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Motivatie in de klas
Michiel Lucassen



Afbeelding via: https://kittelsoncarpo.com/



Afbeelding via: https://www.spanskt.com/the-best-way-to-learn-about-who-you-are/



● Michiel Lucassen

● Docent/ontwikkelaar

● Vernieuwenderwijs

● Feedback, procesmatig werken, creativiteit, 

technologie… en motivatie!

Motivatie
Wie ben ik?



45 minuten Literatuur Praktijk(ervaring)

Motivatie
Deze webinar

Inspiratie



● Er is geen ‘motivatie-knop’

● Je kunt als docent wél veel doen voor meer motivatie

● Het gaat ook over jouw eigen motivatie als docent...

Motivatie
Wat je moet weten



Motivatie?



Afbeelding via: https://debtordaddy.com/2015/09/16/carrot-vs-stick/





Er moet toch meer zijn dan 
belonen en straffen?



Extrinsieke 
motivatie

Intrinsieke 
motivatie

“Ik doe dit, 
want het 

moet”

“Ik wil dit, voor 
mijzelf”

Zelfdeterminatietheorie, Ryan en Deci (2000)



● Motivatie is de reden waarom je iets doet

● Dat kan vanuit jezelf…

● ...Of vanuit een externe prikkel

● Extrinsieke motivatie kan ook positief zijn!

● Maar intrinsieke motivatie is veel sterker en blijvend

Motivatie
Wat is motivatie?



Afbeelding via: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4941921/cijfers-motivatie-middelbaar-onderwijs-scholen-docenten/



Afbeelding via https://unsplash.com/photos/GxB6Pbi4Jzg





Motivatie
Lekker duidelijk al die doelen!



Moet onderwijs effectief & efficiënt zijn? 





Extrinsieke 
motivatie

Intrinsieke 
motivatie

“Ik doe dit, 
want het moet”

“Ik wil dit, voor 
mijzelf”

Zelfdeterminatietheorie, Ryan en Deci (2000)



Dat moet anders kunnen, toch?



“Ik mag keuzes maken, 

het gaat over mij”

“We doen het samen, 

ik hoor ergens bij”

“Ik leer hiervan, ik ga 

zichtbaar vooruit”

Zelfdeterminatietheorie, Ryan en Deci (2000)

Motivatie
3 ingrediënten



● Autonomie, competentie en verbondenheid zijn sterke 

ingrediënten

● Alleen… er is altijd een ‘marge’ 

● Hoe doe je dit dan in de klas?

Motivatie
Wat is motivatie?



“Saai, te 
makkelijk”

“Meh, veel te 
lastig dit”“Ja! Precies 

interessant!”

Cognitive disequilibrium, Piaget (1952)

Motivatie
Marge per leerling



Maar wat kunnen we dan als docent?



Extrinsieke 
motivatie

Intrinsieke 
motivatie

“Ik doe dit, 
want het moet”

“Ik wil dit, voor 
mijzelf”

Zelfdeterminatietheorie, Ryan en Deci (2000)

Motivatie
Meer intrinsiek?



Nieuwsgierig 
maken

Ruimte voor spel Verbindingen 
leggen

Fantasie & 
creativiteit

Innovatie Risico nemen Keuzes maken

Motivatie
Tips voor in de les



Nieuwsgierigheid



Anticipatie

De beloning… dopamine! 

Motivatie
Nieuwsgierigheid!



Informatie Informatie
Informatie-gat

Information Gap Theory, Loewenstein (1994)

Motivatie
Nieuwsgierigheid!



● Wanneer je iets wil weten gaat je brein in de leerstand

● Letterlijk een honger gevoel

● Beloning bij het vinden van het antwoord

● Context en voorkennis is dus belangrijk: zonder aansluiting 

geen nieuwsgierigheid...

Motivatie
Nieuwsgierigheid!



Afbeelding via: https://unsplash.com/photos/_Ym6wla_GMQ

Hoeveel cijfers moeten er in het PTA?



Ruimte voor fantasie & creativiteit







Motivatie
Fantasie & creativiteit

● Leren zichtbaar maken motiveert

● Ruimte voor de leerling om fantasie & creativiteit te gebruiken

● Inhoud moet wel voorop staan

● Tip 1: geef niet teveel ruimte in keuzes

● Tip 2: je mag het ook aan de leerling vragen



Genoeg gereedschap!



Afbeelding via: https://www.vernieuwenderwijs.nl/de-taxonomie-van-bloom-vaak-verkeerd-gebruikt-maar-zo-werkt-het-wel/





Ruimte voor spel



Afbeelding via: https://unsplash.com/photos/O9Epo1PwX5A



Serious 
Games

Gamification

Spel

Speelgoed

Spelen & 
interactie

Spel

Vo
lle

di
g

Spelen

Deterding e.a., (2011)

Elem
enten

Motivatie
Gamification



verhaallijn,
emoties,

beperkingen,
progressie,
relaties...

Dynamiek
Drijvende krachten

Componenten
Tastbare elementen 

Werbach (2014), gamification pyramid

Mechanismen
Processen die spel gaande houden

prestaties, badges, avatars, scorebord, 
verzamelingen, giften, levels, punten, 

quest, teams, beloningen, stickers etc...

uitdagingen, doelen, kansen, 
competitie, samenwerken, 

feedback, verzamelen, belonen, 
verliezen, handelen, ruilen, 

beurten, etc...

Motivatie
Spel elementen



Motivatie
Spel elementen

● Veel elementen die werken

● Verhoogt motivatie en betrokkenheid

● Kan ook richting extrinsieke motivatie gaan

● Afhaken ligt op de loer





Nieuwsgierig 
maken

Ruimte voor spel Verbindingen 
leggen

Fantasie & 
creativiteit

Innovatie Risico nemen Keuzes maken

Motivatie
Tips voor in de les



Een praktisch kaartspel om met je 
team spelenderwijs het curriculum te 
(her)ontwerpen met bouwstenen als 
leerstrategieën, feedback, werkvormen 
en betekenisvol toetsen.

Curriculumkit.nl

Motivatie door ontwerp

De CurriculumKit!

http://curriculumkit.nl/


Bedankt!

Vragen? Opmerkingen? Ideeën?

● info@vernieuwenderwijs.nl 

● www.vernieuwenderwijs.nl

●      Vernieuwenderwijs

     @Vernieuwenderwijs


