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We beginnen dit nummer van School- en klas-
praktijk alweer met Goesting: goesting in in-
clusie. Het Steunpunt voor inclusie laat een ou-
der en een zorgcoördinator aan het woord over 
de weg die ze afleggen om een kind met een 
beperking gewoon school te laten lopen. Vita-
minen voor al wie ondanks alle, vaak terechte, 
zorgen over het M-decreet, werk wil maken 
van meer inclusie in onderwijs.

Goesting of motivatie vormt de rode draad 
door dit nummer. Maarten Vansteenkiste in-
troduceerde in België de begrippen autonome 
versus gecontroleerde motivatie geïnspireerd 
door de zelfdeterminatietheorie van de Ame-
rikaanse academici Deci en Ryan. Mensen zijn 
meer gemotiveerd, wanneer er aan hun psy-
chologische behoefte aan autonomie, verbon-
denheid en competentie wordt voldaan. We 
doen er goed aan om bij onderwijsactiviteiten 
dit abc-tje te verhogen en in balans te hou-
den. Zo raken kinderen autonoom gemoti-
veerd: ze ervaren de activiteiten als prettig of 
zinvol. Het is deze opvatting over motivatie 
die de achtergrond vormt bij de artikels in dit 
nummer. 

In Laat mij sturen! De essentie van zelf-
motivatie beschrijven Jeltsen Peeters en Koen 
Lombaerts motivatie als een persoonlijk proces 
dat ook kinderen in de lagere school zelf kun-
nen sturen. De auteurs tonen met praktijk-
voorbeelden aan dat zelfsturing een toolbox 
is van vaardigheden, zoals doeltreffendheids-
gevoelens en leeroriëntatie of taakinteresse 
en taakwaarde. Je krijgt als onderwijsprofes-
sional boeiende inzichten en hefbomen aan-
gereikt om kinderen te ondersteunen bij het 
sturen van hun motivatie. 

Naast autonomie en competentie is verbon-
denheid een belangrijk aspect van een moti-
verende leeromgeving. Jantine Spilt besteedt 
in De leerling daar doen we het voor! aan-

dacht aan de verbondenheid tussen leraar en 
leerling. Voor leraren is het motiverend als ze 
zich positief verbonden voelen met hun leer-
lingen, maar als de relatie met een leerling 
stottert, worden leraren kwetsbaar: stress en 
onzekerheid ondermijnen de werkvreugde. De 
auteur laat zien hoe Leerkracht Leerling Inter-
actie Coaching (LLIC) de negatieve spiraal van 
een haperend contact doorbreekt.

InDRUK laat Alain Verhelst aan het woord 
over wat hem allemaal geïnspireerd heeft tij-
dens zijn loopbaan in het onderwijs.

Jan T’Sas en Ria Van den Eynde belichten het 
aspect competentie van de motivatietheorie. 
Kakelen of sprekend leren? vertrekt van de 
vaststelling dat de kwaliteit van de gesprek-
ken tijdens groepswerk vaak niet zo hoog is 
en (daardoor) het leren te weinig bevordert. 
Maar je kunt kinderen wel leren exploratieve 
gesprekken te voeren, waarbij ze vaardighe-
den ontwikkelen als actief luisteren, vragen 
wat de ander denkt, argumenten formuleren 
of naar consensus streven. Als de competentie 
van leerlingen in dit soort gesprekken stijgt, 
neemt zowel de kwaliteit van het groepswerk 
als de motivatie van de leerlingen toe. 

Anne Vanquaethem en Tim Vandromme van 
methodeschool De Buurt in Gent schetsen in 
Wanneer werkt en leert een kind met ple-
zier? een mooi praktijkvoorbeeld. Centraal 
staat het belangrijkste ingrediënt uit hun re-
cept om kinderen te motiveren: projectwer-
king. Stimulerend en enthousiasmerend is 
hun visie op en hun aanpak van projectmatig 
werken. Om zo uit te proberen.

Eindigen doen we zoals altijd met Ofwa? Huis-
columnist en opa Ides Callebaut houdt, met zijn 
kleinkind voor ogen, een warm pleidooi voor 
echte communicatie op school. Want schoolse 
communicatie motiveert niet.
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