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Motiverend coachen van leraren: 

De sleutel tot verbinding en goesting



Het is niet vanzelfsprekend om anderen 

te motiveren, ondanks alle goede 

bedoelingen



DOELSTELLINGEN

• Wetenschappelijke en theoretische inzichten bijbrengen

• Zelfreflectie over jouw praktijk stimuleren

• Voorbeelden en suggesties voor de praktijk mbt het motiverend 

coachen van leraren
1. Gesprekken met leraren

2. Innovatie implementeren



DEEL I

DEEL II

DEEL III

#1 Over de vitamines voor groei

= WAAROM-VRAAG

#2 Wat zijn de bouwstenen van een motiverende 
leidinggevende stijl?

= WAT-VRAAG

#3 Aan de slag! Hoe kan een directeur leraren
motiveren? 

= HOE-VRAAG



Prof. Edward Deci
(University of Rochester, NY)

Prof. Richard Ryan
(University of Rochester, NY)

ZELF-DETERMINATIE THEORIE





Magisch drankje?!



Leerkrachten motiveren is een belangrijke taak voor mij 

1. Helemaal niet akkoord

2. Eerder niet akkoord

3. Eerder akkoord

4. Helemaal akkoord

Ga naar www.menti.com en tik volgende code in: 82 36 01 0

http://www.menti.com/


Ik besteed gemiddeld ….% per week aan het motiveren 
van leerkrachten

1. 0-10%

2. 10-20%

3. 20-30%

4. 30-40%

5. 40-50%

6. > 50%

Ga naar www.menti.com en tik volgende code 
in: 82 36 01 0

http://www.menti.com/


Uit het leven gegrepen



Dialoog
Dialoog tussen moeder/vader en 5-jarig kind
Gelieve het perspectief van Mieke in te nemen
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Dialoog tussen uzelf en 5-jarig kind

Kind: Neen, ik lust geen vis! 

Moeder: Kom, kom, niet overdrijven, hé. Het is maar een klein stuk. 

Kind: Ja? Dat is echt een groot stuk, kijk eens! 

Moeder: Mieke, we gaan niet opnieuw ruzie maken, he. Als je nu jouw vis 

niet opeet, dan krijg je straks geen dessert.

Kind: Dat is niet eerlijk! Jij probeert mij gewoon te lokken! Jij eet toch ook 

niet graag rode kool!

Moeder: We eten nu vandaag geen rode kool. Het is vis. En je hoeft zo niet 

te roepen en hier zo’n groot probleem van te maken. Je had het al drie keren 

kunnen opeten.

Kind: Ik moet, moet, moet … hier altijd van alles doen. Jij wil hier gewoon 

altijd de baas spelen! (en Mieke loopt weg van tafel)

Moeder: Wel, als je geen respect kan tonen voor wat ik klaar maak, dan krijg 

je ook geen dessert!



Hoe voelde u zich na dit gesprek als kind?

 Kind voelt zich niet gehoord, want klacht wordt 

‒ … geminimaliseerd

‒ … ontkend

 Moeder en kind praten naast elkaar; de situatie escaleert, want 

moeder begint te dreigen = kettingreactie

 Gesprek wordt een strijd, waarbij er verzet bij het kind naar 

boven komt



Dialoog
Meester Tom en zijn directeur

=> Gelieve het perspectief van meester Tom in te nemen



Dialoog tussen meester Tom en zijn directeur

Tom: Ik zie er echt wel tegen op om deze taak uit te voeren. 
Het is gewoon een vervelende klus.

Directeur: Kom, kom, zo vervelend is dat toch ook weer niet! Je bent er 
zo van af. 

Tom: Ja? Ik ben er toch al snel een paar uren mee bezig.

Directeur: Een paar uren? Tja, iedereen moet wel eens iets tegen zijn zin 
doen. Is dit niet wat je ook aan jouw leerlingen verteld? Je kan toch niet 
verwachten dat elke taak die ik jou opdraag leuk is? 

Tom: Neen, maar moet u veel dingen tegen uw zin doen?

