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Moetivatie of motivatie?
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Doelstelling lezing
• Inzicht geven in de basisprincipes van motiverend 

lesgeven en motiverend werken met leerkrachten

• Reflectie aanmoedigen over uw rol als lerarenopleider en 
de fundamentele doelstelling van onderwijs

• Een aantal suggesties bieden voor de praktijk
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Stellingen
Inleiding: Een voorbeeld uit het dagelijks leven
1. Naar een genuanceerde visie op motivatie
2. Waarom leerkrachten weigeren medewerking te verlenen
3. Kwaliteit van motivatie telt!
4. Alarmerend en bemoedigend motivationeel nieuws
5. Wat zijn de vitamines van groei en duurzame verandering?
6. Sleutelen aan de lesstijl van leerkrachten: wat is een motiverende 

leerkrachtstijl?
7. Oproep tot structurele verandering! Een paar illustraties
8. Hoe leerkrachten motiveren? Een paar illustraties
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Prof. Edward Deci
(University of Rochester, NY)

Prof. Richard Ryan
(University of Rochester, NY)

ZELF-DETERMINATIE THEORIE
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Uit het leven gegrepen
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Dialoog
Thuis: dialoog tussen u en uw 5-jarig kind

⇒ Gelieve de rol van uw kind in te nemen



Dialoog tussen uzelf en 5-jarig kind
Kind: Neen, ik lust geen vis! 
Moeder: Kom, kom, niet overdrijven, hé. Het is maar een klein stuk. 
Kind: Ja? Dat is echt een groot stuk, kijk eens! 
Moeder: Mieke, we gaan niet opnieuw ruzie maken, he. Als je nu jouw vis niet opeet, 
dan krijg je straks geen dessert.
Kind: Dat is niet eerlijk! Jij probeert mij gewoon te lokken! Jij eet toch ook niet graag 
rode kool!
Moeder: We eten nu vandaag geen rode kool. Het is vis. En je hoeft zo niet te 
roepen en hier zo’n groot probleem van te maken. Je had het al drie keren kunnen 
opeten.
Kind: Ik moet, moet, moet … hier altijd van alles doen. Jij wil hier gewoon altijd de 
baas spelen! (en Mieke loopt weg van tafel)
Moeder: Wel, als je geen respect kan tonen voor wat ik klaar maak, dan krijg je ook 
geen dessert!



Hoe voelde u zich na dit gesprek als kind?

⇒ Kind voelt zich niet gehoord, want klacht wordt 
‧ … geminimaliseerd
‧ … ontkend

⇒ Moeder en kind praten naast elkaar; de situatie escaleert, want moeder 
begint te dreigen = kettingreactie

⇒ Gesprek wordt een strijd, waarbij er verzet bij het kind naar boven komt
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Op het werk: 
dialoog tussen leerkracht en lerarenopleider



Dialoog tussen leerkracht en lerarenopleider
Leerkracht: Ik zie er echt wel tegen op om deze taak uit te voeren. Het is 
gewoon een vervelende klus en ik heb al zo veel werk.
Lerarenopleider: Kom, kom, zo vervelend is dat toch ook weer niet. Je bent er 
zo van af. 
Leerkracht: Ja? Ik ben toch al snel een paar uren mee bezig om mij in deze 
materie in te werken.
Lerarenopleider: Een paar uren? Maar dat is toch wat we mogen verwachten 
van een professioneel ingestelde leerkracht. Sommige veranderingen zijn nu 
eenmaal niet leuk. 
Leerkracht: Neen, maar moet u veel dingen tegen uw zin doen? 
Lerarenopleider: Neen, dat klopt, maar daarom ben ik ook lerarenopleider. 
Kom, maak daar nu niet zo’n heibel van. Begin er gauw aan. Je zal blij zijn als 
het achter de rug is.



Hoe voelde u zich na dit gesprek …
•… als leerkracht?
•… als lerarenopleider?

