog veel 

sterker […] Een hoop van de activiteiten die ik wil doen zijn allemaal aangepast op de 

coronamaatregelen waardoor alles een stuk geforceerder lijkt en de activiteiten me ook 

minder aantrekken. 

Het feit dat de universiteiten gesloten zijn voor onbepaalde tijd baart veel respondenten 

zorgen. Zorgen rondom het niveau dat de studie nu heeft. Het studeren zelf gaat echter door, 

maar omdat dit dus enkel online gebeurt, geven respondenten aan dat zij teleurgesteld zijn in 

wat de studie hen kan bieden: 

Mijn verwachting is dat de UvH nog wel een aantal maanden, misschien nog wel een paar 

jaar gesloten blijft voor studenten omdat het daar onmogelijk is om de anderhalve meter 

afstand te waarborgen. Ik verwacht ook daarmee dat mijn studie niet de diepgang heeft 

die ik had verwacht toen ik eraan begon. 

Een deel van de studenten geeft aan niet meer geheel achter de studie te staan zoals zij deze 

doorlopen sinds COVID-19. Ze spreken in hun antwoorden vaak van ‘goede hoop’ op weer 

op de universiteit mogen komen, zodat zij weer kunnen studeren op een manier waar zij zelf 

voor hebben gekozen. Als zij wel fysiek op de universiteit zijn, hebben zij meer invloed op 

wat zij leren. Nu zijn zij ergens overgeleverd aan de les en kunnen weinig weerstand bieden. 

Er wordt meer beslist voor de studenten en er is weinig ruimte voor inbreng via de online 

middelen.  

 De verwachtingen zijn echter onduidelijk en respondenten kunnen alleen maar gissen 

wanneer ‘elkaar ontmoeten’ weer mogelijk is, zowel voor de studie als voor andere aspecten 

van het leven. ´I feel like my life has kind of been on ´pause´ since Covid started. ´, geeft een 

internationale student aan. De onbestemde duur van deze noodoplossing (i.e.: online 

studeren), frustreert de autonomie niet alleen op het gebied van studie. Ook het leven zelf 

wordt vaak aangeduid als ‘niet meer onder eigen controle’ en het gevoel ‘in de wacht te 

staan’:  

´In de zomer begon ik weer wat hoop te krijgen over dat het leven weer een beetje van 

start zou gaan, want het voelde eigenlijk alsof alles op pauze stond. En het gevoel van 

pauze, zonder dat je weet wanneer die voorbij is, begon heel vervelend aan te voelen.´ 
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Sinds COVID-19 gaat de studie dus door op een manier waar niet alle studenten zelf voor 

gekozen zouden hebben als het aan hen lag. Echter, dit betekent niet dat autonomie enkel 

gefrustreerd is sinds de uitbraak. 

 

‘Ik voel me onvrijer én vrijer tegelijk´ 

 

Uit de responses van de studenten blijk namelijk ook vaak een dubbelheid wat betreft hoe vrij 

zij zich voelen om dat de doen en leren wat hen aanspreekt. Deze dubbelheid zijn zij zichzelf 

ook bewust van:  

‘Ik voel me onvrijer én vrijer tegelijkertijd. Onvrijer, omdat ik graag mijn familie zou 

knuffelen, nieuwe mensen zou willen ontmoeten en naar de universiteit zou gaan en dat 

kan door de maatregelen niet meer. Vrijer, omdat ik het nu niet meer erg vind om dingen 

te missen. Vroeger wilde ik aan veel dingen mee doen en had ik vaak een volle agenda, nu 

probeer ik bewust keuzes te maken en niet alles te doen, gewoon omdat het kan.’ 

Bovenstaande student ervaart aan de ene kant beperkingen in wat hij of zij wil doen, maar 

aan de andere kant bieden de maatregelen ook iets positiefs voor het vervullen van 

autonomie. Namelijk erachter kunnen komen, wat het is dat hij of zij wil doen. Hiervoor – 

volgens een deel van de studenten - is ruimte nodig, zoals het rustig thuis kunnen studeren. 

Het thuis studeren bevalt opvallend meer studenten dan verwacht, maar een deel hiervan 

geeft alsnog aan zich gedwongen te voelen in deze manier: ‘Ondanks dat het me bevalt maak 

ik natuurlijk het liefst die keuze zelf.’   

 

4.1.2.2. Competentie54 

 

´Ik ben bang dat mijn diploma minder waard gaat zijn´ 

 

Een deel van de studenten geeft aan dat zij niet het gevoel hebben dat hun studie 

gelijkwaardig is aan traditionele studies door het online studeren sinds COVID-19. Een 

student geeft aan bang te zijn voor de toekomst hierdoor: ´Ik ben bang dat mijn studie minder 

waard gaat zijn dan die van mensen die buiten corona om gestudeerd hebben´. Deze student 

is niet alleen in deze angst: 

 
54 Frustatie Competentie: 62 citaten t.o.v. Vervulling Competentie: 27 citaten. 
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Mijn studie voelt door het gebrek aan fysieke activiteit als minder waardevol. Ik mis mijn 

medestudenten en contact met de docenten, mensen echt in de ogen kunnen kijken en 

kunnen sparren. Verbintenis voelt ver. Ik ben bang dat mijn diploma minder waard gaat 

zijn voor anderen, voor mij voelt het zeker zo. Alsof ik maar half studeer en daarmee halve 

moeite lever. 

Bovenstaande student relateert – net zoals besproken bij autonomie – het fysiek in de buurt 

zijn van anderen positief aan het eigen leerproces. Omdat het fysieke samen studeren voor de 

respondenten niet meer vanzelfsprekend is, geeft een deel aan zich zorgen te maken over of 

zij de studie wel succesvol kunnen volbrengen in deze omstandigheid:  

Ik heb twee beelden, of er wordt voor studenten een manier bedacht dat we weer bij elkaar 

kunnen studeren en een andere vorm gevonden voor de maatregelen en het studeren, naast 

dat alles gaande is. Óf ik zie mijn hele bachelortijd niet de binnenkant van de uni en dan 

weet ik niet of ik het haal. Het eerste is een fantasie en het tweede wil ik niet maar lijkt me 

realistischer. 

De zorgen over hun eigen kunnen staat in hun responses gerelateerd aan de afwezigheid van 

een gedeelde ruimte voor studenten en docenten.  

 

‘Dan vallen de kwartjes pas.’ 

 

Een opvallend groot deel van de studenten geeft aan – met betrekking tot hun academische 

zelfvertrouwen – dat de afwezigheid van een gedeelde ruimte problematisch is voor het eigen 

maken van de stof: 

Ik merk echter wel dat bij het alleen maar online studeren, ik meer moeite heb om de stof 

echt tot me te nemen omdat je er niet met elkaar over spreek [sic]  Het lezen en bestuderen 

van de teksten is 1 ding maar als je erover gaat spreken en je het moet reproduceren dan 

vallen de kwartjes pas. Dat mis ik nu. 

Met name nieuwe studenten – ongeacht leeftijd of studiefase – beschrijven hoe zij zich 

verloren voelen op een nieuwe universiteit: ‘Het niet hebben van fysiek contact, de 

mogelijkheid om even bij iemand binnen te lopen, de drempel om je klasgenoten op te zoeken 

etc. […]  voel ik mij toch wel een beetje verloren in deze studie’. Het feit dat een student, 

docent of andere medewerker niet even aangesproken kan worden in de ‘wandelgangen’ van 

de fysieke universiteit maakt onzeker volgens een deel:  

Ik vind opnieuw gaan studeren, nu net begonnen met premaster, echt bijzonder lastig nu 

alles zo op afstand is. Het je wegwijs maken in een nieuw systeem is moeilijk wanneer het 
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systeem zo ver van je af staat. Daarnaast heb ik geen smartphone waardoor ik contact met 

medestudenten buiten de werkgroep om niet heb. Dit is zeker een gemis. Het beïnvloed 

mijn gevoel of ik dit wel kan. 

De virtuele leeromgeving is volgens studenten ‘plotseling’ opgekomen zonder een 

vervanging van het onderling overleggen, wat vóór COVID-19 op de universiteit gebeurde: 

´Ik heb moeite met de afwezigheid van ‘echt’ contact tijdens de colleges. Even met de 

buren overleggen over wat die tekst nou precies betekent en hoe die in relatie staat met die 

andere tekst. Ik heb het idee dat ik daardoor minder leer en me minder goed ontwikkel. 

Even snel een vraag stellen tijdens het college gaat ook niet goed, ook al nodigt de docent 

daartoe uit. De natuurlijke interactie is weg.´ 

In bovenstaand citaat geeft de student aan dat het wegvallen van de natuurlijke interactie – 

die van vóór COVID-19 – leidt tot onzekerheid over de kwaliteit van de eigen ontwikkeling 

binnen de studie. Daarnaast vermelden studenten dus het gebrek aan een ruimte om naartoe 

te gaan als een reden voor frustratie van de competentie. Bijvoorbeeld een student op een 

kleine kamer:  

Ik loop al zo ongeveer vanaf het begin van de master flink achter met de stof omdat ik er 

geen tijd voor heb, geen concentratieplek voor kan vinden (mijn kamer is klein en ik woon 

in een studentenhuis waar nog van alles aan moet gebeuren door de verhuizing, 

bibliotheken hebben zeer beperkt plaats)’.  

Ze vervolgt:  

Ik baal vervolgens constant van mijzelf omdat het me niet lukt vooruitgang te boeken in 

mijn studie, terwijl ik dit wel wil. De leerstof interesseert me wel degelijk, ik heb gewoon 

wat extra begeleiding of structuur nodig en een geschikte studieplek om aan de slag te 

kunnen.  

Deze student is een van de voorbeelden van een ervaring waarin de competent voelen niet 

ondersteund wordt vanuit de leeromgeving. Ze geeft aan begeleiding en structuur te missen, 

met andere woorden: aandacht.  
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4.1.2.3. Verbondenheid55 

 

´Het praatje bij de koffieautomaat´ 

 

Wat betreft de vervulling en frustratie van verbondenheid, geeft een deel van de studenten 

aan dat zij de spontane contacten op de universiteit missen, zoals tijdens de pauze in de 

kantine of de wandelgangen:‘Lijfelijk contact met studiegenoten en het praatje bij de 

koffieautomaat en even spontaan binnenlopen op de UvH heb ik gemist. Het contact is toch 

anders’. Voor sommigen bleek dit “losse” contact met kennissen en vreemden op de 

universiteit hun behoefte aan verbondenheid te vervullen vóór COVID-19, mede omdat deze 

vorm van contact ‘vanzelfsprekend’ was:  

Veel contacten die ik had met mensen die ik tegen kwam op bijvoorbeeld de uni, m’n werk 

of bij mijn hobby’s, zijn minder geworden. Omdat veel van deze contacten ook in het 

voorbijgaan ontstaan en wanneer je elkaar niet tegen komt dit niet kan gebeuren. 

Studenten geven aan dat sinds COVID-19 en de sluiting van de universitieit, zij zelf manieren 

moeten zoeken om zich verbonden te voelen en niet gefrustreerd in hun verbondenheid. 

Oftewel, ‘eenzaam’. Voorheen leek deze behoefte gedeeltelijk vervuld te worden doordat 

studenten mensen nu eenmaal tegen het lijf lopen op de universiteit: 

Normaal ben ik iemand die mijn vrienden vaak 1 op 1 ziet eens in de week of paar weken. 

De rest van mijn social batterij wordt dan gevuld door naar de uni gaan en de meer 

casual contacten met medestudenten. Dit mis ik ontzettend, de kleine gesprekjes, want hoe 

ik mijn sociale leven invulde voor Corona is nu best eenzaam. Ik ben dat daarom ook aan 

het veranderen en nodig mijn goede vrienden bijvoorbeeld uit om te komen studeren de 

hele dag. 

Ook al zoekt een deel van de studenten zelf naar creatieve oplossingen voor deze ontstane 

eenzaamheid, nog steeds vervult dit niet de behoefte van ´deel zijn van een groter geheel´. 

Deel zijn van een organisatie die ruimte bood voor een gemeenschap vóór COVID-19. Niet 

enkel het gemis van individuen, maar het gemis van gemeenschap komt naar voren in de 

responses:  

M.b.t. tot afzondering merkte ik in het begin niet een enorm verschil, omdat ik al veel thuis 

en zelfstandig moest studeren. Ik heb het idee dat het vooral de indirecte effecten zijn die 

 
55 Frustratie Verbondenheid: 277 citaten t.o.v. Vervulling Verbondenheid: 159 citaten.  
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ik langzaam merk. Een achtergrond gevoel van gemeenschappelijkheid die ik normaal 

binnen de studie heb ervaren 

 

‘De kille houding’ 

 

Het gevoel ergens bij te horen blijkt van belang. Met name het aspect van “belangrijk zijn” 

voor een groep. Met andere woorden: het is belangrijk voor iemands’ gevoel van 

verbondenheid dat niet alleen een ander individu, maar een gemeenschap of organisatie om 

hen geeft. De studenten die aangeven zich sinds COVID-19 alleen te voelen staan, wijten dit 

veelal aan het gebrek aan hulp en uitleg vanuit zowel de overheid als de universiteit:  

Ik voel vooral veel verdriet door de kille houding die de UvH tegenover mij heeft tijdens 

Corona. Zo ken ik de universiteit niet en ik had gedacht dat een humanistische school een 

meer humane behandeling zou hebben tijdens crisistijden. Ik heb het gevoel dat ik iets 

belangrijks verloren ben. 

Dit deel van de studenten geeft aan teleurgesteld te zijn in de houding van de universiteit en 

de medewerkers die daarbij horen sinds COVID-19. In het volgende respons-essay legt een 

student helder in eigen woorden uit waar de frustratie ligt, ondanks de voordelen die er sinds 

COVID-19 zijn:  

De onzekerheid die we nu als studenten hebben over de rest van het jaar, afstuderen, de 

aankomende regelingen omtrent studiefinanciering en kortom op academisch gebied in het 

duister tasten, zorgt voor heel veel onzekerheid. We werken hier en daar samen in kleine 

groepjes tijdens de les, maar verder heb ik het gevoel er volledig alleen voor te staan. Ik 

mis ook een soort van extra ondersteuning of begrip vanuit docenten. Toen dit schooljaar 

na de zomervakantie weer begon had ik verwacht en gehoopt om door onze docent ofwel 

iemand anders van de UvH kort toegesproken te worden, welkom geheten in het laatste 

jaar en wat informatie, vooruitzichten, tijd om dingen te delen met elkaar. Dit was echter 

totaal niet het geval waardoor de start van het jaar en van mijn laatste schooljaar erg 

vreemd. Van de ene op de andere dag begonnen we direct met de les alsof er niets 

veranderd was. Ik merk dat ik behoefte heb aan meer updates, informatie en geruststelling 

en ondersteuning vanuit de UvH. Er zijn aanpassingen gedaan om alles in de best 

mogelijke banen te leiden en dat is ontzettend goed gelukt, maar ik heb het gevoel alsof we 

als studenten vanuit zowel de uvh als de overheid weinig tegemoetkomingen en aandachr 

[sic] hebben gekregen. Wij betalen nu veel geld, hebben hoge schulden en moeten straks 

het arbeidsleven in en daar een weg in gaan vinden, en ik heb het gevoel alsof we nu 
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compleet aan ons lot worden overgelaten.   Ik hou ontzettend van de ‘vrijheid’ die ik voor 

mijn gevoel heb gekregen sinds de uitbraak van covid19 en de vermindering van sociale 

contacten en verplichtingen, maar van de andere kant merk ik dus ook een sterke behoefte 

aan meer confirmatie en onderlinge betrokkenheid en warmte en begrip, vooral vanuit de 

UvH.´ 

Deze student – en een deel van de respondenten met haar – geeft aan het gevoel te hebben dat 

zij er niet toe doen als doelgroep. Zowel in de ogen van de overheid als in de ogen van hun 

universiteit. Ze lijken zich niet ‘erkend’ te voelen in hun behoeften en dit ligt in deze 

responses voornamelijk aan het feit dat sinds COVID-19, ‘de UvH mij met niks meer helpt’. 