Directeur: Neen, dat klopt, maar daarom ben ik ook directeur geworden. 
Kom, maak daar nu niet zo’n heibel van. Begin er gewoon aan. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Gks8Gi0RWzFRcM&tbnid=PltaS61Rdcm9iM:&ved=0CAcQjRw&url=http://gescheidenoudersenpubers.nl/&ei=WMI7VMqjGKLTygPEioC4Bg&bvm=bv.77161500,d.bGQ&psig=AFQjCNEcmspgn4kzqy3T_9OCLcX1TwnuSQ&ust=1413288914428993
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Gks8Gi0RWzFRcM&tbnid=PltaS61Rdcm9iM:&ved=0CAcQjRw&url=http://gescheidenoudersenpubers.nl/&ei=WMI7VMqjGKLTygPEioC4Bg&bvm=bv.77161500,d.bGQ&psig=AFQjCNEcmspgn4kzqy3T_9OCLcX1TwnuSQ&ust=1413288914428993


Hoe voelde u zich na dit gesprek als meester Tom?

Tom voelt zich niet gehoord, want klacht wordt 

‒ … geminimaliseerd

‒ … ontkend

Directeur en Tom praten naast elkaar; geen echte dialoog

Gesprek wordt een strijd; opborrelende irritatie bij beide partijen

- verzet komt bij Tom naar boven

- directeur wil gezag laten gelden



Het kan ook anders…



Dialoog tussen meester Tom en zijn directeur

Tom: Ik zie er echt wel tegen op om deze taak uit te voeren. 
Het is gewoon een vervelende klus.

Directeur: Je bent verveeld dat ik je nog een opdracht gegeven heb?

Tom: Ja, ik zal er toch al snel een paar uren mee bezig zijn.

Directeur: Je had niet verwacht dat ik jou deze taak zou geven, je lijkt 
zelfs wat boos.

Tom: Ik ben niet boos, ik ben alleen wat overrompeld. Het is niet dat ik 
het niet wil doen, alleen is het moeilijk haalbaar om dit vrijdag klaar te 
hebben.

Directeur: Wat zou je zelf een meer haalbare timing vinden? 

Tom: Tegen volgende week woensdag zou zeker lukken.
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ZDT vertrekt vanuit drie basisbehoeftes

Wat is een motiverende stijl?



DEEL 1: ER IS NIETS PRAKTISCHER DAN 

EEN STEVIG THEORETISCH FUNDAMENT



A. Akkoord

B. Niet akkoord

C. Het hangt er van af

Stelling: Motivationele recepten
Er bestaat geen universeel recept voor een motiverende 

aanpak: wat motiverend werkt voor de ene leraar is 
demotiverend voor een andere leraar en vice versa. 



VITAMINES VOOR GROEI

̶ Welke behoeftes sluiten aan bij deze criteria?

Eerder 
psychologisch 

dan fysiologisch

Eerder inherent 
dan verworven

Fundamenteel

Eerder universeel 
dan gebonden 

aan cultuur



Autonomie

De ervaring jezelf te mogen zijn en vrijwillig te mogen handelen, 
denken en voelen; ervaring van keuze en psychologische vrijheid



Vele gezichten van autonomie! 

Vrijwillig functioneren is niet hetzelfde als zelfstandig 

functioneren!



TWEE GEZICHTEN VAN AUTONOMIE

Zelfstandigheid / 

zelfsturing

Afhankelijkheid

Vrijwillig

Gedwongen

Vrijwillige

zelfstandigheid

Gedwongen

zelfstandigheid

Van Petegem, S., Beyers, W., Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (2012). On the association between adolescent autonomy and psychosocial functioning: Examining decisional independence 

from a Self-Determination Theory perspective. Developmental Psychology, 48, 76-88.



TWEE GEZICHTEN VAN AUTONOMIE

Zelfstandigheid / 

zelfsturing

Afhankelijkheid

Vrijwillig

Gedwongen

Vrijwillige

afhankelijkheid

Gedwongen

afhankelijkheid

Van Petegem, S., Beyers, W., Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (2012). On the association between adolescent autonomy and psychosocial functioning: Examining decisional independence 

from a Self-Determination Theory perspective. Developmental Psychology, 48, 76-88.



