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‘Ik kan het, ik kan het zélf, ik hoor erbij’ 
Over de basisingrediënten voor het (psychologisch) welzijn 

 
 

Een klassieke motivatietheorie toegelicht  
 

Wat heeft de mens nodig om zich goed te voelen, lekker in zijn vel? De psychologische 
basisbehoeften relatie, competentie en autonomie. Motivatieonderzoekers Ryan en Deci 
formuleerden als eersten deze voorwaarden in hun Self-Determination Theory. Inmiddels 
behoort deze theorie ook tot de kern van het gedachtegoed van Luc Stevens. ‘De motivatie je 
te ontwikkelen ontstaat alleen uit verbondenheid.’ 

 

Psychologische basisbehoeften 

Ieder mens is gebouwd om zichzelf te ontwikkelen en heeft een natuurlijke behoefte aan relatie, 

autonomie en competentie. Als in voldoende mate is voldaan aan de behoefte aan relatie (anderen 

waarderen mij en willen met mij omgaan’), aan de behoefte aan autonomie (‘ ik kan het zelf, hoewel 

niet altijd alleen’) en aan de behoefte aan competentie (‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen 

kunnen’) is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren. Wordt hier door opvoeders (ook leraren!) 

tekort gedaan, dan ontstaan voorspelbaar taakhoudings- en motivatieproblemen op school. 

 
Relatie 

De voorwaarde voor leren, voor eigen ontwikkeling en ontwikkeling naar je vermogen, is 

verbondenheid. Ook als een kind net geboren is. De biologische behoefte van een pasgeborene is om 

zich naar de wereld te wenden. Vanuit de ouders is er dan juist de behoefte zich naar het kind te 

wenden. Er ontstaat wederzijdse responsiviteit in verbondenheid. Aan de keukentafel noemen we dat: 

gehechtheid  - ik ben aan je gehecht. En daar ligt dan weer de basis voor ontwikkeling. 

 

De motivatie je te ontwikkelen ontstaat alleen uit verbondenheid. Als je je nooit verbonden hebt 

gevoeld, ontwikkel je die motivatie niet. Het zijn vaak mensen aan de rand van de samenleving, die 

die vitale basis gemist hebben. En dáár ben je bezig. Als leraar, als schoolleider. Als je met leerlingen 

in school werkt, moet je toegerust zijn om die basale voorwaarden voor leerlingen in te vullen. Ook 

 1   Aanbevolen artikel 



2 

voor jezelf, want je kan niet onderwijzen als je de relatie met leerlingen mist. Precies daar is het werk 

van de leraar een pedagogische opgave. 

 

Kinderen hebben behoefte aan relatie, zowel met hun leerkrachten als met andere kinderen. Ze willen 

het gevoel hebben erbij te horen, deel uit te maken van een gemeenschap. Hoewel in een 

gemeenschap conflicten zijn en men rekening moet houden met elkaar, voelt men zich er in principe 

veilig. Kinderen en volwassenen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede sfeer en als 

het lastig is, kan de leerling rekenen op de steun van zijn leraar. In scholen hebben volwassenen veel 

invloed op de kwaliteit van de relaties. Niet door op de voorgrond te treden, maar juist door vanaf de 

zijlijn beschikbaar te zijn. Luisteren, vertrouwen bieden, optreden als het echt nodig is, uitnodigende 

omstandigheden creëren, het goede voorbeeld zijn, uitdagen en ondersteunen zijn belangrijke 

pedagogische voorwaarden voor het ontstaan van goede relaties. 

 
Competentie 
 

Kinderen willen laten zien wat zij kunnen en zichzelf als effectief ervaren. Dat vraagt uitdaging. Dat 

kan alleen als het onderwijs is afgestemd op de mogelijkheden en (basis)behoeften van de leerling. 

Niet opletten, niet meedoen, onderpresteren, niet durven, het zijn vaak tekenen van 

afstemmingsproblemen.  

 

Een leerkracht die de ontwikkeling van haar leerlingen serieus neemt, biedt de leerling ruimte om 

passende leerdoelen voor zichzelf te formuleren en voor hem haalbare resultaten te boeken. Een 

combinatie van hoge (en reële) verwachtingen en beschikbaarheid voor hulp en ondersteuning, zijn 

een goede basis voor het ontwikkelen van een gevoel van competentie. 
 
‘In navolging van White (1959) beschouwt Deci (1980) de behoefte aan competentie als een basale 

motivationele neiging die mensen de energie geeft tot aandacht, denken, exploratie en spel. Deze 

behoefte zorgt ervoor dat mensen op zoek (blijven) gaan naar optimale uitdagingen en activiteiten die 

aansluiten bij hun capaciteiten. Het gaat daarbij niet zozeer om een bereikte vaardigheid of capaciteit, 

als wel om een gevoel van vertrouwen en doeltreffendheid in de activiteiten die worden ondernomen’ 

(Stevens, Bors e.a., 2013, p. 85).  

