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Motivatie en zelfregulatie in 
het voortgezet onderwijs

Motivatie   ||   Leerlingen   ||   Onderwijs   ||   Problematiek 

Motivatieproblemen van leerlingen en het afnemen van de motivatie naarmate leerlingen ouder 
worden zijn verschijnselen die recent zowel in het maatschappelijk debat als in het overheidsbeleid en 
de wetenschap de nodige aandacht hebben gekregen. De motivatieproblemen van leerlingen bij het 
onderwijs zijn allerminst een specifiek Nederlands probleem; de problematiek is internationaal (Peets-
ma, Hascher, Van der Veen & Roede, 2005). 

Een dominante verklaring voor de motivatieproble-
matiek bij leerlingen is een tekortschietende aan-
sluiting (‘fit’) tussen de school en de persoonlijke 
behoeften en interesses van leerlingen. Als scholen 
er onvoldoende in slagen om aan te sluiten bij de 
interesses, behoeften, leerstijlen en waarden van 
hun leerlingen, dan zal, zeker op langere termijn, de 
motivatie van leerlingen voor school afnemen. Bij-
komende gevolgen: de onderbenutting van talenten 
en het risico van voortijdig schoolverlaten. 
KPC Groep was benieuwd naar de opvattingen van 
bestuurders, schoolleiders én leraren in het voort-
gezet onderwijs ten aanzien van ‘Motivatie en zelf-
regulatie’ en trok het land in om hen te interviewen. 

WAT VERSTAAT U ERONDER? 

Wat verstaat u onder zelfregulatie? 
Ruud Janssen, conrector ob Mgr. Frencken College 
Oosterhout: “Ik heb moeite met de term ‘zelfregula-
tie’ Ik vind het een koude term en spreek liever over 
‘zelfsturend vermogen’. Dat betekent voor mij het 
vermogen van een mens om ontwikkeling vorm te 
geven, verder komen dan kennis alleen. In de basis 
is dit vermogen in ieder mens aanwezig. Het gaat 
hierbij om het vermogen te kunnen reflecteren, 
bewustwording van de eigen rol, het eigen aandeel 
binnen een leerproces ter erkennen en zien dat je 
zelf invloed hebt op de inspanning en zien dat je 
keuzes hebt.” 

Linda Bellettini, docent, en Wim van de Boom, 
schoolleider Via Nova College, Utrecht: “Motivatie 
en zelfregulatie heeft te maken met jezelf aan het 
werk zetten en houden. We denken hierbij aan me-
tacognitieve vaardigheden als plannen, organiseren, 
evalueren. Het gaat heel erg om de relatie.” 

Joop Vogel, voorzitter CvB CSG Liudger Drachten:  
“Die relatie is belangrijk. Ik geloof namelijk dat de 
intrinsieke motivatie van leerlingen zeer bepalend 
is. Dan bedoel ik dat de leerling in staat wordt ge-
steld om te leren vanuit de manier die bij hem/haar 
past.” 

Wilco Pulles, docent Ds. Pierson College, Den Bosch:   
“Voor mij betekent het zelf je leerroute bepalen en 
je leermanier bepalen. Leerlingen kunnen keuzes 
maken. Leerlingen krijgen en houden grip en zicht 
op eigen leerproces.” 

Wat verstaat u onder motivatie? 
Linda Bellettini, docent en Wim van de Boom, 
schoolleider Via Nova College, Utrecht: “Je hebt 
intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie. Bij 
beiden zijn er ‘triggers’ die niet automatisch voor 
iedereen hetzelfde zijn. Het sleutelwoord is verbin-
ding: verbinding met je eigen drives én verbinding 
met je omgeving.” 

Ruud Janssen, conrector ob Mgr. Frencken College 
Oosterhout: “Bij motivatie gaat het om de vraag 
wat je ervoor over hebt, welke inspanningen je wilt 
verrichten om je ambitie te realiseren.”

WELKE FACTOREN (EN ACTOREN) WERKEN STI-
MULEREND? 

Op welke wijze kan volgens u een leerling zijn/
haar motivatie en zelfregulatie verhogen? 
Ruud Janssen, conrector ob Mgr. Frencken Colle-
ge Oosterhout: “Het heeft sterk te maken met de 
doelgerichtheid van de leerling. Enerzijds wordt dit 
beïnvloed door innerlijke drive vanuit de leerling 
en anderzijds de stimulans die hij/zij hierbij onder-

Artikel



Ve
rs

ta
nd

 v
an

 le
re

n.
 G

ev
oe

l v
oo

r m
en

se
n

vindt in de omgeving, in het bijzonder de ouders. Dit 
vereist een mate van bewustwording die deels ook 
afhankelijk is van de leeftijd van de leerling. Afhanke-
lijk van de leeftijd heeft de leerling er invloed op, het 
kan helpen als de leerling zich er meer bewust wordt 
van deze invloed, ook helpt het als de leerling kan be-
noemen waarom hij iets doet (doelen helder hebben 
dus). Hoe meer helder de einddoelen zijn voor de 
leerling, hoe hoger de intrinsieke motivatie.” 