⇒Leerkracht voelt zich niet gehoord, want klacht wordt geminimaliseerd
⇒Lerarenopleider komt niet tot een beter begrip van zijn leerkracht, want 
treedt sturend op
⇒Gesprek wordt een strijd
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Gepassioneerde 
leerkrachten

VAKEXPERTISE / KNOWHOW

- (Technische) kennis van materie
- Informatie
- Kennis van vernieuwende aanpak
- Vakbekwaamheid

MOTIVATIONELE ERVARING EN 
INZICHTEN

- Hoe leerkracht stimuleren? 
- Hoe informatie overbrengen en 
opdrachten communiceren zodat 
leerkracht geïnspireerd wordt? 

Noodzakelijk, maar geen voldoende 
voorwaarde

Noodzakelijk, maar geen voldoende 
voorwaarde

Stimulerend overbrengen van correcte 
kennis, informatie en opdrachten

MOTIVEREN VAN LEERKACHTEN
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Stelling 1:
Naar een genuanceerde visie op motivatie

Waarom leveren leerkrachten een inspanning?
Waarom implementeren leerkrachten vernieuwingen? 
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Vraag 1: Net vooraleer ik aan een flitspaal kom, duw ik op 
de rem om te vertragen.
• Ja
• Neen
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Vraag 2: Als ik aan een flitspaal voorbij gereden ben, durf ik 
wel eens op de gas te duwen. 
•Ja
•Neen



Motivatie < movere of “to move” = beweging
⇒Welke factoren doen mensen bewegen? 
⇒De vraag naar drijfveer, reden of motief van gedrag
⇒Biedt een vocabularium om te spreken over motivatie
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Geboeidheid, plezier 
interesse

Inzicht, zinvol, 
meerwaarde

Straf, beloning, 
verwachting

Schaamte, schuld, 
zelfwaarde

⇒ Waarom doe je jouw best bij het toepassen van de vernieuwing? 

‘omdat de 
lerarenbegeleider en 
directie dit van mij 
verwachten’

‘omdat anders een 
sanctie volgt voor 
onze school’

‘omdat ik me schuldig 
zou voelen als ik me 
niet loyaal zou 
opstellen’

‘omdat ik hoor te 
bewijzen dat ik de 
vernieuwing kan 
toepassen’ 

‘omdat deze 
vernieuwing 
toegevoegde waarde 
heeft’

‘omdat ik deze 
vernieuwing zinvol vind’

‘omdat ik het leuk vind 
om een aantal nieuwe 
zaken uit te proberen’

‘omdat ik nieuwsgierig 
ben hoe leerlingen 
zullen reageren op 
deze vernieuwing’

Externe druk Interne druk Persoonlijke zinvolheid Nieuwsgierigheid

“Moeten” of 
“moetivatie”

“Willen” of 
“goesting”

Internalisatieproces = “eigenaarschap” 



Geboeidheid, 
interesse, 

plezier

Persoonlijke 
relevantie, 

zinvol

Straf, 
beloning, 

verwachting

Schaamte, 
schuld, 

zelfwaarde

⇒ Waarom maak je jouw huiswerk? 

‘omdat ik pas dan naar 
de scouts mag’

‘om van het gezaag 
van mijn ouders af te 
zijn’

‘omdat ik moet 
bewijzen dat ik slim 
ben’

‘omdat jongeren van 
mijn leeftijd dit horen 
te doen’

‘omdat ik het 
belangrijk vind om het 
zelf te proberen’

‘omdat ik de stof zinvol 
vind’

‘omdat ik de stof 
boeiend vind’
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Het fundamentele onderscheid binnen de ZDT is dat tussen 
autonome of vrijwillige en gecontroleerde of gemoetiveerde 
motivatie.
⇒Implicatie voor de praktijk: Taak van de lerarenopleider = 
aanmoedigen van autonome motivatie voor vernieuwing en 
voor het lesgeven

Conclusie 1:
Over moetivatie en goesting/zin in verandering
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Stelling 2:
Naar een genuanceerde visie op verzet

Waarom weigeren leerkrachten een inspanning te 
leveren?
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WAAROM WE NIET DOEN WAT WE NIET DOEN

Persoonlijke
overtuiging

Schaamte,
Schuld, 

zelfwaarde

Hulpeloos,
passief

Straf, 
beloning, 

verwachting

⇒ Waarom zou je de vernieuwing niet implementeren? 

