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De student in zijn/haar kracht zetten
Hoe werkt dat en (hoe) doe je dat?
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Programma

1. Intro
2. Check-in: Wie is de student die bij jou komt leren?
3. Wat kunnen we leren van een hockey coach?
4. Een stukje theorie over ‘leren van binnenuit’ (1)

kernkwaliteiten en intrinsieke motivatie
5. Pauze
6. Een stukje theorie over ‘leren van binnenuit’ (2)

kernkwaliteiten en intrinsieke motivatie
7. Wat kunnen we leren van ‘student’ Teun Toebes?
8. Sta je zelf in je kracht?
9. Oogst van de middag
10.Evaluatie en afsluiting
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Elkaar inspireren en met elkaar uitwisselen hoe we onze studenten 
nog meer in hun kracht kunnen zetten

Intentie bijeenkomst



2. Check-in: Wie is de student die bij jou komt leren?
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In viertallen in breakout rooms

Stel dat Lotte een student is, die bij jullie een praktijkleerperiode volgt. 
Lotte komt vandaag kennis met jou maken.

Bespreek met elkaar:
1. Hoe kijk je naar deze nieuwe stagiaire/leerling na het zien van de timelapse video?
2. Wat zie je in haar?

7 minuten
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3. Wat kunnen we leren van een hockeycoach? (1/3)



3. Wat kunnen we leren van een hockeycoach? (2/3)

• Het is saai en zwaar om iets te oefenen waar je geen talent voor hebt (voor de speler 
en voor het team)

• Als het dan ook nog niet lukt, krijg je een zelfvertrouwen van 0,0
• Bewust werken aan het onbekwame leidt tot het onbewust toepassen van het 

onbekwame
• Het begint bij de coach, hoe die denkt en wat die overbrengt
• Je hersenen kennen het woordje niet niet
• Vraag aan de speler zelf: “Waar wél?”, “Waar ben je goed in?”, “Hoe kunnen we dat 

tot zijn recht laten komen?”
• We hebben in NL een ‘zesjes cultuur’. We zijn gefocust op van een vier een zesje 

maken en aan een acht besteden we geen aandacht. Dat wordt dan ook een zesje
• Trainen om van een 8 een 10 te maken is leuk en leidt tot positiviteit, veiligheid, 

zelfvertrouwen en succes. Je komt in een flow!
• Flow ontstaat niet in een omgeving met negativiteit, kritiek en onveiligheid. 
• DUS: DOE VOORAL MEER VAN WAAR JE AL GOED IN BENT!
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3. Wat kunnen we leren van een hockeycoach? (3/3)

In viertallen in breakout rooms

Bespreek met elkaar:
1. Wat vind je van de inzichten, die Marc Lammers deelt in de video?
2. Wat doen jullie hier al van in het begeleiden van studenten? En wat (nog) niet?
3. Wat zou je hiermee willen doen?

10 minuten
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4. Een stukje theorie over ‘leren van binnenuit’



Leren vanuit externe druk vs. leren van binnenuit

Bron: Korthagen, F. & Lagerwerf, B. (2008). De sleutel van onderwijsverbetering: Coachen op 
kwaliteiten en talenten. Onderwijsvernieuwing 5, 1-51. 10
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Over kernkwaliteiten

• Ze bepalen wie je bent
• Maken jou uniek
• Talenten, ‘vanzelfsprekend’
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Kernkwaliteiten benoemen

• Geduld: Je kunt heel goed lang wachten of iets maken wat heel lang duurt. Jij 
hebt veel geduld.

• Betrokkenheid: Je denkt mee, zoekt naar oplossingen. Je bent betrokken.
• Humor: Jij kunt leuke grapjes maken. Je hebt humor.
• Nieuwsgierigheid: Je wilt graag weten wat er aan de hand is. Je wilt nieuwe 

dingen ontdekken en uitproberen. Jij bent nieuwsgierig.
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Kernkwaliteiten
• Benoemen
• Verbreden
• Uitbouwen

ERVAREN



Kernkwaliteiten en competenties

Competenties Kernkwaliteiten 
opdeelbaar ondeelbaar 
aan te leren heb je al 
domeinspecifiek grote transferwaarde 
het gaat om ‘kunnen’ het gaat om ‘zijn’ 
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Bron: Korthagen, F. & Lagerwerf, B. (2008). De sleutel van onderwijsverbetering: Coachen op 
kwaliteiten en talenten. Onderwijsvernieuwing 5, 1-51.



3. Individuele opdracht kernkwaliteiten benoemen

1. Welke kernkwaliteiten bezit jij zelf? Schrijf er minimaal 3 op. 
2. Neem een stagiair in gedachten waarmee je volgens jou goed contact hebt. 

Schrijf enkele kernkwaliteiten op deze stagiair volgens jou laat zien.
3. Neem een stagiair in gedachten waarmee je volgens jou minder goed contact 

hebt. Schrijf enkele kernkwaliteiten op deze stagiair volgens jou laat zien.
4. Weten de stagiairs uit 2 en 3 dat je deze kernkwaliteiten bij hen ziet? Wat 

gebeurde er toen je ze deelde? Wat zou je hiermee willen doen? 
5. Wat zou je kunnen doen om de feedback echt ‘binnen te laten komen’? Welk 

effect heeft dat?
6. Wat levert deze oefening op? Is het er een om te herhalen? Met collega’s?

