
 

Leerlingen motiveren 
Door het creëren van de juiste condities in jouw lessen, help je leerlingen 

zich intrinsiek te motiveren voor hun schoolwerk. 

  

  

Tijdens deze training verwerf je nieuwe inzichten en handvatten om leerlingen te motiveren. 

Daarnaast wordt een praktische slag gemaakt door het uitdenken van motiverende activerende 

lessen. Ook het voeren van gesprekken met leerlingen om hen te helpen zichzelf te motiveren, 

krijgt in deze training aandacht. 

 

 
 

Iedere docent komt leerlingen tegen die niet gemotiveerd lijken te zijn om te leren. Maar wat zit 

deze leerlingen in de weg? Kunnen ze niet of hebben ze niet de juiste competenties om tot leren 

te komen? Door te onderzoeken waar motivatie en zelfvertrouwen vandaan komen, kun je als 

docent invloed uitoefenen op de condities die nodig zijn om een leerling intrinsiek te motiveren. 

Ook het inzetten van leerstrategieën kan waardevol zijn om aan te sluiten bij wat de leerling al 

kan en hem of haar overzicht te bieden in hoe het leren aangepakt kan worden. 

Daarnaast is het voeren van helpende gesprekken essentieel om jongeren tot leren te brengen. 

Door op een oplossingsgerichte manier aan de slag te gaan met het zelfbewustzijn en zelfbeeld 

van jongeren, ontstaan nieuwe openingen naar intrinsieke motivatie. 

 
 

Thema’s 

Tijdens de training wordt gewerkt aan de volgende thema’s: 

• Inzichten in het puberbrein 

• Werken met de zelfdeterminatietheorie van Deci 

• Van dramadriehoek naar groeidriehoek 

• Het voeren van oplossingsgerichte coachgesprekken 

• Pedagogisch tact en geweldloze communicatie 

• Twee dimensies van motivatie 

• Inzetten van leerstrategieën 

• Balans tussen leerinhoud en leerproces 

• Model voor situationeel begeleiden 

• Intervisie en casusbespreking 
 



 

Praktische informatie 

 

Voor wie 

Docenten, coaches en mentoren in het VO en MBO, die op zoek zijn naar verrijking van hun 

leerlingbegeleiding en hun lessen. 

 

Duur 

Vier dagdelen 

 

Data 

Kijk voor komende data op https://www.lumencoaching.nl/open-inschrijvingen/ 

 

Werktijden 

13:30-17:00u 

 

Aantal deelnemers 

6-12 deelnemers 

 

Locatie 

La Vie Utrecht (op loopafstand van het centraal station) 

 

Kosten 

€ 479,00, inclusief koffie en thee. 

Inclusief het boek De zeven kwaliteiten van de meesterlijke docent, geschreven door Klaas Jan 

Terpstra en Rolien Dijksterhuis 

 

Trainer 

Rolien Dijksterhuis 

 

Rolien is trainer-coach bij Bureau Lumen CT. Zij is afgestudeerd als Synergetisch Registercoach 

aan de registeropleiding Synergetisch Coachen. Rolien heeft jarenlange ervaring in het onderwijs 

als docent, mentor en trainer-coach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trainingen van Bureau Lumen CT kenmerken zich door de praktische insteek. De nadruk ligt tijdens 

de trainingsdagen op het zelf ervaren van de inhoud, waardoor het gemakkelijker wordt deze te 

implementeren in eigen lessen.  De verhouding tussen theorie en praktijk is dan ook zo’n 30/70. 

 

Het is ook altijd mogelijk om aangeboden trainingen in company aan te bieden. Neem hiervoor 

contact op via info@lumencoaching.nl of bel 06  494 232 56 . 

https://www.lumencoaching.nl/open-inschrijvingen/
mailto:info@lumencoaching.nl


 

 


