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 KRACHTLIJNEN
K1: Leerkrachten en leerlingen beseffen de impact van emoties en  motivatie 

op leren.

K2: Leerlingen voelen zich (emotioneel) betrokken bij de leerinhouden.

K3: Leerkrachten ondersteunen de autonomie van de leerlingen.

K4: Leerlingen voelen zich competent om de taak aan te vatten.

K5: Leerkrachten en leerlingen voelen zich (emotioneel) veilig en  verbonden 
in de klas.

CASUS

Toen Evy voor het eerst de school binnenliep vijf jaar geleden, was ze klaar om er-
aan te beginnen. Eindelijk kon ze lesgeven, eindelijk de passie voor haar vak over-
brengen. Als leerling was ze zelf altijd gemotiveerd voor Frans, het kostte haar ook 
weinig moeite. Nu zou ze zelf haar leerlingen kunnen helpen. Terugkijkend moet ze 
zuchten bij die gedachten: het was anders uitgedraaid. De leerlingen zaten niet op 
haar of op Frans te wachten. Een enkeling wel. De meeste leerlingen ondergaan 
haar les terwijl ze naar buiten kijken. Maar die zijn tenminste stil. Een aantal gedraagt 
zich ronduit storend. Ze heeft al vanalles geprobeerd om hen te doen zwijgen: drei-
gen dat ze een onvoldoende zullen halen, onverwachte toetsen geven, hen de klas 
uit sturen, straf... Allemaal zonder effect, het lijkt alleen maar erger te worden en de 
punten zijn er ook naar. Het klasgemiddelde is bedroevend laag. De klassfeer is mo-
gelijk nog erger: leerlingen zijn niet alleen luid, ze lachen elkaar ook uit. Sommige 
leerlingen zeggen dat ze de Franse teksten niet begrijpen en dat Frans veel te moei-
lijk is voor hen, maar dit is gewoon het niveau van het tweede jaar. Dat ze dit niet 
kunnen na drie jaar Frans! Zeggen dat Frans heel belangrijk is, haalt weinig uit. De 
leerlingen halen hun schouders op, antwoorden dat ze nooit Frans spreken en dat er 
in bedrijven Engels gesproken wordt... Ze heeft hun al verteld hoe ontgoocheld ze 
is: er is zo weinig inzet ondanks al haar werk. Ze moeten het zelf maar weten.
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1.1 HET BELANG VAN MOTIVATIE
Wat als alle leerlingen in onze klassen gemotiveerd waren om talen te leren? Ze zijn en-
thousiast, nieuwsgierig en aandachtig, ze houden vol, ze zien het belang in van wat er ge-
leerd wordt... Dat zou het ideale leerklimaat zijn. Loop een klaslokaal binnen en de echte 
situatie blijkt complexer te zijn. Evy ervaart dat de motivatie van leerlingen zich veeleer 
op een continuüm bevindt van ‘gedreven’ naar ‘wanneer gaat de bel?’. En ze merkt dat 
dit leidt tot gedrag zoals actief of passief meewerken, afhaken of de boel op stelten 
zetten. Het stoort haar, omdat ze verwacht dat leerlingen uit zichzelf gemotiveerd zijn.

Het belang van leermotivatie kan niet overschat worden, want onderzoek leert ons dat 
motivatie bepalend is voor schoolsucces.1 Of leerlingen zich willen engageren om de 
onderwijsdoelen te bereiken – of ze dus gemotiveerd zijn – is cruciaal voor elk leren en 
vormt daarom de eerste poortwachter van het framework van de taalmindset. Moti-
vatie vormt een echte uitdaging voor ons als leerkrachten, want we kunnen leerlingen 
niet dwingen om gemotiveerd te zijn. Straffen of dreigen, dat lijkt op Evy’s leerlingen 
weinig effect te hebben. Sir Ken Robinson verwoordde het zo:

Farmers and gardeners know you cannot make a plant grow. The plant grows itself. 
What you do is provide the conditions for growth. And great farmers know what the 
conditions are and bad ones don’t. Great teachers know what the conditions for 
growth are and bad ones don’t.2

Het goede nieuws is dus dat we als leerkrachten wel degelijk een impact kunnen heb-
ben op de emoties en de motivatie van onze leerlingen. Evy zou daarvoor drie vragen 
kunnen stellen vanuit het perspectief van de leerlingen3:
– Vraag 1: Vinden de leerlingen de doelen interessant en waardevol?
– Vraag 2: Voelen leerlingen zich voldoende competent om de leerdoelen te bereiken 

en de leerinhouden te verwerven?
– Vraag 3: Voelen leerlingen zich veilig en verbonden met de leerkracht en met elkaar?