Laat ons dit concreet maken



TWEE GEZICHTEN VAN AUTONOMIE

Zelfstandigheid / zelfsturing Afhankelijkheid

Vrijwillig Zelfstandig je werktijd kunnen
bepalen en taken/projecten kunnen
vorm geven zonder beroep te
hoeven doen op je leidinggevende

Gedwongen

Van Petegem, S., Beyers, W., Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (2012). On the association between adolescent autonomy and psychosocial functioning: Examining decisional independence 

from a Self-Determination Theory perspective. Developmental Psychology, 48, 76-88.



TWEE GEZICHTEN VAN AUTONOMIE

Zelfstandigheid / zelfsturing Afhankelijkheid

Vrijwillig

Gedwongen Je voelt je gedwongen om zelf je 
week te moeten plannen, taken te
moeten uitvoeren, terwijl je liever
hulp had gekregen.

Van Petegem, S., Beyers, W., Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (2012). On the association between adolescent autonomy and psychosocial functioning: Examining decisional independence 

from a Self-Determination Theory perspective. Developmental Psychology, 48, 76-88.



TWEE GEZICHTEN VAN AUTONOMIE

Zelfstandigheid / zelfsturing Afhankelijkheid

Vrijwillig Je polst regelmatig aar de mening
van je leidinggevende omdat je 
zijn/haar opinie en expertise 
waardeert.

Gedwongen

Van Petegem, S., Beyers, W., Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (2012). On the association between adolescent autonomy and psychosocial functioning: Examining decisional independence 

from a Self-Determination Theory perspective. Developmental Psychology, 48, 76-88.



TWEE GEZICHTEN VAN AUTONOMIE

Zelfstandigheid / zelfsturing Afhankelijkheid

Vrijwillig

Gedwongen Je leidinggevende verwacht dat je 
op het einde van je telewerkdag
verslag uitbrengt van het 
uitgevoerde werk. 

Van Petegem, S., Beyers, W., Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (2012). On the association between adolescent autonomy and psychosocial functioning: Examining decisional independence 

from a Self-Determination Theory perspective. Developmental Psychology, 48, 76-88.

Vereng autonomie niet tot zelfsturend 

handelen. Leraren hebben nood aan 

verwachtingen & duidelijkheid om de 

toebedeelde zelfstandigheid te kunnen 

invullen. 

Tip 1



Relationele verbondenheid

Evaring van een warme, hechte en authentieke band met 
anderen, voor anderen zorg dragen en geliefd worden



̶ Tijdens de lockdown van april-mei heeft de directie 

geprobeerd om alle medewerkers op te bellen. Geen 

zakelijk gesprek, maar vooral met de vraag: hoe gaat het 

met je? Dat is erg positief onthaald.

̶ Tussentijds een kleine attentie uitgedeeld: chocolade

(om kracht op te doen) met de woordspeling ‘nog even 

doorbijten’ (om de lange periode richting herfstvakantie

door te komen): dit werd wel geapprecieerd.

Jullie positieve ervaringen



Toon je dankbaarheid waarbij je concreet 

aangeeft hoe een leraar het verschil 

helpt maken.

Tip 2



Competentie

Zich bekwaam en effectief voelen om een activiteit uit te
voeren, gewenste doelen te bereiken en zo de eigen
vaardigheden te ontplooien



“De taken die ik doe in 
mijn job zijn in lijn met 
wat ik echt wil doen” “Ik voel me in staat om 

moeilijkste taken in mijn job tot 
een goed einde te brengen.”

“Mijn collega’s begrijpen en 
steunen mij, ook op 

momenten dat het minder 
goed loopt”

A

C

B
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Autonomie Relationele 
verBondenheid

1.31 2.38

Competentie

1.94

Hoe is het gesteld met de vitamines van leraren?

(score tussen -4 en +4) 



In welke mate zijn onze basisbehoeftes voldaan tijdens
deze crisis?



