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Schouders eronder
Het valt niet mee om na de zoveelste lockdown en vakantie 
weer de motivatie te vinden om ervoor te gaan.  Het is nu 
maandagochtend en ik heb net de kinderen, voor het eerst dit 
jaar, weer naar de basisschool gebracht. De jongste had er heel 
veel zin en kon niet wachten om haar vriendinnen en juffen 
weer te zien. De oudste had er meer moeite mee en heb ik 
vanochtend dan ook echt uit bed moeten halen. Mijn kinderen 
zijn nog zo jong dat de lockdown niet heeft gezorgd voor 
leerachterstand maar ook hier merk ik dat de motivatie niet zo 
hoog meer is. Hopelijk wordt de oudste vandaag weer goed 
uitgedaagd door zijn lieve juf en komt de motivatie snel weer. 

En dit hoop ik uiteraard niet alleen voor mijn zoon maar zeker 
ook voor alle middelbare scholieren waarvoor die motivatie van 
belang is om goed te kunnen presteren. 

 In- en extrinsieke motivatie
 Er wordt in het onderwijs vaak gesproken over 
intrinsieke motivatie. De motivatie die vanuit de 
leerling zelf komt. Als ik naar onze leerlingen kijk 
dan valt het op dat er van deze intrinsieke 
motivatie niet veel meer over is. En ik begrijp het 
ook! Door tegenslagen en een onduidelijke 
toekomst is het moeilijk de ambitie hoog te 
houden. Maar juist nu, in deze tijd, is dat zo 
belangrijk. We merken dat we leerlingen op dit 
moment niet alleen begeleiden in het leren-leren 
en het vakinhoudelijk uitleggen maar dat we door 
in te zetten op het extrinsiek motiveren de 
leerlingen weer zelf aan de slag kunnen en willen 
gaan. Er is niks mooiers dan leerlingen te zien 
groeien!  
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En weer starten we de tweede helft van het schooljaar met een 
achterstand. Alle toetsen die voor de lockdown en kerstvakantie zijn 
blijven liggen moeten weer ingehaald worden en het reguliere 
lesprogramma loopt ook nog door. 

 Juist nu!


