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BRON: TaakGerichte Interactie (Cohn)
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1. Naar vakmanschap en persoonlijk 
meesterschap
Hoe handel ik, hoe motiveer ik?

Welke competenties, 

vaardigheden beheers ik op het 
vlak van motiveren?

Wat streef ik na op het vlak van  

motiveren?

Hoe denk ik over  motiveren?

Hoe beleef ik als leraar het 
motiveren binnen het onderwijs?

Hoe sta ik in het (school)leven?

GEDRAG

COMPETENTIES

ASPIRATIES

PERSPECTIEVEN

IDENTITEIT

KERN
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Vanuit wetenschap (motivatie- en 
attributietheorieën)

Centrum Ervaringsgericht Onderwijs - Leen Pil

Motivatie draait rond:

Op school wordt intrinsieke motivatie vaak kapot gemaakt.
(of wordt extrinsiek door beloning/punten)

1. PARTICIPATIE - AUTONOMIE

�Elk kind is een novelty machine  (Jolles)

�Onderwijs als een zelf-organiserend
systeem (Sugata Mitra)

�Ownership, participatie, autonomie

�Open framework-model
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Laat u inspireren door het ‘open 
framework’ model

Schools

Bewarend

Open 
framework

Kindgericht
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Initiatief van de jongeren
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� Een circulair proces
Leren van elkaar

� Geef ruimte voor initiatief: jongeren als regisseur en producent van 
eigen leren

� Verleen autonomie en waardeer initiatief
� Ga voluit maar in interactie (leraar = kok/muzikant)
� Geef serendipiteit/verrassing/avontuur een kans
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Werkelijkheidsnabij en participatie
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�Vraag de leerlingen zelf wat hen interesseert!

� Lesinhouden en opdrachten die werkelijkheidsnabij (jongeren) zijn

� Echt geïnteresseerd in inbreng van leerlingen en daarmee lesverloop uitbouwen
� Lln hebben gevoel: het doet ertoe!
� Participatie/inspraak in bepalen van 
� doelstellingen
� lesinhouden
� evaluatiecriteria
� Mediakeuze
� samenwerkingsvormen
� Keuze en volgorde van opdrachten (vb hoekenwerk)

� Participatie in evaluatie (zelf-; peer-; co-evaluatie)
� Participatie in organisatie
� Zelfsturing - geen ‘bepampering’

En daarom: leerkrachtstijl is 
essentieel
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Gevoelig voor de beleving van de jongeren.Gevoelig voor de beleving van de jongeren.

De mate waarin de leerkracht gevoelig is voor het welbevinden (en/of sociaal-
emotionele behoeften) van de jongeren.

Stimulerend tussenkomen.Stimulerend tussenkomen.

De mate waarin de leerkracht exploreren en ontdekken van jongeren positief 
beïnvloedt door een rijke leeromgeving.

Autonomie verlenen.Autonomie verlenen.

De mate waarin de leerkracht ruimte geeft voor het nemen van initiatieven en 
voor het individuele ontwikkelingsproces.

Zoeken naar evenwicht
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Jongeren: 

� nemen gedeeltelijk doelen van leraren over 

� + eigen doelen

≠ demotivatie

‘Ervaren’
Leren en leven vinden elkaar
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‘leerwereld’ ‘leefwereld’

‘Instrumenteel leren’ en 

‘existentieel leren’ vinden mekaar

Betrokken zijn

Zone van het    

kennen & kunnen 

‘er deskundig staan’

Geraakt zijn

Zone van levenswijsheid & 

existentiële groei 

‘er in verbondenheid zijn’

Stealth education

Centrum Ervaringsgericht Onderwijs - Leen Pil
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Citaat : Willy Lens (KULeuven)
“Echt motiveren betekent niet dat men mensen van buitenaf met 
allerlei middelen in beweging brengt en stuwt. Dat doet men met 
muilezels en ossen. 

Echt motiveren is de kunst om ruimte te scheppen waarin 
mensen het de moeite waard vinden om zichzelf op gang 
te brengen.”
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Motivatie is …
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� Van Dale: ‘geheel van factoren die 
de mate bepalen waarin leerlingen
ontvankelijk zijn voor de geboden
leerstof’

� Motivatie is de mate waarin iemand
op grond van een afweging van 
mogelijkheden, wensen, eisen en 
te verwachten consequenties zijn
capaciteiten, tijd en aandacht inzet.

Motivatie is gekleurd door positieve
en negatieve ervaringen.

2. ZICH COMPETENT VOELEN
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� SUCCES EN LEERMOTIVATIE

Leerders willen intense mentale energie  investeren in het 
uitvoeren van onderwijstaken als: 
- de onderwijsactiviteit door de lerende als zinvol en relevant 
wordt ervaren, én

- de activiteit wordt gezien als een uitdaging waarbij de kans op 
succes reëel is � zich competent voelen

(Laevers & Heylen, 2003; Dörnyei, 2002)

Visie op intelligentie
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� Fixted mindset of growth mindset?