Sommigen geven aan woede te voelen en onmacht, omdat zij hadden verwacht wel geholpen 

te worden tijdens een dergelijke situatie. Hoe het voor hen was vóór COVID-19 op de 

universiteit, deed hen geloven dat zij erkend zouden worden als aangeslagen doelgroep. Maar 

sinds COVID-19 voelen zij zich onbelangrijk en voelen ze zich zelfs ‘stom’:  

Ik heb mijn scriptie niet gehaald buiten mijn macht om maar de Uvh biedt geen hulp 

omdat ze overbelast zijn. Hierdoor is mijn leven overhoop gegooid, ik wilde een nieuwe 

studie beginnen maar dit was onmogelijk doordat ik niet heb kunnen afstuderen. Ik voel 

me erg stom omdat de Uvh geen hulp aanbiedt tijdens de Corona tijden met als reden dat 

ze er zelf [last] van hebben, alsof ik dat niet heb. Erg verdrietig. 

Deze studenten voelen zich ‘niet erkend’, ‘niet gehoord’ en daarmee als onbelangrijk 

“collateral damage” weggezet in een crisissituatie. Zij geven in hun responses aan zich 

hierdoor niet ‘betrokken’ te voelen, alsof zowel de overheid als de universiteit niet om hen 

‘geeft’ sinds COVID-19:  

Ik wil wel meedoen aan het gesprek, heb alleen niet het gevoel dat er om mijn mening 

wordt gevraagd. ik voel me niet gehoord door de universiteit of docenten. En ik heb niet 

het gevoel dat er iemand in gesprek wilt gaan. Ik merk dat ik meer het gevoel van 

'onderdanig' zijn heb ervaren.  

Een deel van de studenten zegt dan ook dat niet om hun mening wordt gevraagd met 

betrekking tot het onderwijs sinds COVID-19, door zowel de overheid als de universiteit niet:  

Nog dingen waar ik tegen aanloop en misschien gedeeld worden [sic]. Is het ervaren van 

steun van organisaties waar je deel van uitmaakt (dat ik dus totaal niet ervaar) en ook 

misschien de vrijheid om te spreken bij corona. Je mag bijvoorbeeld niet tegenzijn, er is 

steeds meer censuur. en ook op de Uni is er geen ruimte voor je stem. 

Dus niet enkel geen steun ervaren ‘vanuit organisaties waar je deel van uitmaakt’ zorgt voor 

het gevoel van studenten dat er niet om hen gegeven wordt sinds COVID-19, maar ook de 
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ervaren hindernis om zelf te kunnen geven om anderen met een mening. Met name gehoord 

worden door organisaties en zich daardoor als belangrijk genoeg voelen om ‘verantwoording’ 

en ‘uitleg’ te ontvangen. Dit deel van de studenten schept een beeld waarin er een kloof is 

ontstaan in de leeromgeving: aan de ene kant de studenten en aan de andere kant de 

universiteit als orgaan en de overheid. Deze studenten geven aan dat zij teleurgesteld zijn in 

hun verwachting dat de universiteit meer aan hun kant van de kloof zou staan sinds COVID-

19: 

Ik vind vooral dat je het zelf moet uitzoeken en dat dit stiekem zelfs ook van studenten van 

de UvH onbewust wordt verwacht. […] Nouja, het is ook niet anders, je kan het niet 

allemaal verwachten van de uni, maar een practice what you preach zou toch wel ergens 

mooi zijn. […] Er zou niet zo snel iemand bellen als je niet in de online colleges komt 

opdagen.  

Uit bovenstaand citaat spreekt een ervaring van ‘onzichtbaar voelen’. Het gevoel dat het niet 

uit zou maken voor de gemeenschap – waar ze deel van dachten uit te maken – of ze op 

komen dagen of niet, is voor een gedeelte van de ondervraagde studenten dus versterkt sinds 

COVID-19. 

 

‘Een kleinere wereld’ 

 

Wat betreft de psychologische basisbehoefte van verbondenheid, is deze niet enkel 

gefrustreerd volgens een deel van de ondervraagde studenten. Studenten geven aan - naast het 

feit dat ze wel degelijk contact met hun medestudenten en docenten missen – zij ook 

onverwachte verbondenheid hebben meegemaakt sinds COVID-19, zoals meer mogelijkheid 

voor contact met hun directe omgeving:  

Sinds de uitbraak is veel veranderd: mijn leven speelt zich af in een veel kleinere wereld, 

met veel minder mensen. Dat heeft positieve kanten gehad: met mijn huisgenoten heb ik 

bijvoorbeeld sinds de uitbraak een hele hechte en sterke band opgebouwd. 

Meerdere studenten vertellen over de intensivering van contact met mensen die zij al kenden 

vóór COVID-19. Sinds COVID-19 – wat ertoe leidde dat mensen meer thuis kwamen te 

zitten – krijgt de omgeving thuis meer aandacht en geeft deze omgeving ook meer aandacht 

terug:  

Daarnaast heeft het mij een wandeling per dag opgeleverd met mijn huisgenoten. 4 dagen 

in de week wandelen we elke ochtend van 8.30 tot 9 uur naar "ons werk". Dit is ontzettend 

fijn. We bespreken de dag, we verbazen ons, we proeven de sfeer buiten. 
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Blijkt dat niet enkel huisgenoten een belangrijke vervulling van verbintenis kunnen zijn, maar 

ook naasten in een andere levensfase, zoals het hebben van een eigen gezin:‘Denk wel dat het 

een groot voordeel is dat ik met 3 kinderen en man thuis samenleef en niet alleen. Dan had ik 

er wellicht minder van genoten’. Terwijl enerzijds studenten zich minder verbonden kunnen 

voelen met hun leeromgeving in vergelijking met vóór COVID-19 – zelfs meer gefrustreerd – 

voelen zij zich anderzijds ook meer in staat om een gevoel van verbintenis te zoeken in hun 

nabije omgeving, om hier meer deel van uit te maken sinds COVID-19. Even samenkomen 

kan niet meer, hieruit spreekt het grootste gemis. 

 

4.2. Deelvraag B: In hoeverre hangen de verschillende aspecten van PBB tijdens social 

distancing samen met studiemotivatie? 

 

4.2.1. Kwantitatieve resultaten 

4.2.1.1. Autonome en gecontroleerde studiemotivatie 

 

Studiemotivatie is gemeten sinds COVID-19 onder de studenten. In Tabel 10 zijn het 

gemiddelde en de standaarddeviatie weer gegeven van de studiemotivatie variabelen. De 

score voor autonome motivatie staat voor de mate waarin studenten aangeven dat zij studeren 

en opdrachten maken uit eigen beweging (e.g.: studeren leuk vinden, de stof willen begrijpen, 

genieten van leren, betrokken voelen enz.). De score voor gecontroleerde motivatie staat voor 

de mate waarin studenten aangeven dat zij studeren omwille van externe factoren (e.g.: hoge 

cijfers, ontwijken van schaamte, in de smaak vallen bij docenten, studeren zonder zin enz.). 

Uit Tabel 10 blijkt dat de studenten gemiddeld hoger scoren op autonome motivatie dan 

gecontroleerde motivatie. Dit verschil is middels een paired sample t-test significant 

gebleken, (t(181) = 8.84, p < .001).  

 

Tabel 10 

 

Motivatie om te studeren 

 M (SD) 

Autonome motivatie 3.97 (0.69) 

Gecontroleerde motivatie 3.30 (0.71) 

N = 182  
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Om antwoord te geven op deelvraag B werd een meervoudige hiërarchische regressieanalyse 

uitgevoerd, waarin enkele demografische kenmerken en verschillende PBB-aspecten werden 

meegenomen. Hieronder wordt eerst onderzocht in hoeverre studiemotivatie samenhangt met 

verschillende demografische kenmerken. Dit zal worden gedaan aan de hand van 

onafhankelijke t-toetsen.   

 

4.2.1.2. Demografische invloeden op autonome en gecontroleerde studiemotivatie 

 

Aangezien verschillende demografische gegevens van invloed kunnen zijn op studiemotivatie 

is eerst gekeken of de categorieën (i.e.: leeftijd, gender, woonsituatie en studiefase) gelijk 

verdeeld zijn over de respondenten. Aan de hand van een chi-kwadraattoets is gekeken of de 

verschillende woonsituaties (i.e.: samenwonend of alleenwonend) gelijk verdeeld zijn over de 

drie studiefases (i.e.: Bachelor, Premaster en Master). Dit blijkt het geval te zijn (χ2(2) = 

2.90, p =.24). Ook is met dezelfde toets gekeken of gender (i.e.: man of vrouw) gelijk 

verdeeld is over dezelfde drie studiefases en er is enige evidentie voor samenhang tussen 

gender en studiefase (χ2(2) = 5.93, p =.05). Leeftijdscategorieën bleken zowel gelijk verdeeld 

te zijn over de woonsituaties, ((χ2(5) = 8.30, p =.14), als over gender, (χ2(5) = 7.53, p = .18).  

Leeftijd bleek echter niet gelijk verdeeld te zijn over studiefasen, (χ2(10) = 74.66, p < 

.001). De Bachelor-studenten zijn bijvoorbeeld oververtegenwoordigd in de leeftijdscategorie 

18-25, iets dat wel te verwachten was, zie Figuur 4.  
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Figuur 4: Leeftijdscategorie verdeeld over studiefase 

 

Aan de hand van een Independent-samples t-toets is onderzocht of er een significant verschil 

in autonome studiemotivatie is tussen mannen (M = 3.93, SD = 0.68, N = 35) en vrouwen (M 

= 3.97, SD = 0.70, N = 142). Dit bleek niet het geval te zijn, (t(175) = -.309, p = .758). 

Mannen hebben niet meer of minder autonome studiemotivatie dan vrouwen.  

Ook is met dezelfde toets onderzocht of er een significant verschil in gecontroleerde 

studiemotivatie is tussen mannen (M = 3.27, SD = 0.64, N = 35) en vrouwen (M = 3.29, SD 

= 0.73, N = 142). Dit bleek wederom niet het geval te zijn, (t(175) = -.097, p = .923). 

Mannen hebben niet meer of minder gecontroleerde studiemotivatie dan vrouwen. 

De Independent-samples t-toets is ook gebruikt om te onderzoeken of er een 

significant verschil in autonome motivatie is tussen studenten die samenwonen met anderen 

(M = 3.97, SD = 0.70, N = 151) of alleen wonen (M = 3.94, SD = 0.68, N = 31). Dit bleek 

niet het geval te zijn, (t(180) = .221, p = .825). Samenwonende studenten hebben niet meer 

of minder autonome motivatie dan alleenwonende studenten.  

Uiteindelijk is met dezelfde toets onderzocht of er een significant verschil in 

gecontroleerde motivatie is tussen studenten die samenwonen met anderen (M = 3.25, SD = 

0.73, N = 151) of alleen wonen (M = 3.54, SD = 0.57, N = 31). Dit bleek wél het geval te 

zijn, (t(180) = -2.091, p < .05). Alleenwonende studenten scoren significant hoger op 

gecontroleerde motivatie dan samenwonende studenten. 
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Uit de resultaten van de One-Way ANOVA-toets blijkt dat er een significant verschil is tussen 

de drie studiefases en de mate van autonome studiemotivatie (F(2,177) = 8.236, p < .001), 

zie Figuur 5. De Premaster-groep scoort het hoogst op autonome motivatie (M = 4.32, N = 

20), gevolgd door de Master-groep (M = 4.10, N = 81). De Bachelor-groep scoort het laagst 

(M = 3.76, N = 79). De Levene-toets geeft aan dat de variatie in homogeniteit gelijk is (F = 

1.948, p = .146). Uit de Tukey Post Hoc-toets bleek dat de Bachelor- en Premaster-groep 

significant van elkaar verschillen (p < .05) alsook de Bachelor- en Mastergroep (p < .05). 

 

 

Figuur 5: Verschil autonome motivatie tussen studiefases 

 

Uit de resultaten van een volgende One-Way ANOVA-toets blijkt dat er ook een significant 

verschil is tussen de drie studiefases en de mate van gecontroleerde studiemotivatie (F(2,177) 

= 4.809, p < .05), zie Figuur 6. De Bachelor-groep scoort het hoogst op gecontroleerde 

motivatie (M = 3.45, N = 79), gevolgd door de Master-groep (M = 3.27, N = 81). De 

Premaster-groep scoort het laagst (M = 2.93, N = 20). De Levene-toets gaf aan dat de variatie 

in homogeniteit gelijk is (F = 0.749, p = .474). Uit de Tukey Post Hoc-toets bleek dat enkel 

de Bachelor- en Premaster-groep significant van elkaar verschillen (p < .05).  
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Figuur 6: verschil gecontroleerde motivatie tussen studiefases 

 

Uit de resultaten van de volgende One-Way ANOVA-toets blijkt dat er ook een significant 

verschil is tussen de zes leeftijdscategorieën (18-25, 26-33, 34-41, 42-49, 50-57 en 58-65) en 

de mate van autonome studiemotivatie (F(5,172) = 2.581, p < .05), zie Figuur 7. De 58-65-

categorie scoort het hoogst op autonome motivatie (M = 5.00, N = 2), gevolgd door de 42-

49-categorie (M = 4.46, N = 7), welke gevolgd wordt door 34-41 (M = 4.33, N = 8), 50-57 

(M = 4.07, N = 9) en 26-33 (M = 4.02, N = 43). De categorie 18-25 scoort het laagst (M = 

3.88, N = 109). De Levene-toets gaf aan dat de variatie in homogeniteit gelijk is (F = 1.474, p 

= .201). Volgens de Tukey Post Hoc-toets bleek geen significant verschil tussen de 

leeftijdsgroepen onderling.  
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Figuur 7: verschil autonome motivatie per leeftijdscategorie 

 

Uiteindelijk bleek dat er ook een significant verschil is tussen de zes leeftijdscategorieën (18-

25, 26-33, 34-41, 42-49, 50-57 en 58-65) en de mate van gecontroleerde studiemotivatie 

(F(5,172) = 2.581, p < .05), zie Figuur 8. De 18-25-categorie scoort het hoogst op 

gecontroleerde motivatie (M = 3.42, N = 109), gevolgd door de 42-49-categorie (M = 3.31, N 

= 7), welke gevolgd wordt door 26-33 (M = 3.18, N = 43), 58-65 (M = 3.10, N = 2) en 34-41 

(M = 2.88, N = 8). De categorie 50-57 scoort het laagst (M = 2.78, N = 2). De Levene-toets 

gaf aan dat de variatie in homogeniteit gelijk is (F = 1.351, p = .245). Volgens de Tukey Post 

Hoc-toets bleek ook hier geen significant verschil tussen de leeftijdsgroepen onderling.  

 



64 
 

64 
 

 

Figuur 8: verschil gecontroleerde motivatie per leeftijdscategorie 

 

4.2.1.3. Gedragscomponent van motivatie: inzet 

 

Tabel 11 

Inzet om te studeren 

 M (SD) 

Inzet 3.17 (0.75) 

N = 181  

 

Aan de hand van een Independent-samples t-toets is onderzocht of er een significant verschil 

in ‘inzet’ is tussen studenten die samenwonen met anderen (M = 3.18, SD = 0.78, N = 150) of 

alleen wonen (M = 3.15, SD = 0.58, N = 31). Dit bleek niet het geval te zijn, (t(179) = 0.16, p 

= .873). Alleenwonende studenten ervaren niet meer of minder inzet dan samenwonende 

studenten. 

 Ook bleek dat er geen significant verschil is tussen mannen (M = 3.36, SD = 0.75, N = 

35) en vrouwen (M = 3.13, SD = 0.75, N = 141), (t(174) = 1.62, p = .11).  

