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Toolbox
voor een
motiverend
leerklimaat

“Ja, dat doe ik echt niet meneer! Dan sta ik harstikke voor schut!”
“Wow, supergaaf! Zal ik het voordoen voor de klas juf?”
“Ah nee, niet weer een wedstrijdje! Ik verlies toch altijd!”
“Doe ik het zo goed meester? Wilt u even kijken?”
“Ik vind dit saai! Het is echt veel te makkelijk!”
“Dat kan ik echt niet juf! Doodeng! Zeker als iedereen staat te kijken
hoe ik dadelijk uit die ringen vlieg”.
“Hoezo heb ik een onvoldoende voor verspringen? Ik ging zo lekker.
Ik vind er niks meer aan zo!”
Iedere leerling beleeft de les LO op zijn eigen manier. Wat de ene
leerling leuk en motiverend vindt, ervaart de andere leerling
mogelijk als vervelend en daarmee demotiverend. In dit artikel wordt
ingegaan op welke wijze de leraar LO positief invloed kan uitoefenen
op de motivatie van leerlingen in de les LO.
TEKST GWEN WEELDENBURG, LARS BORGHOUTS & MENNO SLINGERLAND
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agelijks sta je als leraar LO voor de
uitdagende en verantwoordelijke
taak om leerlingen beter (samen) te
leren bewegen en hen te enthousiasmeren voor bewegen en sport, een leven lang
(KVLO, 2017). Daarom is het belangrijk dat je
een leeromgeving creëert die tegemoetkomt
aan de motivationele behoeften van leerlingen.
Met andere woorden, het is belangrijk is dat
je op zoek gaat naar de drijfveren die ervoor
zorgen dat een leerling wel of juist niet actief
deelneemt aan je lessen. Wat stimuleert hen
juist wel of niet om in beweging te komen en
actief betrokken te blijven in jouw lessen?
Gezien de grote verschillen tussen leerlingen
binnen het vakgebied LO, is dit geen eenvoudige opgave. Iedere leerling is anders en heeft
verschillende talenten en behoeften. Om een
positieve bijdrage te leveren aan de leerprocessen van leerlingen en hen te stimuleren ook
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buiten de muren van de school fysiek actief te
blijven of te worden, is het van belang om in je
lessen zoveel mogelijk rekening te houden met
deze verschillen en maatwerk te leveren. Het
lukt veel leraren LO in de regel al aardig goed
om rekening te houden met de verschillen in
motorische vaardigheden middels differentiatie
in leerinhoud. Gelukkig maar! Het veelvuldig
opdoen van succesvolle ervaringen is namelijk
niet alleen van groot belang voor het motorische leerproces van leerlingen, maar ook voor

Het lukt veel leraren LO
in de regel al aardig goed
om rekening te houden
met de verschillen in
motorische vaardigheden
middels differentiatie in
leerinhoud

hun motivatie. Het is alleen de vraag aan welke
‘knoppen’ je als leraar LO nog meer kunt draaien om (nog) meer of beter tegemoet te komen
aan de motivatie van leerlingen. Kortom, hoe je
een motivationeel leerklimaat kunt creëren en
managen.

Motivatie doet ertoe!
Onderzoek toont aan dat het meer dan de
moeite waard is om te investeren in het positief
beïnvloeden van de motivatie van je leerlingen. We spreken daarbij liever niet van ‘veel of
weinig motivatie’, maar van een verschillende
kwaliteit van motivatie. Leerlingen waarbij
sprake is van een hoge kwaliteit van motivatie,
vertonen in de les een aantal positieve kenmerken. Zo zijn ze fysiek actiever, en hebben ze
meer concentratie, inzet, betrokkenheid, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. Terwijl
leerlingen waarbij sprake is van een mindere
kwaliteit van motivatie, of waarbij de motivatie zelfs geheel ontbreekt (amotivatie), geen

of weinig betrokkenheid vertonen maar juist
vermijdingsgedrag en verveling. Ook ervaren
zij gevoelens van stress, minderwaardigheid en
faalangst (Aelterman e.a., 2012; Haerens e.a.,
2010; Lonsdale e.a., 2008; Ntoumanis, 2001,
2005; Ntoumanis & Standage, 2009).
Het beïnvloeden van motivatie van leerlingen
ten aanzien van LO is een complex en vooral dynamisch proces. Om enigszins grip te
krijgen op deze processen kunnen motivatietheorieën goed van pas komen. Met name de
Achievement Goal Theory (AGT; Ames, 1992;
Nicholls, 1989; Elliot & McGregor, 2001) en de
Self Determination Theory (SDT; Deci & Ryan,
2000, 2002) zijn twee motivatietheorieën die
bruikbare handvatten kunnen bieden voor
de dagelijks beroepspraktijk van de leraar LO.
Ze hechten beide veel waarde aan de leeromgeving die door de leraar wordt gecreëerd
en gemanaged en daarmee positieve, maar
ook negatieve, invloed kan uitoefenen op de
motivatie van de leerling. Over de SDT hebben
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Figuur 2. Tools
gecategoriseerd
naar drie
uitgangspunten

