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Script voor een vaardige ouder 
 

 

 

 

 

 

Inleiding 

 

Wanneer je dit e-boek leest betekent dat dat je de Oudercursus huiswerkbegeleiding & 

motivatie hebt gevolgd of nog aan het volgen bent. Ontzettend leuk! 

 

In dit e-boek staat beschreven wat er allemaal komt kijken bij jouw rol als vaardige ouder. 

Het is een weergave van de inhoud van de cursus. Niets uit dit e-boek mag worden gebruikt 

zonder toestemming van de auteur. Dit e-boek is voor eigen gebruik, voor jou en eventueel 

je partner. Ik hoop dat de cursus (en dus dit e-boek) het je handvatten geeft bij de 

opvoeding van je kind(eren) en dat je het e-boek gebruikt als naslagwerk. Veel leesplezier! 
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Jouw invloed op je kind(eren) is groot! Heel groot, in positieve en in negatieve zin… 

 

Wanneer je een zelfstandig, gemotiveerd en zelfverantwoordelijk lerend kind wil is het 

allereerst nodig om met een kritische blik naar jezelf te kijken. Wat is jouw rol en wat zijn 

jouw vaardigheden.  

 

Met andere woorden: wat is er nodig om je kind op te voeden tot een zelfstandig, 

gemotiveerd en zelfverantwoordelijk lerend kind?  

In de oudercursus zijn daarover de volgende onderwerpen aan de orde geweest. Dit zijn ook 

meteen de hoofdstukken van het e-boek. 

 

1. Controleren of loslaten 

2. Structuur (ritmes en routines) 

3. Organisatie en afleiding 

4. Jouw rol als ouder 

5. Slim leren  

6. Vaardigheden (plannen, beginnen en doorzetten, reflecteren) 

7. Motivatie (mindset, autonomie, competentie, verbinding) 

8. Oorzaken demotivatie 

9. Demotivatie keren 

10. Onderpresteren, (gedragskenmerken, wat is het, oorzaken) 

11. Verantwoordelijkheid (nemen en krijgen) 

12. Oplossen (stappenplan, voorbeelden) 
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1. Controleren of loslaten 
 

Leren = vallen, opstaan, omkijken (nadenken) en doorgaan.  

Zelfstandigheid is als leren fietsen. Je kind start met zijwieltjes en daarna ren je er als ouder 

achteraan om te voorkomen dat je kind (hard) valt. 

Wanneer je je kind meteen op een racefiets zou zetten 

snapt iedereen dat dat niet gaat werken.  

 

Geef een kind net iets meer autonomie dan het aankan. 

Wanneer het dan valt, is dat het 

moment om in gesprek te gaan 

met je kind.  

 

 

 

 

Hoe ga je om met cijfers in Magister/SOM? 

Sta stil bij het effect van ‘controleren’. 

 

Omgaan met onvoldoendes. 
Wat is jouw rol?  

Oorzaak: niet kunnen, niet hoeven, niet willen  

u Focus op leren van je fouten 

u Focus op het proces ipv het resultaat 

u Probeer samen uit te zoeken waar ze vandaan komen. 

 

Hoe ga je het gesprek aan? 

u Stel echte vragen (als een journalist) zonder oordeel 

u Ik begrijp jouw standpunt, EN...geen maar  

u Word geen controlepost 

u Maak van een gesprek geen verhoor  

u Mokken, huilen, chillen mag even, wanneer.. 

u Wees niet te gevoelig voor drama (het valt wel mee…)  

u Maak gebruik van het oplossend vermogen van je kind 

u Let op de gekleurdheid van informatie (“is ons niet verteld”…) 

u Oplossingsgericht (wat is er nodig om …?)  

u Opvoeden is ook vallen, opstaan, omkijken en doorgaan 
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2. Structuur (ritmes en routines) 
 

Ritmes en routines zorgen ervoor dat je makkelijker aan het werk gaat.  

Ritmes & routines kunnen helpen bij: 

• Aan het werk gaan nadat je uit school komt. Dus bijvoorbeeld altijd eerst wat 

drinken/eten en een beetje kletsen en dan na een half uurtje aan het huiswerk. Als 

het lastig is om dan niet iets anders te gaan doen: alarm zetten op telefoon werkt 

goed. 

• Een vaste volgorde van huiswerk maken. Eerst moeilijkste of eerst leerwerk. (DERK, 

Doe Eerst Rot Klussen) 

• Doorzetten. De pomodoritechniek werkt dan goed (25 minuten werken, 5 minuten 

pauze). Ook hierbij eventueel een (digitale) wekker zetten. 