� Verwachtingen van de leerkracht (Pygmalioneffect)

� Geloven in groeimogelijkheden van intelligentie
� Beeld van intelligentie bijstellen

� Beeld van doorgroeien bijstellen

� Aanmoedigen op leren
� Aanmoedigen op inspanning

� Aanmoedingen op uitdaging

� Richten op leren en groeien
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Positieve bevestiging
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� �AANDACHT aan wat GOED gaat (en minder aan wat niet 
goed gaat)

� � zelfwaardegevoel verhogen: leerlingen tonen wat ze kunnen  
� zin in leren en presteren krijgen
Voorbeeld : OKAN  ‘Prikkelbox’

� Haalbare remediëring, haalbare doelstellingen
� Stappenplannen

� DIFFERENTIËREN om gevoel van competentie te creëren

� Welbevinden en betrokkenheid

De vraag is niet óf je slim bent, maar De vraag is niet óf je slim bent, maar De vraag is niet óf je slim bent, maar De vraag is niet óf je slim bent, maar 

hóe hóe hóe hóe je slim bent. je slim bent. je slim bent. je slim bent. 
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Ervaringsgerichte kijk op motiveren

Context

AANPAK PROCES EFFECT

MANAGEMENT-
AANPAK 

(organisatie, 
werkvormen, 
inhoud, …) 

LEERKRACHT-
STIJL
…

WELBEVINDEN BETROKKENHEID

VERBONDENHEID 
ERVAREN

FUNDAMENTEELFUNDAMENTEELFUNDAMENTEELFUNDAMENTEEL
LERENLERENLERENLEREN

MOGELIJK MOGELIJK MOGELIJK MOGELIJK 
MAKENMAKENMAKENMAKEN

II
KENNIS

VAARDIGHEDEN
ATTITUDE
ZINGEVINGCentrum Ervaringsgericht Onderwijs - Leen Pil

Proces: Vanuit betrokkenheidProces: Vanuit betrokkenheidProces: Vanuit betrokkenheidProces: Vanuit betrokkenheid

De smalle zone waarin zich 
de ‘state of flow’ kan voordoen 
(vrij naar Csiksentmihaily)

Verveling en Verveling en 
depressiedepressie

Onrust en Onrust en 
faalangstfaalangst

Competentieniveau van de persoon
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IJsbergmetafoor 

Zichtbaar gedrag

Belevingskernen

Basisbehoeften 

Centrum Ervaringsgericht Onderwijs - Leen Pil

“ERVARINGSGERICHT”

Centrum Ervaringsgericht Onderwijs - Leen Pil
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JongerenProcesgerichtScreeningsInstrument: 
JoPSI
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Procesgericht kijken met de Kijkwijzer

Centrum Ervaringsgericht Onderwijs - Leen Pil
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� sfeer en relatie

� werkelijkheidsnabijheid

� verhogen leerlingeninitiatief

� verhogen leerlingenactiviteit 

� aanpassing aan leerlingenniveau 

Betrokkenheidverhogende
aanpakfactoren
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Brede evaluatie

Centrum Ervaringsgericht Onderwijs - Leen Pil

� Meer differentiatie en variatie in evaluatie
� Aangepast aan de lln
� In functie van feedback
� Meer leerlingenparticipatie/ownership
� Kennisconstructie

� Evalueer de resultaten van de jongere in functie van zijn 
capaciteiten en vooruitgang, en niet in vergelijking met de rest van 
de klas

of
� Evalueer het proces en de resultaten in functie van vooraf gekende 
criteria

3. SFEER EN RELATIE
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� ‘Warme’ school (vb schoolreglement) - nabijheid– respectvol 

� Positieve benadering: Focus op talenten/sterktes / 
bevestiging / positief zelfbeeld / positieve communicatie –
zichtbaar maken in de school
BELEVING DOET ERTOE!
Positieve relaties beïnvloeden heel sterk de resultaten

� Administreer je achterstanden of organiseer je kansen?

� Perspectief nemen: onderwijs in interactie

� Kansen op verbondenheid benutten en versterken

� Duidelijkheid over wat kan, niet kan, gewenst wordt
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�Ouders en leerlingen als spiegelbeeld van het team: 
�Enthousiasme & bezieling

�Degelijkheid & effectiviteit 

�Respectvol & Gelijkwaardig  

�Sterke en warme scholen doen het beter en geven aanleiding 
tot minder problemen  � “SWITCH-school”

Nabijheid
• Être et avoir
• Dead poets 
society
• Entre les murs
• Ça commençe
aujourd’hui
• Stella
• The Freedom
Writers

… 
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De ontmoeting: ik-jij-relatie