Uit de resultaten van de One-Way ANOVA-toets blijkt dat er wél een significant 

verschil is tussen de zes leeftijdscategorieën (18-25, 26-33, 34-41, 42-49, 50-57 en 58-65) en 
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de mate van inzet voor studie (F(5,171) = 3.10, p = .01), zie Figuur 9. Uit de Tukey Post Hoc-

toets bleek echter dat er geen significante verschillen zijn tussen de leeftijdscategorieën56 (p > 

.05). De oudste (58-65) groep scoort het hoogst op inzet (M = 3.90, N = 2), gevolgd door de 

34-41-groep (M = 3.75, N = 8), daarna de 42-49-groep (M = 3.63, N = 7), daarna de 50-57-

groep (M = 3.51, N = 9), daarna de 26-33-groep (M = 3.27, N = 43). De jongste (18-25) groep 

scoort het laagst (M = 3.04, N = 108). De Levene-toets gaf aan dat de variatie in homogeniteit 

gelijk is (F = 1.013, p = .412).  

 

 

Figuur 9: verschil inzet in leeftijd 

 

Uit de resultaten van de One-Way ANOVA-toets blijkt dat er een significant verschil is tussen 

de drie studiefases en de mate van inzet (F(2.176) = 3.226, p = .042), zie Figuur 10. De 

Premaster-groep scoort het hoogst op inzet57 (M = 3.43, N = 20), gevolgd door de Master-

groep (M = 3.25, N = 81). De Bachelor-groep scoort het laagst (M = 3.02, N = 78). De 

Levene-toets gaf aan dat de variatie in homogeniteit gelijk is (F = 0.205, p = .815). Uit de 

 
56 Dit kan komen doordat er bijvoorbeeld slechts twee respondenten zijn voor de laatste leeftijdscategorie en 
108 voor de jongste. 
57 Deze groep is ook het minst gecontroleerd gemotiveerd (zie eerdere resultaten) en het meest autonoom 
gemotiveerd. Zie discussie voor verdere interpretatie.  
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Tukey Post Hoc-toets bleek echter dat er qua inzet geen significante verschillen zijn tussen de 

studiefases (p > .05)58.  

 

 

Figuur 10: verschil inzet per studiefase 

 

4.2.1.4. Samenhang tussen PBB,  eenzaamheid en motivatiekwaliteit 

 

Eenzaamheid: sociaal en/of emotioneel  

 

Om te kijken naar mogelijke voorspellers van motivatiekwaliteit, zijn naast de verschillende 

aspecten van PBB en de verschillende demografische kenmerken ook de mate van 

eenzaamheid meegenomen in de regressieanalyse. In de volgende paragraaf wordt eerst nog 

dieper ingegaan op de resultaten rondom eenzaamheid bij de respondenten sinds COVID-19. 

Hierin wordt het onderscheid gemaakt tussen sociale en emotionele eenzaamheid. De score 

voor sociale eenzaamheid staat voor de mate waarin studenten aangeven een gebrek aan 

sociale integratie te ervaren (e.g.: bij (een) vrienden(groep) of gemeenschap horen en hierop 

terug kunnen vallen). De score voor emotionele eenzaamheid staat voor de mate waarin 

 
58 Dit kan komen doordat er bijvoorbeeld slechts 20 respondenten zijn voor de Premaster en 81 voor de 
Master.  
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studenten een hechte, intieme band missen met één of meerdere personen. Tabel 12 laat zien 

dat studenten gemiddeld een hogere scoren hebben op emotionele eenzaamheid dan op 

sociale eenzaamheid. Dit betekent dat de respondenten zich meer eenzaam voelen op het 

emotionele vlak (dus het missen van een intense diepe connectie), dan op het sociale vlak (het 

missen van integratie in een gemeenschap) Dit verschil is middels een Paired sample t-toets 

significant gebleken, (t(197) = -18.15, p < .001). 

 

Tabel 12 

Eenzaamheid 

 M (SD) 

Eenzaamheid algemeen 2.65 (0.72) 

Sociale eenzaamheid 2.05 (0.78) 

Emotionele eenzaamheid 3.15 (0.88) 

N = 198  

 

Aan de hand van een Independent-samples t-toets is onderzocht of er een significant verschil 

in sociale eenzaamheid is tussen studenten die samenwonen met anderen (M = 2.02, SD = 

0.77, N = 164) of alleen wonen (M = 2.19, SD = 0.81, N = 34). Dit bleek niet het geval te 

zijn, (t(196) = -1.176, p = .241). Alleenwonende studenten ervaren niet meer of minder 

sociale eenzaamheid dan samenwonende studenten. 

Ook is op dezelfde manier onderzocht of er een significant verschil in emotionele 

eenzaamheid is tussen studenten die samenwonen met anderen (M = 3.11, SD = 0.89, N = 

164) of alleen wonen (M = 3.35, SD = 0.83, N = 34). Dit bleek niet het geval te zijn, (t(196) 

= -1.412, p = .159). Alleenwonende studenten ervaren niet meer of minder emotionele 

eenzaamheid dan samenwonende studenten. 

Daarnaast bleek dat er geen statistisch significant verschil is in sociale eenzaamheid 

tussen mannen (M = 2.09, SD = 0.65, N = 36) en vrouwen (M = 2.06, SD = 0.80, N = 157), 

(t(191) = .193, p = .847). Ook is er geen statistisch significant verschil in emotionele 

eenzaamheid tussen mannen (M = 3.05, SD = 0.88, N = 36) en vrouwen (M = 3.18, SD = 

0.89, N = 157), (t(191) = -.826, p = .410). 

Uit de resultaten van de One-Way ANOVA-toets bleek dat er geen significant verschil 

is tussen de zes leeftijdscategorieën (18-25, 26-33, 34-41, 42-49, 50-57 en 58-65) voor zowel 

de mate van sociale eenzaamheid (F(5, 187) = .703, p = .622), als de mate van emotionele 

eenzaamheid (F(5, 187) = 1.681, p = .141).   
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Wel bleek dat er een significant verschil is tussen de drie studiefases en de mate van sociale 

eenzaamheid (F(2, 193) = 5.275, p < .05), zie Figuur 11. De Premaster-groep scoort het 

hoogst op sociale eenzaamheid (M = 2.34, N = 24), gevolgd door de Bachelor-groep (M = 

2.16, N = 85). De Master-groep scoort het laagst (M = 1.86, N = 87). Dit betekent dat op 

sociaal vlak de Master-groep minder eenzaam zijn dan de andere twee groepen. De Levene-

toets gaf aan dat de variatie in homogeniteit gelijk is (F = 0.420, p = .658). Uit de Tukey Post 

Hoc-toets bleek dat zowel de Bachelor- en Master-groep significant van elkaar verschillen (p 

< .05) als de Premaster- en Master-groep (p < .05).  

 

 

Figuur 11: verschil sociale eenzaamheid tussen studiefases 

 

Uit de resultaten van de One-Way ANOVA-toets blijkt dat er echter géén significant verschil 

is tussen de drie studiefases en de mate van emotionele eenzaamheid (F(2,193) = 2.953, p = 

.055), zie Figuur 12. De Bachelor-groep scoort het hoogst op emotionele eenzaamheid (M = 

3.30, N = 85), gevolgd door de Premaster-groep (M = 3.24, N = 24). De Master-groep scoort 

het laagst (M = 2.98, N = 87). Alhoewel ze zich dus even emotioneel eenzaam voelen, zien 

we bij de studenten dat de Bachelor-groep de hoogste gemiddelde score behaalt op het 

emotionele vlak. De Levene-toets gaf aan dat de variatie in homogeniteit gelijk is (F = .580, p 

= .561). Uit de Tukey Post Hoc-toets bleek dat er wel één significant verschil is tussen de 

Bachelor- en Mastergroep in emotionele eenzaamheid (p < .05). 
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Figuur 12: verschil emotionele eenzaamheid tussen studiefases 

 

4.2.1.5. Correlaties tussen alle gebruikte variabelen 

 

Een sterke negatieve correlatie is o.a. te zien bij ‘vervulling’ en ‘frustratie PBB algemeen 

leven’, (r = - .77, p < .001). Zie Tabel 13. Dit houdt in dat als de student zich meer vervult 

voelt dat hij zich sterk minder gefrustreerd zal vullen, en andersom. Ook de correlatie tussen 

‘vervulling PBB algemeen leven’ en vervulling autonomie leven’ is sterk (r = .82, p < .001), 

evenals ‘vervulling PBB algemeen leven’ en ‘vervulling competentie algemeen leven (r = 

.88, p < .001), ‘frustratie competentie algemeen leven’ (r = -.70, p < .001) en ‘vervulling 

verbondenheid algemeen leven’ (r = .74, p < .001). ‘Frustratie PBB algemeen leven’ 

correleert sterk met ‘frustratie autonomie algemeen leven’ (r = .78, p < .001), ‘vervulling 

competentie algemeen leven’ (r = -.70, p < .001), en ‘frustratie competentie algemeen leven’ 

(r = .88, p < .001), ‘frustratie verbondenheid algemeen leven’ (r = .76, p < .001), ‘frustratie 

algemeen studie’ (r = .70, p < .001) en ‘frustratie competentie studie (r = .70, p < .001). 

Afzonderlijk correleren de PBB-variabelen met betrekking tot het leven algemeen, 

‘vervulling’ en ‘frustratie competentie algemeen leven’ sterk (r = -.76, p < .001). Ook 

correleert ‘vervulling verbondenheid leven algemeen’ sterk met ‘frustratie verbondenheid 
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leven algemeen’ (r = -.74, p < .001). Ook correleert ‘frustratie competentie leven algemeen’ 

sterk met ‘frustratie competentie studie’ (r = .74, p < .001). 

 ‘Vervulling studie algemeen’ correleert sterk met ‘vervulling autonomie studie’ (r = 

.80, p < .001), ‘vervulling competentie studie’ (r = .84, p < .001) en ‘vervulling 

verbondenheid studie’ (r = .75, p < .001). ‘Frustratie studie algemeen’ correleert sterk met 

‘frustratie autonomie studie’ (r = .74, p < .001), ‘frustratie competentie studie’ (r = .81, p < 

.001) en ‘frustratie verbondenheid studie (r = .80, p < .001).   
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Tabel 13:  Pearson-Correlaties variabelen matrix59 

 

 
59 I.t.t. Tabel 9 uit deelvraag A, zijn hier telkens de PBB-schalen met de oorspronkelijke vier items gebruikt (12 voor de samengenomen PBB), omdat deze nu niet meer 
gebruikt worden voor directe vergelijking met de PBB-schalen met betrekking tot studie (welke afzonderlijk twee items hebben, zie Deelvraag A en Methode).   
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4.2.1.6. Autonome motivatie voorspeld door situatie, PBB en eenzaamheid 

 

Aan de hand van een hiërarchische meervoudige regressieanalyse is onderzocht of autonome 

studiemotivatie voorspeld kan worden door verschillende predictoren. Zie Tabel 14. Voor de 

bepaling van het uiteindelijke regressiemodel werden elk van de mogelijke voorspellers een 

voor een aan de controlevariabelen (demografische gegevens die samen Model 1 zijn) 

toegevoegd, dat wil zeggen, de afzonderlijk PBB-schalen en elke eenzaamheidsschaal. Indien 

een voorspeller een significant effect opleverde, werd deze in het uiteindelijk model, Model 

2, meegenomen. Significante voorspellers vanuit deze analyse waren: de PBB-schalen 

‘vervulling autonomie leven algemeen’ (b = .39, t(137) = 5.09, p < .001), ‘vervulling 

competentie leven algemeen’ (b = .22, t(137) = 3.68, p < .001), ‘vervulling autonomie studie’ 

(b = .19, t(137) = 3.01, p < .05), ‘frustratie autonomie studie’ (b = -.25, t(137) = -3.99, p < 

.001), ‘vervulling competentie studie’ (b = .27, t(137) = 5.07, p < .001) en ‘vervulling 

verbondenheid studie’ (b = .15, t(137) = 2.27, p < .05). Bovenstaande resultaten houden in 

dat hoe meer studenten vervuld zijn in hun autonomie- en competentiebehoefte in het leven 

algemeen, zij des te meer autonome studiemotivatie ervaren, respectievelijk met 0.39 en 0.22 

per eenheidstoename. Ook bleek hieruit dat hoe meer studenten vervuld zijn in hun behoefte 

aan autonomie, competentie én verbondenheid met betrekking tot hun studie, hoe meer zij 

autonoom gemotiveerd zijn, respectievelijk met 0.19, 0.27 en 0.15 per eenheidstoename. Ook 

bleek hieruit dat hoe meer gefrustreerd zij zijn in hun behoefte aan autonomie met betrekking 

tot hun studie des te minder zij autonoom gemotiveerd raken, namelijk met -0.25 per 

eenheidstoename. De andere PBB-schalen en de twee eenzaamheidschalen bleken niet 

significant en worden daarom niet in de uiteindelijke regressieanalyse meegenomen. De 

hieruit voortvloeiende hiërarchische meervoudige regressieanalyse voor autonome 

studiemotivatie zal hieronder worden gepresenteerd: 

In Model 1 werden standaard de verschillende demografische gegevens meegenomen 

(leeftijd60, gender61, woonsituatie62 en studiefase63,64) als mogelijke predictoren om autonome 

studiemotivatie te voorspellen. Dit model bleek statistisch significant te zijn, F(5,138) = 2.65, 

p < .05, R2 =.09, zie Tabel 14. Bij nadere inspectie van unieke voorspellers bleek studiefase1 

statistisch significant te zijn. Dit betekent dat de Bachelor studenten ten opzichte van de 

 
60 Leeftijd in jaren. 
61 Codering: 0 = Man, 1 = Vrouw. 
62 Codering: 0 = Samenwonend, 1 = Alleenwonend. 
63 Studiefase 1 (Dummy 1), is de Bachelor-groep (= 1) t.o.v. de rest ( = 0) 
64 Studiefase 2 (Dummy 2) is de Master-groep (= 1) t.o.v. de rest ( = 0) 
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latere (dus Premaster en Master) studiefase studenten, minder autonome motivatie hebben 

voor hun studie. Namelijk met -0.52 minder (b = -0.52, t(138) = -2.30, p < .05).  

 Vervolgens zijn enkel de bovenstaande significante voorspellers bij elkaar geplaatst 

en toegevoegd in Model 2, zie Tabel 14. Deze toevoeging bleek een significante verbetering 

van Model 1 te zijn, Fchange(6, 132) = 6.98, p < .001. Opnieuw was dit model, Model 2, een 

significant model, F(11, 132) = 5.32, p < .001, R2 = .31.  

Bij inspectie van de unieke voorspellers in het uiteindelijke model, Model 2, zie Tabel 

14, bleek wederom ´studiefase1´ statistisch significant te zijn. Dit betekent dat de Bachelor 

studenten ten opzichte van de latere (dus Premaster en Master) studiefase studenten, minder 

autonome motivatie hebben voor hun studie, namelijk -0.45 minder (b = -0.45, t(132) = -2.07, 

p < .05). Bij inspectie van de unieke PBB-voorspellers voor autonome motivatie bleek de 

mate van ‘vervulling autonomie in het leven algemeen’ statistisch significant te zijn. Hoe 

meer studenten zich in hun leven algemeen vervuld voelen in hun behoefte naar autonomie, 

des te meer zij zich autonoom gemotiveerd voelen voor studeren, namelijk met 0.35 per 

eenheidstoename (b = .35, t(132) = 3.09, p < .05). Daarnaast bleek ook dat ‘vervulling 

competentie met betrekking tot studie’ een significante voorspeller. Hoe meer studenten zich 

met betrekking tot hun studie en leeromgeving vervuld voelen in hun behoefte naar 

competentie, des te meer zij zich autonoom gemotiveerd voelen voor studeren, namelijk met 

0.24 per eenheidstoename (b = .24, t(132) = 3.08, p < .05). De rest van de voorspellers waren 

niet significant, in tegenstelling tot wanneer deze afzonderlijk werden toegevoegd aan Model 

165. 

