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Help mensen actiever aan de slag te gaan!

Dirk, Esther, Marion                                                         motiverenisteleren.nl

Programma

• Werken in het onderwijs 
• De nuttig-vraag
• Theorie
• Keuze: 

• Zelf oefenen
of 
• Demonstratie + reflectie daarop

• Uitwisselen
• Afsluiting

Werken in het onderwijs?

Meer tekst toevoegen?

Wat moet er gebeuren of …
door deze Workshop veranderen …
om te maken dat ook jíj kunt zeggen:

“Dat was nog eens een nuttige 
bijeenkomst!”

Nuttig?
Leerling-

gevoel ---->

Docent ----->  
Mentor -----> 
Begeleider -> 
Ouder ------> 
Anderen ---->

Zelf Determinatie Theorie

Docent
<--- activiteit

Is  én basis én verbindend én overkoepelend

De theorie
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A key finding of the study is that the most powerful 
single influence enhancing achievement is feedback. 

? … more and more feedback … ? No! 

What is needed is quality feedback …

Oplossingsgerichte Feedback (Hattie & Timperley 2007) Quality Feedback (Hattie & Timperley 2007)

Intern gewenste uitkomst

Beloning & Straf

A-motivatie

Intrinsiek

Schuld, Trots, Schaamte

Belang wordt (door leerling) 
erkend

Gekoppeld aan              
eigen Normen & Waarden

Geen autonomie
Externe druk

Extrinsiek

Maximale autonomie
Geen druk van buitenaf

Motivatie sterkte

Autonomie x Motivatie
Doelen van de leerling

Én … 6 regulatie-mechanismen

Intern gewenste uitkomst

Beloning & Straf

A-motivatie

Intrinsiek

Schuld, Trots, Schaamte

Belang wordt (door leerling) 
erkend

Gekoppeld aan              
eigen Normen & 
Waarden

Geen autonomie
Externe druk

Extrinsiek

Maximale autonomie
Geen druk van buitenaf

Motivatie sterkte

Autonomie x Motivatie
Doelen van de leerling

Maar wat te doen om je leerlingen van 
gecontroleerde naar autonome motivatie te krijgen?

Autonomie

Binnen de perken zijn de mogelijkheden onbeperkt!

Hoe help je de leerling …

van dwang naar autonomie?
van afstand naar verbinding?
van ‘niet kunnen’ naar competent?

Geef oplossingsgerichte feedback
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Het gras groeit niet harder door eraan te trekken

(Afrikaans gezegde)

Vraag:
Wil die leerling je hulp eigenlijk wel?



Stel de nuttig-vraag!

1. Biedt leerlingen
• autonomie (dus differentieer)

• competentiegevoel (dus maatwerk) 

• verbondenheid (o.a. feedback, gesprek) 

Motiveren samengevat

2. Stel zeer regelmatig 
a. de drie vragen

 Doel?
 Wat doe je al?
 Wat ga je doen?     

b. op drie niveaus
 Taak 
 Proces 
 Zelfregulatie

Feedback 3 vragen 3 niveaus

of
• Demonstratie 

of
• ABC oefening met eigen wens/probleem

Dirk van der Wulp                                                             motiverenisteleren.nl

Kiezen is een feest

Oefening Feedback

Met drieën: 
A = heeft veranderwens

B = begeleider

C = observant

Gebruik een eigen wens/probleem

Gebruik eventueel het van 0 tot 100 formulier ---------------->

Demonstratie
Oplossingsgerichte 
Feedback

• “Goed, maar …”  “Wat wel?”
• Wat kun je wil je ga je DOEN?
• Kleine stapjes! Grote doelen opdelen!

http://www.motiverenisteleren.nl/
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Aan de slag! 

motiverenisteleren.nl

• Uitwisselen

• Nuttig?

• De vlinder

Tot slot

Veranderen is Moeite

Uit: ‘Bij de les’ een keer in 
2005 of 2006

http://www.motiverenisteleren.nl/