‘omdat het toch niet 
zal lukken’

‘omdat anderen zich 
niet moeten bemoeien 
met hoe ik les geef’

‘omdat veranderingen 
doorvoeren betekent 
dat ik niet goed bezig 
ben en dat wil ik niet 
toegeven’

‘omdat ik er over heb 
nagedacht en het nu 
niet het geschikte 
moment is iets te 
veranderen’
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“Opstandig
verzet”

“Reflectief 
verzet”

“Amotivatie”



Aanzienlijke variatie in de 
openheid versus 
defensiviteit bij 
lerarenopleiders

Verschillende verklaringen voor gebrekkige 
medewerking

“Het ligt aan de leerkracht! Zij is onvoldoende 
gemotiveerd! Zij is liever lui dan moe!”

⇒ Leerkracht met de vinger wijzen

“Het zou kunnen dat deze leerkracht grondige 
redenen heeft om niet te veranderen” of “Ik vind 

misschien onvoldoende aansluiting bij de 
leerkracht en mijn aanpak deugt niet bij deze 

leerkracht”
⇒ Nieuwsgierige houding
⇒ Eigen werkwijze in vraag stellen



•Leerkrachten kunnen er, na reflectie, voor kiezen om niet te veranderen. 
•Autonoom functioneren = zinvolle outcome op zich = criterium van 
succesvollen aanpak

⇒Implicatie voor de praktijk: Taak van de lerarenopleider = aanmoedigen van 
autonoom functioneren, ofwel om te veranderen, ofwel om niet te veranderen. 
⇒ Noodzaak tot verbreden van visie op succesvolle samenwerking! 

Conclusie 2:
Voorbij gedragsverandering: de rol van zelf-reflectie

Copyright ©



Stelling 3:
Kwaliteit van motivatie telt!

Wat zijn de effecten van verschillende types 
motivatie? 
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Motivatie in het middelbaar onderwijs

Vansteenkiste, M., Zhou, M., Lens, W., & Soenens, B. (2005).  Experiences of autonomy and control among Chinese learners: Vitalizing or 
immobilizing? Journal of Educational Psychology, 97, 468-483.
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School & studeren 

“Willen”

“Moeten”

Concentratie

Tijdsbeheer

Prestaties

Actief 
Klasgedrag

.24**

.22**

.41**

.21**
-.39**

-.37**

Vansteenkiste, M., Zhou, M., Lens, W., & Soenens, B. (2005).  Experiences of autonomy and control among Chinese learners: Vitalizing or 
immobilizing? Journal of Educational Psychology, 97, 468-483.
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Speelt de kwaliteit van de motivatie van de leerkracht 
een rol? Willen versus moeten
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Leerkrachtmotivatie & burn-out

“Willen versus 
moeten”

Uitputting

Cynisme & 
depersonalisatie

-.36**

-.36**

Soenens, B., Sierens, E., Vansteenkiste, M., Goossens, L., & Dochy, F. (2012). Psychologically controlling teaching: Examining self-regulated learning 
and achievement outcomes and antecedents. Journal of Educational Psychology, 104, 108-120.



Effect van motivatie …

Tijdens implementatiefase

- Enthousiasme voor versus 
opstandig verzet tegen de 
vernieuwing

- Bereidheid tot samenwerking 

- Openheid voor feedback

Na de implementatiefase

- Blijvend toepassen van 
vernieuwing = duurzame 
verandering

- Kwaliteit van geleverde werk

- Mate van terugkoppeling
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- Het is niet enkel belangrijk dát een leerkracht gemotiveerd is, 
maar dat hij goed gemotiveerd is! 

- De kloof tussen intentie en effectieve verandering is veel
groter voor gemoetiveerde personen! 

⇒Implicatie voor de praktijk: Druk zetten op leerkrachten brengt –
zeker op lange termijn - weinig zoden aan de dijk! 

Conclusie 3: 
Kwaliteit van motivatie telt! 
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Stelling 4:
Alarmerend en bemoedigend nieuws: 

Hoe is het gesteld met de motivatie van jongeren en 
leerkrachten?
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Voorspelling:
Welke type motivatie vertonen 13-14 jarige leerlingen het 

meest/minst?