EVOLUTIE BASISBEHOEFTES CORONACRISIS

Vitaminebarometer = 

jaarlijks veelvuldig in kaart brengen van de 

vitamines bij leraren & leerlingen

Tip 3



Tip 4 

Probeer een ABC-mindset te cultiveren tijdens 

intervisie & begeleiding van leraren



Heb ik een goed begrip van en inzicht in de cruciale 

vitamines voor groei voor leraren, leerlingen en 

mijzelf?

Ben ik me bewust wanneer het ABC van mijn 

leraren en leerlingen onder druk staat? Uit welke 

ervaringen kan ik dit opmaken?

Hoe kan ik het ABC van mijn leraren ondersteunen 

of leraren aanmoedigen tot het uitvoeren van ABC-

activiteiten? Hoe kan ik in mijn eigen ABC 

voorzien? 

Kennisniveau

Ervarings-

niveau

Actieniveau



Wat loopt moeilijk vandaag?

̶ Geen (of te weinig) informele babbels (onderling, met 

directie,...)

̶ Geen team verbindende activiteiten

̶ Onzekerheid rond nieuwe manier van lesgeven

(afstandsonderwijs)

̶ Onzekerheid rond mondernisering onderwijs

̶ Planlast blijft onveranderd

̶ Overvloed aan wijzigingen rond code onderwijs

̶ Gebrek aan perspectief: wat na de kerstvakantie? 

Jullie ervaringen



We botsen ook regelmatig op contraproductieve effecten 

wanneer we denken iets goeds/motiverends te doen. Zo 

hebben we vorig jaar in mei de overschot-pot met 

vervangeenheden uitgedeeld aan de voltijdse leraren via 

betaalde overuren (ook een beetje als beloning voor het 

werk en de flexibiliteit tijdens de lockdown maanden). Dat is 

op veel protest gebotst: de parttimers vonden dat zeer 

onrechtvaardig en ook voltijdse leraren vonden het niet 

kunnen dat iedereen evenveel kreeg (dus ook de LO-

leraren voor wie de grote vakantie eigenlijk op 13 maart 

begonnen was).

̶

Jullie casus 



Loont het de moeite om te investeren in de vitamines 
van leraren?



Druk

Behoeftesatisfactie

Behoeftefrustratie

Jobtevredenheid

Burn-out

Autonomie-
ondersteunende stijl

Dwingende stijl

Persoonlijk functioneren

Interpersoonlijk functioneren

.35***

-.39***

.40***

.37***

.35***

-.29***

.32***

.20***
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Vermote, B., Aelterman, N., Van der Kaap-Deeder, J., & Vansteenkiste, M. (in voorbereiding). The personal and 
interpersonal costs of social pressures for teachers: the importance of basic psychological needs.

Niet enkel de leraren zelf maar ook de kinderen plukken

de vruchten van een motiverend beleid



• Deze behoeftes = ABC van deze motivatietheorie

• Ze vormen de voedingsbodem voor de dagelijkse
betrokkenheid van leraren! 

Conclusie #1: 
De vitaliserende rol van behoeftebevrediging



DEEL I

DEEL II

DEEL III

#1 Over de vitamines voor groei

= WAAROM-VRAAG

#2 Wat zijn de bouwstenen van een motiverende 
leidinggevende stijl?

= WAT-VRAAG

#3 Aan de slag! Hoe kan een directeur leraren
motiveren? 

= HOE-VRAAG

C
op

yr
ig

ht
 ©



Autonomie

VerBondenheid

Competentie

Autonomie-
ondersteunende vs. 

controlerende context

Relationele steun vs. 
afwijzing

Structurerende vs. 
Chaotische context



Autonomie-ondersteunende leidinggevenden vertrekken vanuit 

het standpunt van de werknemers, stellen zich flexibel op en 

proberen zin voor initiatief aan te moedigen, zodat 

werknemers vrijwillig handelen. 

Controlerende leidinggevenden plaatsen hun eigen agenda 

centraal, stellen zich rigide op en verplichten werknemers om 

te denken, handelen, of voelen op een door hen 

voorgeschreven wijze, zodat deze het gevoel hebben geen 

andere keuze hebben dan te moeten meewerken. 

