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Motivatievraagstuk is enigszins een
luxeprobleem



Motivatie ≠ prestatie





Extrinsieke 
motivatie 
helpt ons



Tools voor extrinsieke motivatie
• Gebruik gameification om te belonen voor saaie 

herhaling en stampwerk
• Geef complimenterende feedback op goede 

antwoorden
• Geef leerlingen persoonlijke aandacht als ze een 

taak volbrengen
• Moedig leerlingen aan als ze iets nieuws leren.
• Moedig wat minder vaak als leerlingen competenter 

worden
• Vermijd dwang en controle voor taakgerichtheid
• Organiseer competities.
• Geef certificaten of ‘badges’ voor competities of aan 

het einde van een blok.



Moetivatie & motivatie
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Hoe krijg ik ze in 
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De groep zonder beloning deed er 
gemiddeld  7:41 over om een 

oplossing te vinden? 
Hoe lang deed de groep erover die 

een geldbeloning kon krijgen?

A. ongeveer 11 minuten
B. ongeveer even lang
C. ongeveer 6 minuten
D. ongeveer 3 minuten



The 
Candle 

Problem
#2



The 
Candle 

Problem
for 

Dummies



Intrinsieke motivatie is wenselijk
• Lepper (1988) legt uit dat individuen die zich richten op een taak waarvoor ze 

intrinsiek gemotiveerd zijn, geneigd zijn om een aantal didactisch wenselijke
gedragingen te vertonen, zoals

• ‘meer tijd besteden aan een taak, 
• doorzetten wanneer het tegenzit, 
• een nauwgezettere verwerking en monitoring van begrip, 
• moeilijkere taken uitkiezen, 
• een grotere creativiteit tentoonspreiden, 
• meer risico’s nemen, 
• het inzetten van diepere en efficiëntere prestatie- en leerstrategieën,
• en een activiteit ondernemen ondanks de afwezigheid van een extrinsieke

beloning’.



Motivatie is complex

Artikel

https://read.oecd-ilibrary.org/education/the-nature-of-learning_9789264086487-en


Principe 1: 
Leerlingen zijn gemotiveerder als 
ze zich capabel voelen om te doen 

wat er van ze gevraagd wordt.
(competentie)



Vertrouwen in eigen kunnen
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motivatie prestatie

Waarom extrinsieke motivatie ook van belang
is



Vertrouwen in eigen kunnen
• Ervaringen van kunnen
• Als rolmodellen het ook lukt
• Invloedrijke mensen die ons ervan

overtuigen
• Emotionele & lichamelijke toestand



Het Pygmalion- & Golem-effect

https://newsroom.didactiefonline.nl/uploads/def%20TBU19_BOEK_Gelijke%20kansen%20165x240%20ZW_BW%201e%20druk_DIGITAAL_DEF.pdf



De gouden regel: 
hoge verwachtingen voor iedereen



Veel leerlingen van wie we te weinig verwachten
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Tools voor vertrouwen in eigen kunnen
• Geef de inhoud een logische, makkelijk te volgen, 

volgorde
• Breng een volgorde van makkelijk naar moeilijk 

aan
• Zorg voor een passend niveau van leermaterialen
• Zorg dat materialen geen ‘instinkers’ of moeilijke 

opdrachten bevatten.
• Gebruik zelf-evaluatie-methodes.
• Zorg voor correctieve feedback op foute 

antwoorden (en laat weten wat goed is).



Principe 2:
Leerlingen zijn gemotiveerder om 

te leren als ze stabiele 
verbindingen zien tussen specifieke 

handelingen en prestaties
(controle)
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Dat is afhankelijk van waar je je succes aan 
toeschrijft!



Tools voor een gevoel van controle
• Geef leerlingen een keuze in de volgorde; leg ze uit wat de opties 

zijn.
• Laat leerlingen in hun eigen tempo iets leren.
• Bied ze verschillende manieren om te laten zien dat ze iets kunnen, 

en om te oefenen
• Laat leerlingen zelf opdrachten of toetsvormen verzinnen
• Geef ze de kans om hun leeromgeving aan te passen.
• Geef leerlingen de gelegenheid om tips te geven voor hoe 

lesmateriaal verbeterd of interessanter gemaakt kan worden.
• Prijs de acties of omstandigheden die bijdroegen aan het succes.
• Benoem de risico’s die iemand heeft genomen, of welke 

uitdagingen iemand is aangegaan.



Principe 3: 
Leerlingen zijn gemotiveerder om 

te leren als ze het onderwerp 
waardevol vinden en een helder 

gevoel van betekenis ervaren
(betekenis)





Tools voor betekenisvol leren
• Laat leerlingen een nieuwe vaardigheid zo snel 

mogelijk toepassen in een realistische situatie.
• Laat leerlingen weten hoe ze zich verder in iets 

kunnen verdiepen.
• Laat leerlingen weten waar ze iets kunnen 

gebruiken.
• Zorg dat toetsing, doelen en 

onderwijsactiviteiten op elkaar zijn afgestemd.
• Benut sociale relaties zoals bijv. door 

samenwerkend leren.





Motivatie in action: Huiswerk

Wat kunnen we doen zodat leerlingen gemotiveerd zijn
om hun huiswerk goed te maken?



Ontwerpen voor motivatie

Motivatiedoelen
Wat zou je willen bereiken met 
je leerlingen (specifiek gedrag)

1.
2.
3.
4.
Etc.

Motivatie meten
Hoe wil je vaststellen of 
het doel behaald is?

1.
2.
3.
4.
Etc.



Brainstormen

Bij aanvang Gedurende Einde De hele tijd

Aandacht

Relevantie

Vertrouwen in eigen 
kunnen

Bevrediging



Evidence-informed opties

Samen gevarieerd, uniek, 
duidelijk en gedifferentieerd 
huiswerk ontwikkelen met 

leraren of met (kleine groep) 
leerlingen.

Huiswerk moet aansluiten op 
het niveau v.d. leerling en 
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Gebruik huiswerk om de 
band met ouders te 

verbeteren

Informeer ouders over hoe ze 
huiswerk kunnen 

ondersteunen

Lever gepersonaliseerde 
feedback op huiswerk, 
gericht op fouten om 

motivatie hoog te houden

Maak leerlingen zelf 
verantwoordelijk voor het 

stellen van doelen/plannen 
van huiswerk

Leer leerlingen zelfregulering-
en zelfmonitoringtechnieken 

aan

Vermijd dwang zoveel 
mogelijk
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