• Afleiding verminderen. Telefoon beneden laten tijdens huiswerk maken.  
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3. Organisatie en afleiding 
 

Omgaan met telefoongebruik. 

u Leeftijdsafhankelijk 

u Voorbeeldgedrag 

u Probeer te begrijpen 

u Wanneer wel/niet? 

u Lange verandertijd 

 

Geen consequentie = geen regel 

 

Creeer bewustwording 

Ø Zelfverantwoordelijkheid 

Ø Niet te veel bemoeien… 

Ø Vraag er naar 

Ø Leerproces (whatsapp managen, balans gezelligheid/werk) 

Ø Afleiding die energie geeft/ die energie kost 

Geef duidelijkheid en structuur. Bepaal van te voren waar je uiteindelijk naar toe wil met je 

kind en zijn/haar telefoon en neem daar stapjes in.  

 

Muziek tijdens leren:  

Allerbeste is GEEN muziek tijdens huiswerk maken (appeltjestest) 

(TENZIJ heel veel omgevingsgeluid) 

Als je TOCH muziek wil dan: 

u Niet tijdens leren 

u Tijdens maakwerk alleen zonder zang 

u Wel vóór het huiswerk maken, om in juiste stemming te komen (dan vast nummer), 

10 minuten effect van verbeterd humeur 

Nooit bewezen: klassieke muziek maakt slimmer 
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4. Jouw rol als ouder 
 

Jouw rol als ouder: 

- Vader/moeder/verzorger 

- Begeleider/coach 

- Hulpverlener 

 

Wanneer je kind ouder wordt en opgroeit verandert jouw rol van ‘leidinggevende’ naar 

coach/begeleider. Wanneer je je kind te veel gaat helpen met schoolwerk loop je het gevaar 

dat je in de hulpverlenersrol terecht komt wat m.i. niet de bedoeling is. Wanneer je nl 

hulpverlener wordt zullen je andere rollen niet vervuld kunnen worden (die conflicteren) en 

dat is schadelijk voor de relatie van je jou met je kind. Bij de hulpverlenersrol neem je vaak 

een groot deel van de verantwoordelijkheid weg bij je kind en zeg je als het ware: “jij kunt 

het niet zelf, ik helpt je wel.” Door juiste vragen te stellen (in je rol als coach/begeleider) laat 

je het je kind zelf leren/ervaren. Dit is veel waardevoller, op korte en lange termijn. 

 

Dit is meteen ook de eerste reden waarom ik iedere keer dat ik de cursus geef, ik twijfel of ik 

het onderdeel ‘slim leren’ niet zou moeten schrappen uit de cursus.  

 

Een tweede reden voor twijfel is dat ik vind dat het de taak is van school en van je kind om 

leerstrategieën aan te leren. Daar blijft wat mij betreft ook de verantwoordelijkheid.  

 

Reden 3 is dat huiswerkbegeleiding (al 

dan niet door jou of door een 

huiswerkbegeleidingsinstituut gegeven) 

vaak niet de oplossing van het 

probleem is.  

 

Wanneer je wil weten of 

huiswerkbegeleiding je kind kan helpen, 

raad ik je aan de 

huiswerkbegeleidingstest op de site te 

doen:   
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5. Slim leren 
 

Zoals net gesteld hoort dit onderdeel wat mij betreft niet bij een vaardige ouder en kun 

je dus beschouwen als iets extra’s…  

 

 

 
 

40  =  2 x   10 x   2 

200  =  10 x   2 x   10 

 

M.a.w. Je kunt heel veel talent hebben maar als je een waardeloze inzet en (leer)strategie 

hebt krijg je een heel mager resultaat. Terwijl iemand met niet zoveel talent maar heel veel 

inzet en een topstrategie heel veel kan bereiken.  

 

Dus de inzet en de manier van leren zijn heel belangrijk.  
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Voordat iets in het lange termijn geheugen terecht komt zal je het heel veel moeten 

herhalen en er mee moeten oefenen. (Hoe vaak dat verschilt van persoon tot persoon) 

 

 

De vergeetcurve  

 

4 keer leren en herhalen 

Bijvoorbeeld  

Na 1 uur  

Na 1 dag 

Na 1 week 

 

 

 

 

Leren leren: 

 

 
 

Plaatjes onthoud je beter dan woorden dus: 

u Maak schema’s 

u Maak tekeningen (hoe gekker hoe beter) 

 

Manieren om te leren van: 

u Woordjes 

u Teksten 

u Wiskunde   

 

Woordjes leren: 

u Met een site bijv. quizlet en wrts (betekenisloos leren):  

u Geluid aan zodat het ook voorgelezen wordt 

u Maak gebruik van wat er al in staat (controleer wel 

op fouten!) 