ALGEMENE BESCHRIJVING



Stijl Autonomieondersteuning

Vertrekpunt

Gevoel bij persoon

Aansluiting zoeken bij 

psychologische behoeftes

Grondhouding

Beleving leraar:

Voorstellen, gevoelens, 

interesses

“Ik mag mijzelf zijn” -

Autonomie

Afstemmen op beleving

Nieuwsgierigheid, openheid, 

flexibiliteit

GRONDHOUDING VAN AUTONOMIEONDERSTEUNING
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Maar…

resulteert autonomieondersteuning niet in 

vrijblijvendheid? 



Autonomie-ondersteunend leidinggeven betekent niet dat

- leraren aan hun lot worden overgelaten

- je als leidinggevende geen verwachtingen mag hebben of richting geeft
(Reeve, 2006; Jang, Reeve, & Deci, 2010) 

Vansteenkiste, M., Sierens, E., Soenens, B., Goossens, L., Dochy, F., Aelterman, N., Haerens, L., Mouratidis, A., & Beyers, W. (2012). Identifying configurations of 
perceived teacher autonomy support and structure: Associations with self-regulated learning, motivation and problem behavior. Learning and Instruction, 22, 
431-439

Structuur

= begeleiding

Gebrek aan structuur

= chaos

Autonomieondersteunende

omgevingen

Controlerende omgevingen

Tip 5 

Motiverende cocktail = 

Combinatie van autonomieondersteuning & 

structuur



Structurerende leidinggevenden creëren de optimale condities 

waaronder werknemers hun vaardigheden kunnen inzetten en 

ontwikkelen en bieden hulp en ondersteuning als werknemers 

vast zitten. 

Chaotische leidinggevenden bieden onvoldoende of ongewenste 

hulp en ondersteuning en treden niet daadkrachtig op, zodat 

werknemers zich meer aan hun lot overgelaten voelen.  

ALGEMENE BESCHRIJVING



Stijl Structuur

Vertrekpunt

Gevoel bij persoon

Aansluiting zoeken bij 

psychologische behoeftes

Grondhouding

Kwaliteiten, potentieel en 

vaardigheden van de leraren

“Ik word beter in X” -

Competentie

Afstemmen op 

ontwikkelingsniveau

Procesfocus, zelfontplooiing, 

vertrouwen

GRONDHOUDING VAN STRUCTUUR
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Autonomieondersteuning

Structuur

Controle

Welke reacties reflecteren autonomieondersteuning, 
structuur, controle en chaos?

Chaos



Low directiveness

Need support

High directiveness

Need thwarting

Autonomie-
ondersteuning

Controle

Chaos

Structuur

Participatief

Begeleidend

Verhelderend

Afstemmend

Afwachtend

Opgevend

Dominerend

Eisend



Tip 6 

Hanteer het leiderschapswiel als 

reflectieinstrument om stil te staan bij je 

leiderschapsstijl 



Dialoog tussen meester Tom en zijn directeur

Tom: Ik zie er echt wel tegen op om deze taak uit te voeren. 
Het is gewoon een vervelende klus.

Directeur: Je bent verveeld dat ik je nog een opdracht gegeven heb?

Tom: Ja, ik zal er toch al snel een paar uren mee bezig zijn.

Directeur: Je had niet verwacht dat ik jou deze taak zou geven, je lijkt 
zelfs wat boos.

Tom: Ik ben niet boos, ik ben alleen wat overrompeld. Het is niet dat ik 
het niet wil doen, alleen is het moeilijk haalbaar om dit vrijdag klaar te 
hebben.

Directeur: Wat zou je zelf een meer haalbare timing vinden? 

Tom: Tegen volgende week woensdag zou zeker lukken.

Afstemmend: perspectief valideren

Participatief: inspraak bieden
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Hoe hangen deze zones samen met het ABC van 
leraren? 

Aelterman, N.*, Vansteenkiste, M.*, Soenens, B., Haerens, L., Fontaine, J., & Reeve, J. (in revision). Towards a fine-grained 

insight into motivating and demotivating teaching styles: The merits of a circumplex approach. (* equal contributions)



BehoeftefrustratieBehoeftesatisfactie

Participatief

Begeleidend

Verhelderend

Afstemmend

Opgevend

Dominerend

Eisend

Afwachtend
Participatief

Begeleidend

Verhelderend

Afstemmend

Afwachtend

Opgevend

Dominerend

Eisend



Voor elke directeur een gepersonaliseerd profiel!