1. Externe druk
2. Interne druk
3. Persoonlijke zinvolheid
4. Nieuwsgierigheid
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Geboeidheid, 
interesse, 

plezier

Persoonlijke 
relevantie, 

zinvol

Straf, 
beloning, 

verwachting

Schaamte, 
schuld, 

zelfwaarde

⇒ Waarom doe je jou best op school? 

2.95
(1-5)

2.73
(1-5)

3.37
(1-5)

2.13
(1-5)

copyright ©



Copyright ©

72% scoort (zeer) 
laag op leervreugde

42% scoort (zeer) 
hoog op zinvolheid

Procentuele verdeling motivatiescores  leerlingen 



Hoe is het met de motivatie van leerkrachten 
gesteld? 
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0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Zeer laag Laag Matig Hoog Zeer hoog

Plezier

Zinvolheid

Interne druk

Externe druk

90% scoort (zeer) 
hoog op plezier

Procentuele verdeling motivatiescores  leerkrachten

21% scoort matig 
op externe druk



- Leerkrachten vertonen een vrij adaptief motivatieprofiel, ondanks
mediaberichten over planlast geen rol-specifieke bevraging! 

- Maar … als leerkrachten evenveel plezier aan hun job zouden beleven als
leerlingen aan hun schoolwerk, dan zouden ze gewoon een andere job 
zoeken! Leerlingen hebben die keuze niet!

- Verhogen van autonome motivatie & opbouwen van intern kompas = dé
kerndoelstelling van het onderwijs

Conclusie 4:
Motivatie van leerlingen verdient meer aandacht ! 
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Stelling 5
Wat zijn de vitamines van groei en motivatie? 

De rol van psychologische basisbehoeftes
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Vitamines Duurzame
verandering Motivatie
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Welke behoeftes sluiten aan bij deze criteria?

Eerder 
psychologisch dan 

fysiologisch

Eerder aangeboren 
dan verworven

Fundamenteel

Eerder universeel 
dan gebonden aan 

cultuur
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Basisbehoeftes

Behoefte aan 
autonomie

A

-Initiator zijn van eigen 
acties
-Zelf aan basis liggen 
van gedrag
- Jezelf mogen zijn

Behoefte aan 
competentie

C

-Gedrag tot een goed 
einde kunnen brengen 
-Controle hebben over 
uitkomstgedrag

Behoefte aan 
verbondenheid

B

-Geliefd worden door 
anderen
-Goede, close relaties 
hebben
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Wat is de voedingsbodem van groei?
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UITKOMSTEN

Groei, betrokkenheid, 
gezondheid
“the best”

ENERGETISCHE
BASIS

Psychologische 
behoeftebevrediging

SOCIALE CONTEXT

Behoefte-
ondersteunende 

omgeving

Passiviteit, agressie 
verzet

“the beast”

Psychologische 
behoeftefrustratie

Behoefte-
beknottende 

omgeving

Vansteenkiste, M., & Ryan, R. M. (2013). On psychological growth and vulnerability: Basic psychological need satisfaction and need 
frustration as an unifying principle. Journal of Psychotherapy Integration, 3, 263-280



Behoeftebevrediging: 
vitamines van groei voor leerlingen
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Grotere 
betrokkenheid

Bevrediging van de 
psychologische 
basisbehoeften

Meer leren en betere 
prestaties

Hoger welzijn

Positievere evaluaties 
van klas en docent

Filak, V., & Sheldon, K. M. (2003). Student psychological need satisfaction and college teacher-course evaluations. Educational 
Psychology, 23, 235-247.



