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Motiverende gespreksvoering 

 

training 

Elke leraar komt hen tegen: leerlingen die niet willen leren. Frustrerend, want als leraar wil je 
juist dat je leerlingen leren, en liefst dat ze dat ook leuk vinden. In de praktijk blijkt echter, dat 
het niet-willen van leerlingen een grote stempel kan drukken op de situatie in de klas. Soms 
trekt zo’n leerling klasgenoten mee in zijn ‘niet-willen’. De leerresultaten hebben eronder te 
lijden, evenals de sfeer in de klas, met als resultaat dat het werkplezier bij zowel leraar als 
leerlingen afneemt. 
 
Dit alles roept vragen op bij de leraar: “Hoe kan ik op deze leerlingen reageren, zodat zij wel 
willen leren?”, of: “Is er een manier om deze leerlingen aan het leren te krijgen?”, of: “Hoe 
kan ik het beste omgaan met situaties waarin mijn leerlingen niet willen wat ik wil?” 
 
Webpagina Motiverende gespreksvoering:  
https://www.c-lion.nl/opleiding/motiverende-gespreksvoering 

 

https://www.c-lion.nl/opleiding/motiverende-gespreksvoering
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In het kort 

Leerlingen motiveren betekent vooral: 
opsporen waarvoor zij zich interesseren, 
hoe ze het beste leren en samen met hen 
doelen stellen. Soms is er echter al zoveel 
gebeurd waardoor de motivatie van de 
leerling diep weggezakt is en er niet een-
twee-drie een doel gesteld kan worden. 
Dan zijn er weerstanden opgebouwd waar 
de leerling veel last van heeft en waarin 
hij zich gevangen voelt. School, leren, 
huiswerk… het zijn dan zaken waar de 
leerling tegenop ziet. 
Deze weerstanden aanpakken is niet 
gemakkelijk, maar wel een belangrijke 
opdracht voor de professional die met 
deze leerling te maken krijgt. In deze 
training leert u hernieuwde motivatie aan 
te boren door de leerling te begrijpen en 
te werken met ‘verandertaal’. 
 
Doelgroep 
Leraren, intern begeleiders, 
leidinggevenden, mentoren en 
zorgcoördinatoren vormen de doelgroep 
voor deze training. 

Inhoud 
In deze training komt de volgende inhoud 
aan bod: 

1. Uitingsvormen van weerstand; 
2. Oorzaken van weerstand; 
3. Wat is intrinsieke motivatie; 
4. Weerstand tegen verandering; 
5. Reageren op weerstand; 
6. Verandertaal uitlokken; 
7. Reageren op verandertaal; 
8. Werken aan vertrouwen. 

Studiebelasting 
Twee trainingsdagen van 09.30 – 16.30 
uur. De studiebelasting bedraagt – 2x8 
uur of, voor degenen die tevens een 
certificeringsopdracht maken, 1 EC (=28 
studiebelastingsuren). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Via Vinci Academy is onderdeel van het Centrum voor Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs (C-LiON),  
KvK Breda 60264659. Bezoekadres: Paardeweide 5, Breda. Postadres: Postbus 3284, 4800 DG Breda. Tel: (076) 543 00 60.  
E-mail: info@c-lion.nl. Web: www.c-lion.nl. 

 

Studieprogramma 
 

Inhoud 
In de twee trainingsdagen wordt gewerkt 
aan inzicht en vaardigheden op de 
inhouden: 

• Uitingsvormen van weerstand; 
• Oorzaken van weerstand; 
• Wat is intrinsieke motivatie; 
• Weerstand tegen verandering; 
• Reageren op weerstand; 
• Verandertaal uitlokken; 
• Reageren op verandertaal; 
• Werken aan vertrouwen. 

Werkvormen 
De gebruikte werkvormen zijn: 

• vooraf: voorbereidingsopdracht; 
• tijdens de eerste dag: reflectie en 

groepsbespreking, hoor- en 
werkcolleges; 

• tussendoor literatuurstudie; 
• tijdens de tweede dag: training in 

motiverende gespreksvoering; 
• afsluitende proeve van 

bekwaamheid door middel van een 
opdracht. 

 

Praktische informatie 

Prijs 
Voor deze training betaalt u (inclusief de 
waaier Motiverende Gespreksvoering en 
toegang tot de studiematerialen via e-
learning): € 650,-. 
Doorgang van deze training betreft een 
minimale deelname van zes personen, 
individuele aanmelding is mogelijk. 
 
Studiebelasting 
Twee trainingsdagen van 09.30 – 16.30 uur. 
De studiebelasting bedraagt – 2x8 uur of, 
voor degenen die tevens een 
certificeringsopdracht maken, 1 EC (=28 
studiebelastingsuren). 
 
Locaties en data 
De training wordt voor individuele 
deelnemers aangeboden op de locaties: 
Breda en Hoofddorp. 
Daarnaast kunnen wij deze training ook 
incompany bij u op school verzorgen. 
 
Trainers 
De module wordt gegeven door 
vakbekwame trainers.  
 
Margreet Pols. 
 

Resultaat 
Certificaat 
De training wordt afgesloten met een bewijs 
van deelname.  
Indien u ervoor kiest om na afronding van 
deze training de toets te maken die 
beoordeeld wordt, ontvangt u – bij 
voldoende afronding – een certificaat welke 
gebruikt kan worden als vrijstelling bij de 
Post HBO opleiding IB-ZC. 
 
Competenties 
Deze training maakt onderdeel uit van 
competentiedomein 3: ‘Didactisch 
competent’, al zitten er ook aspecten in van 
domein 1 (‘Interpersoonlijk competent’) en 
van domein 7 (‘Reflectie en ontwikkeling’). 
 
De volgende competentieaspecten van 
domein 3 worden nadrukkelijk aangebracht: 

• Kennis van betrokkenheidsfactoren; 
• Vaardig in motivatieverbetering. 

De competentie die het doel vormt van deze 
training is: inzicht hebben in aspecten van 
weerstand en motivatie bij leerlingen; het 
hanteren van motiverende gespreksvoering 
als techniek om weerstand weg te nemen; 
en intrinsieke motivatie bij leerlingen aan te 
boren. 

 

https://www.c-lion.nl/opleiding/intern-begeleider-zorgcoordinator