Deze vragen diepen we in dit hoofdstuk verder uit, na een korte verkenning van het 
begrip ‘motivatie’.

1.2 WAT IS MOTIVATIE?
Motivatie stuurt gedrag aan en onderhoudt het ook.4 Vaak is dat gedrag intentioneel: 
een leerling is pas gemotiveerd wanneer hij een leerdoel wil bereiken. Dat zijn eerst de 
doelen van de leerkracht, maar geleidelijk neemt de leerling de verantwoordelijkheid 
op om zelf doelen te formuleren. Motivatie is niet eenvoudig te vatten in ‘wel’ of ‘niet’. 
Het is ook contextgebonden (‘Frans vind ik zalig, maar aan Nederlands heb ik een hekel’) 
en veranderlijk (‘Vorig jaar vond ik Engels maar niets, maar nu is het mijn favoriete vak’).
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Motivatie is bovenal de gedeelde verantwoordelijkheid van de leerlingen, de leer-
krachten en de school. Het gaat niet enkel om de mate waarin leerlingen gemotiveerd 
zijn, maar ook om de mate waarin we als leerkracht en als school moeite doen om 
onze leerlingen te motiveren, totdat ze in staat zijn om zelf de verantwoordelijkheid 
voor hun leerproces op te nemen.5

Emoties spelen een belangrijke rol bij motivatie. Emoties kunnen puur gevoelsmatig 
zijn, zoals (faal)angst, maar ze kunnen ook cognitief aangestuurd worden, zoals zich 
zorgen maken over iets (‘Ik denk niet dat ik die boekopdracht voor Nederlands tijdig 
afkrijg’). Emoties kunnen het leerproces activeren (enthousiasme) en deactiveren (ver-
veling). Meer nog, ze vormen voorwaarden om te leren, omdat ze bepalen of we onze 
aandacht kunnen richten en dus openstaan om te leren.6 Leerkrachten en leerlingen 
dienen dus de impact van emoties en motivatie op leren te beseffen.

K1: HOE KUNNEN LEERKRACHTEN ZICH BEWUSTER WORDEN VAN DE 
EMOTIES EN MOTIVATIE BIJ DE LEERLINGEN? 

– Breng emoties en motivatie tegenover de leerinhouden in kaart. De leerlin-
gen krijgen de kans om de emoties te benoemen die de leerinhouden bij hen 
opwekken. Bespreek daarna met de leerlingen wat die emoties veroorzaakt en 
wat de impact ervan kan zijn op hun verdere leerproces. Dat kan klassikaal, maar 
evengoed in een individueel leerlingcontact waarin de leerkracht ook peilt naar 
de interesses en noden van de leerlingen. Waar houden ze van? Wat zijn hun 
favoriete boeken? Wat hebben ze nodig om te kunnen leren?...

Jacqueline geeft haar leerlingen af en toe de volgende emotiegrafi ek.

begin les na uitleg tijdens zelfstandig 
werk

tijdens klassikale
verbetering

einde les

K1
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Op verschillende momenten in de les (bijvoorbeeld na een moeilijke in-
structie, tijdens het zelfstandig werk...) vraagt ze de leerlingen om via de 
smileys aan te duiden hoe ze zich op dat moment voelen tegenover de leer-
inhouden en de les. Zo gaat de leerkracht na of de leerlingen zich al dan 
niet verbonden voelen met de vooropgestelde leerinhouden. Die informa-
tie gebruikt Jacqueline om met de leerlingen in gesprek te gaan. Ze vraagt 
feedback over haar lessen, en tegelijkertijd krijgen de leerlingen de kans om 
hun emoties te benoemen.