Behoeftebevrediging: 
vitamines van groei voor leerkrachten
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Dozijnen studies boden evidentie voor het verband tussen behoeftebevrediging 
1. …en verschillende welzijnsuitkomsten 

• Zelfgerapporteerde psychische gezondheid (bijv., vitalititeit) (e.g., Reis et al., 2000; Sheldon, et al., 1996)

• Zelfgerapporteerde fysieke klachten
• Leerkrachtbeoordelingen van aanpassing (e.g., Adhmad, Vansteenkiste, & Soenens, 2013)

2. …in zeer diverse culturen en landen
• Aziatisch & Oost-Europese landen (e.g., Deci et al., 2001; Jang et al., 2009)

• Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse landen (e.g., Chen et al., in druk)

3. … binnen verschillende leeftijdsgroepen
• Volwassenen (e.g., La Guardia et al., 2000)   

• Jongeren (e.g., Ahmad et al., 2013)

4. ... en over verschillende niveaus van functioneren
• Tussen-persoon verschillen (e.g., Van den Broeck et al., 2010)

• Binnen-persoon verschillen: dag-tot-dag niveau (e.g., Reis et al., 2000; Ryan et al., 2010; Verstuyf et al., 2013)

Vansteenkiste, M., Niemiec, C., & Soenens, B. (2010). The development of the five mini-theories of self-determination theory: An historical overview, 
emerging trends, and future directions. In T. Urdan & S. Karabenick (Eds.). Advances in Motivation and Achievement, vol. 16: The decade ahead (pp. 
105-166). UK: Emerald Publishing. 

pag. 49



De rol van behoeftebevrediging tijdens een 
leerkrachtentraining
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Ik kan mezelf zijn tijdens het toepassen van een vernieuwing.
Tijdens het toepassen van een vernieuwing heb ik het idee dat ik de instructies
van anderen moet volgen.*
Als ik kon kiezen, dan zou ik de vernieuwing anders aanpakken.*

Ik beheers de nieuwe taken echt.
Ik twijfel of ik de nieuwe taken wel naar behoren uitvoer.*
Ik ben goed in de nieuwe taken die we dienen uit te voeren.

Ik voel me niet echt verbonden met de lerarenbegeleider die de vernieuwing
introduceert.*
Ik heb het gevoel dat de vernieuwing ons als groep verbindt.
Ik kan goed praten met anderen over de vernieuwingen die op til zijn.

A

C

B
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Behoefte-
bevrediging

Aanbevelen
training

Globale 
beoordeling

training

Zinvolheid 
training

.45**

.52**

.61**
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De behoeftes aan autonomie, competentie en verbondenheid 
vormen het ABC van deze motivatietheorie: ze vormen de 
voedingsbodem voor ons dagelijks geluk en optimale motivatie! 

⇒Implicatie voor de praktijk: Probeer maximaal aan de behoeftes 
van de leerkrachten tegemoet te komen, want dit hangt samen met 
hun welzijn en motivatie om de vernieuwing te implementeren! 

Copyright ©

Conclusie 5: 
De vitaliserende rol van behoeftebevrediging



Stelling 6:
Sleutelen aan de lesstijl van leerkrachten: 

Wat zijn de cruciale ingrediënten van een 
motiverende leerkrachtstijl?

Maar ook ….
wat zijn de cruciale ingrediënten van uw aanpak als 

lerarenbegeleider?
Copyright ©



Vitamines
Duurzame 
veranderingMotivatieMotiverende

lesstijl 
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“Wat” van 
verandering



Autonomie

VerBondenheid

Competentie

Autonomie-
ondersteunende vs. 
controlerende context

Warme vs. 
kille & verwaarlozende 

context

Structurerende vs. 
Chaotische context
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Algemene beschrijving

Structurerende leerkrachten/ lerarenopleiders creëren de optimale 
condities waaronder leerlingen / leerkrachten hun vaardigheden 
kunnen ontwikkelen en bieden hulp en ondersteuning als 
jongeren / leerkrachten vast zitten, zodat ze hun vaardigheden 
ontplooien. 

Chaotische leerkrachten / lerarenopleiders bieden onvoldoende of 
ongewenste hulp en ondersteuning, zodat jongeren / 
leerkrachten zich meer aan hun lot overgelaten voelen.  



