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VOORWOORD VAN PROF. MYRIAM WATTHEE-DELMOTTE
We hebben er allen minstens een gekend die ons boven de wolken heeft uitgetild: een 
leerkracht die ons heeft verrast, ons heeft geraakt, ons mee aan boord heeft genomen 
en met ons is uitgevaren naar waar we nooit dachten te komen, misschien zelfs naar een 
eiland met schatten waar we niet eens het bestaan van vermoedden. We hebben het hem 
nooit gezegd en toch heeft hij op ons een ingrijpende invloed uitgeoefend. Zonder twijfel 
hebben zij die zelf leerkracht zijn geworden in het geheim bij hun keuze zijn voorbeeld 
voor ogen gehad. Maar hoe kon hij op ons zo’n overtuigingskracht uitoefenen? En hoe 
slaagde hij erin om ondanks onze laksheid zijn gedrevenheid te bewaren?

Johan Dehandschutter geeft het antwoord: omdat hij een mooi verhaal bracht.

Ja, zelfs al gaf die leraar geen literatuur maar chemie of wiskunde, met hem werd je deel-
genoot van een mooi verhaal. Hij had hierin voor ons een waarderende rol voorzien: voor 
ons inherente vermogen om meer te weten en beter te begrijpen. Hij voer met ons mee 
in dezelfde boot en maakte met zijn enthousiasme de zeilen bol van kracht. Hij leerde ons 
roeien voor als de wind het zou laten afweten. Hij leerde ons de sirenes van de noncha-
lance te ontwijken en de piraten te bevechten die erop uit waren onze geesten af te stom-
pen. Met hem geen dode momenten. We stonden met hem altijd waakzaam op de brug.

In het kielzog van die grootmeesters die weten hoe ze ons kunnen meevoeren en hoe 
ze het leven glans kunnen geven, spoort dit boek elke leerkracht aan om in zichzelf de 
nodige kracht te vinden om een held te zijn met een eigen verhaal in de wereld van het 
onderwijs, en ook daarbuiten. Zo’n verhaal moet altijd goed aflopen, ook al zit het vol 
beproevingen en momenten van ontmoediging. Aan alle leerkrachten die buiten adem 
zijn, aan hen die overweldigd zijn door het gewicht van de routine en aan hen die door de 
vele eisen van de school, de leerlingen en hun ouders het noorden kwijtraken, biedt het 
middelen om weer klaar te zien, uitwegen om opnieuw van start te gaan, goede redenen 
om niet op te geven.

Het kompas dat dit boek ons aanreikt, is de kracht van de verbeelding. Het zijn onze ver-
langens die ons in beweging zetten, als een magneet die ons naar onze diepste zelf trekt. 
“Motivatie is verbeelding”: het werk nodigt ons uit om van onze verlangens een verhaal te 
maken en het met anderen te delen. “Als je een schip wil bouwen, begin dan niet met hout 
te verzamelen, planken te zagen en het werk te verdelen. Wek in het hart van je mannen eerst 
het verlangen naar de zee, eindeloos en mooi “, schreef Antoine de Saint-Exupéry. Dat is 
exact wat deze bladzijden waarmaken. Ze nodigen ieder van ons uit om na te denken over 
onze prioriteiten en onze actiemogelijkheden; ze bieden ons het nodige theoretische 
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gereedschap om ze te kunnen definiëren, vragenlijsten om onszelf te testen en in te 
schatten, stimulerende kerngedachten die ons aanmoedigen om onze comfortzones te 
verlaten, en zeer concrete adviezen om in actie te treden. Dit handboek maakt duidelijk 
dat motivatie niet uit zichzelf ontstaat, maar dat je je ze moet toe-eigenen, ze moet ont-
wikkelen en onderhouden. En tenslotte, dat ze zich richt tot anderen en constructief van 
aard is.