 Voorbeelden in de talenklas: ‘blob tree’, ‘emoties bespreken met meta-
cognitieve vragen’, ’leerlingcontact’

1.3 VINDEN DE LEERLINGEN DE DOELEN EN 
LEERINHOUDEN INTERESSANT EN WAARDEVOL?

Als leerkracht vinden we onze leerinhouden boeiend, gelukkig maar. Maar misschien 
gaan we er net als Evy te snel van uit dat onze leerlingen ons vak als vanzelfsprekend 
ook zo zullen ervaren. Dat is soms wel het geval, maar zeker niet altijd. De vraag is 
dan hoe we leerlingen meer kunnen betrekken in onze lessen en hoe we hun meer 
autonomie kunnen geven.

1.3.1 Emotionele betrokkenheid bij de leerinhouden en de doelen

In en buiten de school eisen heel wat prikkels de aandacht van onze leerlingen op. 
School boeit hen vaak niet echt of echt niet. Toch kunnen leerlingen enkel leren 
wanneer ze zich emotioneel betrokken voelen bij de leerinhouden. Breinonder-
zoek leert dat die emotionele betrokkenheid ervoor zorgt dat ze gemakkelijker hun 
aandacht kunnen richten.7 Zonder aandacht kan het werkgeheugen de leerinhoud niet 
oppikken of vasthouden, wat noodzakelijke stappen zijn in het leerproces. Leerlingen 
ontwikkelen die emotionele betrokkenheid wanneer ze de leerinhouden betekenisvol 
vinden. Als leerkracht kan je dat leerproces op twee manieren ondersteunen: door 
samen met de leerlingen na te gaan hoe doelen relevant zijn voor hun leven (functi-
onele doelen) en/of door de doelen te linken met wat ze zelf waardevol vinden (per-
soonlijke doelen). Doelen zijn functioneel voor leerlingen wanneer ze taken krijgen 
waarin ze inhouden en vaardigheden verwerven die ze ook kunnen inzetten buiten de 
school. Dus wanneer kennis transfereerbaar is naar andere contexten of een voordeel 
kan opleveren voor ‘later’. Doelen kunnen ook waardevol worden wanneer leerlingen 
het verband kunnen leggen met hun eigen interesses.

K2
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K2: HOE KUNNEN LEERKRACHTEN DE EMOTIONELE BETROKKENHEID 
VOOR DE LEERINHOUDEN EN DE DOELEN BIJ LEERLINGEN VERHOGEN?

 – Vraag actief de aandacht en ondersteun die aandacht. Dat kan door de leer-
inhouden te presenteren via een (niet-bedreigende) controversiële stelling, via 
ongewone informatie, een opvallend item uit de actualiteit, een tekst over een 
tieneridool... Die ingrepen kunnen zorgen voor de positieve energie en sfeer die 
nodig zijn om te leren. Je kan leerlingen ook aandachtig houden door een vraag-
stelling en een werkvorm die alle leerlingen tijdens de les betrekken.

Bert hanteert in zijn taallessen de leuze ‘We schaffen de vingers af, want 
iedereen doet mee!’. Hij heeft in zijn klas een potje met naamkaartjes staan 
om willekeurig een leerling aan te duiden die dan het antwoord geeft op 
een controlevraag. Soms gebruikt hij daarvoor ook een digitaal ‘rad van 
fortuin’. In het begin merkte hij veel weerstand, zowel van de sterkere leer-
lingen (die het niet fijn vonden om hun kennis niet meer te kunnen tonen) als 
van de zwakkere leerlingen (die zich te kijk gezet voelden). Maar gaandeweg 
groeiden de leerlingen hierin, zeker omdat Bert hun verduidelijkte dat hij 
net voor die aanpak kiest om iedereen aandachtig te houden. Na verloop 
van tijd zien ook de leerlingen in dat ze zich zo meer concentreren.

 Voorbeeld in de talenklas: ‘triggers en hooks’

 – Gebruik spelvormen om de aandacht te ondersteunen. Je kan het energiepeil 
in de klas ook verhogen via spelvormen zoals ‘odd one out’ (waarbij een van de vier 
elementen niet in het rijtje thuishoort) of een werkvorm zoals ‘Wat is de vraag?’, 
waarbij de leerlingen een vraag formuleren voor een antwoord dat er al staat.

