02/02/17

Geen goesting en schoolmoe?
Over de motiverende rol van
leerkrachten en directie
Dr. Nathalie Aelterman
Contact:
Nathalie.Aelterman@UGent.be
h7ps://www.vopspsy.ugent.be/nl/ontwikkelingspsychologie
h7ps://biblio.ugent.be/person/802000368434

Doelstellingen workshop
• Wetenschappelijke en theoreIsche inzichten
• ZelfreﬂecIe over jouw eigen prakIjk sImuleren
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• Voorbeelden en suggesIes voor de prakIjk
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ZELF-DETERMINATIE THEORIE

www.acco.be/vitaminesvoorgroei
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OEFENING
Wat vinden jullie van deze twee dialogen?
• Wat is jullie algemene indruk van deze dialogen?

• Is er enig verschil tussen deze dialogen?
⇒Gelieve een aantal indrukken neer te schrijven.
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• Hoe voelt het kind/ de leerkracht / de leerling zich?
• Hoe voelt de ouder / de directeur / de klasItularis zich?

Dialoog 1
Mama en haar 5-jarige dochter Lise
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UIT HET LEVEN GEGREPEN
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Lise: Neen, ik lust geen vis!
Mama: Kom, kom, niet overdrijven, hé. Het is maar een klein stuk.
Lise: Ja? Dat is echt een groot stuk, kijk eens!
Mama: Lise, we gaan niet opnieuw ruzie maken, he. Je hoort je vis op te
eten. Als je nu jouw vis niet opeet, dan krijg je straks geen dessert.
Lise: Dat is niet eerlijk! Jij probeert mij gewoon te lokken! Jij eet toch
ook niet graag rode kool!
Mama: We eten nu vandaag geen rode kool. Het is vis. En je hoeb zo
niet te roepen en hier zo’n groot probleem van te maken. Je had het al
drie keren kunnen opeten.
Lise: Ik moet, moet, moet … hier alIjd van alles doen. Jij wil hier
gewoon alIjd de baas spelen! (en Lise loopt weg van tafel)
Mama: Wel, als je geen respect kan tonen voor wat ik klaar maak, dan
krijg je ook geen dessert!

Copyright ©

Dialoog tussen mama en 5-jarige Lise

UIT HET LEVEN GEGREPEN

• Lise voelt zich niet gehoord, want klacht wordt
• … geminimaliseerd
• … ontkend
• Lise en haar mama praten naast elkaar; de situaIe escaleert,
want haar mama begint te dreigen = keKngreacLe
• Gesprek wordt een strijd, waarbij er verzet bij Lise naar boven
komt
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Hoe voelde u zich na dit gesprek?
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Dialoog 2
Werknemer Tom en zijn leidinggevende
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UIT HET LEVEN GEGREPEN

Tom: Ik zie er echt wel tegen op om deze taak uit te voeren. Het is
gewoon een vervelende klus en ik heb al zoveel werk.
Leidinggevende: Kom, kom, zo vervelend is dat toch ook weer niet!
Eens je begonnen bent, ben je er zo van af.
Tom: Ja? Ik ben er toch al snel een paar uren mee bezig om mij in deze
materie in te werken.
Leidinggevende: Een paar uren? Tja, iedereen moet wel eens iets tegen
zijn zin doen. Je kan toch niet verwachten dat elke taak die ik je
opdraag leuk is?
Tom: Neen, maar moet u veel dingen tegen uw zin doen?
Leidinggevende: Neen, dat klopt, maar daarom ben ik ook
leidinggevende. Kom, maak daar nu niet zo’n heibel van. Begin er
gewoon aan.
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Dialoog tussen werknemer Tom en zijn leidinggevende
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UIT HET LEVEN GEGREPEN

Het is niet vanzelfsprekend om
anderen te moIveren, ondanks
alle goede bedoelingen

Copyright ©
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Wat is de analogie met de vorige dialoog?
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1. “Waarom we doen wat we doen”:
types moIvaIe

OEFENING
1
helemaal niet
belangrijk

2

3

4

5
heel belangrijk

1) … omdat ik het nut en het belang er van begrijp.

1

2

3

4

5

2) … omdat het mijn plicht is om dit te doen.

1

2

3

4

5

3) … omdat ik me schuldig zou voelen als ik het niet zou doen.