u Schrijven beter dan typen 

Quizlet is gratis en wrts niet 

Quizlet meerdere manieren aanleren, wrts letterlijk typen 

Quizlet ook handig voor begrippen/definities 

 

u Flitskaarten maken 

u Flapmethode  

u Woordenlijst 'chunken' en daar een (grappig) plaatje/ 

tekening/verhaaltje bij maken (betekenisvol leren) 
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Teksten leren 

u Mindmap (Op papier of online) 

u Zelf vragen bedenken (5xW + 1xH) en antwoorden 

u Flitskaarten (vraag met antwoord) of in quizlet zetten 

u Kennen en kunnenlijst maken 

u Schema’s maken van wat je hebt gelezen 

u ‘Spiekbriefje’ maken 

u Na iedere bladzijde (uit je hoofd!!) proberen aan iemand anders uit te leggen (of 

alsof) wat je gelezen hebt. 

u Na iedere bladzijde lezen (uit je hoofd!!) de 3 belangrijkste dingen opschrijven. 

 

De laatste manier is iets anders dan een samenvatting maken door dingen over te schrijven 

of korter op te schrijven. Er is nooit bewezen dat je van het maken van de samenvatting iets 

leert. Van uit je hoofd de belangrijkste zaken noteren leer je wel meteen wat. Een 

samenvatting moet altijd nog wel geleerd worden (en dat wordt nogal eens vergeten). 

 

Wiskunde leren 

u Leeroverzicht maken van dingen die je door elkaar haalt/moeilijk zijn 

u Oefenen, oefenen en nog eens … 

OEFENEN 

Via werkboek (de vragen die je fout had nog een keer maken), diagnostische toets) 

Googelen naar oefenopgaven (+onderwerp en evt. Leerjaar) 

 

 

Je kind overhoren. Mondjesmaat en steeds minder. Leer je kind zelf in te schatten of het de 

leerstof kent en zichzelf te overhoren. (Als je overhoort, doe het dan niet te snel na het 

leren). 

 

Leer van je fouten (mindset) 

u Iedereen maakt fouten 

u Stimuleer uitleg vragen aan docent bij fouten op een toets, wat en hoe kun je 

verbeteren? 

u Tegenvallende resultaten? 

     Ga samen op zoek! 

Maar maak het niet JOUW project…!! 

 

Concrete hulp (gevraagd en niet ongevraagd) 

Eerst zelf laten proberen!! Bij vallen: 

u Vraag: “Wat moest je doen?” 

u Vraag: “Hoe heb je dat gedaan?” 

u Vraag: ”Ken je nog andere manieren waarop je dat kunt doen?” 

u Vraag: “Ik ken nog een paar andere manieren, zal ik je die laten zien?”  

Blijf zelf ALTIJD positief 

Laat de emotie bij je kind 

Dring jezelf niet op!! 

De verantwoordelijkheid en het werk blijven bij je kind!! 
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Help vooral bij proces en zo min mogelijk op inhoud 

 

Welke vragen stel je je kind? 

1. ‘Heb je je huiswerk al gedaan?’    

2. ‘Hoe gaat het met je huiswerk?’ 

3. ‘Heb je het druk deze week?’ 

4. ‘Wat voor huiswerk heb je voor morgen?’ 

5. ‘Hoe gaat het met school?’ 

6. ‘Lukt het met die praktische opdracht voor biologie?’ 

7. ‘Kan ik je nog ergens mee helpen?’ 

8. ‘Moet je niet eens aan je huiswerk?’ 

 

Hoe zou je willen dat je baas je helpt? 
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6. Vaardigheden (plannen, beginnen en doorzetten, reflecteren) 
 

u Deze vaardigheden zijn niet aangeboren maar aangeleerd, leeftijd en snelheid van 

aanleren is kind afhankelijk 

u Lijkt soms vanzelf te gaan 

u Wanneer je kind vastloopt is het zaak om te kijken welke vaardigheden eventueel 

nog niet goed ontwikkeld zijn. Je kunt zelf proberen je kind deze vaardigheden aan te 

leren of externe hulp daar voor in te schakelen. Betrek school hier ook bij.  

 

Plannen is een heel belangrijke vaardigheid maar mensen gaan pas plannen als het nodig is. 

Als het goed is leert je kind op school plannen, zo niet dan kun je het je kind zelf leren.  

Niet goed kunnen starten gaat vaak gelijk op met niet (goed) plannen. Geen overzicht maakt 

dat de berg te groot wordt om een eerste stap te zetten.  

 

Hierboven is de pomodoritechniek al besproken. Een andere techniek die helpt om door te 

leren zetten is de salamitechniek (= het ophakken van iets groots in kleine behapbare 

stukjes).  

 

Coach je kind: 

Wat is je doelcijfer? 

