veel
lage effec tiviteitsverwachting (ik kan het toch niet)
kwantiteit van de motivatie

amotivatie

hoe komt het?

lage uitkomstverwac hting (ik kan het wel maar of ik er iets voor doe of niet het maakt niet uit)
futloos, apatis ch

MOETEN

WILLEN

1. Waarom doen we wat we doen?

zelfdeterminatietheorie: elk kind exploratiedrang

straf/beloning/verwachting bv. cadeau

gecontroleerde motivatie (verplichting, druk, stress)

waarom let je als ll. op in bv. ZHS?
autonome motivatie (welwillend, psychologisch vrij)

opvoeders moeten begeleiden in die drang

schaamte/schuld/zelfwaarde bv. ik behoor dit te doen
plezier/passie/interesse bv. ik vind het interessant
persoonlijke relevantie/betekenisvol bv. ik zal terug mee kunnen in de klas

betere schoolloopbaan
kwaliteit

gebeurt al veel in onderwijs aan zieke kinderen, veel leerkrachten doen dit al door o.a. onderwijs op maat

betere concentratie

moeilijker in gewone klas
in gewone s chool kan organisatie soms motiv er ender zijn of meer men kan meer keuzemogelijkhedne aanbieden binnen vakken

betere planning studieactiviteiten

4. Kunnen we daar iets mee doen in de praktijk?/reacties

waarom is kwaliteit motivatie belangrijk?

autonoom gemotiveerde leerlingen

in te hoge r ichting zitten: past bij te hoge effectiviteitsv erwachting

meer diepgaande verwerking leerstof
minder angst voor toetsen

hoe kom je van a-motivatie tot plezier/pass ie/interesse?

hoger welbevinden
betere examenresultaten

zoveel mogelijk zinvolle keuzes inbouwen (studierichting, vak, taal, bednet, camera, .../ ook keuzes aanbieden binnen verplichte opdracht)
optimaal aantal opties

inbouwen van keuze, inspraak en partic ipatie
psychologische vrijheid

geen dwingend of controleren taalgebruik ('willen' en 'kunnen' i.p.v . 'moeten' en 'verwachten'
geen schuld- of schaamte-inducerend taalgebruik

hanteren van motiverend taalgebruik

keuzes

autonomie-ondersteunende vs controlerende context

is niet gelijk aan zelfstandigheid

geen dreigend taalgebruik

inperking psychologische vrijheid

behoefte aan autonomie

enthousiaste leerkrachten

moeilijkheden bij zieke kinderen

'schoolse motivatie' workshop 13u-14u

reactie v. leerkracht: vaak moeilijk om met lln. de link met leerstof naar toekomst te maken, lln. vinden meestal geen link: hoe oploss en? ander e manieren zoeken

belang van onderwijs aan zieke kinderen hierbij

inleving, empathie
interesse

beslissingen vaak genomen zonder inspraak kind
afhankelijk anderen

betrokken zijn
warme vs kille context

3. Hoe motiverende leeromgeving creëren?

warmte en zorg bieden

geliefd worden door anderen

geen context van medelijden! wel: wat is de vraag van het kind?

zich opgenomen voelen in een breder sociaal netwerk
verlies sociale contacten

duidelijke verwachtingen vooropstellen
behoefte aan verbondenheid

geloven in de mogelijkheden van het kind
haalbare uitdagingen bieden
fouten maken toelaten

mogelijkheid om autonomie te ervaren (omdat het op andere domeinen moeilijker kan)

warme relaties

2. Hoe kom je tot aut onome motivatie?

inperking sociale netwerken

moelijkheden bij zieke kinderen

veelvuldige scheidingservaringen

3 basisbehoeften

uitzonderingspositie

struc turerende vs chaotische context

helpen waar nodig

belang van onderwijs aan zieke kinderen hierbij

positief voorbeeld stellen

behoud s oc iaal netwerk (klasgenoten)
opbouw nieuwe c ontac ten ( bv. lkr.)

contructieve feedback en schouderklopje geven
zich bekwaam voelen
gedrag tot goed einde kunnen brengen
controle over uitkoms t gedrag
verlies struc tuur
behoefte aan competentie

moelijkheden bij zieke kinderen

verlies controle (o.a. qua tijds indeling)
verlies fysieke competentie
gevoel van competentie opbouwen

belang van onderwijs aan zieke kinderen hierbij

structuur en continuďteit bieden
toekoms bieden
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