 Voorbeeld in de talenklas: ‘spelvormen’

 – Maak leerinhouden en doelen interessant en/of waardevol. Soms kunnen 
we leerinhouden interessanter maken via de keuze van een werkvorm, door het 
lesmateriaal, door humor... Een leerkracht toont bijvoorbeeld een cartoon waar-
in een taalgrap verwerkt zit of de gekozen leestekst gaat over een popidool. 
De leerling schenkt dan aandacht aan de leerinhouden dankzij het materiaal. 
Daarnaast kunnen we ook nagaan wat leerlingen zelf belangrijk vinden en aan-
knopingspunten zoeken met de leerinhouden. Bijvoorbeeld: leerlingen vinden 
affiches maken op zich niet zo belangrijk, maar wel als ze een affiche mogen 
maken voor een activiteit op school. Zo krijgt de leerinhoud op zich waarde voor 
de leerlingen, ongeacht de ‘verpakking’.
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Bij de start van het schooljaar investeert Amaya heel wat tijd om haar leerlin-
gen beter te leren kennen. Ze wil graag leren waar de leerlingen mee bezig 
zijn, vooral buiten de school. Daarvoor laat ze de leerlingen een lijst aanvul-
len aan het begin van het schooljaar. Ze probeert rekening te houden met 
de interesses van de leerlingen in de keuze van tekstmateriaal, maar ook in 
het gebruik van media (vlog, blog...).

 – Herdenk de leerinhouden, zowel de kennis als de denkvaardigheden, in 
functie van relevantie. Wat zijn relevante leerinhouden voor de leerlingen, nu 
op school en in hun latere leven? Die vraag naar authentieke taken kan je op 
klasniveau stellen, waarbij je leerlingen laat zoeken naar de connecties tussen de 
leerinhoud en de context waarin ze nu en later zullen leven. Authentieke taken 
zetten dus in op transfer naar contexten die betekenisvol zijn voor de leerlingen. 
Die vraag dient ook op het niveau van het curriculum gesteld te worden. Over 
relevante taken denken we verder na in Tandwiel 7, ‘focussen op relevante en 
open taken’.

Aan het begin van een lessenreeks mondelinge taalvaardigheid maakt Car-
los tijd om de leerlingen te laten nadenken over het waarom van de leerin-
houden. Hij stelt daarbij onder meer de volgende vragen:
– Wat is het doel van deze taak en waarom zou dat doel belangrijk zijn?
– Hoe link je de leerinhouden aan (toekomstige) situaties in je eigen leven? 

Hoe zou deze taak aangepast kunnen worden om wel aan te sluiten bij 
jouw leven?

– Vind je deze leerinhouden interessant en waardevol? Waarom wel of 
niet? Welke aanpassingen zijn er nodig om je interesse wel te wekken?

 Voorbeelden in de talenklas: ‘leerlingen zoeken de relevantie van doe-
len’, ‘authentieke contexten: enkele voorbeelden’, ‘partnerschappen 
met externen’

1.3.2 Autonomie ondersteunen

Het is makkelijker om leerinhouden persoonlijk relevant te maken indien je als leerling 
keuzes mag maken op basis van je eigen interesses, waarden en voorkeuren. Leerlin-
gen hebben dan sterker het gevoel dat ze de taken willen (en niet moeten) uitvoeren. 
Leerkrachten ondersteunen zo de autonomie van leerlingen. De schoolse doelen 
internaliseren is een belangrijke stap om eigenaarschap op te nemen.8 Dat betekent 

7
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dat leerlingen de verantwoordelijkheid voelen en nemen om een bepaald leerdoel 
te behalen. Eigenaarschap betekent niet dat leerlingen alles zelf doen, want niet elke 
leerling is even goed in staat om zichzelf te sturen. Structuur en autonomie fungeren 
als communicerende vaten: hoe meer een leerling autonoom kan werken, hoe meer 
de leerkracht de ondersteuning dient af te bouwen.

K3: HOE KUNNEN LEERKRACHTEN DE AUTONOMIE VAN DE LEERLINGEN 
ONDERSTEUNEN?

 – Leer leerlingen doelen personaliseren of keuzes maken tijdens het leerpro-
ces. Leerlingen denken na over hoe het schoolse doel persoonlijk of functioneel 
relevant kan zijn, en ze mogen daarbij eigen accenten leggen om de doelen te 
bereiken. Leerlingen mogen kiezen op het vlak van de taak (bijvoorbeeld: ze 
kiezen het onderwerp voor de schrijftaak), ze kiezen de wijze van rapportering 
(schriftelijk of liever ingesproken of...), waar ze zitten in de klas of met wie ze sa-
menwerken... De leerkracht zorgt daarbij voor structuur via duidelijke doelen en 
succescriteria. De leerkracht ondersteunt verder via tips en feedback en zorgt 
waar nodig voor een stappenplan.

