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Doelstellingen

•Vocabularium aanreiken in het spreken over leesmotivatie

•Inzicht krijgen op de vitamines voor groei

•Reflecteren over de voor- en nadelen van (de)motiverende 

lesgeef- en begeleidingsstijlen

•Een aantal concrete illustraties geven



ALARMBEL…
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DEEL I

DEEL II

DEEL III

#1 Wat zijn de vitamines voor de leesmotivatie en groei

van kinderen?

= WAAROM-VRAAG

#2 Wat zijn de bouwstenen van een motiverende

lesgeef- en begeleidingsstijl?

= WAT-VRAAG

#3 Aan de slag! Hoe het leesvuur bij kinderen

aanwakkeren? 

= HOE-VRAAG
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INLEIDING: UIT HET LEVEN GEGREPEN
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Thuis: dialoog tussen u en uw 5-jarig kind

 Gelieve de rol van uw kind in te nemen
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Kind: Neen, ik lust geen vis! 

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

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

Papa: 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!

Papa: 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)

Papa: 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

 Gesprek = strijd, waarbij er verzet bij het kind naar 

boven komt
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In de klas: dialoog tussen juf en leerling

 Gelieve de rol van leerling te nemen



Dialoog tussen leerling en juf

Leerling: Juf, kijk, ik heb nog een boek gevonden over ruimtevaart thuis.

Juf: Dat ziet er wel leuk uit. Staat er iets interessant in? 

Leerling: Ja! Er staat iets in over die planeten waar we gisteren over hebben geleerd. 

En over waarom de aarde rond is. Kijk, een leuke prent!

Juf: Dat lijkt me wel een boeiend boek. Zouden de andere kinderen dit ook leuk 

vinden? 

Leerling: Ik denk het wel. 

Juf: Wel, misschien kan je er twee pagina’s uit kopiëren voor de ganse klas en dan 

kan je deze eens voor de klas tonen en voorlezen? Jij kan aan de andere kinderen 

uitleggen wat je bijzonder vindt. Wat vind je van dit voorstel?

Leerling: Keitof! Wanneer gaan we dit bespreken? 

Juf: Wel, als we nu eens samen kopijen namen over de middag?
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Hoe voelde u zich na dit gesprek als kind?

 Juf bevestigt de zin voor initiatief van het kind

 De juf = open, nieuwsgierige houding die enthousiasme van het kind 

versterkt
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VRAAG 1: 

WAT ZIJN DE VITAMINES VOOR DE 

LEESMOTIVATIE EN GROEI VAN KINDEREN?



1. Akkoord

2. Niet akkoord

3. Het hangt er van af

(c) copyright

Stelling: Motivationele recepten

Er bestaat geen universeel recept voor een motiverende 

aanpak: wat motiverend werkt voor de ene leerling is 

demotiverend voor een andere leerling en vice versa. 



VITAMINES VOOR GROEI

Welke behoeftes sluiten aan bij deze criteria?

(c
) 

c
o

p
y
ri
g

h
t

Eerder 

psychologisch 

dan fysiologisch

Eerder inherent 

dan verworven

Eerder 

fundamenteel 

dan triviaal

Eerder 

universeel dan 

gebonden aan 

cultuur



Autonomie

De ervaring jezelf te mogen zijn en vrijwillig en authentiek te mogen handelen, 

denken en voelen; ervaring van keuze en psychologische vrijheid; 

(c) copyright
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Autonomie



VRIJ LEZEN
 Tijd en ruimte om te lezen, ook op school

 Dagelijks

 Voor iedereen, niet enkel voor wie eerder klaar is met werk

 Kinderen/jongeren hebben het recht een boek niet goed te vinden.

 Stel geen eisen aan vrij lezen door logboeken te laten invullen of 

verslagen te schrijven. 
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Relationele verbondenheid

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

dragen en geliefd worden

(c) copyright
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Relationele 

verbondenheid, 

maar ook ..
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Competentie



Competentie

Zich bekwaam voelen om een activiteit goed uit te voeren en gewenste doelen te

bereiken, waarbij je de eigen vaardigheden kunt benutten en ontplooien

(c) copyright



(c) copyright

Grotere 

betrokkenheid,  

leerplezier

ABC
leerling

Meer zelfdiscipline & 

volharding

Meer psychisch 

welbevinden & 

gezondheid

Meer creativiteit & 

betere prestaties

(c
) 

c
o

p
y
ri
g

h
t

Vansteenkiste, M., & Ryan, R. M. (2013). On psychological growth and vulnerability: Basic psychological need satisfaction and need 
frustration as an unifying principle. Journal of Psychotherapy Integration, 3, 263-280



(c) copyright

Kunnen we de bevrediging en frustratie van deze 

vitamines in kaart brengen?. 