1

2

3

4

5

4) … anderen dit van mij verwachten.

1

2

3

4

5

5) … omdat ik een verschil kan maken.

1

2

3

4

5

6) … omdat ik mijn job heel graag doe.

1

2

3

4

5

7) … omdat ik wil bewijzen dat ik een goede werknemer ben.

1

2

3

4

5

8) … omdat ik mijn job interessant en boeiend vind.

1

2

3

4

5
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Ik steek energie in mijn job …
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TYPES MOTIVATIE
• Plaats twee samenhorende redenen samen
• Probeer deze types moIvaIe een zelf-gekozen naam te geven
Items

Naam

MoIvaIetype 1
MoIvaIetype 2
Copyright ©

MoIvaIetype 3
MoIvaIetype 4

⇒ Waarom doe je jouw best bij het lesgeven?
‘omdat ik er nu
eenmaal voor
betaald word’

‘omdat ik me pas
tevreden kan voelen
over mezelf als mijn
leerlingen zich
gedragen’

‘omdat ik dit heel
erg belangrijk vind
voor mijn
leerlingen’

‘omdat lesgeven
mijn roeping is; ik
doe dit gewoon heel
graag’

Straf, beloning,
verwachIng

Schaamte, schuld,
eigenwaarde

Inzicht, zinvol,
meerwaarde

Geboeidheid,
plezier, interesse

Externe druk

Interne druk

Persoonlijke
zinvolheid

Nieuwsgierigheid

“moeten”
MOETIVATIE

“willen”
GOESTING
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Externe druk

Persoonlijke
zinvolheid

Interne druk

Nieuwsgierigheid

⇒ Waarom beantwoord je een vraag in de klas?

‘omdat de
leerkracht
ontgoocheld
reageert als er
niemand
antwoordt’

‘omdat ik moet
tonen dat ik het
antwoord ken’
‘omdat ik me
schuldig voel als ik
het niet zou doen’

‘omdat ik zo sneller
bijleer’
‘omdat ik de
leerstof zinvol vind’

‘omdat ik de
leerstof interessant
vind’
‘omdat ik het
plezant vind om te
antwoorden’
Copyright ©

‘om de leerkracht te
plezieren’

JA!!!
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Maakt de kwaliteit van moIvaIe
verschil uit?
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“moeten”
MOETIVATIE

ConcentraIe
AcIef klasgedrag
Tijdsbeheer
Welbevinden
Inspanning
Volharding
Leren
PrestaIes
…

“willen”
GOESTING
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Vansteenkiste, M., Sierens, E., Soenens, B., Luyckx, K., & Lens, W. (2009). MoIvaIonal proﬁles from a self-determinaIon theory
perspecIve: the quality of moIvaIon ma7ers. Journal of Educa-onal Psychology, 101, 671-688.

CONCLUSIE

MOETIVATIE
MOTIVATIE
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• Meer moIvaIe is niet noodzakelijk beter als die
van ‘slechte’ kwaliteit is!
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2. Wat is de motor van moIvaIe?

Hoe “willen” sImuleren?
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ZDT vertrekt vanuit psychologische basisbehoebes:
vitamines voor groei
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VITAMINES VOOR GROEI
• Welke behoebes sluiten aan bij deze criteria?
Eerder
psychologisch
dan fysiologisch

Eerder
aangeboren dan
verworven

Fundamenteel
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Eerder universeel
dan gebonden
aan cultuur

Behoebe aan
Autonomie

A

IniIator van eigen acIes
Aan de basis van gedrag
Zichzelf mogen zijn

Behoebe aan
verBondenheid

Behoebe aan
CompetenIe

B

C

Geliefd worden door
anderen
Goede, hechte relaIes
hebben

Gedrag tot een goed
einde kunnen brengen
Zich bekwaam voelen
Succes ervaren
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VITAMINES VOOR GROEI
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“Anderen begrijpen
en steunen mij, ook
op momenten dat het
minder goed loopt”

Behoebebevrediging voedt de groei en
haalt het beste in ons naar boven, maar
behoebefrustraIe maakt ons kwetsbaar
en ontlokt onze donkere zijde
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“Ik voel me in staat
om mijn doelen te
bereiken”

Copyright ©

“Ik heb een gevoel
van vrijheid in de
dingen die ik doe op
school”
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“Ik heb het gevoel
dat mijn leerkracht/
klasgenoten een
hekel aan mij
hebben.”