Op de toets leesvaardigheid geeft Saskia de leerlingen de keuze welke 
toetsvraag ze beantwoorden. Bij een zakelijke tekst worden de vragen ge-
steld op verschillende beheersingsniveaus: een aantal op het niveau van 
begrijpen, een aantal op het niveau van analyseren en een aantal op het 
niveau van evalueren. Leerlingen kiezen per niveau een vraag die ze willen 
beantwoorden. Ze hoeven dus niet alle vragen te beantwoorden, maar wel 
minimaal één vraag per beheersingsniveau.

 Voorbeelden in de talenklas: ‘inspraak in evaluatiecriteria’, ‘leesdossier 
met keuze’, ‘jij bewijst wat je kent’, ‘keuze op de toets’

 – Maak leerlingen eigenaar van hun leerproces. Wanneer leerlingen de waarde 
inzien van doelen of mogen werken aan een eigen doel, dan dienen ze ook be-
reid te zijn om daar doelgericht naartoe te werken. Wanneer leerlingen de kans 
krijgen om keuzes te maken, moeten ze die ook willen en kunnen opnemen. Dat 
betekent dat de leerkracht ook verwacht dat de leerling initiatief neemt – waar 
mogelijk – om geleidelijk te groeien naar meer eigenaarschap. Dat diepen we 
verder uit in het Tandwiel 4, ‘stimuleren en ontwikkelen van zelfregulatie’.

 Voorbeeld in de talenklas: ‘portfolio’

4
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Vince werkt met een vaardigheidsportfolio voor zijn zesdejaars. In dat port-
folio zijn verschillende vaardigheidsdoelen opgenomen (steeds duidelijk 
gelinkt aan de eindtermen). De leerlingen brengen zelf bewijslast aan waar-
uit blijkt dat ze die vaardigheidsdoelen en een aantal persoonlijk gekozen 
doelen bereikt hebben. Ze leren vanaf de tweede graad om hun eigen groei 
in kaart te brengen. De leerlingen krijgen tijd in de les om aan hun portfolio 
te werken. Vince is er dan ter ondersteuning en tegelijkertijd benut hij die 
tijd om in een-op-eengesprekken de mondelinge taalvaardigheid van zijn 
leerlingen te coachen en/of te evalueren.

1.4 VOELEN DE LEERLINGEN ZICH COMPETENT OM 
DE DOELEN TE BEHALEN?

Hoe groter de verwachting van een leerling is om een taak succesvol af te ronden, hoe 
groter het engagement van die leerling.9 Of omgekeerd, zoals sommige leerlingen 
van Evy aangaven: een leerling die denkt dat de taak niet zal lukken, begint er niet 
echt meer aan. Leerlingen dienen zich dus voldoende competent te voelen om de 
taak aan te vatten. Twee begrippen uit de literatuur bieden inzicht in hoe dat com-
petentiegevoel tot stand komt: zelfeffectiviteit (verwachtingen over een toekomstige 
leerervaring) en attributies (verklaringen voor eerdere leerervaringen) (zie figuur 1.1).

– Zal ik deze taak wel kunnen?

– Ligt de oorzaak voor succes of falen binnen of buiten mezelf? (intern/extern)
– Kan ik iets veranderen aan de oorzaak? (invloed/geen invloed)
– Is de oorzaak tijdelijk of onveranderlijk?

ZELFEFFECTIVITEIT

ATTRIBUTIES

 Figuur 1.1  Factoren die het competentiegevoel bepalen.

