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Motiveren tot Motiveren tot Motiveren tot Motiveren tot 
gedragsveranderinggedragsveranderinggedragsveranderinggedragsverandering
Studiedag gezonde school 17/03/2017 

Joyce Borremans

“Motivatie is als een vuur van binnenuit. Als iemand anders dat 

vuur onder jou probeert op te stoken, dan is de kans groot dat 

het maar kort zal branden.”

Stephen R. Covey

1. Gedragsverandering1. Gedragsverandering1. Gedragsverandering1. Gedragsverandering
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AmbivalentieAmbivalentieAmbivalentieAmbivalentie

Kosten van de huidige

situatie

Voordelen van de 

verandering

Kosten van de 

verandering

Voordelen van de 

huidige situatie

2. Motivatie: willen is kunnen? 2. Motivatie: willen is kunnen? 2. Motivatie: willen is kunnen? 2. Motivatie: willen is kunnen? 

3. Kwaliteit van motivatie (ZDT)3. Kwaliteit van motivatie (ZDT)3. Kwaliteit van motivatie (ZDT)3. Kwaliteit van motivatie (ZDT)
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3. Basisnoden (ZDT)3. Basisnoden (ZDT)3. Basisnoden (ZDT)3. Basisnoden (ZDT)

Autonomie

A

• Initiator zijn van 
eigen acties

• Zelf aan basis 
liggen van gedrag

Verbondenheid

B

• Geliefd worden 
door anderen

• Goede, intieme 
relaties hebben

Competentie

C

• Gedrag tot een 
goed einde 
kunnen brengen

• Controle hebben 
over uitkomst 
gedrag

(©Maarten Vansteenkiste, UGent)

3. Aanpak (ZDT)3. Aanpak (ZDT)3. Aanpak (ZDT)3. Aanpak (ZDT)

• Autonomieondersteunende versus controlerende leerkrachten

1) … hanteren uitnodigende i.p.v. dwingende taal.

2) … bieden keuzes en inspraak aan; gaan in dialoog.

3) … proberen empathisch te zijn.

4) … proberen een betekenisvolle en zinvolle uitleg te geven 
voor regels zodat er begrip en bereidheid ontstaat om deze te 
respecteren.

5) … maken niet gebruik van controlerende structuren (bijv., 
beloningssystemen, excessief toezicht)

6) …proberen competitie en ‘presteren’ te vermijden, en leren 
samenwerken aan te moedigen. 

7) … maken het plezant in de lessen. 

Inschatting verandering & motivatieInschatting verandering & motivatieInschatting verandering & motivatieInschatting verandering & motivatie

• Crisismoment? 

• Fase cirkel? 

• A.d.h.v. inschatting in de cirkel 

• Belang vs vertrouwen? Kunnen vs willen? 

• Welke motivatie? 

• Welke taal hoor je? 

• Moeten (extern) vs willen (intern)?

• Gemotiveerd, maar gemotiveerd voor wat? 

• ABC?
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4. Wat is MG?4. Wat is MG?4. Wat is MG?4. Wat is MG?

Probleemfoto 

leerling

Doelfoto

leerkracht

?

Van buiten naar binnen 

praten?

Van binnen naar 

buiten luisteren? 

4. Wat is MG? 4. Wat is MG? 4. Wat is MG? 4. Wat is MG? 

Motiverende is een persoonsgerichte 
vorm van gidsen, 

waarin je samenwerkt met de leerling 

om motivatie voor verandering 

te ontlokken en 

te versterken. 

4. Wat is MG? 4. Wat is MG? 4. Wat is MG? 4. Wat is MG? 
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4. Geest van MG4. Geest van MG4. Geest van MG4. Geest van MG

4. Methode van MG: processen4. Methode van MG: processen4. Methode van MG: processen4. Methode van MG: processen

Een behulpzaam gesprek aangaan

Een zinvolle richting vinden

De eigen goede redenen om te veranderen 
ontlokken

Ondersteunen om 
verandering te plannen

4. Methode van MG: kernvaardigheden4. Methode van MG: kernvaardigheden4. Methode van MG: kernvaardigheden4. Methode van MG: kernvaardigheden

• Open vragen stellen

• Reflecteren

• Bevestigen

• Samenvatten

• Informatie uitwisselen

Doelgericht toegepast in ieder proces
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Meer weten?Meer weten?Meer weten?Meer weten?

‘Motiveren kan je leren’ voor onderwijs

Donderdag 11 mei 2017

Provinciehuis, Leuven

Inschrijven via 

Logo Oost-Brabant

Nog vragen?Nog vragen?Nog vragen?Nog vragen?

Preventiewerking Tabak, Alcohol en Drugs
Joyce Borremans | Gwen Maris| Kimberly Michiels

CGG VBO 
Kapucijnenvoer 16 – 3000 Leuven

Tel 016/85 79 79

preventieTAD@cgg-vbo.be

www.cgg-vbo.be


