


Autonomie: Ik mag mezelf zijn, ik mag kiezen, ik mag mee nadenken
en beslissen.   
verBondenheid: Ik hoor erbij, ik heb een goede band met andere
leerlingen en leerkrachten.   
Competentie: Ik heb het gevoel dat ik goed ben in wat ik doe, en dat ik
me kan ontwikkelen.   

Het ABC van motivatie  
  
Waarom doen leerlingen wat ze (niet) doen? In het onderwijs staan we
dagelijks voor de uitdaging om jongeren te motiveren. Dit kan op
verschillende manieren. De zelfdeterminatietheorie stelt dat jongeren
die autonoom gemotiveerd zijn met meer diepgang leren, hun leerproces
beter kunnen sturen en aangenamer zijn in de klas. De moeite waard dus
om eens te bekijken hoe we die autonome motivatie kunnen aanwakkeren.
   
Er ontstaat ruimte voor autonome motivatie als scholen actief inzetten op
drie basisbehoeften:   





Je wil evolueren van regels naar motiverende afspraken op klas- of
op schoolniveau 
Je wil op een motiverende manier leerlinggesprekken voeren 
Je wil motiverend omgaan gaan met te laatkomers 
Je wil een motiverend evaluatiebeleid 
Je wil motiverend aan de slag gaan met een moeilijke klasgroep 
... 

Ons aanbod

‘Motivatie, motor voor de toekomst’ is een project van het Steunpunt
Onderwijs. Het biedt Limburgse scholen voor secundair onderwijs
expertise in functie van hun leer- en veranderproces naar een
motiverende leeromgeving. Een gevarieerd aanbod van vorming en
expertise op maat voorziet in kennis en inzichten in verband met het
ABC van motivatie. Rond concrete actiepunten zal er nagedacht en
samengewerkt worden met directies, coördinatoren,
leerlingenbegeleiders, leraren, etc. richting een succesvolle
implementatie.  

  
Voorbeelden van actiepunten:   





Voor wie?

Voor scholen met jongeren die vroegtijdig dreigen uit te vallen zonder
kwalificatie. Voor scholen voltijds Secundair Onderwijs, Centra voor
Deeltijds Onderwijs, Buitengewoon Secundair Onderwijs.  

Contact

Hilde Swennen – hilde.swennen@limburg.be   
Ilse Hornikx – ilse.hornikx@limburg.be  



“Dankjewel voor de efficiënte
samenwerking, vol met
motiverende vitamines!” 
- Quote van een directeur

provincie Limburg
Universiteitslaan 1
B-3500 HASSELT