Heb je een overzicht van wat je allemaal moet doen? (soms is “plannen” een ‘vies’ woord) 

Help structuur en overzicht te creëren 

Samen een planning maken  

u Vraag: “Ik zie dat …”, “heb ik dat goed gezien?” 

u Vraag: “Is het een idee als ik je help bij het maken van een planning?” 

Doorloop de stappen samen (2 lijsten maken en controleren op SMART) 

 

 

op tijd en op een efficiënte manier aan taak beginnen 

 

gaat vaak gelijk op met overzicht en plannen 

en met verantwoordelijkheid krijgen en nemen 

 

Leer je kind zelf starter te zijn. 

u Met ritme en routines 

u Een timer 

u Bewust maken 

 

Uitstelgedrag: 

1. Laat gevoel benoemen: 

u “Hoe voelt het als je het uitstelt?” 

u “Kun je dan met net zo veel plezier gamen als wanneer je je huiswerk af hebt?” 

u “Hoe zou het voelen als je het eerst doet?” 

Als het dan gelukt is om eerst het huiswerk te doen, vraag dan of het klopte wat ze dachten 

dat het gevoel was.  

 

2. Laat proces benoemen  
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- “Wat maakt dat:  je je hw niet gaat maken/ je niet begint/ je spullen vergeet enz.?” 

- “Wat kun je bedenken om er voor te zorgen dat dit niet gebeurt?” 

 

3. 5 seconden regel 

 

4. Digitale kookwekker (25/5) 

5. Plannen                  Specifiek   i.p.v. onoverzichtelijke berg werk 

                                     Meetbaar 

                                     Acceptabel 

                                     Realistisch 

                                    Tijdgebonden 

 

Wanneer je kind vaak iets vergeet: 

Vraag ze zelf manieren te bedenken om er aan herinnert te worden (knoop in zakdoek) 

Doe suggesties: 

u Whitebord 

u Memobriefjes 

u Alarm/reminder op telefoon 

u Digitale kookwekker 

u Kruis op je hand 

Consequenties?... 

 

Als het toch mis gaat: 

u Afspraken maken, ga in gesprek 

u Vraag: “Hoe kun jij er voor zorgen dat…” en  “Hoe kan ik jou daar bij helpen?” 

u Bespreek de verantwoordelijkheid (“ik zie dat het je NOG niet lukt, nu neem ik even 

de verantwoordelijkheid over en we spreken af dat…”) = weer even vasthouden met 

fietsen 

u Uitleg geven over reden van maatregelen (Bijv. Playstation in de kast tot dat je weer 

voldoendes haalt ) 

u Zoek externe hulp wanneer je er met je kind niet uitkomt. Benoem dit ook. (jij kunt 

het zelf dan ook NOG niet). Wacht niet te lang….! 

 

Externe hulp: welke kies je? 

u Huiswerkbegeleiding 

u Bijles 

u Leercoach 

u Sociaal emotionele hulp 

 

u Wanneer wel/niet? 

u Korte/lange termijn 

u Kwaliteit van hulp… 

 

Mogelijke oorzaken: 

u Op toets: niet nauwkeurig antwoorden, dingen vergeten op te schrijven, vraag niet 

goed lezen, vraag niet goed begrijpen, moeilijk concentreren, blokkade door 

faalangst 
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u Niveau stof te hoog 

u Niveau stof te laag 

u Slechte concentratie bij leren 

u Moeilijk Beginnen 

u Motivatieprobleem (oorzaak?) 

u Te weinig tijd aan besteed (reden?) 

u Niet herhaald 

u Kan niet plannen 

u Leert op verkeerde/inefficiënte manier 

u … 
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7. Motivatie (mindset, autonomie, competentie, verbinding) 
 

Wat van het voorgaande dat besproken is, helpt bij een goede motivatie is: 

u Ritmes en routines (voor tandenpoetsen heb je ook geen motivatie nodig…) 

u Pomodoritechniek 

u Plannen 

u 5 seconden regel 

u structuur 

Hoe soepeler het leerproces, hoe gemotiveerder iemand is 

 

Kern van motivatie is: pijn en ongemak vermijden & plezier gevende of veiligheid biedende 

omstandigheden opzoeken.  

 

Waar komt het gedrag vandaan? 

 

Gemotiveerd zijn om iets te doen: 

u Voordelen wegen zwaarder dan nadelen 

 

Stel je voor:  

Ongewenst gedrag: weinig pijn en veel plezier &  

Gewenst gedrag veel pijn en weinig plezier 

 

Blokje ‘AANDACHT’ van ene kant naar andere kant verplaatsen of kleiner/groter maken 

Denk bijv aan stickerkaart bij zindelijk worden 
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Coachen: 

u Begrijp je kind 

u Bespreek de voordelen die je kind ziet 

u Kan iets van de ene kant van de weegschaal naar de andere kant? 

u Kan iets wat groot is/zwaar weegt, minder groot/zwaar worden? 

u Kan iets wat klein/licht is, groter/zwaarder worden? 

u Jouw motivatie doet er niet toe! 