(c) copyright

US
N = 298

Peru
N = 244

Belgium
N = 200

China
N = 309

Chen, B., Vansteenkiste, M., Beyers, W., Boone, L., Deci, E. L., Duriez, B. Lens, W., Matos, L., Mouratidis, A., Ryan, R. M., Sheldon, K. M., Soenens, B., Van Petegem, S., & 

Van der Kaap-Deeder, J., Verstuyf, J (2015). Basic psychological need satisfaction, need frustration, and need strength across four cultures. Motivation and Emotion, 39, 216-

236.
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Behoefte-

bevrediging

Levens-

tevredenheid

Behoefte-

frustratie

Vitaliteit

Depressieve 

symptomen

..51**

..73**

..60**

.-.19**

Chen, B., Vansteenkiste, M., Beyers, W., Boone, L., Deci, E. L., Duriez, B. Lens, W., Matos, L., Mouratidis, A., Ryan, R. M., Sheldon, K. M., Soenens, B., Van Petegem, S., & 

Van der Kaap-Deeder, J., Verstuyf, J (2015). Basic psychological need satisfaction, need frustration, and need strength across four cultures. Motivation and Emotion, 39, 216-

236.

Vitaminebarometer = 

jaarlijks in kaart brengen van de vitamines bij 

leerlingen en leerkrachten



Behoeftebevrediging = 

motor voor kwaliteitsvolle en duurzame motivatie
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Waarom lezen kinderen?



1. Akkoord

2. Niet akkoord

3. Het hangt er van af

(c) copyright

Stelling motivatie:

Hoe meer een kind gemotiveerd is om te lezen, hoe beter.



Geboeidheid, 

plezier, interesse

Relevantie, 

meerwaarde

Straf, beloning, 

verwachting

Schaamte, schuld, 

eigenwaarde

‘omdat ik dan pas 

naar televisie mag 

kijken’

‘om de juf een 

plezier te doen’

‘om te tonen dat ik 

een flinke meid ben’

‘omdat ik me anders 

slecht voel’

‘omdat ik zo de 

ondertitels in een 

film kan lezen’

‘omdat ik op deze 

manier veel kan 

bijleren’

‘omdat ik graag 

lees’

‘omdat ik het een 

boeiend boek vind’

Externe druk Interne druk
Persoonlijke 

zinvolheid
Nieuwsgierigheid

(c) copyright

“moeten”

MOETIVATIE

Gecontroleerde motivatie

“willen”

GOESTING

Autonome motivatie

Waarom span je jou in voor de (extra) leestaak?

Proces van toenemende internalisatie

= eigenaarschap verwerven
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Speelt de kwaliteit van leesmotivatie een rol?



Leesfrequentie 

tijdens vrije tijd

Toetsscore

Actieve betrokkenheid 

(leerkracht-

beoordeling)

Autonome leesmotivatie .62** .24** .21**

Gecontroleerde 

leesmotivatie

.11** -.33** -.11**

Leesmotivatie in het vijfde en zesde leerjaar

De Naeghel, J., Van Keer, H., Vansteenkiste, M., & Rosseel, Y. (2012). The relation between elementary students' recreational and academic reading motivation, 

reading frequency, engagement and comprehension: A Self-Determination Theory perspective. Journal of Educational Psychology, 104, 1006-1021.
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Hoe evolueert de leesmotivatie in het basis- en 

middelbaar onderwijs?



Copyright ©
Van Tuijl, C. & Gijsel, M. (2015). Stability of reading motivation and 

reading avoidance. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 54, 60-

73.



(c) copyright

Conclusie #1: De vitaliserende rol van 

behoeftebevrediging

• Deze behoeftes = ABC van deze motivatietheorie

• Ze vormen de voedingsbodem voor de leesmotivatie en –liefde van 

kinderen! 

• Autonome leesmotivatie = wenselijke motivatie

Vansteenkiste, M., & Ryan, R. M. (2013). On psychological growth and vulnerability: Basic psychological need satisfaction and need frustration as an unifying 

principle. Journal of Psychotherapy Integration, 3, 263-280



www.sdt2019.org

http://www.sdt2019.org/


VRAAG 2: 

WAT ZIJN DE BOUWSTENEN VAN EEN 

MOTIVERENDE BEGELEIDINGS- EN 

LESGEEFSTIJL?



Autonomie

VerBondenheid

Competentie

Autonomie-

ondersteunende vs. 

controlerende context

Relationele steun vs. 

afwijzing

Structurerende vs. 