“Waar zit de ware mens? In de verhalen die hem vormgeven”, zegt schrijfster Nancy Huston. 
De mensheid heeft inderdaad de eigenheid een ‘verbeeldend wezen’ te zijn: door van ons 
leven een verhaal te maken, dringen we door tot wat het menselijke karakteriseert... net 
zoals we dat ook met de lach doen. En ja, uit dit boek straalt blijdschap. Voor al diegenen 
die nu dit boek aansnijden is de tocht naar de ontdekking van de werkvreugde begonnen. 
Motivatie, engagement, integratie, reputatie: alles wordt hierdoor groter en zal zich ont-
vouwen! En op het einde van de reis, wacht je een gemetamorfoseerde versie van jezelf.

Dit boek is jouw viaticum, jouw proviand; neem het regelmatig ter hand op je tocht, het 
zal je kracht geven. Het is een talisman: het brengt je voorspoed; houd het dicht bij je 
zodat het jouw geluk een leraar te zijn kan beschermen.

Myriam Watthee-Delmotte
Research Director FRS-FNRS

Professor aan de Université catholique de Louvain
Lid van de Koninklijke Academie van België
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HELEMAAL JOUW DING
Het moet vooral jouw ding zijn. Je wil je graag inzetten voor je school en je onderwijs-
baan, maar het moet je ding zijn, of niet soms? Het woord klinkt zo banaal, maar het is 
tegelijk o zo belangrijk. Jouw ding, dat zijn al je ambities, talenten, wensen en verwach-
tingen samengebald in een gevoel. Als een opdracht, een taak, een ontmoeting strookt 
met dat gevoel, dan wil je ervoor gaan. Motivatie komt niet van het inwilligen van de 
verlangens en noden van anderen, je vindt je motivatie door dat te doen vanuit je eigen 
verlangens en noden.

Van die premisse gaat dit boek uit: je kan maar gemotiveerd aan het werk als je er op een 
of andere manier je ding in vindt, of liever: een ding in vindt. Want het hoeft niet allemaal 
jouw ding te zijn. Om gemotiveerd aan het werk te zijn, hoeft niet alles wat je doet aan 
je wensen te beantwoorden. Je neemt de mindere aspecten – zij het niet altijd met groot 
gemak – voor lief, op voorwaarde dat een of andere kans die je werk je geeft een mooi 
tegenwicht vormt voor alle kommer en kwel die je erbij moet nemen.

Het motivatieconcept in dit boek is helemaal op dit principe gebaseerd: het zijn de 
vrij-willige initiatieven die jij in het kader van je onderwijsbaan neemt die je energie ge-
ven. Het zijn de kansen die je ziet en grijpt om iets van je eigen wensen waar te maken 
die je motiveren. Hoe goed de pedagogische principes, de werkorganisatie en de plannen 
van de school ook zijn, hoe geweldig ook je leerlingen of je collega’s, het is wat jij er mee 
aanvangt dat bepaalt hoe graag je in je onderwijsbaan staat.

Dit is een boek voor leerkrachten en toch gaat het voor een keer niet over de leerstof, 
niet over hoe ze hun leerstof het best kunnen overbrengen of hoe ze leerlingen kunnen 
taxeren, evalueren, motiveren. Nee, hier gaat het over jou, over hoe je jezelf kan motive-
ren, over wat jou kan helpen om je goed te voelen bij je schoolwerk, over hoe je er bevlo-
genheid uit kan puren. Natuurlijk kan je daarbij niet om je corebusiness heen: je zal in je 
onderwijsbaan pas echt voldoening vinden als wat je motiveert ook de kwaliteit van je 
leerbegeleiding en de motivatie van je leerlingen ten goede komt.