De totale verklaarde variantie van de autonome studiemotivatie van de respondenten 

op basis van dit totale model is 30.7%. 

 

 

 

 
65 Dit kan liggen aan het gegeven dat de uiteindelijk twee significante voorspellers een sterkere associatie 
hebben met autonome motivatie en daardoor de andere voorspellers in voorspellende kracht ‘afzwakken’ 
wanneer deze samen in het model opgenomen worden’. Daarnaast is ook te zien in de Pearson-
correlatiematrix, Tabel 13, dat de PBB-schalen met elkaar correleren in meerdere of mindere mate. Om dit te 
ondervangen zijn de PBB-schalen gecentreerd, maar toch lijkt er een supressor-effect te ontstaan waardoor 
ook positieve predictoren ineens negatief worden. In deze hiërarchische lineaire regressie zijn de omgedraaide 
polen niet significant, maar hier dient wel rekening mee gehouden te worden tijdens het interpreteren. Zie 
discussie.  
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Tabel 14 

 

 

4.2.1.7. Gecontroleerde motivatie voorspeld door situatie, PBB en eenzaamheid 

 

Aan de hand van een volgende hiërarchische meervoudige regressieanalyse is onderzocht of 

gecontroleerde studiemotivatie voorspeld kan worden door verschillende predictoren met 

betrekking tot studie en studieomgeving. Zie Tabel 15. Voor de bepaling van het uiteindelijke 

regressiemodel werden wederom elk van de mogelijke voorspellers een voor een aan de 

controlevariabelen (demografische gegevens die samen Model 1 zijn) toegevoegd. Dat wil 

zeggen de afzonderlijk PBB-schalen en elke eenzaamheidsschaal. Indien een voorspeller een 

significant effect opleverde, werd deze in het uiteindelijk model, Model 2, meegenomen. 

 Significante voorspellers vanuit deze analyse waren: de PBB-schalen ‘frustratie 

competentie leven algemeen’ (b = .17, t(137) = 2.79, p < .05), ‘vervulling competentie studie’ 

(b = -.12, t(143) = -2.00, p < .05) en ‘frustratie competentie studie’ (b = .17, t(142) = 3.16, p 
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< .05). Bovenstaande resultaten houden in dat hoe meer studenten gefrustreerd zijn in hun 

competentiebehoefte in het leven algemeen, zij des te meer gecontroleerde studiemotivatie 

ervaren, met 0.17 per eenheidstoename. Ook bleek hieruit dat hoe meer studenten vervuld 

zijn in hun behoefte aan competentie met betrekking tot hun studie, hoe minder zij 

gecontroleerd gemotiveerd zijn, met -.12 per eenheidstoename. Ook bleek hieruit dat hoe 

meer gefrustreerd studenten zijn in hun behoefte aan competentie met betrekking tot hun 

studie des te meer zij gecontroleerd gemotiveerd zijn, namelijk met 0.17 per 

eenheidstoename. De andere PBB-schalen en de twee eenzaamheidschalen bleken niet 

significant en worden daarom niet in de uiteindelijke regressieanalyse meegenomen. De 

hieruit voortvloeiende hiërarchische meervoudige regressieanalyse voor gecontroleerde 

studiemotivatie zal hieronder worden gepresenteerd:  

In Model 1 werden standaard de verschillende demografische gegevens meegenomen 

(leeftijd, gender, woonsituatie en studiefase66) als mogelijke predictoren in het model om 

gecontroleerde studiemotivatie te voorspellen. Dit model bleek statistisch significant te zijn, 

F(5,138) = 4.93, p < .001, R2 = .15, zie Tabel 15. Bij nadere inspectie van Model 1 bleek 

woonsituatie een statistisch significante voorspeller te zijn. Dit betekent dat de 

alleenwonende studenten ten opzichte van de studenten die samenwonen met anderen, meer 

gecontroleerde motivatie hebben voor hun studie. Namelijk met 0.47 per eenheidstoename (b 

= .47, t(138) = 3.24, p < .05). In het geval van gecontroleerde motivatie bleek ook studiefase1 

een statistisch significante voorspeller te zijn. Dit betekent dat de Bachelor studenten ten 

opzichte van de latere (dus Premaster en Master) studiefase studenten, meer gecontroleerde 

motivatie hebben voor hun studie. Namelijk met 0.56 per eenheidstoename (b = .56, t(138) = 

2.51, p < .05). Vervolgens zijn enkel de bovenstaande significante voorspellers bij elkaar 

geplaatst en toegevoegd in Model 2, zie Tabel 15. Deze toevoeging bleek een significante 

verbetering van Model 1 te zijn, Fchange(3, 135) = 3.34, p < .05. Opnieuw was dit model, 

Model 2, een significant model, F(8, 135) = 4.492, p < .001, R2 = .21.  

Bij inspectie van de unieke voorspellers in het uiteindelijke model, Model 2, zie Tabel 

15, bleek wederom woonsituatie een statistisch significante voorspeller te zijn. Dit betekent 

dat de alleenwonende studenten ten opzichte van de studenten die samenwonen met anderen, 

meer gecontroleerde motivatie hebben voor hun studie, namelijk 0.40 meer (b = .40, t(135) = 

2.71, p < .05). Ook bleek ´studiefase1´ wederom statistisch significant te zijn. Dit betekent 

dat de Bachelor studenten ten opzichte van de latere (dus Premaster en Master) studiefase 

 
66 Demografische variabelen zijn hetzelfde gecodeerd als in Tabel 15. 
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studenten, meer gecontroleerde motivatie hebben voor hun studie. Namelijk 0.57 meer 

gecontroleerd gemotiveerd (b = 0.57, t(135) = 2.50, p < .05). Daarnaast bleek ook dat 

‘studiefase2’ in Model 2 significant. Dit betekent dat de Premaster studenten ten opzichte van 

de eerdere (Bachelor) en latere (Master) studiefases meer gecontroleerde motivatie heeft, 

0.43 meer, (b = 0.43, t(135) = 2.13, p < .05). Bij inspectie van de unieke PBB-voorspellers 

voor gecontroleerde motivatie bleek niets meer significant, in tegenstelling tot wanneer deze 

telkens afzonderlijke aan Model 1 werden toegevoegd67. 

De totale verklaarde variantie van de gecontroleerde studiemotivatie van de 

respondenten op basis van dit totale model is 21,0%. 

 

Tabel 15 

 

4.2.1.8. Inzet voorspeld door situatie, PBB en eenzaamheid 

 

Aan de hand van een laatste hiërarchische meervoudige regressieanalyse is onderzocht of 

inzet voorspeld kan worden door verschillende predictoren. Zie Tabel 16. Ook hier geldt: 

voor de bepaling van het uiteindelijke regressiemodel werden elk van de mogelijke 

 
67 Waarschijnlijk sprake van een sterke correlatie tussen de uiteindelijke predictoren. Zie Tabel 13.  
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voorspellers een voor een aan de controlevariabelen (demografische gegevens die samen 

Model 1 zijn) toegevoegd, dat wil zeggen de afzonderlijk PBB-schalen en elke 

eenzaamheidsschaal. Indien een voorspeller een significant effect oplevert, zal deze in het 

uiteindelijk model, Model 2, worden meegenomen.  

Significante voorspellers vanuit deze analyse waren: de PBB-schalen ‘vervulling 

autonomie leven algemeen’ (b = .52, t(137) = 6.46, p < .001), ‘frustratie autonomie leven 

algemeen’ (b = -.33, t(137) = -4.47, p < .001), ‘vervulling competentie leven algemeen’ (b = 

.40, t(137) = 6.82, p < .001), ‘frustratie competentie leven algemeen’ (b = -.36, t(137) = -

5.83, p < .001), ‘vervulling verbondenheid leven algemeen’ (b = .23, t(137) = 2.61, p < .05), 

‘frustratie verbondenheid leven algemeen’ (b = -.31, t(137) = -3.32, p < .05), ‘vervulling 

autonomie studie’ (b = .38, t(142) = 5.93, p < .001), ‘frustratie autonomie studie’ (b = -.45, 

t(142) = -7.27, p < .001), ‘vervulling competentie studie’ (b = .47, t(142) = 9.16, p < .001), 

‘frustratie competentie studie’ (b = -.35, t(142) = -6.40, p < .001), ‘vervulling verbondenheid 

studie’ (b = .18, t(142) = 2.53, p < .05) en ‘frustratie verbondenheid studie’ (b = -.22, t(142) = 

-3.48, p < .05).  

Bovenstaande resultaten houden in dat hoe meer studenten zich vervuld voelen in hun 

behoefte naar autonomie, competentie en verbondenheid in het leven algemeen, des te meer 

inzet zij hebben voor hun studie. Namelijk respectievelijk met 0.52, 0.40 en 0.23 per 

eenheidstoename. Hoe meer studenten zich gefrustreerd voelen in hun behoefte naar 

autonomie, competentie en verbondenheid in het leven algemeen, des te minder inzet zij 

hebben voor hun studie. Namelijk respectievelijk met -0.33, -0.36 en -0.31 per 

eenheidstoename.  

Ook met betrekking tot studie en leeromgeving geldt volgens bovenstaande resultaten 

dat hoe meer studenten zich vervuld voelen in hun behoefte naar autonomie, competentie en 

verbondenheid des te meer inzet zij hebben voor hun studie. Namelijk respectievelijk met 

0.38, 0.47 en 0.18 per eenheidstoename. Voor studie en leeromgeving specifiek geldt hier 

ook dat hoe meer studenten zich gefrustreerd voelen in hun behoefte aan autonomie, 

competentie en verbondenheid des te minder inzet zij hebben voor hun studie. Namelijk 

respectievelijk met -0.45, -0.35 en -0.22 per eenheidstoename.  

Afzonderlijk toegevoegd aan Model 1 bleek ditmaal ‘sociale eenzaamheid’ een 

significante voorspeller van inzet. Dit houdt in dat hoe meer sociale eenzaamheid de 

studenten ervaren des te minder inzet zij hebben voor de studie. Namelijk met -0.19 per 

eenheidstoename, (b = -.19, t(165) = -2.50, p < .05). Ook ‘emotionele eenzaamheid’ bleek nu 

een significante voorspeller van inzet. Dit houdt in dat hoe meer emotionele eenzaamheid de 
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studenten ervaren des te minder inzet zij hebben voor de studie. Namelijk met -0.24 per 

eenheidstoename, (b = -.24, t(165) = -3.71, p < .001).  Alle PBB-schalen en beide 

eenzaamheid-schalen bleken dus significant. De hieruit voortvloeiende hiërarchische 

meervoudige regressieanalyse voor inzet zal hieronder worden gepresenteerd: 

In Model 1 werden standaard de verschillende demografische gegevens meegenomen 

(leeftijd68, gender69, woonsituatie70 en studiefase71,72) als mogelijke predictoren om inzet te 

voorspellen. Dit model bleek statistisch significant te zijn, F(5,138) = 2.91, p < .05, R2 = .10, 

zie Tabel 16. Bij nadere inspectie van Model 1 bleek echter geen enkele unieke 

demografische voorspeller significant. 

Vervolgens zijn enkel de bovenstaande significante voorspellers bij elkaar geplaatst73 

en toegevoegd in Model 2, zie Tabel 16. Deze toevoeging bleek een significante verbetering 

van Model 1 te zijn, Fchange(14, 124) = 9.36, p < .001. Opnieuw was dit model, Model 2, een 

significant model, F(19, 124) = 8.31, p < .001, R2 = .56.  

Bij inspectie van de unieke voorspellers in het uiteindelijke model, Model 2, zie Tabel 

16, bleek ‘frustratie autonomie studie’ statistisch significant te zijn. Dit houdt in dat hoe meer 

studenten zich gefrustreerd voelen in hun behoefte aan autonomie met betrekking tot hun 

studie en leeromgeving, des te minder inzet zij hebben voor studeren. Namelijk met -0.29 per 

eenheidstoename, (b = -.29, t(124) = -4.08, p < .001). Ook bleek ‘vervulling competentie 

studie’ een significante voorspeller. Dit houdt in dat hoe meer studenten zich vervuld voelen 

in hun behoefte aan competentie met betrekking tot studie en leeromgeving, des te meer inzet 

zij hebben voor studeren. Namelijk met 0.29 per eenheidstoename, (b = .29, t(124) = 3.56, p 

< .001).  

Daarnaast bleek ook ‘vervulling verbondenheid studie’ significant te zijn, alleen met 

een negatieve relatie. Namelijk met -0.15 per eenheidstoename (b = -.15, t(124) = -2.09, p < 

.05). Dit zou betekenen dat hoe meer studenten zich verbonden voelen met betrekking tot hun 

studie en leeromgeving des te minder inzet zij hebben voor studeren. Aangezien de relatie 

tussen ‘vervulling verbondenheid studie’ en ‘inzet’ eerder positief bleek bij het afzonderlijk 

toevoegen van PBB-schalen, (b = .18, t(142) = 2.53, p < .05), lijkt hier, in het uiteindelijke 

model, sprake van een supressor-effect (Pandey & Elliott, 2010, pp. 29-30) door 

 
68 Leeftijd in jaren. 
69 Codering: 0 = Man, 1 = Vrouw. 
70 Codering: 0 = Samenwonend, 1 = Alleenwonend. 
71 Studiefase 1 (Dummy 1), is de Bachelor-groep (= 1) t.o.v. de rest ( = 0) 
72 Studiefase 2 (Dummy 2) is de Master-groep (= 1) t.o.v. de rest ( = 0) 
73 In het geval van ‘inzet’ als uitkomstmaat, zijn dit alle predictoren. 
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aanwezigheid van alle andere schalen en het daaruit volgende multicollineariteitsprobleem. 

Met dit in gedachte zouden we deze resultaten met enige voorzichtigheid moeten worden 

geïnterpreteerd. Bij inspectie van de resterende unieke PBB en eenzaamheid-voorspellers 

voor inzet bleek verder niets meer significant, in tegenstelling tot wanneer deze telkens 

afzonderlijke aan Model 1 werden toegevoegd74. 

De totale verklaarde variantie van de gecontroleerde studiemotivatie van de 

respondenten op basis van dit totale model is 56,0%. 

 

 

 
74 Waarschijnlijk sprake van een sterke correlatie tussen de uiteindelijke predictoren. Zie Tabel 13.  
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Tabel 16 
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4.2.2. Kwalitatieve resultaten 

 

Uit de kwalitatieve resultaten van Deelvraag A, bleek al dat studenten zich over het algemeen 

in hun PBB gefrustreerd voelen. Echter, hieruit bleek ook dat de COVID-19 maatregelen niet 

enkel een negatieve uitwerking hadden. Ook zijn er geluiden dat alhoewel er voornamelijk 

frustratie plaatsvindt van PBB, er ook een onverwachte vervulling van PBB te ontwaren is. Er 

klinken ook geluiden van studenten zijn die zich meer inzetten voor hun studie met meer 

autonome motivatie dan voorheen. Deze variatie aan geluiden en meningen is volgens 

verwachting van het kwalitatieve gedeelte, waarin gevoelens en interpretaties van situatie 

meer de ruimte krijgen dan in het eerder kwantitatieve gedeelte.  

 

4.2.2.1. Internalisatie van gecontroleerde motivatie75 

 

´Het is alsof de wereld zich (eindelijk!) aan mij heeft aangepast´ 

 

De samenhang tussen de verschillende aspecten van PBB en de kwaliteit van studiemotivatie 

wordt ook besproken in de eigen woorden van de ondervraagde 123 studenten76. Allereerst 

lijkt een deel van de studenten zich juist meer intern gemotiveerd te voelen dan voorheen. 