“Ik voel me soms
een mislukkeling
door de fouten die
ik maak.”
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“Ik voel me
gedwongen om veel
dingen te doen die
ik eigenlijk niet wil
doen.”
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ABC

ABC
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Welke vitamines zijn voldaan in de volgende
dialoog?

Lucas: Mevrouw, kijk, ik heb nog een boek gevonden
over ruimtevaart thuis.
Leerkracht: Dat ziet er wel leuk uit. Staat er iets interessant in?
Lucas: Ja! Er staat iets in over die planeten waar we gisteren over hebben
geleerd. En over waarom de aarde rond is. Kijk, een leuke prent.
Leerkracht: Dat lijkt me wel een boeiend boek. Zouden jouw klasgenoten dit
ook leuk vinden?
Lucas: Ik denk het wel.
Leerkracht: Wel, misschien kan je er twee pagina’s uit kopiëren voor de ganse
klas en dan kunnen we dit met ons allen eens bekijken. Jij kan aan de anderen
uitleggen wat je bijzonder vindt. Wat vind je van dit voorstel?
Lucas: Keitof! Wanneer gaan we dit bespreken?
Leerkracht: Wel, als we nu eens samen kopijen namen over de middag, dan
bespreken we het de volgende les.
ABC

ABC

•
•
•
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Dialoog tussen leerkracht en Lucas

Per twee, bespreek deze dialoog vanuit het ABC.
Waarom is deze dialoog moIverend?
Op welke manier wordt aan welke behoebes
voldaan?
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• De behoebes aan autonomie, competenIe en
verbondenheid vormen het ABC van deze
moIvaIetheorie: ze vormen de voedingsbodem
voor ons dagelijks geluk!
• Leerkrachten en direcIe kunnen proberen om
maximaal aan de psychologische behoebes van
leerlingen, maar ook van zichzelf tegemoet te
komen.
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CONCLUSIE

Copyright ©

3. Hoe kunnen we de vitamines voor
groei voeden?
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GROEI BEVORDEREN
Autonomie

RelaIonele steun vs.
afwijzing

VerBondenheid

Structurerende vs.
ChaoIsche context

CompetenIe
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Autonomieondersteunende vs.
controlerende context

SIjl

Autonomieondersteunende
sLjl

Vertrekpunt

Belevingswereld persoon:
Voorstellen, gevoelens,
interesses

Grondhouding

Nieuwsgierigheid, openheid,
ﬂexibiliteit

AansluiIng zoeken bij
psychologische behoebes

Afstemmen op
belevingswereld

Gevoel bij de leerling

“Ik mag mijzelf zijn” Autonomie
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GROEI BEVORDEREN
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Leervreugde voeden
Inbreng, dialoog en keuze
aanmoedigen
Betekenisvolle uitleg
geven

AUTONOMIE

Ontwikkelingsritme
volgen

Copyright ©

Uitnodigend en
informerend
communiceren

Meeveren met afwijkend
perspecIef en weerstand

Betrokkenheid vergroten

Klasgebonden:
leerkrachtsIjl
Copyright ©

Structureel:
schoolklimaat
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Betrokkenheid vergroten

Klasgebonden:
leerkrachtsIjl

Per twee:
• Hoe kan een leerkracht leerlingen betrekken in hun leerproces?
• Hoe kan de inbreng van leerlingen in de klas gesImuleerd worden?
• Bieden jullie keuze aan? Zo ja, hoe?
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Structureel:
schoolklimaat

INSPRAAK GEVEN
• IllustraIe 1: Zoemsessies
• Zet aan tot diepgaand denken
• Verlaagt de drempel om antwoord te geven

• Leerlingen krijgen le7erlijk een stem
• Je leert als leerkracht bij

• IllustraIe 3: Ideeënbox
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• IllustraIe 2: Discussiestellingen voorleggen via clickers,
kaarten of met handopsteking

• Leerlingen kunnen vanalles op schrijven en er in achter laten:
• Lesgebonden vragen en/of opmerkingen, suggesIes
• Persoonlijke issues
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INSPRAAK GEVEN
• IllustraIe 4: Wekelijkse feedbackﬁche

•

Enkele suggesties?
Wat was er (on)duidelijk deze week?