Er is een tweede premisse die je al lezend zal ontdekken: motivatie gaat hand in hand 
met zelfachting. Wie gemotiveerd is, acht zichzelf tot mooie prestaties in staat, en wil je 
gemotiveerd raken dan moet je de begaafde figuur die je bent willen (of durven) aan zet 
brengen. Motivatie is verbeelding van het buiten-gewone waar je toe in staat bent. Heb je 
je ook al afgevraagd waarom starters zo vrolijk aan hun onderwijscarrière beginnen? Het 
is hun verbeelding, stupid!
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De mensen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen 
zijn degenen die dat ook echt doen.

Steve Jobs

Uitdaging is de zuurstof van motivatie. Verwacht ze niet van anderen, zoek ze zelf. Dit 
boek wil je daarbij helpen. Het verkent met jou de terreinen binnen en buiten de school 
waarop je uitdagingen kan vinden. Het biedt je vele heel concrete voorstellen, en de keu-
ze is aan jou. Motivatoren kunnen je niet worden opgedrongen, ze willen door jou wor-
den gekozen. Kies, maar kies met mate en wat bij je past, om burn-out door uitputting te 
voorkomen. Maar kies, om bore-out door verveling voor te zijn. Motivatie is bewust actief 
kiezen. En als er één onderneming is die je zoveel keuze laat, dan is het wel het onderwijs. 
Trek met dit boek op zoektocht naar wat jou kan inspireren. Verken nieuwe gebieden, 
pionier, want pionieren maakt je gedreven.

Op de bladzijden die volgen vind je overzichtelijke schema’s, inzichtelijke grafieken, prakti-
sche invulroosters, puntsgewijze samenvattingen en voor elke dimensie van je onderwijs-
baan een resem heel concrete ideeën om jezelf te motiveren. De Persoonlijke Actie-Fiche 
(PAF) op pagina 56 brengt de belangrijkste ingrediënten van een sterke motivatie samen 
en laat je toe een concreet plan voor jezelf op te zetten. Dit boek wil vooral een bruikbaar 
instrument voor je zijn, zonder echter de achterliggende inzichten over het hoofd te zien. 
De tussenstukjes met echte verhalen over gemotiveerde leerkrachten kunnen voor extra 
inspiratie zorgen.

De uiteenzetting is opgedeeld in kortere tekstblokken. Dat is een bewuste keuze. Je hebt 
als leraar een druk bestaan, lezen doe je vaak tussendoor. De meeste tekststukjes zijn 
daarom zo geschreven dat ze ook op zichzelf informatief zijn. Dit moet je toelaten in korte 
leesmomenten telkens toch betekenisvolle informatie mee te pikken. Je hoeft dus niet al-
tijd langere delen aan een stuk te lezen om inspiratie op te doen. Want dat is de hoofdbe-
doeling van dit boek: je inspireren, je energie geven. Zie dit boek als een stukje motivatie 
in je boekentas. Haal het er uit wanneer het je past en gebruik het! Veel succes!
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Proficiat
Je bent leerkracht. Dat is een wel heel bijzondere keuze. 

Je kan bezwaarlijk stellen dat er veel glamour of aanzien te rapen valt in een 

school. Een job in het onderwijs doe je niet voor het grote geld, niet voor het extra 

comfort en nog minder voor de grote waardering. De job geniet niet bepaald een 

hoge status in onze westerse wereld. Daar is hij te soft voor, niet sexy genoeg. 

Maar dat kan jou worst wezen. Je doet het omdat je al van jongs af aan graag 

je kennis en kunde deelt met anderen. Je vindt een school vol jonge mensen 

een boeiende wereld die je creativiteit ruimte biedt, en je acht jezelf in staat al 

je leerlingen te leiden naar de beste versie van zichzelf. Dat je jongeren op het 

spoor wil zetten van een mooie toekomst, siert je. Winstbejag of eigenbelang 

komt voor jou niet op de eerste plaats. Jij schept genoegen in de ontplooiing en 

het geluk van anderen. Je kiest voor sociaal engagement. Dat is geweldig. 

Gefeliciteerd met die keuze!