Centrum Ervaringsgericht Onderwijs - Leen Pil

IK JIJ

Humor

Centrum Ervaringsgericht Onderwijs - Leen Pil

Zich competent voelen �
differentiëren

Centrum Ervaringsgericht Onderwijs - Leen Pil

Jongeren verschillen in

� Snelheid 

� Abstractievermogen

� Leerstijlen

� Manier van interageren

� Interesses

� Talenten

� Leerstoornissen

� Achtergrond 

� Tegenover vroeger

Differentiëren

Centrum Ervaringsgericht Onderwijs - Leen Pil

Hoe kunnen we het maximum uit elke leerling halen, elk talent 
aanspreken? (jongere-perspectief)

� Differentiëren naar
� beheersingsniveaus

� denkniveaus
� ≠ ondersteuning

� leerstijlen
� tijdsgebruik
� werkvormen
� inhouden
� soorten instructie (mondeling, schriftelijk, beeldend)

� complexiteit (van opdrachten)
� oplossingswegen
� mediagebruik
� evaluatie en feedback
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Hoeveelheid bronnen- en 
ondersteuningsmateriaal
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� Met/zonder woordenboek; Verstehenshilfen; …

� Met/zonder grammatica; atlas; overzicht formules;  tabel; 
rekenmachine, …

� Met/zonder brief-/tekstbouwstenen

� Open-/gesloten boek-opdracht

� …

denkniveau/activiteit expliciteren
Denkniveau Denkactiviteit

Onthouden Reproduceren Beschrijven, benoemen, opzeggen, definiëren, 
stappen aangeven, aanwijzen, aanstrepen,
invullen, na vertellen

Begrijpen In eigen woorden weergeven, onderscheiden, 
uitleg geven, afleiden, beredeneren, 
samenvatten, grote lijnen aangeven, grafisch 
voorstellen, 

Toepassen Een verklaring geven,  voorspellen, verdedigen, 
een stappenplan ontwikkelen, vergelijken, 
beoordelen, aantonen, tegen elkaar afzetten, 
classificeren

Creëren Produceren Waarderen, uitvinden, speculeren, ontwerpen, 
hypothesen formuleren,

Centrum Ervaringsgericht Onderwijs - Leen Pil

Centrum Ervaringsgericht Onderwijs - Leen Pil

Hoekenwerk

Centrum Ervaringsgericht Onderwijs - Leen Pil
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Voorbeeld: Concept cartoon

Centrum Ervaringsgericht Onderwijs - Leen Pil
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Games
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� Leren van kennis en vaardigheden nodig voor het beroepsleven:
� Talenkennis
� Vaardigheden voor probleemoplossend denken
� Sociale vaardigheden

Vb. Micromanagen:
� met veel variabelen rekening houden
� op korte en lange termijn denken

�Game = intelligente leeromgeving
�Vaak zelf moeilijkheidsgraad/niveau bepalen

Leercyclus van Leercyclus van Leercyclus van Leercyclus van KolbKolbKolbKolb
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• Abstract 
conceptualiseren

• Actief 
oefenen

• Reflectief 
observeren

• Concreet ervaren

doener dromer

denkerbeslisser

Stappenplan als ondersteuning
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TaaldenkenTaaldenkenTaaldenkenTaaldenken versus versus versus versus beelddenkenbeelddenkenbeelddenkenbeelddenken

Centrum Ervaringsgericht Onderwijs - Leen Pil

LinkerhemisfeerLinkerhemisfeerLinkerhemisfeerLinkerhemisfeer RechterhemisfeerRechterhemisfeerRechterhemisfeerRechterhemisfeer
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� Taalkant, verbaal

� Analytisch

� Abstract

� Planning

� Rationeel

� Lineair

� Sequentieel

� Objectief

� Numeriek

� Visueel, non-verbaal 

� Globaal

� Intuïtief

� Emotie

� Durf

� Dromen

� Metaforen

� Nieuwe ideeën

Manieren om te differentiëren

� Erken de verschillen

� Start met waar het wèl gaat

� Benut de verschillen 

� Een rijk aanbod voor iedereen

Centrum Ervaringsgericht Onderwijs - Leen Pil
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4. SUBJECTIEF BELANG - ZINVOLHEID
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� Voorbeelden

� - Moderne Vreemde talen

� - Aalst

5. ENTHOUSIASME EN PASSIE van de 
leerkracht

Centrum Ervaringsgericht Onderwijs - Leen Pil

Transfer naar de school
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� Welke van de (heel) belangrijke motiverende 
factoren/voorwaarden vind je terug op school?

� groen = duidelijk aanwezig/loopt goed

� rood = duidelijk niet aanwezig/loopt moeizaam

� oranje = twijfelgeval

Dringend Niet dringend

Belangrijk

I II

Niet belangrijk

III IV

Prioriteiten stellen

Centrum Ervaringsgericht Onderwijs - Leen Pil

Doelstelling

Actie 1 Wie Waar/
wanneer

Beoogd resultaat 
(succesindi-
cator)

Evaluatie (wie,
wat, hoe, 
wanneer)

Actieplan

Centrum Ervaringsgericht Onderwijs - Leen Pil

Bedankt !

Leen.PilLeen.Pil@@ped.kuleuven.beped.kuleuven.be