 

Autonomie 
 

Autonomie verwijst naar het gevoel onafhankelijk te zijn. Kinderen willen het gevoel hebben de dingen 

zélf te kunnen doen. Zélf kunnen beslissen, zelf keuzes maken. Dat kan alleen in een omgeving waarin 

de eigenheid van het kind gerespecteerd wordt. Een kind is er voor zichzelf, niet voor zijn ouders of 

voor de school. Kinderen hebben al jong behoefte zich te onderscheiden, hun eigen keuzes te maken.  

 



 

3 

Het pedagogische antwoord hierop is het bieden van veiligheid, ruimte, begeleiding en ondersteuning 

soms en het waarborgen van de verbondenheid met de ander. Individuele vrijheid is belangrijk en 

wordt gestimuleerd, maar altijd in relatie met de ander en met behoud van diens vrijheid en jouw 

verantwoordelijkheid daarvoor.  

 

Autonomie verwijst altijd naar relatie. ‘Het kan niet ontstaan en het kan zich niet ontwikkelen tenzij in 

het perspectief van de ander, van anderen. Eerst de naasten en hun plaatsvervangers in de creche en 

school; later anderen in breder verband. Er is altijd de orientatie op de ander. Autonomie zoals hier 

bedoeld, wordt aan de andere mens ervaren (…). Van opvoeders, zoals leraren ook zijn, wordt 

gevraagd dat zij zich bewust zijn van de behoefte aan autonomie. In die zin dat zij het kind/de leerling 

de gelegenheid geven om in verbondenheid de wereld te verkennen (exploratie) en eigen wegen te 

gaan, de mogelijkheid om zichzelf als competente actor te ervaren. Hierdoor wordt het kind in staat 

gesteld om de eerste opdracht op te pakken, namelijk zijn ontwikkeling zelf uit te voeren en daarvoor 

verantwoordelijkheid te nemen’ (Stevens, Bors e.a., 2013, p. 81). 

 
‘Eerst het kind, dan de leerling’ is een lijfspreuk van NIVOZ-directeur Luc Stevens (1941). 
Centraal in zijn filosofie staan de onvervreemdbare rechten van het kind. Kom je hieraan 
tegemoet, dan komen veel resultaten die je van hen verwacht als leerling vanzelf. 
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De	  website	  wordt	  maandelijks	  door	  meer	  dan	  	  50.000	  mensen	  bezocht.	  Leraren,	  schoolleiders	  en	  
onderwijsbetrokkenen	  leveren	  zelf	  de	  verhalen	  dagelijks	  aan.	  Op	  die	  manier	  zijn	  er	  meer	  dan	  1800	  
inspirerende	  artikelen	  verzameld.	  Volg	  hetkind.org	  via	  Facebook,	  Twitter	  en/of	  LinkediN	  

	  

Visie 

In de visie van hetkind op goed onderwijs staat de ontwikkeling van de leerling centraal. Deze visie past bij de 
snel ontwikkelende samenleving en bij de wetenschappelijke kennis over leren en menselijke ontwikkeling. 

Uitgangspunt 
Het kind is volledig toegerust voor zijn eigen ontwikkeling 
en is hiervoor intrinsiek gemotiveerd, vanuit zijn behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Leren gebeurt 
in interactie. Het potentieel tot wasdom laten komen vraagt om uitdaging en ondersteuning. 

            Content 
Van mei 2010 tot september 2013 zijn er meer dan 1800 waardevolle artikelen gepubliceerd. De database wordt 
voortdurend aangevuld en vernieuwd. Elke dag verschijnen er 2 tot 4 nieuwe bijdragen.  
 
Alle artikelen, filmpjes en columns worden aangedragen vanuit eigen, persoonlijke betrokkenheid. De stroom 
aan artikelen wordt verwerkt door een coördinator. Voor specifieke bijdragen is een redacteur beschikbaar.  
 
Daarnaast wordt de website gevuld door vrijwillige bijdragen van auteurs en diverse onderwijsbetrokkenen die 
zich al eerder bij hetkind hebben aangesloten of zichtbaar zijn geworden. 

Wat is er nodig? 
Voor goed onderwijs is een relatie nodig met de leraar die… 
beschikbaar is, verbindt, vertrouwt, talent oproept, werkt vanuit zijn eigen persoon en zichzelf als instrument ziet  
en die uiteraard zijn vak verstaat. 

Ondersteuning 
Leiderschap in scholen moet de randvoorwaarden creëren voor inspiratie, moreel kompas en het besef dat alles 
ertoe doet. 

Zeven principes 
Deze visie krijgt handvatten door middel van zeven leidende principes, de uitgangspunten. De leidende principes 
van hetkind vormen geen methode, geen handboek. De principes zijn vertrekpunten. Er kan, zo stellen wij ons 
voor, op veel manieren invulling en vorm aan worden gegeven. 
 
 

www.hetkind.org 
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