
 

Voor welke leerlingen? 
 

Als een leerling om onduidelijke redenen laag 

presteert op school kan het MZO hulp bieden. 

In het MZO kijken we samen met de leerling 

hoe hij of zij het leren ervaart. Als eenmaal 

duidelijk is waarom de leerling onderpresteert 

kunnen ouders, school en begeleiders op de 

juiste punten steun bieden. Hoewel we ons 

vooral richten op motivatieproblemen geeft het 

MZO ook bij gemotiveerde leerlingen die zwak 

presteren nuttige informatie over de redenen 

van de lage prestaties. 

Hoe werkt het? 
 

De leerling doorloopt in ongeveer een half uur 

een vragenlijst aan de computer. Deze 

vragenlijst is interactief en geeft de leerling de 

mogelijkheid alles wat van belang is in de 

schoolcarrière in kaart te brengen. De 

computer berekent daarna een overzichtelijke 

uitslag op één A4. Een dertigtal factoren die 

van invloed zijn op het prestatiesucces op 

school worden daarin meegenomen. Denk 

daarbij aan: de inzet bij het huiswerk, 

studievaardigheden, faalangst, het niveau, 

concentratie en de interacties met school en 

ouders. Elke schaal kan groen, oranje of rood 

worden. Rode en oranje schalen  verdienen 

extra aandacht (zie voorbeeld). 

 

 

 

Praten MET de leerling 
 

Het MZO is geen test. De screening is het 

startpunt van het gesprek MET de leerling. De 

beleving van de leerling staat voorop. De 

begeleider werkt samen met de leerling om de 

uitslag te begrijpen. Het MZO geeft daarbij 

concrete handvatten voor de leerling, de 

ouders en de begeleiders om de kans op 

succes te vergroten. Hindernissen kunnen 

worden opgespoord en weggenomen worden. 

 

Wat laat de screening zien? 
 

De screening geeft informatie over: 

 de motivatie en beleving van slechte cijfers 

en rapporten door de leerling 

 inzet, zelfcontrole, doorzettingsvermogen, 

afleidingen en studievaardigheden bij het 

huiswerk maken 

 overtuigingen zoals “Het heeft toch geen 

zin om te werken”, “Ik moet naar school 

van mijn ouders”, “Ik ben gewoon niet zo 

slim” etc. 

 belemmeringen zoals: faalangst, verkeerd 

niveau, concentratieproblemen en 

psychische problemen.  

 de relatie tot de omgeving: vrienden 

(sociaal netwerk) en school. (Vindt de 

leerling school leuk, voelt hij/zij zich 

gesteund door docenten en mentor) 

 relatie tot de ouders.  

 

 

 

MZO 2 voor meer verdieping 
 

Het MZO omvat twee delen: een online 

screening (MZO1) en een zelfonderzoek 

(MZO2). Als de screening niet voldoende hulp 

biedt kan men verder gaan met het MZO 

zelfonderzoek. In het MZO Zelfonderzoek 

wordt voortgeborduurd op de vragenlijst. Deze 

methode is een vereenvoudigde vorm van het 

ZKM Motivatieonderzoek, dat wij al jaren met 

succes hebben toegepast. 

In het MZO Zelfonderzoek worden 

gevoelslagen in het verhaal van de leerling 

aangeboord. Dat maakt het MZO Zelf-

onderzoek tot een krachtig hulpmiddel voor 

leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, 

orthopedagogen en psychologen in het 

onderwijs. 

Voor wie is het MZO? 
 

Het Motivatie Zelf Onderzoek is geschikt voor 

iedereen die met leerlingen in het Voortgezet 

Onderwijs werkt. We denken aan individuele 

begeleiders van praktijken en 

huiswerkinstituten, maar ook aan medewerkers 

van scholen. De screening (MZO1) kan prima 

gebruikt worden in het mentoraat en kan evt. 

bij hele klassen worden toegepast. Het 

zelfonderzoek is met name geschikt voor 

zorgteams. 

 

 



Onze software 
 

Voor het gebruik van het MZO hebben wij een 

eigen gebruikersvriendelijke software 

ontwikkeld. Deze geeft toegang tot alle 

uitgevoerde screeningen en zelfonderzoeken 

en het beheer van de leerlingen. Leerlingen 

kunnen via een code de vragenlijsten bereiken 

en op mobiel, tablet of computer invoeren. 

MZO trainingen 
  

Voor beide delen van het MZO bieden wij 

trainingen aan. De trainingen bevatten een 

supervisietraject van drie eigen casussen en 

worden afgerond met een certificaat. Daarna 

kan men zelfstandig screeningen en 

zelfonderzoeken via internet uitvoeren. 

De MZO1 trainingen zijn één dag, de MZO2 

trainingen twee dagen en worden meerdere 

keren per jaar gegeven in Amsterdam. 

Desgewenst kunnen wij trainingen ook op 

locatie geven. 

Wie zijn wij? 
 

Bureau Perspectief en Instituut de Leeuw zijn 

al 25 jaar een naam in Amsterdam voor 

begeleiding van leerlingen VO. 

Het MZO-project is voortgekomen uit onze 

jarenlange ervaringen met de Zelf Confrontatie 

Methode bij leerlingen met 

motivatieproblemen. Wij ontwikkelen het MZO 

voortdurend verder in samenwerking met onze 

gebruikers. (Zie www.instituutdeleeuw.nl) 

 

Wat kost het MZO? 
 

Wij proberen de kosten van het MZO zo laag 

mogelijk te houden. Een screening of 

zelfonderzoek kost op dit moment tussen 5 en 

15 Euro per leerling. Gebruikers betalen verder 

een vast abonnementsbedrag per jaar voor het 

gebruik van onze internetapplicatie. 

 

Wat maakt het MZO uniek? 
 

Snel en concreet inzetbaar 

Het gesprek gaat over dat wat er echt toe doet 

Leerlingen voelen zich echt gehoord 

Ouders en school zijn deel van het gesprek 

Past in bestaande studiebegeleiding 

Moderne online invoer via internet 

 

Heeft u interesse? 
 

Meer informatie over het MZO kunt u vinden 

op onze website:  

 

www.motivatiezelfonderzoek.nl 

Of mail via: 

 

info@bureauperspectief.nl 

 

 

 

 

 

Het Motivatie Zelf Onderzoek 
(Voor scholieren) 

 

Informatie voor begeleiders 

 

 

Bureau Perspectief  heeft – in samenwerking 

met  Instituut de Leeuw -  een online 

onderzoek ontwikkeld, waarmee de 

leermotivatie van jongeren waargenomen en 

verbeterd kan worden. Het Motivatie Zelf 

Onderzoek (MZO) is een uitstekend 

hulpmiddel bij de begeleiding van leerlingen 

die problemen ondervinden bij het leren. Het is 

geschikt voor leerlingen in het Voortgezet 

Onderwijs. In deze folder geven we een korte 

beschrijving van het MZO-scholieren. 

 

http://www.motivatiezelfonderzoek.nl/