10 minuten
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4. Opdracht reflectie op kernkwaliteiten

In viertallen in breakout rooms 

1. Collega A deelt een recente praktijkleer-ervaring die naar tevredenheid verliep.
2. Andere collega’s luisteren en vragen door, zodat kernkwaliteiten van A helder worden. Noteer ze 

eventueel. 
3. Benoem de kernkwaliteiten van A. Is A zich ervan bewust dat dit persoonlijke krachten zijn?
4. Bespreek hoe de kernkwaliteiten van A, diens vaardigheden (competenties) kunnen ondersteunen. 
5. Reflecteer: 

– Wat gebeurde er? Wat deed het met jullie?
– In hoeverre zijn jullie gewend om met anderen te praten over kernkwaliteiten? Wat leverde het 

op? En wat zouden jullie hiermee willen doen in de praktijk? 
 Tijd over? Wissel van rol.

10 minuten
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5. Pauze
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Programma

1. Intro
2. Check-in: Wie is de student die bij jou komt leren?
3. Wat kunnen we leren van een hockey coach?
4. Een stukje theorie over ‘leren van binnenuit’ (1)

kernkwaliteiten en intrinsieke motivatie
5. Pauze
6. Een stukje theorie over ‘leren van binnenuit’ (2)

kernkwaliteiten en intrinsieke motivatie
7. Wat kunnen we leren van ‘student’ Teun Toebes?
8. Sta je zelf in je kracht?
9. Oogst van de middag
10.Evaluatie en afsluiting
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6. Intrinsieke en extrinsieke motivatie (1/3)
Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 1985, 2000)
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Intrinsieke en extrinsieke motivatie (1/3)
Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 1985, 2000)



20Bron figuur: Vlaams Instituut Gezond Leven, 2000 (naar: Deci & Ryan, 1985, 2000)

Intrinsieke en extrinsieke motivatie (2/3)
Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 1985; 2000)



21Bron figuur: Vlaams Instituut Gezond Leven, 2000 (naar: Deci & Ryan, 1985, 2000)

Intrinsieke en extrinsieke motivatie (3/3)
Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 1985; 2000)
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Hoe verhoog ik intrinsieke motivatie?
CAR-model (Stevens, 2004) & Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 1985, 2000)

Autonomie

Relatie / 
VerbondenheidCompetentie

Ik kan het!
Heb vertrouwen 
in eigen kunnen

Ik kan het zelf,
voel me vrij

Ik hoor 
erbij
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Autonomie

Relatie / 
VerbondenheidCompetentie

5. Opdracht intrinsieke motivatie

Ik kan het!
Heb 

vertrouwen 
in eigen 
kunnen

Ik kan het 
zelf,

voel me vrij

Ik hoor 
erbij

In nieuwe viertallen in breakout rooms.

Bespreek met elkaar:

• Welke vragen zou je jouw stagiair kunnen stellen bij alle CAR-onderdelen?

10 minuten, daarna delen in chat



7. Wat kunnen we leren van ‘student’ Teun Toebes?

Scroll tot onder kopje ‘In de spiegel kijken. 
Bekijk het filmpje (tot 6:02min).

Wat als Teun een student/leerling van jou is?

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/teun-22-woont-al-een-jaar-tussen-mensen-met-dementie-we-
sluiten-hen-uit-van-de-maatschappij-heel-kwalijk/
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https://eenvandaag.avrotros.nl/item/teun-22-woont-al-een-jaar-tussen-mensen-met-dementie-we-sluiten-hen-uit-van-de-maatschappij-heel-kwalijk/
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• Leren in de praktijk is een wisselwerking tussen student en begeleider(s)
• Professionals in de zorg werken in een turbulente, complexe en snel 

veranderende sector
– VOCA: Vluchtigheid, Onzekerheid, Complexiteit en Ambiguïteit
– Hoge werkdruk, stress

• Wat betekent dat voor jou als begeleider?
• Wat voor invloed heeft dit op hoe je de student begeleidt?

8. Sta je zelf in je kracht?



Hoe is jouw energiebalans?

• Teamspirit

• Doen waar je goed in bent

• Leren en groeien

• Autonomie in je werk

• Werkdruk

Zorgzwaarte

Registratielast

• Personeelstekort

• Afwisseling

• Technologie

• Complexiteit • Iets voor de ander betekenen

ENERGIEGEVERSENERGIEVRETERS ?



Uitkomsten van de combinaties taakeisen en energiebronnen
Bron: Van Wingerden, J. (2016). PEP-Talk. Thema.



Effect disbalans: UITPUTTING
Bron: Van Wingerden, J. (2016). PEP-Talk. Thema



Effect disbalans: VERVELING
Bron: Van Wingerden, J. (2016). PEP-Talk. Thema.



TAAK
EISEN

ENERGIE 
BRONNEN

Effect juiste balans: BEVLOGENHEID
Bron: Van Wingerden, J. (2016). PEP-Talk. Thema.



Bevlogenheid

• Ontstaat bij een juiste balans 
tussen taakeisen (energievreters) 
en energiebronnen (energiegevers)

• Veel energie, enthousiasme, 
opgaan je werk, flow ervaren

• Je kunt het en je wilt het
• Goede prestaties
• Na het werk ‘gezond moe’ (niet 

uitgeteld)



Voorbeelden van energiegevers en energievreters

TAAKEISEN (ENERGIEVRETERS) ENERGIEBRONNEN

Fysieke belasting Waardering
Emotionele belasting Zelf je werk in kunnen richten

Mentale belasting Constructieve feedback
Registratielast Teamgeest

Conflicten Ontwikkelmogelijkheden
Rolonduidelijkheid Goede werksfeer

Complexiteit Afwisseling
Sociale steun



Nu jij want het is voor iedereen anders

Bron: Van Wingerden, J. (2016). PEP-Talk. Thema.



9. Oogst van de werkveldbijeenkomst
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10.Evaluatie en afsluiting

Stel je in een verwachtingengesprek met een student wel eens de vraag:

Wat wil jij van mij leren?
Wat kan ik van jou leren?
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