 

Motivatie wordt bepaald door: 

u Mindset 

3 psychologische basisbehoeften (Ryan & Deci) 

u Ervaren vooruitgang, competentie 

u Autonomie 

u Verbondenheid met anderen 

 

Mindset 
Carol Dweck: fixed (vaste) mindset versus growth (groei) mindset 

Ik kan het TOCH niet versus Ik kan het NOG niet 
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Fixed mindset = Bron van faalangst = een oorzaak van motivatieproblemen 
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Welke mindset heb je zelf? 

 
 

Mindset van je kind veranderen: 

Complimenten geven 

u Focus op leren 

u Focus op groei 

u Focus op het proces 

u Focus op de inspanning 

u Focus op ontwikkeling (je kunt het NOG niet) 

u Focus op leren van fouten 

Maak bewust 

Vermijd: “Geeft niet, je hebt je best gedaan…” (dit impliceert dat er niets kan veranderen en 

versterkt een fixed mindset) 

 

 

Ervaren vooruitgang, competentie 
 

Doelen stellen 

Door doelen te stellen merk je vooruitgang, ook als het doel niet gehaald wordt. Het 

stimuleert ook om kritisch te kijken naar wat je kunt veranderen en verbeteren. 

Zorg dat het SMART is 

u SPECIFIEK 

u MEETBAAR 

u ACCEPTABEL 

u REALISTISCH 

u TIJDGEBONDEN 
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lange termijn doel  naar korte termijn doel 

vraag je kind WAT WIL JIJ BEREIKEN EN HOE WIL JIJ DAT GAAN DOEN?? 

 

vraag je kind WAT WIL JIJ BEREIKEN EN HOE WIL JIJ DAT GAAN DOEN?? 

Maak het concreet! 

u WAT 

u HOE 

u WANNEER 

u HOE LANG 

Coach daarbij en doe suggesties 

=proces (ben jij nu ook mee bezig!) 

 

Doelcijfer bepalen (wat is er nodig om … (over te gaan, mij goed te voelen, tevreden te zijn, 

vooruitgang te boeken enz)) 

 

Autonomie 
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Aanwakkeren van intrinsieke motivatie door vragen te stellen als: 

“Hoe voelt het als …?” 

“Hoe zal het voelen als …?” 

 

Verschil (in effect) tussen: 

 

“Ik ben trots op hoe je dat hebt aangepakt!” (extrinsiek) 

“Je kunt trots zijn op hoe je dat hebt aangepakt!” (intrinsiek) 

 

Een compliment op de aanpak ipv het resultaat stimuleert weer een groeimindset. 

 

Complimenten geven: 

u Zo specifiek mogelijk 

u Niet te vaak 

u Niet overdreven 

u Dus bijv. ‘wat super dat het harde werken van je resultaat opgeleverd heeft, je kunt 

echt trots zijn op jezelf’. 

u Of: ‘die andere aanpak gaat echt z’n vruchten afwerpen, goed joh!’ 

 

Is je kind zelf tevreden?  

 
 

 

Autonomie 
u Niet hetzelfde als onafhankelijkheid 

u Eigen wil en bewust 

u Er zijn keuzes  

u Eerst structuur nodig  
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Coert Visser 
 

Autonomie van je kind coachen 

Perspectief 

u Kijk vanuit hun perspectief, wat is het interne referentiekader (hun weegschaal)? 

u Weerstand erkennen (niet zeggen “het moet toch” maar: “ik begrijp dat je geen zin 

hebt, maar als je het nou eens zó probeert?” 

Keuzes bieden 

u Ga je afspreken met vrienden/ eerst afspreken en dan huiswerk maken/ eerst 

huiswerk maken dan afspreken/ alleen huiswerk maken? 

Motivering 

u Geef ze een betekenisvolle reden het te doen. “Waarom is het belangrijk om in het 

leven te kunnen doorzetten als iets tegenzit?” 

Anderen betrekken 

u “stok achter de deur”, doelen delen 

 

u Geef keuzevrijheid (liefst 3 opties) 

u Zelf starter leren zijn (5,4,3,2,1,0, ritmes en routines, plannen) 

u Laat onderzoeken 

u Zelf initiatief ontplooien 

u Spreek geloof en vertrouwen uit 

u Denk nog even terug aan je baas… Hoe wil je dat hij je autonomie geeft? 