Zelfeffectiviteit – een term uit de cognitieve psychologie10 – betekent dat leerlingen 
het gevoel hebben dat ze al dan niet in staat zijn de toekomstige opdracht succesvol 
uit te voeren. Indien niet, dan is die negatieve verwachting op zich al voldoende om 
af te haken, zelfs al vinden ze de doelen relevant. Wanneer leerlingen in een bepaalde 
context wel positieve verwachtingen hebben, dan heeft dat een positieve invloed op 
motivatie en leren: ze zullen meer metacognitieve strategieën inzetten, meer uitda-
ging zoeken (zichzelf andere doelen stellen), langer de inspanning volhouden...11

Naast verwachtingen is het ook belangrijk hoe leerlingen eerdere succeservaringen of 
mislukkingen verklaren (attributies), dus hoe ze terugkijken op hun leerervaringen. De 
attributietheorie stelt dat er drie dimensies zijn om verklaringen te formuleren: situe-

K4
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ring, invloed en veranderlijkheid.12 Legt de leerling de oorzaak binnen of buiten zichzelf? 
(‘Ik heb te weinig geleerd ’ of ‘De leerkracht legde het slecht uit’). Denkt de leerling dat 
hij invloed heeft op de oorzaak? (‘Ik heb te weinig geleerd omdat ik ziek was’ of ‘Het was 
omdat ik geen moeite deed’). Denkt de leerling dat hij de oorzaak kan veranderen? (‘Ik 
ben lui’ of ‘Ik heb me lui gedragen’). Wanneer de leerling een goed resultaat toeschrijft 
aan toeval (extern, tijdelijk en geen invloed), dan verwacht hij geen succes bij een toe-
komstige taak. Maar dat doet hij wél wanneer hij een minder resultaat toeschrijft aan te 
weinig inzet of succes ziet als het resultaat van volharding (intern, tijdelijk, wel invloed).

Het effect op de motivatie bij een toekomstige opdracht wordt het sterkst gekleurd 
door de vraag of de oorzaak veranderlijk is of veeleer onveranderlijk. Of de leerling 
dus denkt dat hij de situatie zelf controleert of niet, wat automatisch een impact heeft 
op de volgende taak. Daarmee sluit deze attributietheorie ook sterk aan bij theorieën 
over intelligentie: wordt intelligentie gezien als veranderlijk of niet? Op die overtui-
gingen gaan we in bij Poortwachter 2, waar we het hebben over de mindset van 
leerlingen en leerkrachten.

K4: HOE KUNNEN WE ALS LEERKRACHT HET COMPETENTIEGEVOEL VAN 
LEERLINGEN ONDERSTEUNEN?

 – Bied succeservaringen. Leerlingen kunnen zich maar competent voelen wanneer 
we als leerkracht uitdagende maar ook haalbare opdrachten voor hen ontwerpen 
en die ondersteunen zodat succes mogelijk is. Succeservaringen zijn de beste 
manier om de zelfeffectiviteit van leerlingen te bevorderen. Falen ondermijnt het 
competentiegevoel, zeker wanneer er nog geen eerdere successen geweest zijn.13 
De leerkracht ondersteunt het leerproces (bijvoorbeeld door feedback of door de 
nodige strategieën aan te leren), maar zoekt tegelijk naar de maximale inbreng 
van de leerling. Zo voelt die zich ook verantwoordelijk voor zijn of haar succes.

Izi heeft geleerd om complexe schrijftaken op te splitsen in zinvolle deel-
taken met aparte doelen en succescriteria. Leerlingen leren bijvoorbeeld 
eerst om te plannen: ze genereren ideeën en zoeken de samenhang tussen 
de relevante ideeën. Izi voorziet altijd een klassikaal moment waarbij leer-
lingen hun ideeën en schrijfplan mogen delen en waarbij er feedback is van 
zowel medeleerlingen als van Izi zelf. Zo weet elke leerling dat de ideeën 
relevant en samenhangend zijn voordat hij de tekst begint te schrijven, wat 
voor veel leerlingen een geruststelling is.

 – Reflecteer met leerlingen. Aangezien het succes van de ene taak ook een ef-
fect heeft op de volgende, is het belangrijk om over successen en mindere suc-
cessen te reflecteren. Als het goed ging, dan is het goed om het succes te vieren, 
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maar ook om samen na te denken over hoe de leerling verantwoordelijk was voor 
dat succes. Als het minder goed ging, dan gaan we samen na waar de leerling 
controle over heeft om het de volgende keer beter aan te pakken.