Deze motivatie blijkt niet alleen in de houdingen tegenover de studie, maar ook in het leven 

algemeen: 

Ik hoef niet meer met de trein te reizen, dat betekent dat ik langer in mijn bed kan blijven 

liggen! Ik mis geen feestjes meer. Ik heb minder sociale contacten maar dat vind ik 

eigenlijk wel relaxed. Ik heb veel minder het gevoel dat ik geleefd word en van de ene 

sociale activiteit in de volgende rol. Het leven is een stuk rustiger geworden zo. Het is 

alsof de wereld zich (eindelijk!) aan mij heeft aangepast. Ik mis wel de real life colleges en 

contacten met de medestudenten en de universiteit. En de verdere ontwikkeling van mezelf 

in die sociale context. Maar er staan een hoop goede dingen tegenover. Zoals meer rust! 

Ik ervaar het eerlijk gezegd niet zo als een moeilijkheid.  Maar ik ben van nature meer 

introvert dan extravert, ik hou van lezen... en Netflix... en dat ging en gaat goed thuis. Ik 

vind de studie geweldig.  

 
75 Ervaringen die als autonoom motivatie worden beschreven: 143 citaten.  
76 Zie 51.  
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Een groot deel van de ondervraagde studenten geeft aan dat hun motivatie sinds COVID-19 

meer ‘eigen’ voelt, doordat zij meer ‘sociale rust’ ervaren door de maatregelen. Het 

‘wegvallen van sociale verplichtingen’ leidde volgens deze studenten tot kritische 

zelfreflectie betreffende wat henzelf echt motiveerde, waar zij echt plezier uithalen zonder 

externe druk of beloning:  

Voor covid zat ik in een tussenjaar en had ik alle vrijheid om te doen wat ik wilde. 

Eigenlijk kon ik hier heel slecht mee omgaan en waren mijn motivatie veerkracht ver te 

zoeken. Alle dingen die ik deed, wat er alsnog best veel waren, deed ik eigenlijk alleen 

omdat ik ze altijd al gedaan had. Ik vond ze allemaal redelijk leuk en deed ze over het 

algemeen zonder tegenzin maar er zat geen echte motivatie of drive achter. Sinds door 

covid alles noodgedwongen stop staat heb ik een soort van schone lei en met de start van 

mijn studie heb ik een hoop keuzes moeten maken. Nu doe ik alleen nog wat ik echt wil 

en/of waar ik de pure fysieke sensatie van vreugde door voel. Ik ben beter mezelf, ik kan 

garant staan voor alles wat ik zeg, ben en doe. Daarom ben ik ook niet meer gestrest, 

voorheen was ik dat best vaak. Ik doe mn best en als dingen niet gaan of anders uitpakken 

dan is dat maar zo. Ik weet nu dat als ik mn best doe voor dingen het dan ook oprecht 

goed is. Goed genoeg of niet, dat is me tegenwoordig een zorg.   De manier van studeren 

op het moment vind ik juist fijn, ik doe dat soort dingen gewoon graag in mn eentje. 

Bovenstaand citaat geeft blijk van autonomie en competentie, juist sinds de maatregelen om 

COVID-19 onder controle te houden. De motivatie – welke eerst meer gecontroleerd leek 

door sociale vanzelfsprekendheden – lijkt nu meer verschoven naar autonome motivatie. Met 

andere woorden, de bron van de motivatie is minder extern, eerder intern geworden sinds 

deze student meer sociale rust ervaart. In haar eigen woord is de bron van motivatie zelfs 

‘pure fysieke sensatie van vreugde’.  

Deze student is niet alleen in dit deze gewaarwording. Dit was niet verwacht in de 

hypotheses voor dit onderzoek. De connectie tussen minder sociale prikkels en meer 

autonome motivatie wordt ook door andere ondervraagde studenten gemaakt en zij zien dit 

zelf ook als ‘onverwacht’. ‘Onverwacht’, omdat sociale bezigheden en veel buiten de deur 

zijn eerst als ‘vanzelfsprekend’ waren. Zij merken in hun responses op dat studeren – nu zij 

meer tijd hebben om hieraan te besteden – meer eigen gemaakt kan worden dan vóór 

COVID-19:  

Ik weet dat er veel kritiek is op de online lessen vanuit studenten maar ik ervaar dit zelf als 

zeer positief eigenlijk. Ik heb meer energie over nu de lessen online zijn, ik hoef minder 

vroeg op te staan en hoef niet meer een hele schooldag lang sociaal te zijn. De tijd die ik 
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dan met mensen doorbreng is betekenisvoller en fijner voor mij. Ik heb meer tijd en 

energie voor mijn hobbies. Ik merk ook nu dat er minder chaos is met heen en weer reizen 

en maaltijden/outfits enz. plannen voor school, ik meer het overzicht kan bewaren van de 

studie en ik daarmee meer motivatie heb om te studeren. Ik heb helderder mijn doel voor 

ogen vergeleken met voor COVID-19, waarbij ik eerst van dag tot dag leefde en erg 

vermoeid was. Er is nu meer balans in mijn leven heb ik het gevoel, ik kan het allemaal 

veel beter aan. 

De eigen keuze voor de studie en de daar toebehorende vakken blijkt volgens deze studenten 

meer tijd in beslag te nemen dan zij vóór COVID-19 gedacht hadden.  

Echter, de rust heeft voor deze studenten ook een positief effect op met wie zij hun 

tijd wel of niet delen. Waar zij energie uithalen, zowel voor de studie als voor in hun 

persoonlijke leven leek volgens hen vóór COVID-19 moeilijker te zien of te voelen. Pas 

tijdens social distancing, kwam voor deze studenten de realisatie dat zij vóór COVID-19 

meer ‘geleefd’ werden:  

Veel verplichtingen rondom verenigingen waren afgezegd waardoor ik meer tijd had om 

rust in mijn leven te creëren. […] Dit besef kwam pas tijdens het social distancen. 

Hierdoor ben ik een selectere keuze gaan maken in wie mijn vrienden zijn en wie niet. Ook 

heeft deze extra tijd ervoor gezorgd dat ik na ben gaan denken over wat ik echt wil wat 

ook voor meer duidelijkheid in mijn leven zorgt. 

Deze ‘opluchting’ naar aanleiding van de extra tijd, blijkt voor meer studenten in hun 

persoonlijke leven een gunstig effect te hebben op hun ‘behoud van zelf’ en stress in 

persoonlijke relaties. Deze gunstige effecten woorden door deze studenten gekoppeld aan 

meer plezier in de studie:  

Oppervlakkige vriendschappen vind ik lastig en daarom investeer ik in de meeste mensen 

die zich in mijn kring bevinden. Dit investeren brengt veel tijd met zich mee, en daardoor 

zat mijn agenda doorgaans propvol en had ik toch nog het gevoel dat ik te weinig tijd voor 

ze vrij maakte (soms door teleurstelling van anderen, en soms doordat ik mezelf dat 

aanpraatte). Sinds de maatregelen werden ingevoerd, kon ik ineens van alles schrappen 

uit mijn agenda, wat ik zowel jammer vond als een opluchting. Ik denk dat dit de 

dubbelzinnigheid van mijn antwoorden verklaart. Aan de ene kant waren mijn 

vriendschappen al goed en dat bleven ze, ook toen ik mijn vrienden minder vaak kon zien. 

Maar aan de andere kant voelde ik mij vaak tekortschieten in de vriendschappen doordat 

ik maar 24 uur in een dag heb. Die stress is nu wel minder geworden, ik ben meer baas 

over mijn agenda.  De gaten in mijn agenda heb ik opgevuld met heel veel 
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schoolinspanningen, en daarom vind ik de opleiding ook interessanter; ik ben er meer mee 

bezig en stop er veel liefde en energie in. 

Deze studenten geven wel degelijk aan – zoals ook uit bovenstaand antwoord blijkt – dat het 

ergens jammer is dat zoveel contacten moeilijker onderhouden kunnen worden, maar 

tegelijkertijd is de ‘overmacht’ van social distancing eindelijk een excuus. Een reden buiten 

henzelf om zich ‘terug te mogen trekken’ Zij vertellen over hoe zij nu met mensen om 

kunnen gaan op een manier waar zij zelf achter staan en minder druk door ervaren.  

 Zoals eerder gezegd, lijkt deze autonome manier van verbinding voelen een gunstig 

effect te hebben op de motivatie. Laatstgenoemde lijkt meer gebaseerd te zijn op wat de 

studenten zelf willen in hun leven, en hoe de studie daarin past:  

Ik ben dan ook zeker minder rouwig om alle maatregelen van de afgelopen maanden, want 

hoewel ik kan zien dat dit zeker niet voor iedereen gunstig uitwerkte, kan ik voor mijzelf 

herkennen dat deze 'pauze' van de dagelijkse stroom (aan indrukken/verplichtingen) mij 

juist onbedoeld erg heeft geholpen in mijn eigen proces van herkennen wat ik nodig heb.   

Doordat ik beter herkende wat ik wilde, kwam deze studie in zicht en dat is vooralsnog een 

goede match gebleken. Veel valt sinds jaren eindelijk op z'n plek. Goede keuze! 

In bovenstaande context wordt ‘pauze’ als een positief aspect van social distancing 

omschreven, terwijl ‘pauze’ – bij de bespreking van deelvraag A –als een onbestemd 

negatieve associatie met het verlies aan autonomie werd omschreven. Deze verschillende 

geluiden laten zien hoe divers de manifestaties van zowel vervulling als frustratie van PBB 

zijn per individu.  

 Echter – in de context van internalisatie van motivatie – blijkt de sociale rust volgens 

deze studenten te leiden tot meer concentratie voor de studie, wat weer leidt tot meer 

betrokkenheid en plezier tijdens het eigen maken van de stof:  

Wel denk ik dat ik mij veel beter kan concentreren en meer energie heb om te studeren 

doordat ik niet hoef te reizen, geen prikkels heb van het op locatie zijn en ik minder 

algemene activiteiten buiten de deur heb. 

Zij noemen positieve effecten zoals ‘meer tijd voor introspectie’, waardoor keuzes in de 

studie en daaromheen ‘meer overwogen’ zijn. Het was in dit onderzoek – zoals eerder gezegd 

– onverwacht dat minder sociaal contact n.a.v. COVID-19 samen kon hangen met de 

internalisatie van gecontroleerde motivatie. Maar deze studenten omschrijven onmiskenbaar 

dat sociale rust en thuisstudie tot een betere, autonome motivatie kwaliteit kan leiden:  

Ik vind het persoonlijk heel fijn om online college te volgen, omdat ik me beter kan 

concentreren en meer energie heb voor andere dingen. Ik ervaar minder stress omdat ik 
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altijd op tijd ben en ik heb tot nu toe alle colleges gevolgd terwijl ik normaal bijna de helft 

van de colleges oversloeg. Ik vind dat studenten die baat hebben bij online colleges te 

weinig gehoord worden. Mijn vriend en een aantal vrienden van mij hebben dezelfde 

ervaring als ik. 

Tijd en aandacht overhebben blijkt dus voor een deel van de studenten bevorderlijk te zijn 

voor hun studievoortgang. Ook het plezier wat zij halen uit het studeren zelf. Deze 

overgebleven tijd en aandacht is volgens deze studenten ook te danken aan het feit dat zij niet 

meer ‘worden afgeleid door medestudenten’ tijdens colleges en geen druk meer voelen om 

sociaal goed in de studiegroep te liggen.  

 

4.2.2.2. Externalisatie van autonome studiemotivatie77 

 

´Je kent je studiegenoten niet goed genoeg om hen om hulp te vragen´ 

 

Zoals besproken is in deelvraag A, geeft een groot deel van de studenten ook aan te lijden 

onder social distancing. Hun autonomie wordt gefrustreerd doordat zij niet meer achter hun 

keuzes kunnen staan in de studie. Daarnaast voelen zij zich niet ondersteund in hun 

competentie omdat zij o.a. vrezen dat hun diploma minder waard gaat zijn78 én voelen zij 

minder erkenning van organisaties waar zij deel van dachten uit te maken. Studenten 

vertellen hoe deze frustraties effect hebben op de motivatie voor hun studie, welke zij vóór 

COVID-19 als meer autonoom hebben ervaren:  

Ik denk dat mijn motivatie voor de stof er het zwaarst onder te lijden heeft. Ik merk dat de 

stof voor mij begint te leven wanneer ik fysiek college krijg en de kans is met studenten 

over te praten. Voor nu vraag ik me eigenlijk af waarom ik dit jaar studeer, omdat ik merk 

dat de stof minder blijft hangen en ik dit eigenlijk razend interessant vind. Maar ik kan 

mijn aandacht er niet bij houden. Verder merk ik doordat ik zo aangewezen wordt op 

mijzelf, heel makkelijk wordt om mijn negatieve kwaliteiten te benadrukken, waardoor ik 

alleen uitvergroot wat ik allemaal niet kan. Nu vind ik het moeilijk hierbij hulp te zoeken, 

(bij studiegenoten), waardoor het voelt alsof ik alleen op een eiland sta met mijn eigen 

'(motivatie) problemen'. Je kent je studiegenoten net niet goed genoeg om hen om help te 

vragen.  Ik vind het vooral jammer dat de motivatie om alles uit mijzelf te halen, nu 

 
77 Negatieve ervaringen met studiemotivatie: 91 citaten.  
78 Zie ´Ik ben bang dat mijn diploma minder waard gaat zijn´.  
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verloren gaat en ik studeer om de vakken af te kunnen ronden, terwijl, dit niet is waarom 

ik moet studeren. 

De student achter bovenstaand citaat geeft aan dat zij de stof wel degelijk interessant vindt, 

maar niet de mogelijkheid voelt om deze goed tot zich te nemen, te laten ‘leven’ sinds het 

onderwijs online is. Hierdoor voelt zij zich minder competent naar eigen zeggen. Ook geeft 

zij aan zich alleen te voelen in haar worstelingen, omdat het moeilijker is om medestudenten 

om steun te vragen met onlineonderwijs.  

 Ook sommige studenten die ook de positieve effecten van de sociale rust hebben 

opgemerkt sinds COVID-19, geven aan dat na verloop van tijd de motivatie zonder 

medestudenten en docenten toch minder werd:  

In eerste instantie dacht ik de eerste maand dat het wel goed zou komen met thuis 

studeren. Ik vond het fijn omdat we even geen reistijd hadden, maar ik had ook het gevoel 

dat de corona crisis niet zo lang zou duren. Inmiddels zijn we een half jaar verder. Ik mis 

het contact met mijn medestudenten. Eerder werd ik juist door hun en het contact met mijn 

docenten positief beïnvloedt [sic]. Zij motiveerden mij voor de studie en om meer 

uitdaging op te zoeken. 

In dit geval lijkt het contact met de leeromgeving een interne motivatie te zijn voor het 

studeren, voor de inzet en voor plezier te zorgen. Nu heeft bovenstaande student – een half 

jaar na de uitbraak van COVID-19 – niet het gevoel ‘contact’ te hebben met medestudenten 

en docenten online en dit hindert haar studiemotivatie.  

 Een andere student – die tijdens het invullen van deze survey net is begonnen met 

studeren – ziet de toekomst ook somber in omdat volgens haar de ‘drempel’ voor hulp zoeken 

hoger is in een virtuele leeromgeving dan in een fysieke leeromgeving:  

Ik heb overwogen om de studie uit te stellen toen ik hoorde dat het onderwijs online 

gegeven zou worden. Ik was bang dat deze vorm van onderwijs niet bij mij zou passen, mij 

zou vervelen, mij onzeker zou maken en ik de dingen rondom "het studeren" teveel zou 

missen. Daar ben ik nog steeds bang voor en het niet hebben van fysiek contact, de 

mogelijkheid om even bij iemand binnen te lopen, de drempel om je klasgenoten op te 

zoeken etc.  