 

Dingen die de motivatie van je kind verbeteren: 

 

1 Ik neem hen serieus in hoe zij de situatie zien (ook als dat negatief is) 

2 Ik bied hen keuzemogelijkheden 

3 Ik stimuleer eigen initiatief en bied gelegenheid om dingen uit te proberen 

4 Ik betrek hen waar mogelijk bij beslissingen 
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5 Ik ben duidelijk over wat ik van hen verwacht en waarom ik dit verwacht (progressiegericht 

sturen) 

6 Ik bied duidelijke structuur in gesprekken met mijn kind 

 

Dingen die de motivatie van je kind verslechteren 

 

1 Taal gebruiken die als autoritair, ongeduldig of dwingend wordt ervaren 

2 Straffen en dreigen met straffen 

3 Belonen om te motiveren 

4 Persoonsgerichte kritiek geven 

5 Schuldgevoelens opwekken 

6 Veel controleren 

7 Onderlinge strijd/concurrentie aanwakkeren 

 

Verbondenheid met anderen 

u Vrienden/vriendinnen 

u Broers/zussen 

u Jou als ouder 

u Vergelijking met jezelf of anderen? 

 

Coachvragen 

u “Wat zou het voor jou betekenen als je dat doel hebt gehaald?” 

u “Hoe zou je je voelen?” 

u “Wat levert het nog meer op?” 

u “Wat gaat er (al) goed?” 

u “Krijg je hierdoor meer tijd voor andere dingen?” 

u “Wat zou je met die tijd gaan doen?” 

 

Conclusie: 

Vraag niet hoe jij je kind kunt motiveren maar hoe kun jij ervoor zorgen dat het zichzelf 

motiveert. 

 

Motivatie samenvattend: 

u Mindset: fixed naar groeimindset, eigen mindset 

u Ervaren vooruitgang: doelen stellen, proces ipv product 

u Autonomie: geef keuzevrijheid, zelf starter leren zijn, laat onderzoeken, zelf initiatief 

ontplooien, spreek geloof en vertrouwen uit 

u Verbondenheid met anderen: onderzoek en benoem 
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8. Oorzaken demotivatie: 
 

Jouw rol als ouder: 

 

 
 

Gras groeit niet harder door eraan te trekken! 

 

Wat zorgt ervoor dat het gedrag te zien is. Wat zit er 

onder water? Wat zijn achterliggende oorzaken? 

 

Ook motivatie en vaardigheden leer je door vallen, 

opstaan, omkijken (nadenken) en doorgaan.  

 

 

 

 

 

 

 

Motivatieschaal: 

“Welk cijfer voor motivatie zou je jezelf 

geven?” 

“Wat maakt dat het al een … (3) is en geen … 

(0 of 1)?” 

“Wat is er nodig om van …. een …. te 

maken?” 

 

Hoe groot is het vertrouwen van jou dat het 

daadwerkelijk gaat lukken om van een … een 

… te maken? (laat ook daar een cijfer voor geven) 
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Motivatieproblemen gaan NIET vanzelf over!!! 

 

Alle kinderen willen: 

- over gaan  

- ouders trots maken 

- een diploma! 

 

Dus analyseer de oorzaak/oorzaken! 

 

Mogelijke oorzaken: 

Externe oorzaken: 

u School niet ‘leuk’ 

u School (docenten/mentor) steunt niet 

u Vriendschap moeilijk 

u Lesstof te moeilijk of te makkelijk 

u ‘Verkeerde’ vakkenpakket 

 

Handelen/vaardigheden: 

u Huiswerk niet voldoende maken 

u Onvoldoende studievaardigheden 

u Veel afleidingen 

u Weinig zelfcontrole 

u Weinig doorzettingsvermogen 

 

Overtuigingen: 

u Negatief zelfbeeld 

u Werken voor cijfers ipv voor leren 

u Inzet loont niet 

 

Belemmeringen: 

u Faalangst 

u Weinig last van slechte resultaten (aangeleerde hulpeloosheid) 

u Concentratieproblemen  

u Sociaal emotionele problemen 

u Pesten 

u Verliefdheid  

u Moeilijk kunnen beginnen 

u Lage ambitie 
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Invloed van ouders: 

u Ouder benadrukt vooral fouten 

u Ouder ontevreden over resultaten 

u Relatie met ouder i.h.a. 

u Alle andere invloed die voorbij is gekomen… 

 

Helicopter, snowplow, curling parents veroorzaken aangeleerde hulpeloosheid! 