•

Wat vond je (niet) interessant deze week?

Copyright ©

• Kaartjes die je Ijdens de laatste 10 minuten van de week kan
uitdelen en laten invullen door de leerlingen

INSPRAAK GEVEN
Waarom?

• Leerlingen kunnen onmiddellijk feedback geven om
uw lessIjl te verbeteren.
• Je kan aansluiIng vinden bij de mening, interesses en
voorkeuren van leerlingen aan het begin van een
volgende les.
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• Leerlingen die minder spraakzaam zijn, kunnen in
kleinere groepen hun mening en/of ideeën delen, of
ze kunnen hun vragen neerschrijven.
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KEUZE AANBIEDEN
Hoe?
Vb. 1: keuze tussen verschillende huiswerkopdrachten
Vb. 2: keuze van onderwerp/thema voor een spreekbeurt
Vb. 3: inspraak bij bepalen van lesinhoud
Vb. 4: leerlingen rollen laten kiezen bij groepswerk (vb. voorzi7er,
verslaggever bij praatronde)
• Vb. 5: leerlingen rond een jaar- of semesterproject laten werken
• Vb. 6: leerlingen zelf een thema laten voorstellen en onderzoeken
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•
•
•
•

KEUZE AANBIEDEN
Nuancering:
• Het aantal opImale opIes: 3 à 4, want dit moet beheersbaar blijven
6
5
4

Copyright ©

3
2
1
0
2 opties

3 opties

4 opties

5 opties

6 opties

7 opties

• De aangeboden opIes moeten zinvol zijn ó valse keuze
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KEUZE AANBIEDEN

OPTIE
KEUZE

ACTIE
KEUZE

“wat te doen”

“hoe en wanneer
het te doen”
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Van opIekeuze naar acIekeuze!

1) Hoe-component
• Zelf voorwerpen van thuis meebrengen = mee vorm geven van
lesinhoud
• Volgorde van oefeningen
vb. Keuze van oefening in een reeks oefeningen
• Groo7e van geleverde inspanning & ritme van progressie
vb. “Joker” kunnen inze7en bij beantwoorden vragen
vb. Onderscheid tussen basis en vrijwillig extra huiswerk/ extra
examenvragen
• Route om tot oplossing te komen
• Medium waarin opdracht wordt gemaakt
2) Wanneer-component
vb. Keuze van deadline
3) Met wie-component

Copyright ©

Hoe acLekeuze bieden?
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CASUS
Mia geeb Nederlands in de tweede graad. Bij haar liggen de
boeken die de leerlingen lezen Ijdens het schooljaar vast. De
leerlingen kunnen kiezen hoe ze aantonen dat ze het boek hebben
gelezen. Dit kan een creaIeve (bv. strip, nieuwe ﬂap, collage),
mondelinge (bv. presentaIe) of schribelijke (bv. nieuw einde,
gedicht, recensie) verwerking zijn. Mia koppelt hier ook een
puntensysteem aan om leerlingen aan te moedigen uit hun
comfortzone te komen. Leerlingen die eerder creaIef zijn, maar
kiezen voor een schribelijke verwerking, kunnen dus extra punten
verdienen.
Per twee: bespreek deze casus vanuit ABC
• Vind je dit een goede aanpak?
• Wat is hier wel en niet moIverend aan?

Betrokkenheid vergroten

Klasgebonden:
leerkrachtsIjl

Per twee:
• Wat kan de school doen om leerlingen te betrekken in het beleid?
• Welke structurele maatregelen kunnen de dialoog met leerlingen
bevorderen?

Copyright ©

Structureel:
schoolklimaat
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INBRENG VAN LEERLINGEN IN HET BELEID
• IllustraIe 1: Gestructureerde bevraging
•

Anoniem

•

PrevenIeve focus

•

Behoebebevredigend voor beide parIjen!

• Vragenlijsten
• Focus groepen

Copyright ©

Hoe?

Copyright ©

• Ideeënbox
• Leerlingenraad/jongerenparlement
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INBRENG VAN LEERLINGEN STRUCTUREREN

•

Buiten de evaluaIesfeer!

•

Uitgangsvraag: “Hoe is het met jou?”