Chaotische context
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Stijl Autonomieondersteuning

Vertrekpunt

Gevoel bij persoon

Aansluiting zoeken bij 

psychologische behoeftes

Grondhouding

Beleving kind/leerling:

Voorstellen, gevoelens, 

interesses

“Ik mag mijzelf zijn” -

Autonomie

Afstemmen op beleving

Nieuwsgierigheid, openheid, 

flexibiliteit

GRONDHOUDING VAN AUTONOMIEONDERSTEUNING

(c) copyright



Stijl Structuur

Vertrekpunt

Gevoel bij persoon

Aansluiting zoeken bij 

psychologische behoeftes

Grondhouding

Kwaliteiten, potentieel en 

vaardigheden van kind

“Ik word beter in X” -

Competentie

Afstemmen op 

ontwikkelingsniveau

Procesfocus, zelfontplooiing, 

vertrouwen

GRONDHOUDING VAN STRUCTUUR

(c) copyright
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Hoe kunnen we deze verschillende lesgeefstijlen 

in kaart brengen?
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Vraag: 

Welke reactie kan je als controlerend, autonomieondersteunend, 

structurerend en chaotisch typeren?

Aelterman, N., Vansteenkiste, M., Soenens, B., Fontaine, J., Haerens, L., Delrue, J., & Reeve, J. (2018). Towards a fine-grained understanding of the components of need-supportive and need-

thwarting teaching: The merits of a gradual approach. Journal of Educational Psychology

Autonomie-

ondersteuning

Controlerend

Chaos

Structuur
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Wat is de globale structuur die komt boven drijven?

Aelterman, N., Vansteenkiste, M., Soenens, B., Fontaine, J., Haerens, L., Delrue, J., & Reeve, J. (2018). Towards a fine-grained understanding of the components of 

need-supportive and need-thwarting teaching: The merits of a gradual approach. Journal of Educational Psychology
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Autonomie-

ondersteuning

Controlerend

Chaos

Structuur
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Naar een meer verfijnd inzicht: 

Identificeren van specifieke zones

Aelterman, N., Vansteenkiste, M., Soenens, B., Fontaine, J., Haerens, L., Delrue, J., & Reeve, J. (2018). Towards a fine-grained understanding of the components of 

need-supportive and need-thwarting teaching: The merits of a gradual approach. Journal of Educational Psychology



Participatief

Autonomie 

ondersteuning

Controle

Chaos

Structuur

Begeleidend

Verhelderend

Afstemmend

Afwachtend

Opgevend

Dominerend

Eisend

Copyright ©Aelterman, N., Vansteenkiste, M., Soenens, B., Fontaine, J., Haerens, L., Delrue, J., & Reeve, J. (2018). Towards a fine-grained understanding of the components of 

need-supportive and need-thwarting teaching: The merits of a gradual approach. Journal of Educational Psychology



Hangt uw lesgeefstijl samen met de evaluatie door 

leerlingen?

Aelterman, N., Vansteenkiste, M., Soenens, B., Fontaine, J., Haerens, L., Delrue, J., & Reeve, J. (2018). Towards a fine-grained understanding of the components of 

need-supportive and need-thwarting teaching: The merits of a gradual approach. Journal of Educational Psychology



Leerkrachtevaluatie

Participatief

Begeleidend

Verhelderend

Afstemmend

Afwachtend

Opgevend

Dominerend

Eisend

(c) copyrightAelterman, N., Vansteenkiste, M., Soenens, B., Fontaine, J., Haerens, L., Delrue, J., & Reeve, J. (2018). Towards a fine-grained understanding of the components of 

need-supportive and need-thwarting teaching: The merits of a gradual approach. Journal of Educational Psychology
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(c) copyright

Conclusie #2: Het motiverend begeleidings- en 

lesgeefwiel

• Combinatie van autonomieondersteuning, structuur en warmte = meest

motiverende cocktail!

• Lesgeefwiel biedt leerkrachten een verfijnd inzicht in hun

(de)motiverende lesstijl

Vansteenkiste, M., & Ryan, R. M. (2013). On psychological growth and vulnerability: Basic psychological need satisfaction and need frustration as an unifying 

principle. Journal of Psychotherapy Integration, 3, 263-280



VRAAG 3: 

HOE KUNNEN WE HET LEESVUUR 

DUURZAAM AANWAKKEREN?