1. Er is ruimte voor differentiatie en verfijning binnen elk van de motiverende 

en demotiverende stijlen. 

2. Eerder dan een eisende en dominerende aanpak (d.i. controle), maakt 

vooral een opgevende aanpak brokken voor het ABC van leraren. 

3. Het model kan bepaalde opvattingen van directies helpen verklaren.

4. Durf feedback vragen van je leraren = leiderschapskompas als spiegel = zelf-

reflectie tool 

1) biedt inzicht in mogelijke discrepanties tussen directie en leraren

2) legt sterktes en mogelijke valkuilen in de stijl van de directie bloot

Conclusie : Wat is een motiverende stijl?

Tip 7 



Wat betekent een motiverende aanpak van de 
directie in de praktijk?

Wat is een motiverende stijl?
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Regels en afspraken

Taken verdelen

Beleid voeren

Innovatie implementeren

Leraren waarderen

Functionerings- en evaluatiegesprekken
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Regels en afspraken

Taken verdelen

Beleid voeren

Innovatie implementeren

Leraren waarderen

Functionerings- en evaluatiegesprekken



Ik investeer in reflectiegesprekken met leraren

1. Helemaal niet akkoord

2. Eerder niet akkoord

3. Eerder akkoord

4. Helemaal akkoord

Ga naar www.menti.com en tik 
volgende code in: 95 05 60 5

http://www.menti.com/


Aanbeveling: 
Investeer in reflectiegesprekken met leraren

Hoe?

•Buiten de evaluatiesfeer! 

•Uitgangsvraag: “Hoe is het met jou?”

•ABC = insteek voor gesprek

•Preventieve focus

•Behoeftebevredigend voor beide partijen! 

Participatief

AfstemmendTip 8



Aanbeveling: 
Investeer in reflectiegesprekken met leraren

Na het gesprekVoorbereidend werk Gesprek zelf



Er worden in wat volgt vijf thema’s besproken
• Positieve ervaringen
• Negatieve ervaringen
• Persoonlijke ambities en planning
• Begeleiding en ondersteuning vanwege directie
• Groepsfunctioneren

En een 6e: Inschatten van jouw kernkwaliteiten

De bedoeling is dat … 
• je uit de eerste 5 thema’s minstens 3 thema’s kiest en dat we dit als leidraad 

nemen voor een reflectiegesprek. 
• je het 6e thema sowieso invult.
• je dit zelf schriftelijk voorbereidt en minstens 3 dagen voor het ingeplande 

gesprek bezorgt. Dit is uiteraard vertrouwelijke informatie die niet wordt 
gedeeld met collega’s. 

FASE 1: Voorbereidend werk



FASE 1: Voorbereidend werk

POSITIEVE ERVARINGEN

Beschrijf een werkgebonden situatie uit de afgelopen weken of 
maanden waarin je helemaal op ging en je de tijd om jou heen leek te 
verliezen. 

Het kan gaan om een situatie 
• waarin je jou bekwaam voelde omdat wat je deed lukte
• om een situatie waarin je het gevoel had dat je heel erg jezelf kon 

zijn en je ideeën kon uiten
• om een situatie waarin je een hechte band hebt ervaren met (één 

van) jouw collega’s, of om een andere positieve ervaring.

Focus op drie vitamines voor groei!



FASE 1: Voorbereidend werk

DOELEN EN AMBITIES

Welke doelen zou je graag realiseren voor de zomer van 2021. Gelieve 
twee à drie concretere doelen voor jezelf te noteren. Deze kunnen 
betrekking hebben op het concrete dagelijkse werk dat je verricht, maar 
ook op het sleutelen aan bepaalde werkgewoontes of aan bepaalde 
werkrelaties.

• Hoe sluiten deze doelen aan bij de (professionele) ambities en 
dromen die je koestert?

• Zie je bepaalde obstakels in het realiseren van deze doelen?