Zes categorieën of types instructies onderscheiden 
structurerende van choatische lerarenopleiders / leerkrachten
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Structuur Chaos

Strategieën

Verhelderen van duidelijke 
verwachtingen

Aanmoediging en positieve 
feedback

Vertrouwen bevestigen

Scaffolding en hulp bieden

Onuitgesproken of verwarrende 
verwachtingen

Negatieve feedback en kritiek

Beperkte assistentie en hulp

Dreigen met falen of angst-
inductie

Post-taak analyse: 
Aanmoedigen van zelfreflectie

Gebrekkig of niet-behulpzame 
evaluatie

Consequent opvolgen van samen 
vastgelegde richtlijnen

Gebrekkige of onvoorspelbare 
tussenkomst en follow-up

1

2

3

4

5

6



Stelling: 
Het aansturen van het gedrag van leerkrachten en directies 

vormt een aanslag op hun autonomie en vrijheid. 

1. Helemaal niet akkoord
2. Het hangt er maar van af
3. Helemaal akkoord
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⇒ Structuur en autonomieondersteuning kunnen gemakkelijk hand in hand 
gaan! 

⇒ Lerarenopleiders staan dus voor een dubbele uitdaging, maar hebben 
daarom geen dwingende rol! 

Controlerend

Autonomie-
ondersteunend

Gebrek aan structuur = 
chaos

Structuur 
= houvast



Algemene beschrijving

Autonomie-ondersteunende leerkrachten / lerarenbegeleiders 
werken vanuit de zienswijze van de leerlingen / leerkrachten, 
stellen zich flexibel op en proberen zin voor initiatief aan te 
moedigen, zodat jongeren / leerkrachten vrijwillig handelen. 

Controlerende leerkrachten en lerarenbegeleiders plaatsen hun 
agenda centraal, stellen zich rigide op en verplichten leerlingen / 
leerkrachten om te denken, handelen, of voelen op een door hen 
voorgeschreven wijze, zodat jongeren / leerkrachten het gevoel 
hebben geen andere keuze hebben dan te moeten meewerken. 



Autonomie-ondersteunende stijl Controlerende stijl

Strategieën

Voeden van innerlijke 
motivationele bronnen

Gebruik maken van uitnodigende 
en informerende taal

Geduldig het ontwikkelingsritme 
van studenten volgen

Aanbieden van een zinvolle 
onderbouwing / uitleg 

Gebruik maken van externe 
motivatoren (straf, beloning)

Negeren, minimaliseren, 
onderdrukken of ontkennen van 

negatief affect & weerstand

Het eigen ontwikkelingsritme 
opleggen en doordrukken

Gebrek aan zinvolle uitleg of zelf-
gecentreerde uitleg

Verwelkomen en valideren van 
negatief affect & weerstand

Gebruik maken van dwingende en 
dreigende taal

Aanmoedigen van dialoog en 
participatie

Minimaliseren van inbreng, 
participatie en keuze

1

2

3

4

5

6



Op weg naar wetenschappelijk onderbouwde 
verandering - diagnotische fase:

Kunnen we de lesstijl van een leerkracht meten?
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Verschillende rollen
•Overdragen kennis

•Aanreiken en bewaken normen



Deze vragenlijst kan gebruikt worden 
•… als feedback- en reflectie-instrument voor individuele 
leerkracht = individuele foto
•… in een diagnostische fase waar een foto wordt getrokken van 
een volledige school om noden te identificeren 

⇒ Schoolrapport
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Conclusie 6: 
Laat ons leerkrachten opleiden in het behoefte-

ondersteunend lesgeven!



Kunnen leerkrachten in deze motiverende 
aanpak getraind worden?

Het lijkt er op van wel!
En dit komt hun behoeftebevrediging ten goede!
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Cheon, S. H., & Reeve, J. (2013). Do the benefits from autonomy-supportive PE teacher training programs endure?:
A one-year follow-up investigation.  Psychology of Sport and Exercise, 14, 508-518.

Intervention

Intervention

Effect van leerkrachttraining
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Stelling 7:
Oproep tot structurele verandering!

Copyright ©

Individuele 
leerkracht

SchoolklimaatLeerkrachtstijl

Structurele 
verandering



Vitamines
Duurzame 
veranderingMotivatieMotiverende

lesstijl 
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“Wat” van 
verandering Structurele

verandering
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Illustratie 1: 
Probeer de band tussen leerkrachten en leerlingen 

te versterken!