Wilco Pulles, docent Ds. Pierson College, Den Bosch:  
“Leerlingen nemen makkelijk advies aan van elkaar 
dus breng ze met elkaar in gesprek. Ga van individue-
le gesprekken naar collectief delen; leerlingen stimu-
leren elkaar echt!.” 

Linda Bellettini, docent en Wim van de Boom, school-
leider Via Nova College, Utrecht: “Het is belangrijk 
dat een leerling vrijheid herkent en erkent, zijn passie 
ontdekt, angsten durft te overwinnen en successen 
bewust beleeft. Het zijn dé elementen die eigenaar-
schap voor het eigen leerproces stimuleren.” 

Joop Vogel, voorzitter CvB CSG Liudger, Drachten:   
“Een onderzoekende houding van de leerling is een 
uitstekend uitgangspunt om grip te krijgen op het 
eigen leerproces. Dit vereist wel durf en initiatief van 
de leerling.” 

Op welke wijze kan volgens u een leraar de motiva-
tie en zelfregulatie bij leerlingen verhogen? 
Linda Bellettini, docent en Wim van de Boom, school-
leider Via Nova College, Utrecht: “Het begint met de 
relatie, de echte wil van de leraar om een verbinding 
aan te gaan met iedere leerling individueel. Pas dan 
kan je de leerling helpen zichzelf te kennen en hier 
richting aan te geven. Werken met door de leraar 
uitgewerkte studiewijzers binnen de elektronische 
leeromgeving helpt leerlingen richting en ruimte te 
herkennen. We hechten veel waarde aan levensecht 
leren, eigenaarschap van de leerlingen, passie ont-
dekken, angsten overwinnen, succesbeleving, samen-
werkend leren, gesprekjes voeren met leerlingen, 
leerlingen feedback geven, het onderhouden van een 
goede sfeer in de klas. De context moet aantrekkelijk 
zijn.“

Ruud Janssen, conrector ob Mgr. Frencken College 
Oosterhout: “Een leraar moet het lef hebben om het 
verschil te maken. Kinderen zijn verschillend en dit 
betekent dat de leraar ook moet durven inspelen op 
deze verschillen. De leraar maakt het verschil. Door 
actualiteiten te betrekken in de les, aandacht te 
hebben voor de pedagogische driehoek (ouder-kind-
school) en ouders uit te nodigen mee te leren met 
hun kind kan je als leraar veel bereiken. Maar ook het 

inzichtelijk maken van einddoelen en korte termijn 
doelen, invloed geven op het weekprogramma, waar 
werk je voor als leerling en het betrekken van ouders 
bij het leerproces, organiseren van beroeps bezoe-
ken, leerlingen leren werken met een planagenda 
werkt stimulerend.” 

Joop Vogel, voorzitter CvB CSG Liudger, Drachten: 
“Er zijn verschillende condities waarbij de leraar aan 
zet is om deze te creëren, zoals het aansluiten bij de 
beginsituatie en het niveau van leerlingen, het echt 
willen aangaan van een relatie met de leerling én de 
klas, het differentiëren en variëren in leerstof, het 
scheppen van een sfeer van vertrouwen en veilig-
heid, het leren mogelijk te maken en door leerlingen 
fouten te laten maken, het organiseren van feedback 
en het vieren van successen met leerlingen.” 

Op welke wijze draagt het schoolconcept op uw 
school bij aan de motivatie en zelfregulatie van 
leerlingen? 
Linda Bellettini, docent en Wim van de Boom, school-
leider Via Nova College, Utrecht:   
“Om leerlingen te helpen hun eigen passie te erva-
ren besteden we veel aandacht aan de oriëntatie op 
de beroepsgerichte vakken. Daarbij streven wij naar 
het integreren van vakken AVO met profielen die 
ambities stimuleren en in toenemende mate passen 
we de kennis van de verschillende leerstijlen toe in 
onze lessen. Daarnaast start elke dag met een half 
uur mentortijd waarbij de mentor de hele mentor-
groep bijeen heeft. De mentor doet dit samen met 
de co-mentor. We doen dit omdat we veel waarde 
hechten aan de relatie leerlingen onderling en de 
relatie leraar-leerling.” 