Dit komt voort uit liefde!! 
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9. Demotivatie keren 
 

Keren van motivatieproblemen door: 

u Motivatieonderzoek  

u Sociale vaardigheidstraining 

u Faalangstreductietraining 

u Niveautest/intelligentietest/vaardighedentest 

u Gesprekken met kindercoach/orthopedagoog/psycholoog/psychiater 

u Huiswerkbegeleiding… 

u Soms acceptatie van jou (bijv. lage ambitie) 

u Je eigen rol veranderen: van hulpverlener -> coach 
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Door dingen uit handen te nemen van je kind werk je aangeleerde hulpeloosheid in de 

hand… 

 

Kenmerken voor aangeleerde hulpeloosheid: 

u Weinig zelfvertrouwen 

u Passief gedrag 

u Snel opgeven wanneer iets tegenzit 

u Algeheel gebrek aan inzet 

u Weinig motivatie om iets aan te pakken 

u Snel gefrustreerd raken 

u Vertonen van uitstelgedrag (clown uithangen, andere dingen gaan doen, op het 

allerlaatst iets doen enz) 

u Niet om hulp vragen of juist bij alles om hulp vragen 

u Falen koppelen aan interne oorzaken, slagen aan externe oorzaken 

 

Je blijft in aangeleerd hulpeloze staat blijft wanneer je denkt dat het probleem: 

1 permanent is 

2 met bijna alles is 

3 persoonlijk is (er is duidelijk iets mis met mij, anders zou ik dit wel kunnen oplossen) 

 

Hoe veranderen: 

Eigen invloed laten ervaren op gedrag  

Keuzes geven 

Bewust worden blokkades 

Controle herstellen door doelen stellen 

Laten onderzoeken 

Pessimist -> optimist (Martin Seligman) 

Veerkracht laten ontwikkelen door falen (Carol 

Dweck) 

 

 

Belangrijk: 

1. Elk kind heeft motivatie om (op de een of andere manier) tot prestaties te komen.  

Kijk dus vooral naar de hindernissen. En niet steeds proberen je kind te motiveren... 

 

2. Motivatieproblemen kun je alleen oplossen als je kind zelf ziet en/of ervaart waar hij/zij 

geblokkeerd is.  

Dus stop om te vertellen wat ze moeten doen, maar ga samenwerken. Luister naar je kind 

 

3. Neem het hele levensverhaal van je kind mee om motivatieproblemen op te lossen.  

De oorzaak kan zitten in iets onverwachts… 

 

4. Neem het hele netwerk (school, familie, vrienden) mee bij de aanpak van 

motivatieproblemen.  
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10. Onderpresteren 
 

Een andere invalshoek om motivatieproblemen te verhelpen is door te kijken of je kind een 

onderpresteerder is.  

 

Kenmerken van een onderpresteerder: 

u Gebrek aan zelfdiscipline 

u Gebrek aan inzicht en zelfkennis 

u Geen verantwoordelijkheid nemen (externe locus of control) 

u Moeite om hun werk productief te laten zijn 

u Liegen tegen zichzelf en anderen 

 

Wat is onderpresteren? 

u Niet doen/ laten zien wat je eigenlijk kan/moet doen 

u Tijdelijk – langdurig (minimaal 1 jaar) 

u Absoluut - relatief 

u Gaat niet vanzelf over! 

u Vaak op meerdere vlakken 

u Kind heeft er zelf ook last van! Laag zelfbeeld, verveling, gevoel van nutteloosheid 

u Chronisch kiezen voor makkelijkste weg, weinig doorzettingsvermogen, uitdagingen 

uit de weg gaan 

u Zorgwekkend wanneer kind het zelf ook opgeeft (= aangeleerde hulpeloosheid) 

u Lange en complexe weg 

u Risico neemt af als kind in zichzelf gaat geloven en ‘zelf’ de draad heeft opgepakt 

u Kijk hoe de cijfers tot stand komen ipv cijfers zelf (avond 1)  

 

Oorzaken onderpresteren: 

u Gebrek aan motivatie (av 3) 

u Aanpassingsgedrag (av 3)  

u Emotionele problemen 

u Gebrek aan uitdaging (school) 

u Gebrek aan faalervaringen (school en thuis) 

u (Een slechte leer/werkstrategie) (av 1 en 2) 

Aangeleerd dus ook af te leren! 

Saai, stom, geen zin = geen echte reden 

 

Aanpak studievaardigheden bij onderpresteerders: 

u Soms positief maar slechts tijdelijk effect 

u Gebrek aan motivatie & inzet niet aangepakt 

u 1 op 1 begeleiding vergroot afhankelijkheid! 
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11. Verantwoordelijkheid nemen en krijgen 
 

Crux van onderpresteren zit ‘m in verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen. 