Hoe? 
•Reflectiegesprekken aanmoedigen tussen klastitularis & 
leerlingen 

• Buiten de evaluatiesfeer/rapportbespreking! 
• Uitgangsvraag: “Hoe is het met jou?” 
• Basisbehoeftes = insteek voor gesprek
• Preventieve focus
• Behoeftebevredigend voor beide partijen! 
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Hoe? 
•Moedig leerkrachten aan om gestructureerde bevragingen te 
doen van hun leerlingen op het einde van een semester

• Anoniem
• Kans om te leren
• Mening van de jongeren wordt ten volle gewaardeerd
• Preventieve focus
• Behoeftebevredigend voor beide partijen!

•Opstap naar gestructureerde observatie van elkaars lessen
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Illustratie 2: 
Van een sanctionerend en lijvig schoolreglement 

naar een motiverend en afgeslankt 
afsprakenbeleid



In vele scholen lijkt is er een “wildgroei” aan regels, die soms 
inconsequent worden toegepast. Wat is het effect? 

Verstikkend
= autonomie-

frustratie

Keurslijf voor
leerling

Administratieve
last leerkrachten
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In vele scholen lijkt is er een “wildgroei” aan regels, die soms 
inconsequent worden toegepast. Wat is het effect? 

Verstikkend
= autonomie-

frustratie

Verwarrend = 
competentie-

frustratie

Keurslijf voor
leerling

Administratieve
last leerkrachten Leerling Leerkrachten
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Aangeleverde casus

Leefregels en schoolreglement: hoe kan dit door een gans team 
consequent opgevolgd worden? De ene leraar verwittigt de lln als 
zij bijvoorbeeld hun MP3-speler met geluidsoortjes nog dragen als ze 
in rij staan, de andere leraar ‘ziet dit niet’, maw zegt niets. Lln weten 
perfect bij welke leraren zij dit kunnen doen.
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⇒Oplossing? Pleidooi voor administratieve vereenvoudiging = 
beperkte set aan regels, … = CHOOSE YOUR BATTLES!

- … die afgeleid zijn uit een aantal goed doordachte kernprincipes
- … die goed onderbouwd zijn
- … waarover consensus bestaat onder het lerarenkorps
- … jaarlijks besproken worden tijdens teamvergadering
- … die door leerlingen onderschreven worden

⇒De mate waarin leerkrachten het schoolreglement consequent 
toepassen is afhankelijk van de mate waarin ze zich hiermee kunnen 
vereenzelvigen (= internalisatieproces)!
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Het identificeren van behoeftebevrediging als een cruciaal
mechanisme van verandering laat toe om na te denken over 
structurele verandering binnen een school

Individueel werken met leerkrachten
Zonder structurele verandering is het dweilen met de kraan
open
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Conclusie 7: 
Structurele verandering = preventieve focus



Stelling 8:
Hoe leerkrachten motiveren?
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Motor
Duurzame 
veranderingMotivatieMotiverende

lesstijl 
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“Wat” van 
verandering Structurele

verandering

Motiverende
aanpak 

lerarenopleider
“Hoe” van 

verandering



Autonomie

VerBondenheid

Competentie

Autonomie-
ondersteunende vs. 
controlerende context

Warme vs. 
kille & verwaarlozende 

context

Structurerende vs. 
Chaotische context
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Illustratie 1: 
Probeer niet onmiddellijk actiegericht te zijn



Probeer een beslissingbalans op te stellen met de leerkrachten en schooldirectie 
om de voor- en nadelen van vernieuwingen uit te klaren.

WAAROM?
⇒ Je begrijpt veel beter het perspectief van de leerkrachten en school

⇒ Door expliciet aandacht te schenken aan de motieven om niet de vernieuwing te 
implementeren voelen leerkrachten en directies zich meer gehoord

⇒ Deze oefening doen zorgt voor een verhoogd bewustzijn en inzicht in het 
waarom van de vernieuwing 

Opstellen beslissingsbalans
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HOE?
⇒Persoon zelf pro- en contra-argumenten te laten genereren of een 

lijst te geven met quotes van andere leerkrachten en scholen die de 
vernieuwing implementeerden.