 Voorbeelden in de talenklas: ‘voorbeelden van eigen kunnen’, ‘ik bevind 
mij’

1.5 VOELEN LEERLINGEN ZICH VEILIG EN VERBONDEN?
De vraag of leerlingen zich veilig en verbonden voelen in de klas en in de school, is 
misschien ook een vraag die we vaker kunnen stellen. We hadden het eerder over 
het belang van zowel de emotionele betrokkenheid bij de leerinhouden als van een 
positief competentiegevoel. Het klasklimaat speelt daarbij een belangrijke rol. Het 
emotionele geheugen slaat de gevoelens op die leerlingen ervaren in de klas, en 
die emoties beïnvloeden toekomstige leerervaringen.14 Een positief klasklimaat stimu-
leert positieve gevoelens tegenover leren en de school. We zagen eerder al dat emo-
ties de aandacht aansturen en dat aandacht een voorwaarde is om te kunnen leren (en 
onthouden). Wanneer een leerling zich angstig of uitgesloten voelt, dan zal het brein 
eerst die input verwerken en gaat de aandacht voor schoolse activiteiten verloren. 
Voor er geleerd kan worden, dienen leerkrachten en leerlingen zich emotioneel 
veilig en verbonden te voelen.

De rol van de leerkracht in het scheppen van een positief klasklimaat kan niet over-
schat worden. Het is belangrijk dat hij werkt aan een goede relatie met de leerlingen 
en aan een goede relatie tussen de leerlingen onderling. Leerlingen moeten erop 
kunnen vertrouwen dat de leerkracht met hen inzit, wil dat ze succesvol zijn, in hen 
geïnteresseerd is als persoon, gelooft dat de leerling kan leren en ook bereid is om 
te helpen wanneer het leren nog niet lukt. Dat zijn kenmerken van een autonomie-
ondersteunende leerkrachtstijl.15 In de klas van die leerkracht gelden duidelijke klas-
regels en die worden ook consequent opgevolgd, terwijl het waarom ervan wordt 
uitgelegd. Wanneer de stijl autonomie-ondersteunend is en niet controlerend, dan 
zorgt de leerkracht ervoor dat de ‘status’ – de manier waarop een leerling in de klas-
groep ligt – niet onder druk komt te staan tijdens het leren. Leren is risky business voor 
leerlingen en ‘falen’ is het ergste:

The positive teacher-student relationship is thus important not so much because 
this is worthwhile in itself, but because it helps build the trust to make mistakes, to 
ask for help, to build confidence to try again, and for students to know they will not 
look silly when they don’t get it first time...16

Een leerkracht met een controlerende stijl (veel moet-opmerkingen, spreken in ter-
men van ‘schaamte’, ‘schuld’ en ‘ontgoocheling’)17 wil vooral volgzame, brave en stille 
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leerlingen. Of, zoals Evy, leerlingen die als vanzelf gemotiveerd zijn. Ze probeert die 
motivatie af te dwingen, maar dat lukt niet. In een klasklimaat waar controle heerst, 
betekent ‘luisteren’ eerder ‘Zwijgen!’ dan ‘Zet je brein open, zodat we samen kunnen 
leren’. Een leerkracht met deze stijl loopt meer risico om de status van leerlingen die 
niet kunnen volgen onder druk te zetten. De kans is reëel dat die leerlingen zullen 
afhaken, de indruk geven dat het hen geen barst uitmaakt of rebelleren. Leerlingen 
krijgen doorgaans liever de stempel van ‘lui’ dan van ‘dom’. Bij een autonomie-onder-
steunende leerkracht is leren – en bij uitbreiding motivatie – de gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid van leerlingen en leerkrachten. De leerkracht begrijpt dat moti-
vatie en positieve emoties ook het resultaat zijn van leren, niet altijd de beginsituatie.

K5: HOE KUNNEN LEERKRACHTEN WERKEN AAN EEN VEILIG KLAS
KLIMAAT EN EMOTIONELE VERBONDENHEID?

 – Vraag actief naar de inbreng van de leerlingen. Dat betekent dat je luis-
tert naar leerlingen (klassikaal of in een individueel leerlingcontact), dat je hen 
spreektijd geeft, dat ze keuzes mogen maken, dat ze denktijd krijgen, dat ze zeg-
gen wat ze nodig hebben om succesvol te kunnen zijn bij een taak...18 Die inbreng 
brengt ook verantwoordelijkheid mee: leerlingen worden mee verantwoordelijk 
voor het leren. Dat is cruciaal, want wanneer leerlingen enkel volgen (volgzaam 
zijn), kunnen ze nooit eigenaar worden van hun leerproces.

