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Inspirerende docenten Edith Roefs:Voorbeeld zijn voor leerlingenStimuleren van (professionele) autonomieUitdagend onderwijs verzorgenLeerlingen confronteren vanuit het beroepsperspectiefSturen op inhoud en vormDe leerling stuurt de docentAuthenticiteit ontwikkelenVerschil makenLeerlingen benaderen als professionalsLosschudden en structuur biedenInspireren en geïnspireerd zijnBoek studiesucces pagina 108:zeven principes voor goed onderwijs:contact tussen leerlingen en docentensamenwerking tussen leerlingenactief lerendirecte feedbacktime-on-taskhoge verwachtingenrespect voor verschil in talent en leerstrategie�



Intrinsieke motivatie 

Mensen worden en blijven intrinsiek gemotiveerd, wanneer zij: 

• Autonomie ervaren 

• Zich competent voelen 

• Er sprake is van verbondenheid en een goede werkrelatie 
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According to SDT, autonomy, competence, and relatedness are cross-culturally universal psychological needs that when nurturedby the social context, promote positive school functioning (Reeve, Deci, & Ryan, 2004; Ryan & Deci, 2000). Autonomy is the need to experience one’s behavior as integrated within and endorsed by the self; when autonomous, students initiate and regulate their behaviors with a high degree of volition and a sense of choice (Deci & Ryan, 1985b; Reeve, Nix, & Hamm, 2003). Competence is the need to be effective in one’s interactions with the environment;when competent, students desire to exercise their capacities, seek out optimal challenges, and extend their skills (Deci, 1975). Relatedness is the need to establish close and secure attachments with others; when related, students feel emotionally connected to andinterpersonally involved in warm, caring relationships (Baumeister & Leary, 1995; Deci & Ryan, 1991). The satisfaction of theseneeds during learning activities has consistently been linked to students’ positive functioning (Ryan & Deci, 2000, 2002).



Doceerstrategie om intrinsieke 
motivatie te blijven bevorderen 

• Autonomie bieden / ondersteunen 

• Structuur 

• Goede relatie en verbondenheid 

 

 

De dag van de leraar 

Vansteenkiste, M., Lens, W. en Deci, E.L., (2006) 

Presentator
Presentatienotities
Docenten die de nadruk leggen op intrinsieke doelen (wat kan dit opleveren voor jou, je beroep) en/of de samenleving), die de rationale aangeven van de leeractiviteit en die autonomie ondersteunend taalgebruik  hanteren (van “moeten” en “controle” naar “kunnen” en “ondersteunend”), stimuleren studenten om de waarde van het leren voor henzelf te begrijpen



Voorbeelden van autonomie bieden 

Autonomie bieden / ondersteunen: 

“Ik laat mijn leerlingen zelf beslissingen nemen bij het 

uitvoeren van opdrachten” 

“Ik moedig mijn leerlingen aan waarom een opdracht voor hen 

zinvol kan zijn” 

“Ik bied mijn leerlingen keuzemogelijkheden aan” 
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Voorbeelden van structuur bieden 

Structuur bieden: 

“Ik toon mijn leerlingen verschillende manieren om problemen 

op te lossen” 

“Wanneer een leerling de stof niet begrijpt, hanteer ik een 

andere aanpak” 

“Ik praat met mijn leerlingen over mijn verwachtingen ten 

aanzien van hen” 

“Wanneer ik een leerling terechtwijs, leg ik altijd uit waarom” 
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Verwachtingen, what’s in for them



Voorbeelden van verbondenheid en 
een goede relatie 

“Ik ken de leerlingen in mijn klas goed” 

“Ik geniet van de tijd die ik doorbreng met mijn leerlingen” 

“Mijn leerlingen kunnen erop rekenen dat ik er voor hen ben” 
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Berustende volger 
Statusgerichte toekomstplanner 
Zelfbewuste generalist 
Gemaksgerichte levensgenieter 
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Berustende volger 
 
- Comfortzone = veilig 
- Niet op zoek naar uitdaging/verandering, zowel thuis 

als op school 
- Weet niet waarin hij/zij uit kan blinken 
- Moeilijk te boeien voor nieuwe onderwerpen 
- Bang voor druk, jaloezie, kritiek, sociale druk om niet 

uit te blinken 
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Statusgerichte toekomstplanner 
 
- Relatief duidelijk toekomstbeeld 
- Willen goed presteren om later van succes verzekerd 

te zijn 
- Competitief ingesteld 
- Handen uit de mouwen 
- Status is belangrijk 
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De zelfbewuste generalist 
 
- Brede interesse, niet alleen op school gericht 
- Niet persé gericht op hoge cijfers 
- Duidelijk beeld van talenten en mogelijkheden 
- Intrinsiek gemotiveerd 
- Positief (diffuus) toekomstbeeld 
- Geen last van sociale afremming 
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Gemaksgerichte levensgenieter 
 
- Snel tevreden 
- Niet zo bezig met school 
- Niet (willen) uitblinken, niet belangrijk 
- Beeld van eigen toekomst positief maar niet concreet 
- Zesjescultuur 
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Aan de slag 

In groepen: bedenk met elkaar wat je kunt doen om dit type 

leerling uit te dagen. 
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Berustende volger 

• Steek de feedback in vanuit de vraag: hoe kan je beter 

worden 

• Betrekken van ouders bij initiatieven van de leerling en het 

waarderen van de acties 

• Geef waardering voor de persoonlijke interesse van de 

leerling 

• Interesse van de leerling is vertrekpunt 

• Talenten laten benoemen 

• Structuur bieden 
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Statusgerichte toekomstplanner 
• Gevoelig voor uitdaging en beloning 

• Wil graag competitie: bouw wedstrijdjes in 

• Biedt deze leerling een podium 

• Laat dit type leerling zaken organiseren 

• Rolmodellen 

• Variatie in niveau 
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Zelfbewuste generalist 

• Daag deze leerling uit om iets extra’s te doen 

• Sluit aan bij de eigen interesse van deze leerling 

• Enthousiaste docent, positieve aandacht en bevestiging 

• Bouw ruimte in zodat dit type leerling met ideeën kan 

komen 

• Maak hem verantwoordelijk voor zaken 

• Laat dit type leerling iets maken 

• Kern is vrije ruimte inbouwen in opdrachten 
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Gemaksgerichte levensgenieter 

• Werk met rolmodellen en voorbeelden: gastsprekers, oudere 

leerlingen, stappenplannen 

• Met de leerling werken aan een concreter toekomstbeeld  

• Duidelijke stappen op de korte termijn 

• Bevestiging van de sociale omgeving (zelfbeeld verbeteren) 

• Complimenten en erkenning voor inspanningen 

• Zaken uitproberen binnen en buiten de school  

• Te actieve prikkeling kan leiden tot tegenreactie 
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Bedankt voor uw aandacht! 
e.elshof@ambelt.nl 

t.kingma@windesheim.nl 
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