Wilco Pulles, docent Ds. Pierson College, Den Bosch:  
“Wij werken aan een leerlijn zelfregulatie, een leerlijn 
die in samenhang leerlingen helpt reflecteren, on-
dersteunt in het werken naar zelfstandigheid en hen 
leert verantwoordelijk te zijn voor het eigen leer-
proces. We besteden daarbij aandacht aan de kwa-
liteiten van leerlingen, de uitdagingen, de gewenste 
resultaten en aan LOB.”  

Anneke Volp, afdelingsleider Ds. Pierson College, Den 
Bosch: “Belangrijk daarbij is met leerlingen echt in 
gesprek te gaan. Niet over de vraag: wat wil je later 
worden? Die vraag is verleden tijd en ook achter-
haald. Wel in gesprek over; wat motiveert je, wat heb 
je nodig; hoe kan jij aan het stuur komen van je eigen 
ontwikkeling?”

Joop Vogel, voorzitter CvB CSG Liudger, Drachten: 
“De schoolcultuur is sterk bepalend en de rol van de 
schoolleider richtinggevend. Hoe je leiding geeft aan 
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het leren van professionals kan model staan voor de 
wijze waarop leraren richting geven aan het leren van 
leerlingen. Een schoolleider die een aanspreekcultuur 
realiseert in combinatie met een verbetercultuur, die 
talenten herkent, erkent en ruimte geeft, die lef toont 
door te experimenteren buiten kaders, die de duim 
niet erop, maar eronder heeft, die successen met het 
team viert, legt een goede basis voor de motivatie 
en zelfregulatie van zowel leraren als leerlingen. Als 
bestuurder zie ik het daarbij tot mijn taak ontwikke-
lingen op scholen te initiëren, stimuleren en te facili-
teren, maar ook het creatief en conceptueel denkver-
mogen van medewerkers aan te spreken.” 

WELKE FACTOREN (EN ACTOREN) WERKEN STI-
MULEREND? 

Wat staat volgens u de leerling in de weg om zijn/
haar motivatie en zelfregulatie te verhogen? 
Wilco Pulles, docent Ds. Pierson College, Den Bosch:  
“Schroom en verlegenheid van leerlingen. Het niet 
gewoon zijn om hierover met elkaar te praten, de 
factor tijd: je moet kunnen reflecteren; naar binnen 
kunnen gaan en dat vraagt tijd en aandacht en lef.” 
Linda Bellettini, docent en Wim van de Boom, school-
leider Via Nova College, Utrecht: “Sommige leer-
lingen krijgen onvoldoende ruggensteun van thuis. 
Daarnaast zijn er leerlingen met beperkte cognitieve 
vermogens en/of een beperkte woordenschat. Dit 
kan leerlingen echt in de weg staan!” 

Wat staat volgens u de leraar in de weg om de moti-
vatie en zelfregulatie bij leerlingen te verhogen? 
Ruud Janssen, conrector ob Mgr. Frencken College 
Oosterhout: “Niet alle leraren beschikken over het 
zelf reflecterend vermogen dat nodig is als profes-
sional, niet alle leraren weten echte verbinding met 
leerlingen te maken.” 

Wilco Pulles, docent Ds.Pierson College, Den Bosch: 
“De factor tijd: je moet kunnen reflecteren; naar bin-
nen kunnen gaan en dat vraagt tijd en aandacht. Het 
vraagt van de docent in een gesprek ook een andere 
rol: je luistert veel meer en probeert de leerling een 
spiegel voor te houden. Belangrijk is dat een leerling 
uiteindelijk zijn eigen oplossingen en ideeën aan-
draagt. Je moet dan als docent je natuurlijke neiging 
om te helpen voor een deel onderdrukken en dat is 
zeker in het begin erg lastig. Een docent zal dus ook 
getraind moeten worden in het voeren van zulke 
gesprekken.”

Linda Bellettini, docent en Wim van de Boom, 
schoolleider Via Nova College, Utrecht: “In ons 
onderwijsconcept (red.: Big Picture) geven we de 
leraar veel ruimte. Toch merken we nog steeds dat 

het ‘roosterdenken’ diep geworteld zit. Om dit los te 
laten, moeten leraren durven loslaten, ruimte durven 
nemen en over organisatorisch vermogen beschik-
ken. Daarnaast vereist het van leraren lef, creativiteit, 
flexibiliteit en planmatigheid. Als je in het verleden 
gewend bent geweest een methode te volgen, is dat 
een wereld van verschil.  
We hechten veel waarde aan vakoverstijgende projec-
ten met daarbinnen keuzemogelijkheden voor leer-
lingen, afgebakend in tijd en rekening houdend met 
leerstijlen van leerlingen. We vinden het belangrijk 
dat onze leerlingen vanaf het begin doorgaan met het 
dromen over hun toekomst. Dit start met  
‘baandromen’ en krijgt naarmate de leerling vordert 
steeds concretere vormen. Daarnaast vinden we 
het belangrijk dat een leerling zich deel voelt van de 
schoolgemeenschap en zich hiervoor verantwoor-
delijk voelt. Zo hebben we ‘kluskaarten’ waarmee 
we leerlingen medeverantwoordelijk maken voor 
huishoudelijke-organisatorische zaken op school. De 
bedoeling is hierdoor leerlingen in de school mee 
te laten werken aan gemeenschapszin en leerlingen 
praktische opdrachten te laten doen die zinvol zijn.” 