Het samenzijn met studenten en docenten zorgt voor een ‘plezierige’ studie volgens een deel 

van de studenten. Doordat er meer plezier uit de leeromgeving wordt gehaald door sociaal 

contact, zeggen ze ook meer motivatie te hebben voor de studie. Ze hebben – naar eigen 

zeggen – met name meer motivatie in een fysieke leeromgeving, omdat zij zich meer 

‘betrokken’ voelen:  
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Ik verwacht dat het gehele komende studiejaar online zal plaatsvinden en dat dit een 

enorme impact gaat hebben op mijn motivatie en betrokkenheid bij de studie. Ik vind het 

enorm vervelend dat ik geen contact maak met mijn medestudenten en hen dus ook niet 

beter leer kennen. Mijn verwachting is dat mijn studententijd een heel stuk minder leuk 

wordt door de maatregelen. 

Naast het gegeven dat studeren minder leuk is online, boet de studie ook in aan diepgang en 

engagement voor deze studenten: ‘Het niet even kunnen kletsen door lessen door of samen 

kunnen studeren. Het geeft de studie minder diepgang en het gaat minder leven’. Daarnaast is 

er ook – zoals eerder gezegd – geen alternatief voor de studenten om samen – gratis – te 

studeren binnen de maatregelen sinds COVID-19:  ‘Bovendien mis ik nog het meeste een plek 

om gratis te studeren (zoals de UB)’.  

Al met al wordt de studiemotivatie, welke vóór COVID-19 voor een deel autonoom 

bleek te zijn door het fysiek samen studeren - met name de laagdrempeligheid van elkaar 

kunnen ondersteunen voor een deel studenten - geëxternaliseerd. De motivatie is er nog voor 

deze studenten, maar de motivatie is meer en meer door externe factoren zoals ‘tijds- en 

prestatiedruk’ beïnvloed dan vóór COVID-19. Nu de colleges en de stof minder leven door 

het alleen thuis studeren, heeft de studie sinds COVID-19 minder te maken met wat deze 

studenten leuk vinden:   

Ik ben nog steeds gemotiveerd om dit einddoel te halen, maar vind het studeren zelf nu 

veel moeilijker. Ik heb er veel minder lol in. Voor covid waren colleges voor mij een 

manier om op plezierige en ontspannen wijze te luisteren en praten met docenten en 

studenten. Nu voelt het als een droge en saaie manier om te luisteren naar de kennis die 

de docent opdreunt, als een soort radio. Ik maak me zorgen of ik met dit gebrek aan 

plezier genoeg energie kan opbrengen om mijn studie op tijd af te ronden.’ 
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5. Conclusie & discussie 

5.1.  Conclusie 

 

Eerder onderzoek toont aan dat social distancing negatieve effecten heeft op de 

psychologische basisbehoeften (PBB; Baumeister & Leary, 1995; Ryan & Deci, 2018; 

Vansteenkiste et al., 2020) en de motivatie van mensen (Ryan & Deci, 2018). De wereld is 

sinds eind 2019 in de ban van een pandemie: COVID-19. Om COVID-19 te bedwingen zijn 

vele maatregelen genomen sinds 2020 (Banerjee & Rai, 2020; De Vos, 2020). Onder anderen 

was het hoger onderwijs voor lange tijd gesloten en vonden colleges enkel online plaats. 

Heeft dit invloed gehad op het welbevinden en de motivatie van studenten? Om te 

onderzoeken in hoeverre heeft social distancing naar aanleiding van COVID-19 invloed op 

de psychologische basisbehoeften van studenten en als gevolg hiervan op de motivatie om te 

studeren, zijn studenten van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) online79 benaderd met 

een uitgebreide enquête met gesloten en open vragen. Uit de antwoorden zijn kwantitatieve 

en kwalitatieve gegevens verzameld omtrent hun PBB en studiemotivatie. Hieronder volgen 

de belangrijkste bevindingen en daar uitvloeiende interpretaties, welke kunnen aanzetten tot 

zowel nieuw onderzoek als aangepast beleid in het hoger onderwijs.  

Een dergelijk groot onderzoek samenvatten in één zin blijkt een uitdaging, maar in het 

algemene antwoord op de algemene hoofdvraag luidt het: de motivatiekwaliteit lijdt onder 

het wegvallen van een gezamenlijke fysieke ruimte en toegenomen onduidelijkheid voor 

de meeste studenten, maar voor sommige studenten is het wegvallen van sociale 

verplichtingen door overmacht een blessing in disguise geweest. Dat het niet zo rechtlijnig 

is of louter negatief, blijkt vooral uit de kwalitatieve resultaten. 

Eerst kijken we naar de kwantitatieve resultaten, die een helder beeld geven. Uit dit 

onderzoek blijkt dus dat social distancing zeker invloed heeft gehad op de PBB en, als gevolg 

daarvan, op de studiemotivatie. De studenten blijken meer gefrustreerd en minder vervuld te 

zijn in hun psychologische basisbehoeften in het algemeen, maar ook op het gebied van de 

studie. Wanneer de vervulling van behoeften afneemt, zien we ook dat de frustratie van de 

betreffende PBB toeneemt80. De frustraties zijn vooral op de onderdelen autonomie en 

competentie zichtbaar. De studenten lijken gefrustreerd te zijn in hun behoefte naar 

autonomie, dit houdt o.a. in dat ze aangeven geen ruimte krijgen om te doen waar ze zelf 

 
79 Volgens, in overeenstemming met maatregelen social distancing september-oktober 2020. 
80 in de discussie voortaan naar gerefereerd als ‘frustratie’ tenzij er een opvallend verschil is tussen de 
‘vervulling’ en ‘frustratie’.  
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achter staan: De Zelfdeterminatietheorie (ZDT) zegt hierover: ‘When frustrated, one 

experiences a sense of pressure and often conflict, such as feeling pushed in an unwanted 

direction’ (Vansteenkiste et al., 2020, p. 1). Deze frustratie opmerken is van belang omdat de 

student in staat gesteld moet worden om eigen keuzes te maken en een effect te hebben op 

diens sociale context. Dit is van belang voor het welzijn van de student (Deci et al., 2013) en 

bereidt de student voor om te functioneren in een democratische samenleving (Veugelers, 

2011). Voor laatstgenoemde is het essentieel dat de participanten in staat zijn om 

verantwoordelijkheid te kunnen nemen en congruentie te ervaren met een handeling (Ryan & 

Deci, 2018).  

Ook de frustratie van de behoefte aan zich competent voelen is belangrijk om op te 

merken, want deze leidt tot een staat van ‘failure and helplessness´ (Vansteenkiste et al., 

2020, p. 1). Competentie raakt gefrustreerd doordat de sociale context (in dit geval de wereld 

na COVID-19) de eigen effectiviteit op die wereld (Ryan & Deci, 2018; Schnell, 2020) 

ondermijnt. Het is essentieel deze tendens sinds COVID-19 te erkennen en aan te pakken, 

want wanneer de behoefte aan competentie gefrustreerd wordt, leidt het gevoel van falen tot 

een staat van ‘existentiële onverschilligheid’ (Schnell, 2020, p. 127). Deze staat van zich 

gedwongen en gefaald voelen en onverschillig over het eigen bestaan, is geen wenselijke 

houding voor mentaal gezonde burgers van een democratische samenleving. De ZDT zegt 

dan ook dat het onderzoeken van frustraties van PBB essentieel is voor zowel de 

maatschappij als het menselijk individueel welzijn: de ‘health of the self’ (Ryan & Deci, 

2018, p. 241). Als de studenten zich zowel in het algemeen als specifiek met betrekking tot 

hun studie gefrustreerd voelen in zowel hun autonomie als competentie, dan lijdt hun 

autonome studiemotivatie hieronder (Ryan & Deci, 2018). Dit betekent volgens de ZDT dat 

de studenten minder plezier en voldoening uit hun activiteiten halen en dit is – volgens zowel 

de ontwikkelaars (ibid.) als dit onderzoek – niet bevorderlijk voor de menselijke geest op 

lange termijn. Veel onderzoek toont namelijk aan dat bij een laag mentaal welbevinden 

mensen op de lange termijn o.a. vaker ziek zijn, minder concentratie hebben en zich 

uiteindelijk geheel terugtrekken uit de maatschappij (Brown, 2018; NetworkRail, 2015; Pan 

et al., 2021). De behoefte van studenten om zich autonoom en competent te voelen, kan 

echter vervuld worden voor studenten o.a. door contact met medestudenten te faciliteren en 

docenten die de eigen verantwoordelijkheid stimuleren van studenten (Ryan & Deci, 2018; 

Sollitto et al., 2017; Vansteenkiste et al., 2020).  

Verbondenheid bleek uit het onderzoek ook, volgens verwachting, meer gefrustreerd 

te zijn. Toch is het beeld iets complexer daar er opvallende verschillen zijn tussen het leven 
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in het algemeen en met betrekking tot de studie. Het verschil zit met name in de kwantitatieve 

cijfers, waaruit blijkt dat verbondenheid in het algemeen positief ondersteund wordt. Met 

betrekking tot specifiek de studie echter, blijken de behoefte aan verbondenheid véél minder 

bevredigd en meer gefrustreerd bij studenten dan in het leven in het algemeen. Volgens de 

ZDT toont dit kwantitatieve resultaat aan dat studenten zich in hun studie weinig ondersteund 

voelen in hun behoefte aan het ‘geven’ om anderen (Vansteenkiste et al., 2020, p. 1).  

Bovendien duidt het gebrek aan verbondenheid (aangezien deze behoefte twee kanten 

opwerkt) ook op een gemis aan zich belangrijk en geliefd voelen door de sociale context 

(ibid.), in dit geval significant meer in de leeromgeving dan in een ander levensaspect. Dit 

verschil kan er zijn doordat de behoefte aan verbondenheid in het algemene levensdomein 

gecompenseerd kan worden door bijvoorbeeld familie, collega’s en/of mini-interacties met 

voorbijgangers. Zoals de literatuur uitwees (Cacioppo & Patrick, 2009; Hertz, 2021; 

Sandstrom & Dunn, 2013; 2014), blijken bijvoorbeeld mini-interacties van belang voor de 

vervulling van psychologische basisbehoeften zoals het verbonden voelen.  

De kwalitatieve resultaten wijzen ook op dit verschil: namelijk dat voornamelijk 

studenten met gezinnen of huisgenoten zich meer verbonden voelen in het algemeen dan met 

hun medestudenten en docenten. Omdat zij door de COVID-19-maatregelen noodgedwongen 

thuis studeren en werken, geven zij aan meer aandacht en tijd te ervaren voor hun naasten. Zij 

hadden hier vóór 12 maart 2020 minder tijd voor. Dit contact is iets wat een prettige, 

onverwachte bijkomstigheid blijkt van social distancing. Het contact met medestudenten is 

volgens de respondenten moeilijker te onderhouden online. Ze ervaren weinig mogelijkheid 

of alternatieven voor contact tussen studenten en docenten. Dit gebrek is voor een deel in 

tegenstelling tot de nieuwe verbondenheid die zij ervaren met mensen die met hen 

“opgesloten” thuis zitten.  

Ondanks de positieve ervaringen met verbondenheid buiten de studie, is het belangrijk 

om te kijken naar het gebied waarin dit gefrustreerd is. Het effect van zich niet verbonden 

voelen met de sociale context van de leeromgeving is volgens de ZDT: ‘a sense of social 

alienation, exclusion, and loneliness´ (Vansteenkiste et al., 2020, p. 1). Kwantitatief ging dit 

onderzoek uit van meer sociale eenzaamheid dan emotionele eenzaamheid, maar het blijkt 

(kwantitatief) dat studenten zich over algemeen meer emotioneel eenzaam (e.g.: het missen 

van een intense band met iemand) voelen dan sociaal eenzaam (e.g.: onderdeel voelen van 

een gemeenschap). Echter, er blijkt geen verschil te zijn tussen alleenwonenden en 

samenwonenden qua sociale en emotionele eenzaamheid. Dat geeft aan dat het onderdeel zijn 
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van een gemeenschap minder speelt of toch opgevangen wordt door dit op andere manieren te 

doen.  

Kwalitatief blijkt echter weer dat een (romantisch of met familie) intense relatie 

hebben helpt tegen eenzaamheid, ook de sociale eenzaamheid. Deze bevinding komt overeen 

met recent onderzoek dat zich richt op buffers tegen de psychologische schadelijke effecten 

van social distancing (Li & Xu, 2020). Ook al valt het studenten op dat zij minder contact 

hebben met hun medestudenten en docenten, het feit dat deze studenten of een gezin hebben 

of een partner biedt een soort `buffer` tegen de negatieve effecten van eenzaamheid. Dat dit 

niet uit de kwantitatieve resultaten bleek, kan twee redenen hebben. Een mogelijkheid is dat 

het kwantitatief meten van de woonsituatie in dit onderzoek geen onderscheid maakt tussen 

wat ‘samenwonen’ precies inhoudt. Sommige huisgenoten kunnen namelijk langs elkaar 

leven zonder gemeenschappelijke ruimte en sommige huisgenoten kunnen een enorme 

gemeenschappelijke ruimte hebben waardoor ze vaker elkaar tegenkomen en bijvoorbeeld 

mini-interacties ondergaan. Een andere mogelijkheid is dat vragen over buitengesloten en 

afgewezen voelen81 mogelijkerwijs te gevoelig ligt voor respondenten. Ervaringen of situaties 

zoals ‘eenzaamheid’ “toegeven” kan voor schaamte zorgen en ongemak. We kunnen 

aannemen dat het niet altijd makkelijk is om toe te geven voor iemand dat diegene zich 

buitengesloten en afgewezen voelt. Daarnaast wijzen de kwalitatieve resultaten erop dat 

binnen het referentiekader van social distancing, mensen sociale verbondenheid anders zijn 

gaan waarderen en dit in een ander licht zijn gaan zien. Open vragen geven meer ruimte voor 

ervaringen waar soms langer over nagedacht moet worden en welke meer uitleg vereisen, 

zoals de literatuur al uitwees bij complexe ervaringen als eenzaamheid (zie Theorie; (Hertz, 

2021; Laing, 2016; zie Cacioppo & Patrick, 2009).  

Daarnaast verschaffen de kwalitatieve antwoorden ook inzicht in waarom de 

kwantitatieve resultaten met betrekking tot verbondenheid andere resultaten geeft dan 

autonomie en competentie. Verbondenheid, en de frustratie hiervan, is, zoals gezegd, 

complex en de literatuur wijst uit dat fysiek alleen zijn (alleen mogen zijn) positieve effecten 

op het welzijn kan hebben (Cacioppo & Patrick, 2009; De Jong-Gierveld & Havens, 2004; 

De Jong-Gierveld et al., 2006; Nguyen et al., ter perse). De respondenten dichten dit positieve 

effect van meer solitude aan het onverwachte genot van weggevallen sociale verplichtingen. 

De respondenten lijken net zo verbaasd als de onderzoeker, dat het social distancing niet 

 
81 Zoals bij dit onderzoek is gebeurd in de gesloten vragen m.b.v. betrouwbare meetinstrumenten voor het 
meten van verbondenheid frustratie en eenzaamheid. 
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alleen negatief werkt op het welzijn. Een mogelijke verklaring voor deze uiteenlopende 

reacties is gevonden in een ander COVID-19 onderzoek naar de mentale gevolgen voor 

‘young working adults’ (Raj & Bajaj, 2021). Hierin wordt gesteld dat elk individu een ander 

beeld heeft van wat een crisis inhoudt (para. 99):  

[..]where this lockdown was a space for self-recovery and health maintenance and for 

some a period of deterioration in mental and physical health. Some of the participants 

mentioned lockdown as a time and opportunity for working on self and achieving a 

direction and consistency with life while keeping mental health intact. Some also 

perceived it as a space to develop positive health related habits and different hobbies. 

Whereas some participants perceived lockdown as a threat that they live with on an 

everyday basis, which makes it difficult to motivate oneself for the activities required (Raj 

& Bajaj, 2021, para. 99). 

