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Stap 2: ACTIVERENDE WERKVORM

Stap 1: MOTIVATIECHECKLIST
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Verdiep je in de zelfdeterminatie theorie van Ryan en Deci.
Loop vervolgens de bijpassende motivatiechecklist langs wanneer je
weerstand ervaart in je klas. Zo ontdek je waar de winst te behalen is.

Stel samen met je klas (de groep of individueel) een doel. Bespreek dat doel en de
weg ernaartoe met behulp van de vragenlijst. Laat je klas de route visualiseren. Dat
kan bijvoorbeeld door de roadmap te gebruiken, maar mag ook op een andere
wijze. 



Weerstand bij je klas. We ervaren het allemaal weleens. Waar komt het vandaan en
hoe los je het op? 

Aan de hand van de zelfdeterminatie theorie van Ryan en Deci hebben wij een
motivatiechecklist voor je opgesteld. Hierbij in het kort eerst iets meer over deze
theorie:

STAP 1: MOTIVATIECHECKLIST
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Waar en wanneer ervaar je weerstand bij je
klas?
Is het bij het inleveren van opdrachten, het
actief meedoen tijdens de (online) les,
het tonen van eigenaarschap over het eigen
leerproces?
Of is het iets anders?

Wat is op dit moment jouw grootste uitdaging?



Van trekken aan een dood paard wordt niemand gelukkig. Hoe krijg jij je klas in beweging?
Soms is het handig om dan simpelweg even los te laten, met een afstand naar de situatie te
kijken en jezelf een paar kritische vragen te stellen. Vaak ligt de oorzaak en de oplossing
namelijk ergens anders dan je denkt en soms zelfs binnen handbereik. Een kleine aanpassing
in je eigen houding of aanpak kan al een hele gunstige gedragsverandering bij de klas
teweeg brengen.

Lees de vragen en noteer voor je jezelf de antwoorden.

Autonomie
- Leg je alles op?
- Mogen de leerlingen zelf kiezen hoe ze leren?
- In hoeverre bepaal jij de eindtermen?
- Heb je de opdracht in samenspraak vormgegeven?
- Bied je ruimte om te kiezen qua onderwerp, interesse, tempo, manier van presenteren?

Competentie
- Is de opdracht te moeilijk/makkelijk?
- Heb je gedifferentieerd in de opdracht (zie hierboven)?
- Is de instructie helder?
- Overvraag je de leerlingen qua inhoud/niveau?
- Bied je voldoende uitdaging?
- Is er sprake van grote verschillen in je klas?

Verbondenheid
- Maak je voldoende ruimte voor een persoonlijk praatje?
- Doe je wel eens een grappige werkvorm?
- Hebben de leerlingen onderling nog voldoende contact?
- Kunnen en willen de leerlingen elkaar buiten jouw lessen om vinden?
- Laat je de groep elkaar leren kennen?
- Beloon je de groep regelmatig?
- Hoe klinkt jouw feedback?
- Willen de leerlingen ook voor jou werken, of alleen voor een cijfer?
- Breng je voldoende passie voor je vak? Wat maakt het zo tof?
- Ken jij de situatie waarin jouw leerlingen zich bevinden op dit moment goed?

Heb je op de meeste vragen 'nee' geantwoord'? Goed nieuws, dan is er een hoop winst te
behalen door in je eigen houding en aanpak onmiddellijk iets te veranderen. Op de
volgende pagina geven we je al een handige oefening mee om het eigenaarschap en
daarmee ook de motivatie bij jouw klas te vergroten. 

Vind je dit lastig? Vanuit onze ImpactYou Academy kunnen we
je op verschillende manier helpen! 

MOTIVATIECHECKLIST BIJ WEERSTAND IN JE KLAS; 
ONTDEK DE BRON EN VIND DE OPLOSSING!
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Soms is het lastig om jezelf ergens toe te zetten. Helemaal wanneer iets je wordt opgelegd
of wanneer je tegenslag ervaart. Het is gemakkelijker en leuker om in beweging te komen
als je eerst nadenkt over je doelen en er zelf betekenis aangeeft. Wanneer het doel iets
vertegenwoordigt waar je blij van wordt, houdt niets je meer tegen. Hoe graag wil je de
finish bereiken? Ben je bereid er alles aan te doen?