Op welke wijze staat het schoolconcept op uw 
school in de weg bij het verhogen van de motivatie 
en zelfregulatie bij leerlingen? 
Ruud Janssen, conrector ob Mgr. Frencken College 
Oosterhout: “Het Nederlandse onderwijssysteem is 
strak geregeerd door het belang van onderwijscijfers. 
Daarnaast is de cao vaak te sturend en ingericht van-
uit een politiek-ambtelijk gedachtengoed. Dit komt de 
persoonlijke ontwikkeling van leraren niet altijd ten 
goede. Ook onze huisvesting heeft zo z’n beperkin-
gen.” 

Linda Bellettini, docent en Wim van de Boom, school-
leider Via Nova College, Utrecht: “We zijn goed op 
weg om ons onderwijs in te richten vanuit een nieu-
we visie op leren en accepteren hierbij de context 
waarbinnen we dat moeten realiseren. Dit betekent 
dat we veel praten over onze visie. De komende jaren 
willen we nog meer vakoverstijgend werken met 
meer keuzevrijheid voor leerlingen. Er zijn nog zoveel 
mogelijkheden. Er is meer ruimte dan veel mensen 
zich bewust zijn.” 

SUCCESERVARINGEN 

Welke ervaring heeft u in uw klas/team-afdeling, 
school opgedaan t.a.v. de verhoging van de motiva-
tie en zelfregulatie bij leerlingen? 
Wilco Pulles, docent Ds. Pierson College, Den Bosch:  
“Ons ‘move-project’ heeft ertoe bijgedragen dat we 
anders naar leerlingen kijken. Leerlingen zijn zich be-
wuster geworden van hoe ze werken. Het project gaat 



over wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, wat zijn mijn 
drijfveren. Het vergroot het zelfbeeld en daarmee 
de motivatie.” 

Ruud Janssen, conrector ob Mgr. Frencken College 
Oosterhout: “Op verschillende wijzen geven we hier 
aandacht aan, bijvoorbeeld binnen de culturele 
vakken, middels projecten, bij de leesclub waarbij 
docenten en leerlingen, gedachten uitwisselen. 
Maar ook meer structureel in de ‘Topklas’ en tijdens 
de z.g.n. ‘Brain Battle’ dagen we kinderen uit.” 

Welke tips geeft u aan uw collega’s in het land?
•  Focus op de relatie leraar-leerling (Ruud Janssen)
•  Leer van elkaar; investeer in het collectief (Wilco 
Pulles en Anneke Volp)
•  Denk goed na voor je iets inzet/bepaalt, pak het 
systematisch en cyclisch aan, anders heeft het geen 
effect (Wilco Pulles en Anneke Volp)

•  Het vraagt een andere manier van kijken en dat 
kan niet iedereen….. Dat vraagt ook een nieuwe 
manier van een gesprek voeren. (Wilco Pulles en 
Anneke Volp)
•  Meer vakoverstijgende projecten met meer keu-
zevrijheden voor de leerling (Linda Bellettini en Wim 
van de Boom)
•  Het project MOVE-project (Wilco Pulles en Anne-
ke Volp)
•  Het invoeren van een half uur mentortijd per dag 
(Linda Bellettini en Wim van de Boom)
•  Verkennen van de passie van de leerling en aan-
dacht voor het levensecht leren. Heb lef en stem 
goed met elkaar af.  (Linda Bellettini en Wim van de 
Boom)
•  Een sterkere verbinding tussen school en wijk 
(Linda Bellettini  en Wim van de Boom)
•  Tijd maken voor ontmoeting, ga in gesprek, leer 
met en van elkaar. (Joop Vogel)

Ve
rs

ta
nd

 v
an

 le
re

n.
 G

ev
oe

l v
oo

r m
en

se
n

Felix 
Razenberg

06-12857138 

F.Razenberg@kpcgroep.nl

MEER INFORMATIE?

www.kpcgroep.nl

Detje 
de 

Kinderen

06-30843710

D.Dekinderen@kpcgroep.nl

MEER INFORMATIE?

Emerance 
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