1

2

3

4

5

6

7

Participatief

Afstemmend

Begeleidend

Verduidelijkend

Opleggend

Dominerend

Onverschillig

Afwachtend

Leerkracht

Participatief

Begeleidend

Verhelderend

AfstemmendAfwachtend

Opgevend

Dominerend

Eisend

C
o

p
y
ri
g

h
t 
©
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• Keuze boek: Keuze boek, gedifferentieerd qua 

moeilijkheidsgraad én inhoud (Reynolds & Symons, 2001)

 Niet te veel opties aanbieden: 3 à 5! (Patall et al., 2008)

Participatieve benadering



Copyright ©

• Keuze verwerking: Laat kinderen…
- een tekening maken van het boek 

- een aantal gestructureerde vragen invullen: boeiend? Spannend? 

Aanbevelen aan anderen? Wat is (niet) leuk?

• Interactief voorlezen: Open vragen stellen & in dialoog 

gaan

Participatieve benadering



1

2

3

4

5

6

7

Participatief

Afstemmend

Begeleidend

Verduidelijkend

Opleggend

Dominerend

Onverschillig

Afwachtend

Leerkracht

Participatief

Begeleidend

Verhelderend

AfstemmendAfwachtend

Opgevend

Dominerend

Eisend

C
o

p
y
ri
g

h
t 
©
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Van participatief naar afstemmend
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• Relevantie van leesopdrachten: 
- Koppeling met actualiteit

- Verbinding met hun leefwereld

• Interesse en nieuwsgierigheid wekken: 
- Stimulerende activiteiten: vb. experimenteren met objecten voor leesopdracht 

(Guthrie et al., 2006)

- Fun verhogen: 

 “Je bent een detective” => fantasie aanspreken (deSousa & Oakhill, 1996)

 Blind date met boeken

Afstemmende benadering
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1

2

3

4

5

6

7

Participatief

Afstemmend

Begeleidend

Verduidelijkend

Opleggend

Dominerend

Onverschillig

Afwachtend

Leerkracht

Participatief

Begeleidend

Verhelderend

AfstemmendAfwachtend

Opgevend

Dominerend

Eisend

C
o

p
y
ri
g

h
t 
©
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Van afstemmend naar begeleidend
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• Uitdaging: Bied boeken aan afgestemd op het leesniveau van 

kinderen; ze kunnen dit zelf ook ontdekken! 

• Positieve feedback: Maak de intrapersoonlijke groei in 

leesvaardigheid duidelijk: vb. begin vs. halfweg schooljaar

• Hulp: 

- Leer kinderen boeken kiezen = vaardigheid op zichzelf!

Begeleidende benadering
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LEER KINDEREN/JONGEREN BOEKEN KIEZEN

 Proces, dat je kinderen kan leren via structurerende vragen 
(begeleidend)
 Waar ben je precies naar op zoek?

 Waar denk je dat het over gaat? 

 Heb je de achterflap al gelezen? 

 Lees de eerste bladzijde. Lukt het? 

 Leer de kinderen deze stappen zelf te zetten (participatief)

 Sta model (begeleidend)

 Plaats enkele boeken in de kijker om nieuwsgierigheid te ontlokken 
(afstemmend). 
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Wanneer kan hulp en feedback demotiverend 

zijn?

Laat jouw correctiedwang varen en probeer 

gedoseerde, goed getimede en uitnodigende 

feedback te bieden
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Participatief

Afstemmend

Begeleidend

Verduidelijkend

Opleggend

Dominerend

Onverschillig

Afwachtend

Leerkracht

Participatief

Begeleidend

Verhelderend

AfstemmendAfwachtend

Opgevend

Dominerend

Eisend
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Wanneer begeleidend omslaat in eisend
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Het belang van uitnodigende taal bij het geven 

van feedback 
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Mabbe, E., Soenens, B., De Muynck, G.-J., & Vansteenkiste, M. (2018). The impact of valence of feedback and style of communication on intrinsic

motivation in middle childhood: Experimental evidence and generalization across individual differences. Journal of Experimental Child Psychology.

Communicatiestijl

Uitnodigend Dwingend

Valentie 

feedback

Positief

Negatief



Uitnodigende taal Dwingende taal

(Be)vragen Bevelen

Kunnen Moeten

Voorstellen Horen

Willen Verwachten

Proberen Dreigen
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3,6

3,8
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4,4
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Positieve feedback Negatieve feedback

Autonomieondersteunende taal

Dwingende taal

Autonomieondersteunende taal = 

buffer tegen dalend plezier bij kritiek

Mabbe, E., Soenens, B., De Muynck, G.-J., & Vansteenkiste, M. (2018). The impact of valence of feedback and style of communication on intrinsic

motivation in middle childhood: Experimental evidence and generalization across individual differences. Journal of Experimental Child Psychology.
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Conclusie #3: Aan de slag

• Lesgeef- en begeleidingswiel = basis voor

Reflectie

Discussie tijdens inter- en supervisie

Wederzijdse observatie
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