
 

  
 

Motiveren kun je leren! 
Werken aan willen  
 
Herken je dat je studenten onvoorbereid naar de les komen of zelfs niet op komen dagen? 
Ze tijdens de les vaak met hun telefoon bezig zijn? Op je vragen nauwelijks reactie komt?  
Ga je dan ook zelf steeds harder werken of heb je juist eerder de neiging je af te keren 
van studenten vanuit de gedachte ‘als je niet wilt, dan toch niet?’.  
 
Hoe zou het dan zijn als je weet hoe je je studenten kunt motiveren? Hoe je ervoor kunt 
zorgen dat zij zelf echt willen leren? Want we verwachten soms van studenten dat zij 
gemotiveerd zijn, maar dat zijn ze natuurlijk niet altijd voor jouw vak, op die manier, op 
dat moment, door jou en met de andere studenten. Hoe krijg je ze dan toch zover dat ze 
op het puntje van hun stoel zitten en actief aan de slag gaan? 
Wil je dat leren? Meld je dan aan voor het trainingstraject ‘Motiveren kun je leren, werken 
aan willen´. 
 
In dit trainingstraject leer je: 

 Wat bijdraagt aan de motivatie tot leren 
 Hoe je met de ontwikkeling, uitvoering en toetsing van je cursus de motivatie van 

je studenten kunt stimuleren 
 Wat je vooraf, tijdens en na afloop van je les kunt doen om hen te motiveren 

Het resultaat is dat je: 
 Kunt benoemen aan welke ‘knoppen’ je kunt draaien om de motivatie te verhogen  
 Concrete handvatten hebt die je direct kunt toepassen bij verschillende onderdelen 

van je lespraktijk 
 Met andere docenten een gezamenlijk denkkader ontwikkelt waar vanuit je elkaar 

verder kunt helpen 
 Je kunt toelichten wat jouw persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden op 

het gebied van motiveren zijn zodat je gericht verder zelf aan de slag kunt gaan. 

Hoe is het traject opgezet? 

De training bestaat uit: 
 Drie gezamenlijke bijeenkomsten van een dagdeel waarbij je met andere docenten 

kennis, inzichten en vaardigheden op doet 
 Twee intervisiebijeenkomsten, waarin je concrete praktijksituaties bespreekt. 
 Gerichte werkplekopdrachten waarmee je het geleerde direct op je eigen cursus 

kunt toepassen 
 
 

 



 

 
 
 

 Een webinar waarin we een deel van de lesstof behandelen 
 Collegiale consultatie, waarbij je opdrachten van elkaar bestudeert 
 Handzame checklisten, waarin het geleerde in één overzicht is samengevat 
 Een slotbijeenkomst waarin je de leeropbrengsten met elkaar deelt en 

vermenigvuldigt en je ook een introduce, als je manager, mee naartoe kunt nemen. 
 
Programmaweek Activiteit Datum 
Week 1 Webinar Week 3 
Week 2 Bijeenkomst 1 Donderdagmiddag 25 januari 
Week 3 Werkplekopdracht 1 Week 5 
Week 4 Intervisie 1 Donderdagmiddag 8 februari 
Week 5 Bijeenkomst 2 Donderdagmiddag 15 februari 
Week 6 Werkplekopdracht Week 8 
Week 7 Intervisie 2 Donderdagmiddag 8 maart 
Week 8 Bijeenkomst 3 Donderdagmiddag 15 maart 
Week 9 Werkplekopdracht Week 12 
Week 10 Slotbijeenkomst Donderdagmiddag 22 maart 

 
 
Praktische zaken: 
 
Groepsgrootte: min. 5 – max. 12 deelnemers 
Duur trainingsbijeenkomsten: 13.30-17.00 uur/Duur intervisie: 2 uur. 
Studiebelasting: 28 uur 
Locatie: Utrechts Centrum voor de Kunsten, Domplein in Utrecht. 
Prijs: € 895,- ,vrijgesteld van BTW, inclusief trainingsmateriaal, checklisten, begeleiding, 
thee en koffie. 
Trainers: Alard Joosten en Saskia van Laar 
 
Wil je meedoen? Schrijf je voor donderdag 11 januari aan via deze link. Wij verheugen ons 
erop met je te gaan samenwerken.  

N.B. 

Bij minder dan 5 deelnemers kan de cursus desgewenst worden omgezet naar een 
individueel traject, waarbij de bijeenkomsten worden vervangen door persoonlijke 
begeleiding van maximaal 6 uur.  

Twee weken voor aanvang van het traject wordt per email definitief uitsluitsel gegeven 
over de doorgang van het traject.  

Bij schriftelijke aanmelding reserveren wij een plaats voor je. Mocht je onverhoopt willen 
afzeggen, dan kan dit kosteloos tot uiterlijk 1 maand voor deelname.  
 
 

 
 
 
 

 