Sommige studenten geven aan meer interesse te hebben in hun studie en zich hier meer voor 

in te zetten, omdat zij minder stress ervaren van bijvoorbeeld continu sociaal “moeten” doen 

op de universiteit. De “overmacht” van COVID-19 geeft deze studenten een excuus om even 

‘op te laden’ zonder dat zij afspraken af hoeven te zeggen. 

Deze verrassend positieve verhalen nemen echter niet weg dat over het algemeen, de 

kwalitatieve de kwantitatieve resultaten ondersteunen, welke wijzen op meer frustratie van 

PBB zoals verwacht naar aanleiding van COVID-19 onderzoek (Benke et al., 2020; DUWO 

& Youngworks, 2020; Labrague et al., ter perse; Marchini et al., 2020). De eigen 

verwoordingen van de studenten schijnen een persoonlijk licht op waarom social distancing 

ongunstig blijkt voor de studenten. Voor de meesten lijdt hun persoonlijke interesse en inzet 

onder de maatregelen en maken zij zich zorgen over hoelang dit nog duurt. Ook maken zij 

zich zorgen over hoe lang zij het onlineonderwijs nog volhouden, velen geven aan ‘zo snel 

mogelijk klaar´ te willen zijn en dat ze niet veel meer verwachten van de universiteit of hun 

studentenleven. Het grotendeel geeft ook aan bang te zijn dat het onderwijs online blijft. Ook 

geeft een deel aan in het laatste geval te stoppen met de studie.  

De Bachelor-groep - die over het algemeen nog het langst moet studeren voor een 

diploma - komt in de kwantitatieve resultaten uit de verf als de groep met een meer 

gecontroleerde motivatie dan de andere studiefases (i.e.: Pre-master en Master). De jongste 

leeftijdsgroep (i.e.: 18-25 jaar) scoort ook het laagst op autonome motivatie en inzet. Echter 

volgens de kwalitatieve resultaten zijn zij niet de enige die zich zorgen maken over hun 

toekomst als zowel student en professional. Veel studenten zeggen sinds 12 maart 2020 zich 

minder betrokken bij het onderwijs te voelen, niet serieus genomen door de universiteit en 
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vragen zich af wat hun diploma nog waard zal zijn. Deze aspecten wijzen op respectievelijk 

een frustratie van verbondenheid, autonomie en competentie. Volgens de ZDT leidt deze 

frustratie tot gecontroleerde motivatie, ofwel: ‘poorer performance and ill-being’ (Ryan & 

Deci, 2018, p. 16-17). De kwalitatieve resultaten wijzen ook uit dat de frustraties met de 

studie en leeromgeving niet alleen hun prestaties hinderen, maar hen ook onzeker maken en 

stress veroorzaken over de toekomst.  

Tegen de verwachting in blijken de indicatoren voor eenzaamheid geen additioneel 

effect te hebben op autonome studiemotivatie, gecontroleerde studiemotivatie en inzet, na dat 

al rekening gehouden werd met de demografische situatie (i.e.: leeftijd, gender, studiefase en 

woonsituatie) én de PBB-variabelen. Dit schijnbaar “wegvallen” van de effecten van 

eenzaamheidsvariabelen heeft als mogelijke verklaring dat de aanwezigheid van eenzaamheid 

in combinatie met de PBB´s als het ware weg wordt gezuiverd als een soort osmose-effect82. 

Eenzaamheid wordt in dit onderzoek (n.a.v. Vansteenkiste et al., 2020) ook beschouwd als 

een concept dat wijst op de frustratie van verbondenheid en volgens de literatuur over 

eenzaamheid is het een zeer complex, individueel veranderlijk begrip (Cacioppo & Patrick, 

2009; Hertz, 2021; Laing, 2016). Zoals al eerder gemeld in dit hoofdstuk, lijkt eenzaamheid 

beter meetbaar in open vragen doordat het een maatschappelijk beladen breed onderwerp is 

(Ibid.).  

 De kwantitatieve resultaten laten zien dat de variatie in motivatiekwaliteit en het 

gedrag gedeeltelijk voorspeld wordt door de PBB’s. Autonome motivatie wordt zowel door 

autonomie (in het leven algemeen) als het gevoel van competentie in de studie positief 

voorspeld. Frustratie van autonomie in de studie leidt tot minder inzet, maar inzet wordt door 

vervulling van competentie in de studie ook positief geaffecteerd. De wenselijke 

motivatiekwaliteit (Ryan & Deci, 2018) en diens gedragscomponent (inzet; Jang, 2008; 

Meyer & Gagnè, 2008; Opdenakker, 2021), worden dus met alle variabelen positief 

voorspeld door autonomie in zowel studie als algemeen en voornamelijk het gevoel van 

competentie met betrekking tot de studie. De vervulling van autonomie en competentie is ook 

van belang om de inzet van een mens te faciliteren, wanneer deze zich kan identificeren met 

dat wat hij of zij onderneemt (Meyer & Gagnè, 2008). 

Een verrassend resultaat werd gevonden bij het voorspellen van inzet: een negatieve 

relatie werd gevonden met de vervulling van verbondenheid met betrekking tot studie. 

 
82 Natuurkundig begrip: Uitwisseling van twee oplossingen met een verschillende concentratie, door een 

halfdoorlatende wand. Dit proces speelt zich o.a. in de plantenwortels af 
(http://www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm).  

http://www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm
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Gezien de theorie (Appleton et al., 2008; Ryan & Deci, 2018) zouden we verwachten dat 

meer vervulling van de behoefte aan verbondenheid in de studiecontext, juist leidt tot hogere 

inzet in het autonoom gemotiveerde gedrag voor de studie. Echter, dat dit in combinatie met 

de andere significante voorspellers ineens negatief blijkt, kan naast multicollineariteit liggen 

aan wat dit onderzoek al eerder stelde: dat verbondenheid minder rechtlijnig te meten blijkt 

dan de andere PBB’s. De aanwezigheid van de eerdergenoemde significante voorspellers 

autonomie en competentie kan zorgen voor een negatieve verhouding tot wat is beschouwd 

als ‘verbondenheid’ met betrekking tot studie. Er is in dit onderzoek geen duidelijk 

onderscheid gemaakt in de kwantitatieve meting wat betreft verbondenheid tussen studenten 

onderling en verbondenheid tussen studenten en het personeel van de universiteit (e.g.: 

docenten, administratief medewerkers etc.): ‘In educational contexts, it may be useful to 

distinguish between relatedness among students and relatedness between students and 

faculty’ (Beachbord et al., 2011, p. 872). Verbondenheid tussen studenten onderling kan ook 

zorgen voor afleiding van inzet, zoals de kwalitatieve resultaten al uitwijzen met het pré-

COVID-19 gebrek aan concentreren door sociale druk. Ook kan er een verlies aan 

verbondenheid optreden omdat de student voelt dat de docenten niet om hem of haar geven, 

terwijl de student wel bijvoorbeeld goed omgaat met medestudenten 

Het onderzoek naar gecontroleerde motivatie wees uit dat (in een model met alle 

individuele significante voorspellers) opvallend genoeg alleen nog ‘alleen wonen’ een 

significante voorspeller bleek, dus niet PBB’s, eenzaamheid of de andere demografische 

aspecten. Dit is opvallend omdat naar verwachting de hogere frustraties van PBB en mindere 

vervulling van PBB zou leiden tot meer gecontroleerde motivatie (Ryan & Deci, 2018). Een 

mogelijke verklaring hiervan is dat alleenwonende studenten sneller in actie komen door 

externe beloningen of druk, meer nog dan vervulling of frustratie van PBB’s. Dit doet echter 

vermoeden dat het alleen wonen meer met een persoon doet dan enkel de PBB’s beïnvloeden 

en dat er andere concepten zijn die gecontroleerde motivatie in deze groep kunnen 

voorspellen.  

 

5.2. Verbeterpunten & aanleiding vervolgonderzoek 

 

Met dit onderzoek is een grote groep studenten bereikt, een groep die ook blij was dat iemand 

initiatief nam om hen te vragen hoe zij zich voelden sinds social distancing. Sommigen 

gebruikten het volgens eigen zeggen als een soort “dagboek”-sessie. Eigenlijk is er nog heel 
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veel mooie, persoonlijke, inzichtvolle informatie beschikbaar om verder te analyseren in het 

kader van het huidige onderzoek, met wellicht een andere emphasis.  

De resultaten zijn zowel kwalitatief als kwantitatief veelzeggend, maar de 

onderzoeker zet een kleine kanttekening bij het verschil tussen PBB ‘in het algemene leven’ 

en ‘met betrekking tot studie en leeromgeving’. Eerstgenoemde behelst namelijk meerdere 

levensdomeinen. Studie als levensdomein is vrij duidelijk en wordt wellicht minder snel 

gecompenseerd door een ander domein in vervulling of frustratie. ´Algemeen´ kan 

bijvoorbeeld betekenen dat iemand zich enorm gefrustreerd voelt in de behoefte aan 

autonomie bij familie, maar niet bij werk. Het is in dit onderzoek niet duidelijk bij 

´algemeen´ waar men hoog of laag op scoort. Met het oog op vervolgonderzoek zouden de 

domeinen duidelijker uit elkaar gehouden kunnen worden voor een betere vergelijkbaarheid.  

De vragenlijst over de vervulling en frustratie van PBB ging vooraf aan de open 

vragen, dus het is aannemelijk dat de studenten ‘geprimed’ zijn om over concepten zoals 

motivatie en eenzaamheid na te denken in hun antwoorden (Gobo & Mauceri, 2014). De 

vragenlijsten hadden ook apart uitgestuurd kunnen worden. Dit had wellicht ook gezorgd 

voor minder missings aan het einde van de enquête, welke als ‘te lang’ werd ervaren door een 

aantal respondenten (zie Methode). De moeilijkheid bij een dubbele sturing is wel dat data 

dan gekoppeld moeten kunnen worden, wat dan weer het garanderen van anonimiteit 

bemoeilijkt.  

Longitudinaal onderzoek had mogelijkerwijs verschil kunnen aantonen in het verloop 

qua PBB-vervulling en -frustratie, motivatie en inzet, aangezien de social distancing 

maatregelen tijdens de concludering van deze thesis minstens één jaar duurt en de 

dataverzameling halverwege plaatsvond. 

Ook is het in navolging van de uiteenlopende resultaten van verbondenheid nuttig om 

in de toekomst duidelijk onderscheid te maken tussen wat verbondenheid inhoudt, in 

navolging van Beachbord et al. (2011), ook aangezien het soms nog gissen blijft in de 

kwantitatieve resultaten over wat men als ‘verbondenheid’ beschouwt in een crisis (Pan et al., 

2021). De kwalitatieve antwoorden schijnen hier echter wel een verhelderend licht op zoals 

we eerder in de discussie hebben beschreven. Ook wordt hiermee de meerwaarde van Mixed 

Methods-onderzoek onderschreven, waarin beide methodes elkaar aanvullen (Creswell, 

2014).   
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5.3. Context van COVID-19 & aanbevelingen 

 

Tijdens het schrijven van deze thesis (2020-2021) is er veel veranderd op het gebied van 

maatregelen en nieuws over maatregelen. Inmiddels (juni 2021) opent het hoger onderwijs 

langzaam weer haar deuren (Ministerie van Algemene Zaken, 2021). Alsnog blijft het verloop 

onduidelijk en de kwalitatieve resultaten wijzen uit dat studenten teleurgesteld kunnen raken 

door ‘hoop’. Een onderzoek (Danschutter, 2020) onder studenten aan de Katholieke 

Universiteit te Leuven wees echter uit dat studenten academisch beter presteren. Maar de 

vraag blijft of deze hoge cijfers een resultaat zijn van wat de respondenten in dit onderzoek 

verwoorden als: ‘zo snel mogelijk klaar’ en ‘ik heb niks beters te doen’. Zoals al eerder 

gesteld in onderzoek (Klapp, 2015) blijft het de vraag of de focus op hoge cijfers een 

wenselijke leeromgeving is. Dit onderzoek wijst al uit dat het van belang is dat studenten 

samen kunnen komen voor zowel autonomie, competentie en verbondenheid. De vervulling 

van deze behoeften vereist meer dan enkel hoge cijfers halen, omdat studeren voor hoge 

cijfers een gecontroleerde motivatiekwaliteit is (Ryan & Deci, 2018). In hoeverre wordt de 

autonome motivatie nog gefaciliteerd in een dergelijke omgeving waar hoge cijfers wijzen op 

‘het goed doen’ en wat betekent dit voor de toekomst?  

 Dat de universiteit weer lijkt te openen, betekent echter niet dat er geen reden is tot 

onderzoek naar de langetermijneffecten van afgelopen jaar op zowel studenten als docenten.  

Het blijft de vraag in hoeverre psychologische effecten van social distancing al meetbaar zijn 

na zes maanden, (Sher, 2020). Psychologische effecten van een crisis zijn niet altijd direct 

waarneembaar (ibid.). Al geeft dit onderzoek een trend aan van meer frustratie en minder 

vervulling, toch zou een extra meetpunt in de toekomst een duidelijke lijn kunnen weergeven 

in hoeverre deze trend doorzet.  

Gezien de resultaten, hoe zou een volgende fase van social distancing aangepakt 

moeten worden in educatief beleid voor hoger onderwijs? Zowel de kwantitatieve als de 

kwalitatieve resultaten veronderstellen als eerste dat de mogelijkheid van een fysiek gedeelde 

ruimte essentieel is voor studenten, maar hoe realistisch is dit gezien eventueel 

besmettingsgevaar? Mogelijkerwijs in kleine werkgroepen studeren, met bescherming of 

buiten. Of grote hallen die niet meer voor events worden gebruikt, zouden een optie kunnen 

zijn, zoals de respondenten suggereren in de kwalitatieve resultaten. Dit brengt ons op de 

volgende aanbeveling voor hoger onderwijs: veel studenten waren verbaasd dat dit onderzoek 

- na een half jaar online onderwijs - de eerste keer was dat iemand hen uitgebreid vroeg naar 

hun ervaringen.  
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Een duidelijk advies naar aanleiding van de resultaten is eerder interactie met de studenten 

over de situatie te starten. In de kwalitatieve resultaten zijn er veel klachten over de 

universiteit, maar dit is ook waarschijnlijk frustratie kwijt moeten kunnen. De studenten 

geven ook aan dat de stilte en onduidelijkheid begrijpelijk zijn omdat de universiteit net zo 

weinig wist over de duur en het verloop van de maatregelen. Deze pandemie zorgde ervoor 

dat niet alleen studenten, maar ook beleidsmakers en docenten zeer plotseling moesten 

omschakelen (Daniel, 2020), zonder enige tijd voor een cursus “online college geven”. 

Niemand wist ook dat dit minstens een jaar ging duren. Nu weten we echter meer over de 

effecten op studenten hiervan dankzij bestaande literatuur en onderzoeken zoals deze. In de 

toekomst kan men gebruik maken van dergelijke resultaten naar aanleiding van maatregelen 

waar niemand op voorbereid was. Het werkte als een onbedoeld natuurlijk experiment. Een 

experiment wat naast zeer uitdagend, ook leerzaam blijkt voor de toekomst, die ondanks een 

pandemie er altijd nog is.  
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7. Bijlagen 

Bijlage 1: Vragenlijst 

Eenzaamheid, motivatie en veerkracht onder studenten tijden Covid-19 maatregelen 

 

 

Start of Block: Welkom 

 

Q62 Introductie:     Hartelijk bedankt dat je wilt meedoen aan mijn onderzoek naar 

eenzaamheid, motivatie en veerkracht van studenten tijdens Covid-19.  

Mocht je tijdens het invullen van de enquête besluiten om niet meer aan het onderzoek deel te 

willen nemen, kan je je toestemming voor het gebruik van je gegevens intrekken door terug te 

gaan naar dit scherm en de optie “Nee, ik wil niet (meer) deelnemen aan dit onderzoek” aan 

te vinken.  