 

Waar ligt de verantwoordelijkheid? 

u Niet kunnen  

u Niet hoeven (van omgeving) 

u Niet willen  

 

 
 

 

Overpresterende ouders creëren onderpresterende kinderen! 
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12. Oplossen (stappenplan, voorbeelden) 
 

 

Stappenplan: onderpresteren keren 

 

1 creëer juiste voorwaarden 

2 zorg voor passend onderwijsaanbod 

3 ga in gesprek met je kind 

4 laat je kind doelen stellen 

5 laat je kind plan maken 

6 analyseer de keuzes van je kind 

 

1 Creëer juiste voorwaarden  
u Duidelijk leiderschap en consistente, positieve benadering 

u Verantwoordelijkheid bij kind 

u Afhankelijk en dominant gedrag negeren 

u Proces i.p.v. product sturing 

u Blijf altijd positief (bij de zindelijkheidstraining kon je het ook!) 

u School en ouders bepalen samen norm = huiswerk wordt gedaan, balans vrijheid & 

controle 

u Verwachtingen helder: eerlijk, voldoendes halen 

u Heb vertrouwen 

 

2 Zorg voor een passend onderwijsaanbod 
u Passend onderwijsaanbod dat nauw aansluit bij capaciteiten kind (testen?)  

u Hiaten wegwerken  

u Ga in gesprek met school, gezamenlijk doel: goed presterend kind 

u Géén schuldvraag 

u Toekomstgericht 

u Kijk naar mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden 

 

3 Ga in gesprek  
u Dagelijks (wekelijks) 

u Eerst belangstellend & positief nieuwsgierig 

u Later coachend & begeleidend 

u Coachend: vragen stellen ipv advies geven  

u Onbevooroordeeld 

u Eerst weerstand/vreemd 

 

u Accepteer geen excuses, analyseer ze met je kind 

 

u Analyseer rol van jezelf bij succes en falen 

 

u Zelfspraak: wat geloof je? 

u Welk verhaal vertel je jezelf? Verander het verhaal. 

u Wat zou je tegen een goede vriend zeggen? 

u Zoek naar andere verklaringen 
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u Waar ben je wel gemotiveerd voor? 
u “Wat maakt dat je daar wel gemotiveerd voor bent en niet voor huiswerk?” 

u Gamen, welke paralellen? 

u Sport, welke paralellen? 

 

u Niet over-analyseren, gewoon doen 

 

4 Laat kind doelen stellen  
(zie ook avond 3) 

u Over gaan: wat is er voor nodig? 

u Lijst met doen, kunnen en leren hiervoor 

u 1 onderwerp/probleem uit lijst waaraan hij/zij wil gaan werken 

u Hoe belemmert dit probleem hem/haar dit doel te halen?  

u Neem het serieus, laat voorbeelden geven, hoe lang al?, hoe vaak last?, hoe voelt 

het? Zorg voor koppeling probleem en doelen 

u Weerstand? = op de goede weg 

 

5 Laat je kind een plan maken.  
u Draag nooit zelf oplossingen aan (verantwoordelijkheid)  

u Accepteer ook oplossingen waar jij zelf niet in gelooft  

u Succes = uitvoeren plan 

u Concreet maken plan: details! 

u wat ga je morgen doen, wat gaat er dan opgegeven/anders gedaan worden? 

Gevoelens? Enz. 

u Keuzes laten benoemen  

u Leg niet de nadruk op leervaardigheden  

    (gaat met name over niet willen i.p.v. niet kunnen) 

 

u keuzemoment 

u Achter alles (vaak onbewust) 

u Maak expliciet 

u Het maken van een keuze is in feite een afweging van belangen! 

(motivatieweegschaal) 

u Wie maakt de keuze?  

u 100% verantwoordelijk 

u Voor successen en voor falen! 

 

6 Analyseer de keuzes van kind  
u Hoe plan uitgevoerd?  

u Wat werkte wel en wat werkte niet?  

u Kind leert invloed te ervaren op eigen succes en falen.  

Ervaren vooruitgang 

Zelfinzicht en zelfverantwoordelijkheid 

 

Herhaal stap 5 en 6 

Heb geduld 
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u Verwacht niet direct resultaat! 

u Wees blij met iedere (kleine) vooruitgang 

u Blijf vertrouwen uitstralen 

u Blijf altijd positief 

 

Extra coachingstips 

u Inzicht in je eigen gedrag 

u Ga niet te veel mee in de emotie van je kind 

u Begin iedere dag opnieuw 

u Heb vertrouwen in je kind! 

u Ze doen het niet om jou dwars te zitten 

u Koppel gedrag los van het kind 

u Deel met je kind waar jij zelf gemotiveerd van/door wordt of inspiratie van krijgt.  

u Pick your battles 

 

 

Succes met alles!! 