 Voorbeelden in de talenklas: ‘samen vakregels opstellen’, ‘leerlingcontact’

 – Laat leerlingen samenwerken. Leren is evenzeer een sociaal als een cognitief 
proces.19 Hoeveel een leerling participeert, wordt mee bepaald door de ver-
wachting over hoe medeleerlingen zullen reageren bij een (fout) antwoord. Po-
sitieve sociale interacties genereren positieve emoties en versterken daardoor 
het leren. In Tandwiel 6 – ‘zetten in op samenwerkend leren’ – bieden we 
daarvoor concrete voorbeelden.

 – Toon je enthousiasme. Je kan de motivatie van je leerlingen ook ondersteu-
nen door zelf een gemotiveerde leerkracht te zijn: die houding straalt uit dat de 
inhouden interessant en waardevol zijn. Je kan als leerkracht ook vertellen over 
je eigen leerproces, wat je moeilijk vond, welke inspanningen je leverde om zelf 
een taal te leren... De leerkracht modelleert dan enerzijds een positieve leermo-
tivatie tegenover de doelen en een houding die aangeeft dat expertise groeit 
via slimme inspanningen.

 – Bespreek met de leerlingen wat leren betekent. Als leerkracht kunnen we met 
onze leerlingen nagaan of we hetzelfde verhaal over leren delen. Het is daarbij 
belangrijk dat leerlingen een realistisch beeld hebben over wat leren is, namelijk 
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een groeiproces dat moeite kost. Wanneer leren centraal staat, dienen we met 
elkaar af te stemmen wat we precies onder dat leren verstaan. ‘Is leren je hoofd 
vullen met kennis? Is leren goede punten halen?’ Het verhaal over leren dat we 
willen brengen, is een verhaal dat de autonomie van leerlingen ondersteunt, bin-
nen de structuur van duidelijke afspraken. We kunnen samen nadenken over wat 
we nodig hebben om te kunnen leren in zo’n talenklas.

Sasha ontdekte de ‘leerkuil’ in een boek van James Nottingham (De Leer-
uitdaging, 2018).

Het is een sprekend beeld voor leren, vindt ze. Leren is moeilijk – je moet 
de kuil in en er weer uit klimmen – maar het loont. Je komt er aan de andere 
kant op een hoger leerniveau weer uit. Ze gebruikt het beeld nu steevast als 
metafoor om met haar leerlingen te refl ecteren over een opdracht, zowel in 
de A- als de B-stroom. Telkens wanneer ze het moeilijk hebben om zich te 
concentreren, vraagt ze hun waar ze ‘vastzitten’ in de kuil en wat ze nodig 
hebben om er weer uit te geraken.

 Voorbeelden in de talenklas: ‘afspraken maken aan het begin van het 
jaar’, ‘vertel het verhaal over leren’, ‘de taal van het verhaal’
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BESLUIT
We keren even terug naar het verhaal van Sir Ken Robinson, die zei: ‘You cannot make 
a plant grow... The plant grows itself.’ Een van de belangrijkste voorwaarden om te 
leren en te groeien is motivatie. Leerlingen moeten in de eerste plaats ‘willen’ leren, 
ze moeten uit hun comfortzone ‘willen’ komen. Als leerkracht gaan we er misschien te 
gemakkelijk van uit dat die cruciale voorwaarde als vanzelf vervuld is. En shaming en 
blaming helpen niet wanneer we dan vaststellen dat leerlingen weinig gemotiveerd 
zijn. Onze eigen motivatie verliezen werkt al evenmin.

Het is net een belangrijk doel van onze lessen om leerlingen te motiveren voor ta-
len. Als leerkracht hebben we de verantwoordelijkheid om die omstandigheden te 
scheppen waarbij leerlingen zich veilig weten in verbondenheid (‘Onze leerkracht zit 
in met ons en ons leren’) en de waarde inzien van wat ze leren en daar ook een keuze 
in krijgen (autonomie). Daarnaast is het belangrijk dat we ze voldoende ondersteunen 
in het leerproces (competentie).20 Als leerkracht kan je je dus afvragen of aan die drie 
voorwaarden voldaan is. Een autonomie-ondersteunende leerkrachtstijl betekent dat 
de leerkracht nagaat hoe daaraan gewerkt kan worden, in dialoog met de leerlingen. 
Die leerkrachtstijl is geen karaktereigenschap van de leerkracht, maar een professio-
nele keuze.
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