•
•

Basisbehoebes = insteek voor gesprek
PrevenIeve focus

•

Behoebebevredigend voor beide parIjen!
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• IllustraIe 2: Investeer in reﬂecLegesprekken
⇒ ReﬂecIegesprekken aanmoedigen tussen leerkracht &
leerlingen

INVESTEREN IN REFLECTIEGESPREKKEN

Hoe?
• 3/5 thema’s kiezen die als leidraad kunnen dienen voor een
reﬂecIegesprek
• Eventueel schribelijk voorbereiden
• Focus op vitamines voor groei!
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Mogelijke thema’s:
• PosiIeve ervaringen
• NegaIeve ervaringen
• Persoonlijke ambiIes (= doelen en dromen)
• Begeleiding en ondersteuning
• GroepsfuncIoneren
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POSITIEVE ERVARINGEN
Beschrijf een schoolse situaIe uit de afgelopen weken of
maanden waarin je helemaal op ging en je de Ijd om jou heen
leek te verliezen. Het kan gaan om een situaIe
• waarin je jou bekwaam voelde omdat wat je deed lukte
• om een situaIe waarin je het gevoel had dat je heel erg
jezelf kon zijn en je ideeën kon uiten
• om een situaIe waarin je een hechte band hebt ervaren
met een medeleerling of leerkracht.
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INVESTEREN IN REFLECTIEGESPREKKEN

⇒Focus op drie vitamines van groei!

Copyright ©

En wat als remediëring noodzakelijk is?
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CASUS
Pieter-Jan had vorige zomer een vakanIetaak wiskunde. Hoewel zijn
nieuwe leerkracht wiskunde hem herhaaldelijk probeerde te helpen in
het eerste semester, slaagt hij niet op de kerstexamens. Pieter-Jan lijkt
niet erg bekommerd om dit tekort, in tegendeel. Hij zal later toch geen
wiskunde nodig hebben. Zijn Itularis ergerde zich aan de houding en
gebrekkige inzet van Pieter-Jan en laat dit ook blijken Ijdens de
rapportbespreking.
“Pieter-Jan, om eerlijk te zijn ben ik teleurgesteld in jouw resultaat. We
hebben in het afgelopen semester meerdere keren samen gezeten. Soms
heb ik de indruk dat je het allemaal koud laat, maar wiskunde is een
belangrijk vak voor jou. Je beseE dat toch, of niet? Je gaat er dan ook
harder aan moeten beginnen werken. Je bent immers verplicht om
remediëringslessen te nemen, anders kunnen we je niet laten overgaan.”

CASUS
“Pieter-Jan, om eerlijk te zijn ben ik teleurgesteld in jouw
resultaat. We hebben in het afgelopen semester meerdere keren
samen gezeten. Soms heb ik de indruk dat je het allemaal koud
laat, maar wiskunde is een belangrijk vak voor jou. Je beseE dat
toch, of niet? Je gaat er dan ook harder aan moeten beginnen
werken. Je bent immers verplicht om remediëringslessen te
nemen, anders kunnen we je niet laten overgaan.”
⇒ Op welke types moIvaIe speelt dergelijke feedback in?
⇒ Wat doet dit met de ABC-behoebes van deze leerling?
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CASUS
“Pieter-Jan, om eerlijk te zijn ben ik teleurgesteld in jouw
resultaat. We hebben in het afgelopen semester meerdere keren
samen gezeten. Soms heb ik de indruk dat je het allemaal koud
laat, maar wiskunde is een belangrijk vak voor jou. Je beseE dat
toch, of niet? Je gaat er dan ook harder aan moeten beginnen
werken. Je bent immers verplicht om remediëringslessen te
nemen, anders kunnen we je niet laten overgaan.”
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Hoe pakken jullie een rapportbespreking/
evaluaIegesprek aan?
Welke soort vragen stellen jullie?
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Bij rapportbespreking/
evaluaIegesprekken kan je vijf stappen
van moIvaIonele gespreksvoering
toepassen

Copyright ©
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OP MOTIVERENDE WIJZE IN GESPREK GAAN
• IllustraIe 3: Moedig zelfreﬂecLe aan door op moLverende
wijze in gesprek te gaan