⇒De consequenties van gebrek aan vernieuwing mee helpen 
verduidelijken is voldoende. 

- Je hoeft hen niet te overtuigen
- Je mag je bekeringsdrang laten varen

Opstellen beslissingsbalans
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1) Nadelen

- Veel tijd
- Grote inspanning
- Huidige werking lijdt er 

onder

Opstellen beslissingsbalans

2)  Voordelen

- Efficiëntere werking
- Prestige van de school
- De leerlingen hebben er 

baat bij
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1) Is dit een klein (1) of 
een groot nadeel (5)?

- Veel tijd: 4
- Grote inspanning: 4
- Huidige werking lijdt er 

onder: 3
Totaal = 11

Opstellen beslissingsbalans

2) Is dit een klein (1) of een
groot voordeel (5)?

- Efficiëntere werking: 3
- Prestige van de school: 2
- De leerlingen hebben er 

baat bij: 4
Totaal = 9
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Illustratie 2: 
Probeer keuzes in te bouwen



Probeer zoveel mogelijk keuze & inspraak aan te bieden omtrent

OPTIEKEUZE
- Het al of niet implementeren van vernieuwing

Vb. Beslissingbalans valt negatief uit
- Welk aspect wordt vernieuwd
- Welke werkgroep men aansluit

⇒ Optimale aantal opties = 3 à 4, want keuzeproces moet
beheersbaar blijven!
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ACTIEKEUZE
a) Hoe-component  
- Grootte van de vernieuwing opleggen van vernieuwingseisen
- Volgorde van vernieuwingen
- Ritme van vernieuwing 

b) Wanneer-component
- Samen deadlines vastleggen
- Flexibiliteit in werkuren

c) Waar-component
Mouratidis, A., Vansteenkiste, M., Sideridis, G., & Lens, W. (2011). Variation in vitality and interest-enjoyment as a function of class-to-class need-supportive 
teaching and pupils' autonomous motivation. Journal of Educational Psychology, 103, 353-366. 
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Illustratie 3: 
Probeer individuele gesprekken goed te 

structureren aan de hand van visualisatie



⇒ Probeer duidelijkheid te creëren over de thema’s die aan bod zullen 
komen tijdens gesprek = houvast

⇒ Idee: Je kan een blad met cirkels tekenen en voor jou op tafel leggen 
= visuele houvast

Evaluatie

Moeilijke 
jongeren

Lesvoor-
bereiding



⇒ Cirkels = thema’s = houvast = basis voor competentieontwikkeling

⇒ Cirkels = manier om afdwalende leerkrachten bij de les te houden
en het gesprek gefocust te houden 

“vrijblijvend geklets”

⇒ Cirkels = opportuniteit om samen te vatten op gepaste tijde

⇒ Lege cirkels kunnen ze zelf invullen = optiekeuze

⇒ Ze kunnen volgorde thema’s bepalen = actiekeuze
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Illustratie 3: 
Probeer de gewenste hoeveelheid informatie te 

bieden!



Soms willen we té behulpzaam zijn!
1) Te veel informatie is niet behulpzaam, maar overweldigend

2) Ongewilde hulp en informatie komt niet over als behulpzaam, maar als 
bemoederend en getuigt van een gebrek aan vertrouwen

bvb. obese persoon
verkeer
lesvoorbereiding

⇒Belang van empathie en bevragen van leerkrachten!
⇒Belang van toestemming vragen om advies te geven!
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Conclusie: Uitdagingen
Probeer als lerarenopleider …
1. … de zin voor verandering te versterken in plaats van de moetivatie
2. …. weldoordachte keuzes om niet te veranderen te respecteren 
3. …. het lerarenberoep maximaal in een positief daglicht te stellen 
4. …. scholen aan te moedigen om te investeren in de motivationele

werking, want de cijfers voor leervreugde liegen niet
5. …. in uw werking maximaal aan de basisbehoeftes voor autonomie, 

competentie en verbondenheid te voldoen
6. …. in te zetten op structurele verandering, die verankerd geraakt in 

een motiverend schoolklimaat
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