De volgende oefening helpt je daarbij. Gebruik het iedere keer wanneer je jezelf een doel
stelt. In deze oefening wordt het woord 'finish' gebruikt i.p.v. doel. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het rennen van een marathon. Het lijkt onmogelijk, totdat je het hebt gedaan. Jij hebt
het in je!

Jouw doel
- Wat is de finish? (omschrijf/visualiseer zo gedetailleerd mogelijk)
- Wat betekent die finish voor jou? Wat levert het je op?
- Wanneer heb je de finish behaald? Wanneer ben je succesvol?
- Hoe merk je dat je de finish behaald hebt? Wat heb je dan bereikt?
- Hoe voelt het als je de finish bereikt hebt? Wat maakt dat je trots mag zijn op jezelf?
- Wat is jouw beloning als je de finish hebt bereikt?
- Hoe ga je jouw succes vieren? Met wie?

Jouw weg ernaartoe
- Hoe ga je van start? Waar sta je nu?
- Hoeveel tijd heb je nodig om de finish te bereiken?
- Welke middelen heb je nodig om de route te kunnen volbrengen?
- Welke kwaliteiten heb je? Hoe zet je die in om de finish te bereiken?
- Welke kwaliteiten wil je nog ontwikkelen? Hoe kan deze route je daarbij helpen?
- Wat zijn je eerste successen, je eerste mijlpalen langs de route naar de finish?
- Welke obstakels verwacht je tegen te komen? Hoe ga je die overwinnen?
- Hoe gemotiveerd ben je bij de start? Kun je die nog verhogen? Waarmee kun je dat
doen?
- Hoe houd je jezelf gemotiveerd tijdens de route? Wat doe je als je motivatie zakt?
- Wat zeg je tegen jezelf als je merkt dat het even tegenzit? Hoe zorg je ervoor dat je in
jezelf blijft geloven?

Jouw hulptroepen
- Wie staan er bij de finish op je te wachten? Wat maakt dat zij trots op je zijn?
- Wie gunnen jou het succes? Wat maakt dat zij in je geloven?
- Wie staan er langs de route voor je klaar? Bij wie kun je terecht als het even tegenzit?
- Wie geeft jou een goed gevoel? Een gevoel van zelfvertrouwen, dat je alles kunt?
- Hoe kun je deze mensen betrekken bij jouw route naar de finish?
- Leg je de route alleen af of kun je het ook samen doen? Wie is je buddy?
- Welke afspraken maak je met je buddy? Hoe houd je elkaar scherp en gedreven?

STAP 2: ACTIVERENDE WERKVORM
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TIP: VISUALISEER JE ANTWOORDEN
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Door de antwoorden op deze vragen te visualiseren, kun je voor jezelf alvast een
expeditie uitstippelen en je eigen routekaart voor succes bepalen. Door het visueel
te maken kun je het bewaren om naar te kijken als 'reminder', gebruiken als
praatplaat om je voortgang met anderen te bespreken en iedere stap langs jouw
route bijwerken, zodat je kunt zien hoe je vooruitgaat.

Als je het leuk vindt, kun je daarvoor de roadmap gebruiken op de volgende
pagina, maar je kunt er ook voor kiezen om het digitaal te verwerken in een
programma waar je graag mee werkt of door simpelweg een leeg vel papier te
nemen en met stiften een eigen ontwerp te maken.

Je begint met een kruisje (hier ben ik) en een vlaggetje (hier wil ik naartoe). De
rest is aan jou.



Uitleg bij de roadmap
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Download hier een lege roadmap in A3-formaat.

https://1drv.ms/b/s!As5eXGtS_QzhgowcoXttQA0H08jqYg?e=1MwhRq


Veel succes en plezier met deze les! 
 

Heb je vragen? Stuur een mail naar info@motile.nl
 

 Wil je dagelijks geïnspireerd worden? Volg ons via onze sociale media en
houd onze blog- en nieuwspagina in de gaten.

 
Wil je meer weten over één van onze lesmethodes?

Vraag dan hier een live demo aan.
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