• Hoe kan het management/de directie jou ondersteunen in het 
realiseren van deze doelen? 



FASE 1: Voorbereidend werk



FASE 2: Het gesprek zelf

Probeer duidelijkheid te creëren over de thema’s die aan bod 
zullen komen tijdens gesprek = houvast

Idee: Je kan een blad met cirkels tekenen en voor jou op tafel 
leggen = visuele houvast

Evaluatie

Moeilijke 
kinderen

Lesvoor-
bereiding



FASE 2: Het gesprek zelf

Cirkels 

=  manier om afdwalende leerkrachten bij de les te houden en het 
gesprek gefocust te houden 
 “vrijblijvend geklets”

= opportuniteit om samen te vatten op gepaste tijde

= keuze = autonomie
‒ Lege cirkels kunnen ze zelf invullen = optiekeuze
‒ Ze kunnen volgorde thema’s bepalen = actiekeuze



FASE 3: Na het gesprek

Vraag aan leerkrachten om:

• Twee concrete doelstellingen op te sommen voor de 
komende 6 maanden

• Eén kracht te noteren die ze graag ter beschikking willen 
stellen van het lerarenkorps

• Eén nood waarvoor ze bijstand van collega’s kunnen 
gebruiken. 



Reflectiegesprekken kunnen ook gericht ingezet 
worden.

bv. bij vermoeden van risico op burn-out

Reflectiegesprekken kunnen ook door leerkrachten 
gebeuren (bv. zorg)
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Casus

Na het volgen van een navorming ben je als directeur gewonnen
voor het idee van een facultatief aanbod Frans vanaf het derde
leerjaar.

• Hoe implementeer jij deze vernieuwing in jouw school in een

eerste fase?

• Hoe pak je dit doorgaans aan?

• Welke stappen volg je hierbij, waar let je op?



Aanbeveling: 
Geduldig het ritme van de leerkracht volgen

Aankondigen op de nieuwsjaarsspeech

Mogelijkheid bespreken in de schoolraad

Gastspreker uitnodigen

Laat voldoende tijd tussen

Duid steeds de meerwaarde

AfstemmendTip 9 



Aanbeveling: 
Hanteer uitnodigende taal

Uitnodigende taal Controlerende, dwingende taal

Suggereren Verplichten

Kunnen Moeten

Voorstellen Zouden moeten

Vragen Verwachten

Proberen Dreigen

Afstemmend

Tip 10 



Aanbeveling: 
Hanteer uitnodigende taal

Ik heb een navorming 
gevolgd over facultatief 

talenonderwijs. We zouden
eens kunnen bekijken of dit 

een meerwaarde kan 
vormen voor onze 

leerlingen. Ik stel voor dat 
de mensen die er graag 

meer over te weten willen 
komen mij contacteren. 

Dan kunnen we eens 
bekijken of er interesse is 

om hierop in te zetten.

Ik heb een navorming over 
facultatief talenonderwijs 

gevolgd. 
We zouden als school toch op 
de kar moeten springen, want 

ik verwacht dat ze het in 
andere scholen ook snel 

zullen implementeren.  We 
moeten hier het komende 

jaar werk van maken, anders 
dreigen we leerlingen te 

verliezen. Ik verwacht dus 
reactie van een aantal 

mensen.



Aanbeveling: 
Hanteer uitnodigende taal

Ik heb een navorming 
gevolgd over facultatief 

talenonderwijs. We zouden
eens kunnen bekijken of dit 

een meerwaarde kan 
vormen voor onze 

leerlingen. Ik stel voor dat 
de mensen die er graag 

meer over te weten willen 
komen mij contacteren. 

Dan kunnen we eens 
bekijken of er interesse is 

om hierop in te zetten.

Ik heb een navorming over 
facultatief talenonderwijs 

gevolgd. 
We zouden als school toch op 
de kar moeten springen, want 

ik verwacht dat ze het in 
andere scholen ook snel 

zullen implementeren.  We 
moeten hier het komende 

jaar werk van maken, anders 
dreigen we leerlingen te 

verliezen. Ik verwacht dus 
reactie van een aantal 

mensen.
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Aanbeveling: 
Stimuleer inspraak en dialoog

Draagvlak creëren bij leraren

= eerste stap in het implementatieproces

Hoe?