- Stap 2: “Wat denk je van je eigen resultaten?”
⇒“Zwijgen is goud”: laat de leerlingen aan het woord
⇒De toon waarop je de vraag stelt is belangrijk
⇒Probeer voor de hand liggende, en dus overbodige
feedback te vermijden
cfr. In de auto aan het stuur
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- Stap 1: “Hoe heb jij dit semester ervaren? Wat vond je
interessant en minder interessant?”
⇒Open vraag, niet gericht op prestaIes
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OP MOTIVERENDE WIJZE IN GESPREK GAAN

- Stap 4: Als de leerling weigerachIg is om iets aan de
situaIe te doen, dan kan jij…
1) … proberen om nieuwsgierig te zijn en de onderliggende
redenen hiervan te exploreren.
2) … aandachIg luisteren.
3) … reﬂecIes proberen te gebruiken
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- Stap 3: Ga er niet per deﬁniIe van uit dat een gebuisde
leerling iets aan zijn slechte cijfers wil veranderen.
vb. “Zou je iets aan je cijfers willen veranderen? Denk je
dat het noodzakelijk is om er iets aan te veranderen?”

OP MOTIVERENDE WIJZE IN GESPREK GAAN

- Stap 6: “Wat wil je doen aan de situaIe?”

Copyright ©

- Stap 5: Je drukt je bezorgdheid uit en geeb de leerling
een inzicht omtrent de gevolgen van zijn/haar gedrag.
vb. “Als ik naar je luister, lijkt het alsof je de situaIe niet
als een probleem ervaart. Ik begrijp jouw standpunt,
maar als leerkracht ben ik bezorgd om jou. Ik stel voor
dat we het volgende maand nog eens een kans geven en
nadien nog eens overleggen. Wat denk je van deze
strategie? ”

- Stap 7: “Hoe en wanneer gaan we iets aan de situaIe
doen? Heb je hierbij hulp van mij nodig?”
= toestemming vragen om te helpen
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OP MOTIVERENDE WIJZE IN GESPREK GAAN

Als leerkracht/direcIe kunnen we best proberen onze
bekeringsdrang laten varen en durven loslaten, want aan
de kar sleuren heeb geen zin! Als leerlingen de
consequenIes van hun slabakkende gedrag kennen en er
toch voor kiezen om de zaken te laten beIjen, dan rest er
geen andere opIe dan op te treden (dwz., sancIoneren,
buizen, etc.)
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Een rapportbespreking/evaluaIegesprek is een uitstekende
opportuniteit om aan de drie basisbehoebes van
leerlingen te voldoen
⇒ Dit vereist moIvaIonele gespreksvaardigheden

Jongeren (her)oriënteren

(Ongekwaliﬁceerde)
uitstroom afwenden
Copyright ©

Instroom kanaliseren:
studiekeuzeproces
bevorderen
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STUDIEKEUZEPROCES BEVORDEREN
• Tijdens informaIedagen:
- Getuigenissen van leerlingen zelf i.p.v. enkel
leerkrachten
- Cursussen laten inkijken
- Organiseer proeﬂessen
• Tijdens individueel gesprek
- MoIvaIoneel proﬁel in kaart brengen & extremen
afwegen
- Voor- en nadelen van studiekeuze laten genereren =
beslissingsbalans opstellen

STUDIEKEUZEPROCES BEVORDEREN
Opstellen beslissingsbalans om al dan niet verder te studeren

Waarom?
• Deze oefening doen zorgt voor zelfreﬂecIe en een
verhoogd bewustzijn van wat men wel en niet wil
• Dit kan aanze7en tot een groter realisme
Hoe?
• Leerling zelf pro- en contra-argumenten laten
genereren of een lijst geven met quotes van andere
leerlingen waaruit men kan kiezen.
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Jongeren (her)oriënteren

Instroom kanaliseren:
studiekeuzeproces
bevorderen

Copyright ©

(Ongekwaliﬁceerde)
uitstroom afwenden

CASUS
Sammy (16 jaar) is in september overgestapt naar het DBSO. Het
werkplekleren bevalt hem er goed: hij leert bij en het klikt goed
met de collega’s. Het wordt voor hem steeds moeilijker om zich
te moIveren voor de schooldagen. Vorige week heeb hij de twee
schooldagen gespijbeld.
Per twee:
• Wat zou een mogelijke aanpak kunnen zijn?
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UITSTROOM AFWENDEN
Opstellen beslissingsbalans om twee dagen naar school te komen