wij al eerder geschreven in de Lichamelijke
Opvoeding (Borghouts e.a., 2015). De AGT gaat
er, zeer kort samengevat, vanuit dat je in sport
en bewegen door verschillende doelen gedreven kunt worden. Zo kun je taakgericht zijn of
prestatiegericht. In het eerste geval wil je vooral
jezelf verbeteren, in het tweede geval wil je het

De AGT gaat er, zeer kort
samengevat, vanuit dat
je in sport en bewegen
door verschillende doelen
gedreven kunt worden
vooral beter doen dan anderen. En sommige
leerlingen doen er alles aan om juist te vermijden dat ze de competitie aan moeten gaan.
Zij zijn dus ‘prestatievermijdend’. Met name een
taakgericht leerklimaat kan leerlingen (beter)
ondersteunen in hun motivatie. Een prestatiegericht leerklimaat is voor de meeste leerlingen
nadelig voor hun leerproces (maar er zijn zeker
ook uitzonderingen).

Toolbox als hulpmiddel
voor leraar LO
Afgelopen jaar verscheen het boek ‘Motiverend
Coachen in de Sport’ van Aelterman e.a.
(2017). In dit boek worden een aantal bouwstenen omschreven waarmee sportcoaches
kunnen zorgen voor een beter motivationeel klimaat. Hierdoor geïnspireerd, en met
onderbouwing vanuit de SDT en AGT, is door
ons binnen het lectoraat Move to Be van Fontys
Sporthogeschool de ‘Toolbox Motivationeel
Leerklimaat Les LO’ (zie figuur 1) ontwikkeld.
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Figuur 1. Toolbox
Motivationeel
Leerklimaat les LO’
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Deze toolbox omvat gereedschappen die de
leraar LO in kan zetten in de lessen om (nog)
beter aan te sluiten bij de motivationele behoeften van leerlingen en daarmee positief invloed
uit te oefenen op de motivatie van de leerlingen. Deze toolbox wordt op dit moment onder
andere ingezet binnen het onderzoeksproject
‘Lesson Study: Samen kom je verder’, dat in
samenwerking met de Universiteit Gent op
twintig VO-scholen in Nederland met vaksecties LO wordt uitgevoerd.
De tools zijn gecategoriseerd aan de hand van
drie belangrijke uitgangspunten voor de leraar
LO (zie figuur 2):
Zorg er in je les LO voor dat…
1. Iedere leerling succes ervaart
2. Iedere leerling de les nuttig en zinvol vindt
3. Iedere leerling zich betrokken voelt.
Voor ieder uitgangspunt zijn diverse tools ontworpen (zie figuur 2) waarmee de leraar LO in
zijn les zou kunnen ‘sleutelen’ aan de motivatie
van zijn leerlingen.
Aan iedere tool hebben we mogelijke concrete
acties van de leraar LO gekoppeld (zie tabel 1,
2 en 3). We spreken hierbij over “mogelijk”,
omdat er vanzelfsprekend nog tal van andere
acties te bedenken zijn.

En sommige leerlingen
doen er alles aan om juist
te vermijden dat ze de
competitie
aan moeten gaan.
Zij zijn dus
‘prestatievermijdend’
Sommige acties uit de toolbox liggen misschien
voor de hand, aan anderen had je wellicht
niet eerder gedacht. De toolbox ‘Motivationeel
Leerklimaat Les LO’ is vooral bedoeld om jou als
leraar LO een kader te bieden van waaruit je
de motivatie, en daarmee het leerproces van
leerlingen, kunt optimaliseren. Het geeft je een
handzaam overzicht van motiverende strategieën, die bovendien gebaseerd zijn op bewijs uit
wetenschappelijk onderzoek. Afhankelijk van
de doelgroep en de context dien je als leraar LO
echter steeds zelf keuzes te maken welke tools je
op welk moment bij welke leerlingen inzet en
welke niet. Maatwerk blijft immers vereist!

Tabel 1. Mogelijke concrete acties leraar LO ‘Succes ervaren
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Tabel 2. Mogelijke concrete acties leraar LO ‘Nuttige en zinvolle les
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