•Voorbeeld 1: Innovatie/verandering voorstellen aan en 
aftoetsen bij leraren

- Wat vinden jullie van dit voorstel? 

Open houding van de directeur; ruimte bieden voor leraren 
om hun zorgen uit te drukken (autonomie)

Participatief

Tip 11 



C
o

p
y
ri
g
h

t 
©

Aanbeveling: 
Stimuleer inspraak en dialoog

Hoe?

•Voorbeeld 2: Zoemsessies of werkgroepen

- Wat zijn mogelijke voordelen voor onze school? Wat vinden 
jullie positief?

- Hebben jullie bezorgdheden? Wat zijn eventuele nadelen?

- Hebben jullie concrete ideeën?

- Kunnen jullie in jullie groep een 3-tal concrete voorstellen/

bezorgdheden te formuleren.

Zet aan tot diepgaand en kritisch denken

Verlaagt de drempel om mening te uiten of voorstel te formuleren
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Aanbeveling: 
Stimuleer inspraak en dialoog

Hoe?

• Voorbeeld 3: Workshop met casussen of probleemsituaties

- Wat is hier het probleem?

- Hoe komt dit?

- Welke oplossing zien jullie?

 Zet aan tot diepgaand en kritisch denken

 Stimuleert het initiatief van leraren
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Aanbeveling: 
Stimuleer inspraak en dialoog

Waarom motiverend?

• Vertrekpunt = kennis van leraren 

⬌ directeur als expert 

• Leraren kunnen (in kleinere groepen) hun mening en/of 
ideeën delen en oplossingen bedenken.

• Als directeur krijg je onmiddellijk feedback  over wat er 
leeft = aanknopingspunt voor gesprek (duiding)

• Er zijn gradaties mogelijk in de mate waarin leraren 
betrokken kunnen worden in het proces.
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Aanbeveling: 
Geef duiding als keuze niet mogelijk is

Een motiverende duiding of onderbouwing betekent dat deze … 

• Specifiek is veeleer dan vaag en algemeen: bijv. “het is goed voor de 
school” (Vansteenkiste et al., 2004a)

• Zinvol is in de ogen van de leraren veeleer dan in de ogen van de 
directie => aansluiting bij hun noden

• Niet overbodig en dus vanzelfsprekend is, want in een dergelijk geval 
kan …

• … deze beter door leraren zelf aangedragen worden in plaats van door 
de directie

Afstemmend

Tip 12 
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DUIDING
• Begrijpen leraren de redenen voor de verandering?
• Hebben leraren voldoende informatie gekregen om de 

redenen voor de verandering te begrijpen?
• Begrijpen leraren waarom de veranderingen op deze 

manier worden geïmplementeerd?

Aanvaarding van 
verandering

INSPRAAK/KEUZE
• Hou je rekening met de mening en ideeën van leraren 

tijdens de implementatiefase?
• Geef je om de bezorgdheden van leraren omtrent de 

aankomende veranderingen?
• Hebben leraren de mogelijkheid om voorstellen of 

suggesties te doen over hoe de verandering kan 
geïmplementeerd worden?

Gagné, M., Koestner, R., & Zuckerman, M. (2000). Facilitating acceptance of organizational change: The 
importance of self-determination. Journal of Applied Social Psychology, 30, 1843-1852.

Faciliterende factoren voor verandering

+

+



Het creëren van een draagvlak door:

-Het ritme te volgen

-Uitnodigende taal

-Initiatief stimuleren en ondersteunen

-Dialoog en inspraak

-Duiding

is van fundamenteel belang voor de

bereidheid van leraren om 

verandering te implementeren of zich eerder

rebels op te stellen



“Instead of asking, 
‘How can I motivate

people?’ 

we should be asking, 

‘How can I create the
conditions under which

people will motivate
themselves.”

Edward L. Deci Why we do what we do. (1995, Penguin Books).



ZIN IN MEER?





Inspirerende keynotes

Gepersonaliseerde scans

Begeleiding op maat

Workshoptrajecten