1) Nadelen

2) Voordelen

-

-

-

LasIg, want vroeg opstaan
Ik kan er geen baantje bij
nemen
Ik kan niet doen wat ik wil

-

Ik kan iets bijleren /
opsteken
Zie nog vrienden
Getuigschrib behalen
SancIe ontlopen

UITSTROOM AFWENDEN
Opstellen beslissingsbalans om twee dagen naar school te komen

1) Is dit een klein (1) of een
groot nadeel (5)?
- LasIg, want vroeg
opstaan: 5
- Ik kan geen baantje er bij
nemen: 4
- Ik kan niet doen wat ik
wil: 2
•

Totaal: 11

2) Is dit een klein (1) of groot
voordeel (5)?
- Ik kan iets bijleren /
opsteken: 2
- Zie nog vrienden: 3
- Getuigschrib behalen: 3
- SancIe ontlopen: 2
Totaal: 10
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UITSTROOM AFWENDEN
Opstellen beslissingsbalans om twee dagen naar school te komen

OpLe 1
Nadelen > Voordelen
Probeer …
- … het gesprek/de groepsdiscussie
te sImuleren => verhoogd
bewustzijn van ‘waarom’
- … je te verwonderen en interesse
te tonen
- … realisme te creëren bij
vermelde obstakels

OpLe 2
Nadelen < Voordelen

Probeer …
- … de kwaliteit van de
moIvaIe te belichten naast
de mate van moIvaIe

Copyright ©

Samenvazng
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Autonomie

MoIverende sIjl

CompetenIe

RelaIonele
verbondenheid

OpImale moIvaIe komt van binnenuit
“GOESTING”
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Schoolklimaat

Druk ze7en heeb geen zin

Geprikkeld om meer te weten over hoe je de
vitamines voor groei kan voeden?
Opleidingsdag ‘MoLveren in het onderwijs’

Waar?

Faculteit Psychologie - Universiteit Gent
H. Dunantlaan 2
9000 GENT

Kostprijs?

100 euro (incl. lunch)

Interesse?

Stuur gerust een mailtje naar
Nathalie.Aelterman@ugent.be

Copyright ©

Wanneer? Vrijdag 24 maart 2017
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Bedankt voor jullie moIvaIe!
Wie heeb een vraag?
Copyright ©

Nathalie.Aelterman@Ugent.be

There is nothing so practical as a good theory
Kurt Lewin

Prof. Maarten Vansteenkiste
(Universiteit Gent)

Prof. Bart Soenens
(Universiteit Gent)
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Smaakt dit naar meer?

www.acco.be/vitaminesvoorgroei
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... bestaat niet het risico dat een
autonomieondersteunende aanpak
omslaat in een permissieve benadering
waarbij leerkrachten onvoldoende
grenzen stellen?

Copyright ©

Ja, maar…

Autonomie-ondersteuning betekent niet dat (Reeve, 2006; Jang, Reeve, & Deci, 2010)
a) … leerlingen aan hun lot worden over gelaten om problemen, die ze
bij het leren ervaren, op te lossen = gebrek aan betrokkenheid
b) … leerkrachten en opvoeders geen regels en normen kunnen stellen
en leerlingen onbeperkte vrijheid genieten = permissieve
omgeving
Gebrek aan structuur
= chaos

Autonomieondersteunende
omgevingen
Controlerende omgevingen

Copyright ©

Structuur
= begeleiding

Vansteenkiste, M., Sierens, E., Soenens, B., Goossens, L., Dochy, F., Aelterman, N., Haerens, L., MouraIdis, A., & Beyers, W.
(2012). IdenIfying conﬁguraIons of perceived teacher autonomy support and structure: AssociaIons with self-regulated
learning, moIvaIon and problem behavior. Learning and Instruc-on, 22, 431-439
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SIjl

Structuur

Vertrekpunt

Talenten en vaardigheden van
de leerlingen

Grondhouding

Procesfocus, zelfontplooiing,
vertrouwen

AansluiIng zoeken bij
psychologische behoebes

Afstemmen op
ontwikkelingsniveau leerlingen

Gevoel bij persoon

“Ik word beter in X” CompetenIe
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GROEI BEVORDEREN

Autonomieondersteuning
EN
Structuur
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Wat is de meest moIverende cocktail?
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VRAAG

a)
b)
c)
d)

Noteer twee aandachtspunten op een post-it.
Deel de aandachtspunten met elkaar.
Leg het meest creaIeve, innovaIeve, ondernemende voorbeeld opzij.
Deze creaIeve, innovaIeve, ondernemende voorbeelden worden aan
de ganse groep voorgesteld.
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Het fundament voor goed nageleefde afspraken leg je
in de eerste lessen …
Waar let jij op bij het vastleggen van richtlijnen in het
begin van het schooljaar?