  Ik begrijp de hierboven verstrekte informatie en stem in met deelname aan dit 

onderzoek en met het gebruik van mijn geanonimiseerde gegevens voor onderzoeks- en 

onderwijsdoeleinden.               

o Ja, ik wil deelnemen aan dit onderzoek  (4)  

o Nee, ik wil niet (meer) deelnemen aan dit onderzoek  (6)  

 

End of Block: Welkom 

 

Start of Block: Demografische Kenmerken 

 

Q8 Uitwissel student/exchange student (option to switch survey to English) 

o Ja  (1)  

o Nee  (2)  
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Q1 Leeftijd 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Q2 Gender 

o Vrouw  (1)  

o Man  (2)  

o Niet-binair/derde geslacht  (3)  

o Zelf omschrijven  (4)  

o Zeg ik liever niet  (5)  

 

 

 

Q6 Studiefase 

o Bachelor  (1)  

o Master Humanistiek  (2)  

o Master Zorgethiek en Beleid  (3)  

o PhD  (4)  

o Premaster  (5)  
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Q9 Woonsituatie 

o Alleen wonend  (1)  

o Samenwonend partner  (2)  

o Samenwonend huisgenoten  (3)  

o Wonend bij ouder(s)  (4)  

o Wonend bij ouders met zus(sen)/broer(s)  (5)  

o Samenwonend met partner en kind(eren)  (6)  

 

 

 

 

 

End of Block: Demografische Kenmerken 

 

 

Start of Block: Welzijn 

 

Q63 Deze vragenlijst gaat over hoe jij de voorbije maanden ervaren hebt en hoe je je gevoeld 

hebt. Aan bod komen vragen over sociale contacten, eenzaamheid, veerkracht en je motivatie 

voor je studie, de toekomst en om aan social distancing te doen.  Bij het antwoorden van deze 

vragen dien je te denken aan de afgelopen maanden (periode sinds 12 maart 2020, waarop 

Covid-19 tot globale pandemie werd verklaard en onderwijsinstellingen het fysieke onderwijs 

moest stoppen). Bij elke vraag dien je één antwoord aan te duiden. Je kan kiezen uit een vijf-

puntenschaal gaande van’ helemaal mee oneens’ (1) tot ‘helemaal mee eens’ (5).         Neem 

rustig de tijd voor het lezen en beantwoorden van de vragen. Probeer alle vragen zo eerlijk en 

volledig mogelijk te beantwoorden, ook wanneer je het soms moeilijk vindt. Er zijn geen 

‘goede’ of ‘foute’ antwoorden, het gaat steeds om jouw ervaring of mening, om dingen die je 

zelf wilt of doet.        
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Q23 Hoe heb jij je gevoeld de afgelopen maanden en dit ervaren? 
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Helemaal 

mee oneens 

(1) 

Mee oneens 

(2) 
Neutraal (3) 

Mee eens 

(4) 

Helemaal 

mee eens (5) 

Er is altijd 

wel iemand 

in mijn 

omgeving 

geweest bij 

wie ik met 

mijn 

dagelijkse 

problemen 

terecht kan. 

(1)  

o  o  o  o  o  

Ik heb een 

echt goede 

vriend of 

vriendin 

gemist. (2)  

o  o  o  o  o  

Ik ervaar een 

leegte om me 

heen. (3)  

o  o  o  o  o  

Er zijn 

genoeg 

mensen op 

wie ik in 

geval van 

narigheid kan 

terugvallen 

deze 

maanden. (4)  

o  o  o  o  o  
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Ik mis 

gezelligheid 

om mij heen. 

(5)  

o  o  o  o  o  

Ik vind mijn 

kring van 

kennissen te 

beperkt nu. 

(6)  

o  o  o  o  o  

Ik heb veel 

mensen op 

wie ik 

volledig kan 

vertrouwen. 

(7)  

o  o  o  o  o  

Er zijn 

voldoende 

mensen met 

wie ik me 

nauw 

verbonden 

voel. (8)  

o  o  o  o  o  

Ik mis 

mensen om 

mij heen. (9)  

o  o  o  o  o  

Ik voel mij 

vaak 

afgewezen. 

(10)  

o  o  o  o  o  
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Wanneer ik 

daar behoefte 

aan heb kan 

ik altijd bij 

mijn 

vrienden 

terecht. (11)  

o  o  o  o  o  

 

 

End of Block: Welzijn 

 

 

 

Start of Block: Motivatie studie/ 

 

Q65 Met deze reeks vragen willen we je motivatie voor je studie peilen. Bij het antwoorden 

van deze vragen dien je eveneens te denken aan de afgelopen maanden (periode sinds 12 
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maart 2020). Bij elke vraag dien je één antwoord aan te duiden. Je kan kiezen uit een vijf-

puntenschaal gaande van’ helemaal mee oneens’ (1) tot ‘helemaal mee eens’ (5).  

 

Q61 Waarom studeer je en maak je opdrachten sinds 12 maart en in het nieuwe academisch 

jaar? 
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Helemaal 

mee oneens 

(1) 

Mee oneens 

(2) 
Neutraal (3) 

Mee eens 

(4) 

Helemaal 

mee eens (5) 

Omdat ik wil 

dat de 

docenten 

denken dat ik 

een goede 

student ben. 

(1)  

o  o  o  o  o  

Omdat ik in 

de problemen 

kom als ik 

het niet doe. 

(2)  

o  o  o  o  o  

Omdat het 

leuk is. (3)  
o  o  o  o  o  

Omdat ik een 

slecht gevoel 

zou hebben 

over mezelf 

als ik het niet 

zou doen. (4)  

o  o  o  o  o  

Omdat ik de 

leerstof wil 

begrijpen. (5)  

o  o  o  o  o  

Omdat dat is 

wat van me 

verwacht 

wordt. (6)  

o  o  o  o  o  
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Omdat ik 

graag 

studeer. (7)  

o  o  o  o  o  

Omdat het 

belangrijk 

voor me is 

om te 

studeren en 

om mijn 

opdrachten te 

maken. (8)  

o  o  o  o  o  

Omdat ik 

nieuwe 

dingen wil 

leren. (9)  

o  o  o  o  o  

Omdat ik 

beschaamd 

zou zijn als 

ik het niet 

deed. (10)  

o  o  o  o  o  

 

 

End of Block: Motivatie studie/social distancing/isolatie 

 

Start of Block: Motivatie 

 

Q66 Bij elke vraag dien je één antwoord aan te duiden. Je kan kiezen uit een vijf-

puntenschaal gaande van’ helemaal mee oneens’ (1) tot ‘helemaal mee eens’ (5). 

 

Q67 In welke mate zijn de volgende uitspraken momenteel op jou van toepassing?  
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Helemaal 

mee oneens 

(1) 

Mee 

oneens (2) 

Neutraal 

(3) 

Mee 

eens (4) 

Helemaal 

mee eens 

(5) 

Ik zet me in voor mijn 

studie. (1)  
o  o  o  o  o  

Ik kan zonder moeite 

mijn aandacht bij de les 

houden. (2)  

o  o  o  o  o  

Ik ben niet gemotiveerd 

voor mijn studie. (3)  
o  o  o  o  o  

Ik werk actief mee 

tijdens de (online) 

onderwijsactiviteiten 

(colleges/werkgroepen). 

(4)  

o  o  o  o  o  

Ik kan makkelijk de 

aandacht houden bij het 

studeren. (5)  

o  o  o  o  o  

Ik vind het leuk om 

opdrachten voor mijn 

studie te maken. (6)  

o  o  o  o  o  

Ik heb geen zin in 

studeren of opdrachten 

maken voor mijn 

studie. (7)  

o  o  o  o  o  
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End of Block: Motivatie 
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Q77 Hieronder willen we meten welke specifieke gevoelens je vóór Covid-19 ervoer en 

welke je sinds Covid-19 ervaart. Bij elke vraag dien je één antwoord aan te duiden. Je kan 

kiezen uit een vijf-puntenschaal gaande van’ helemaal mee oneens’ (1) tot ‘helemaal mee 

eens’ (5) voor zowel voorafgaand aan Covid-19 als sinds Covid-19.     

       

   

   

       

 

 

 

Q78 Welke specifieke gevoelens ervoer je vóór Covid-19 maatregelen en welke ervaar je 

sindsdien?   

 Vóór Covid-19 Sinds Covid-19 

 

Helem

aal 

mee 

oneen

s (1) 

Mee 

onee

ns 

(2) 

Neutr

aal 

(3) 

M

ee 

ee

ns 

(4) 

Helem

aal 

mee 

eens 

(5) 

Helem

aal 

mee 

oneen

s (1) 

Mee 

onee

ns 

(2) 

Neutr

aal 

(3) 

M

ee 

ee

ns 

(4) 

Helem

aal 

mee 

eens 

(5) 
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Ik heb een 

gevoel van 

keuze en 

vrijheid in 

de dingen 

die ik 

onderneem. 

(1)  

o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

De meeste 

dingen die 

ik doe 

voelen aan 

alsof ‘het 

moet’. (2)  

o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Ik voel dat 

de mensen 

waar ik om 

geef, ook 

geven om 

mij. (3)  

o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Ik voel me 

uitgesloten 

uit de groep 

waar ik bij 

wil horen. 

(4)  

o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  
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Ik heb er 

vertrouwen 

in dat ik 

dingen goed 

kan doen. 

(5)  

o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Ik heb 

ernstige 

twijfels 

over de 

vraag of ik 

de dingen 

wel goed 

kan doen. 

(6)  

o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Ik voel dat 

mijn 

beslissingen 

weerspiegel

en wat ik 

echt wil. (7)  

o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Ik voel me 

gedwongen 

om veel 

dingen te 

doen waar 

ik zelf niet 

voor zou 

kiezen. (8)  

o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  



123 
DICHTE UNIVERSITEITEN 

123 
 

Ik voel me 

verbonden 

met mensen 

die om mij 

geven en 

waar ik ook 

om geef. (9)  

o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Ik voel dat 

mensen die 

belangrijk 

voor me 

zijn koud en 

afstandelijk 

zijn tegen 

mij. (10)  

o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Ik voel me 

bekwaam in 

wat ik doe. 

(11)  

o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Ik voel me 

teleurgestel

d in veel 

van mijn 

prestaties. 

(12)  

o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Ik voel dat 

mijn keuzes 

weergeven 

wie ik 

werkelijk 

ben. (13)  

o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  



124 
DICHTE UNIVERSITEITEN 

124 
 

Ik voel me 

verplicht 

om te veel 

dingen te 

doen. (14)  

o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Ik voel me 

nauw 

verbonden 

met andere 

mensen die 

belangrijk 

voor me 

zijn. (15)  

o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Ik heb de 

indruk dat 

mensen 

waarmee ik 

tijd 

doorbreng 

een hekel 

aan me 

hebben. 

(16)  

o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Ik voel me 

in staat om 

mijn doelen 

te bereiken. 

(17)  

o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  
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Ik voel me 

onzeker 

over mijn 

vaardighede

n. (18)  

o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Ik voel dat 

wat ik tot 

nu toe 

gedaan heb 

me oprecht 

interesseert. 

(19)  

o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Mijn 

dagelijkse 

activiteiten 

voelen als 

een 

aaneenscha

keling van 

verplichting

en. (20)  

o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Ik heb een 

warm 

gevoel bij 

mensen 

waarmee ik 

tijd 

doorbreng. 

(21)  

o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  
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Ik voel dat 

de relaties 

die ik heb 

slechts 

oppervlakki

g zijn. (22)  

o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Ik voel dat 

ik moeilijke 

taken met 

succes kan 

voltooien. 

(23)  

o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Ik voel me 

als een 

mislukking 

omwille 

van de 

fouten die 

ik maak. 

(24)  

o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

 

 

 

 

Q79 Hieronder willen we meten welke specifieke gevoelens je afgelopen maanden [sinds de 

maatregelen n.a.v. Covid-19] hebt ervaren als student. Bij elke vraag dien je één antwoord 

aan te duiden. Je kan kiezen uit een vijf-puntenschaal gaande van’ helemaal mee oneens’ (1) 

tot ‘helemaal mee eens’ (5). 
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Q80 Sinds de Universiteit voor Humanistiek dichtging en ik van huis uit moest 

studeren (of mijn vorige school dichtging, of sinds dit academisch jaar)… 
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Helemaal 

mee oneens 

(1) 

Mee 

oneens (2) 

Neutraal 

(3) 

Mee 

eens (4) 

Helemaal 

mee eens 

(5) 

… had ik een gevoel 

van keuze en vrijheid in 

de dingen die ik voor 

mijn studie ondernam. 

(1)  

o  o  o  o  o  

… voelden de meeste 

dingen die ik deed  voor 

mijn studie aan alsof 

‘het moest’. (2)  

o  o  o  o  o  

… voelde ik me 

uitgesloten uit de groep 

medestudenten waar ik 

bij wil horen. (3)  

o  o  o  o  o  

… had ik er vertrouwen 

in dat ik dingen voor 

mijn studie goed kan 

doen. (4)  

o  o  o  o  o  

… voelde ik dat mijn 

beslissingen 

weerspiegelen wat ik 

echt wil. (5)  

o  o  o  o  o  

… voelde ik me tijdens 

online college 

gedwongen om dingen 

te doen waar ik zelf niet 

voor zou kiezen. (6)  

o  o  o  o  o  
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… voelde ik me 

verbonden met mijn 

vrienden/medestudenten 

op de universiteit. (7)  

o  o  o  o  o  

… voelde ik dat mijn 

docenten en 

medestudenten koud en 

afstandelijk waren tegen 

mij. (8)  

o  o  o  o  o  

… voelde ik me 

teleurgesteld in mijn 

academische prestaties. 

(9)  

o  o  o  o  o  

… had ik een warm 

gevoel bij de docenten 

en medestudenten 

waarmee ik (fysiek of 

online) tijd doorbracht. 

(10)  

o  o  o  o  o  

… voelde ik me 

onzeker over mijn 

vaardigheden. (11)  

o  o  o  o  o  

… voelde ik me 

bekwaam in wat ik deed 

voor mijn studie. (12)  

o  o  o  o  o  

 

 

End of Block: Social Distancing 

 

Start of Block: Open Vragen 
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Q81 In hoeverre hebben de maatregelen n.a.v. Covid-19 jouw leven beïnvloed? Denk aan 

studievoortgang, motivatie voor studie, sociale contacten, eenzaamheid, hobby’s, reizen, 

werk, woonsituatie, toekomstplannen, veerkracht (of opgewassen zijn tegen moeilijkheden), 

etc. Geef daarbij ook expliciet aan wat volgens jou hetzelfde is gebleven en wat veranderd is 

in je leven sinds de uitbraak van Covid-19 en de hierbij genomen maatregelen. Bespreek 

daarbij alle reeds genoemde topics; je mag ook nog andere topics toevoegen. Schrijf zoveel je 

wilt: er is geen woordenlimiet.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Q82 In hoeverre voel je je beperkt in je persoonlijke vrijheden en in hoeverre wil jij meedoen 

aan de opgelegde maatregelen naar aanleiding van Covid-19? Schrijf zoveel je wilt en 

probeer je antwoord te motiveren (er is geen woordlimiet) en wees eerlijk (alle antwoorden 

zijn geanonimiseerd en niet naar jou terug te leiden).    

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Q83 Wat zijn je verwachtingen van je toekomst en/of je aankomende studententijd? Schrijf 

zoveel je wilt en probeer je antwoord te motiveren. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

 

 

 

Q84 Zijn er nog zaken die je kwijt wilt die niet in de vragenlijst aan bod zijn gekomen en 

welke jij relevant acht voor de bevraagde topics? Zo ja: wij lezen het graag. Er is wederom 

geen woordenlimiet.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Q85 Hartelijk bedankt voor je tijd! 

 

End of Block: Open Vragen 
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Bijlage 2: Kwalitatieve codes 

 

Figuur 13: Kwalitatief netwerk codegroepen 
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Figuur 14: detail/fragment netwerk codes met voorbeelden van citaten 