MOTIVEREND GRENZEN TREKKEN
Hoe?

⇒ Expliciet keuze om niet op regels te focussen, maar op
sImuleren van interesse < aansluiIng bij leefwereld
studenten
⇒ Grenzen komen al doende aan bod
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1) Open houding Ijdens groepsdiscussie
vb. “Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de
lessen dit jaar boeiend zijn?”
vb. “Wat verwachten jullie van mij als docent?”
vb. “Welk gedrag verwachten jullie van jezelf en van je
medestudenten?”
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MOTIVEREND GRENZEN TREKKEN
Hoe?
2) Laat studenten zelf aangeven wat kan en niet kan = ze
geven hun eigen grenzen = zeldegrenzing
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⇒Als docent fungeer je als moderator
⇒Flexibele aanpak
⇒Zo kom je tot een afspraak

Afspraak

Regel

Grens die van
onderuit is
gegroeid

Grens die van
boven af is
opgelegd
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MOTIVEREND GRENZEN TREKKEN
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MOTIVEREND GRENZEN TREKKEN

a) … in dialoog te gaan over de regels via het opstellen van
een beslissingsbalans
⇒Waarom? Deze oefening bevordert zelfreﬂecLe en een
verhoogd bewustzijn van het waarom van een (delicate)
regel
⇒Hoe? Leerling zelf pro- en contra-argumenten laten
genereren of een lijst geven met quotes van andere
leerlingen waaruit men kan kiezen.
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3) Leerkrachten kunnen zelf grenzen trekken = regel
introduceren. Als ze dit doen, dan proberen
behoebeondersteunende leerkrachten…

MOTIVEREND GRENZEN TREKKEN
b) … te spreken van spelregels (vergelijking met sport)

d) … irritaLe niet onder de mat te vegen, maar een stem
te geven!
⇒ Een weerspannige jongere = INTERESSANT veeleer dan
IRRITANT
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c) … de regels goed te onderbouwen + ze te koppelen
aan waarden

e) … uitnodigende taal te hanteren bij het
communiceren van regels
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MOTIVEREND GRENZEN TREKKEN
f) …. regels expliciet af te toetsen bij de leerlingen, zodat de
inhoud ervan duidelijk is en goed gedeﬁnieerd
vb. “Wat denken jullie ervan?”

⇒ Inzicht in hoe leerlingen regels ervaren
⇒ Grotere verbondenheid met regel (want a|omsIg van leebijdsgenoten)
⇒ Toegankelijk taalgebruik
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g) … regels door leerlingen in hun eigen woorden te laten
herformuleren

MOTIVEREND GRENZEN TREKKEN

« Hoe » = sIjl van
grens trekken

« Wat » = inhoud
van grens
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De vraag of grenzen moIverend zijn dan wel
verzet uitlokken is a}ankelijk van minstens twee
voorwaarden:
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Is er binnen deze visie ruimte voor
sancIes?

MOTIVEREND GRENZEN TREKKEN

⇒ dus, er is ruimte voor ‘straﬀen en belonen’, maar de manier
waarop verschilt en dus zal ook de betekenis verschillen!
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Jawel!
Op voorhand samen vastleggen van consequenIes
Probeer consequent en rechtvaardig te zijn in het
opvolgen van de samen vastgelegde afspraken
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Een afspraak maken betekent dat je met de leerlingen
in dialoog gaat. Dit betekent niet noodzakelijk dat
studenten alles zelf kiezen, maar wel dat ze zich
kunnen terugvinden in wat je hen opdraagt, zelfs in
de consequenIes die gekoppeld zijn aan het niet
naleven van de afspraak.
Er is dus ruimte voor het “sancIoneren” van
leerlingen, maar dit zal niet per se aanvoelen als
eens sancIe!
Het is van uitermate groot belang om hier voldoende
Ljd voor uit te trekken!
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