Leerwerktaak Motiveren
Je werkt aan het motiveren van leerlingen aan de hand van het ARCS-model.

V

1. Lees in bijlage 1 een toelichting op het ARCS-model van Keller door Coppoolse en Vroegindeweij
(2010).
2. Bekijk de observatieformulieren in de bijlage. Aan welk aspect van motiveren/het ARCS-model zou jij
aandacht willen besteden? Bespreek je keuze met je wpb.
3. Observeer een docent of medestudent en scoor zijn handelen met het observatieformulier van jouw
keuze. Wat betekenen je observaties voor je eigen handelen in de toekomst? Kun je het
observatiemodel aanvullen?

D

4. Bereid een les voor met de focus op het door jouw gekozen aspect van motiveren. Bespreek je
lesvoorbereiding en het bijbehorende observatieformulier met je wpb.
5. Voer de les uit en laat je wpb tijdens de les het gekozen observatieformulier invullen.
6. Bespreek, mede op basis van de lesbespreking met je wpb, je leerwinst in je weekreflectie.

T

Formuleer een voornemen voor verdere ontwikkeling: Tijdens de volgende les ga ik …..
7. Herhaal stap 4,5,6 totdat jullie tevreden zijn over het motiveren van leerlingen op basis van het
gekozen aspect. Start daarna eventueel weer bij 2 om een volgend aspect op te pakken.
Observatiemodellen ARCS-model:





Motivatie - Attention (aandacht)
Motivatie - Relevance (relevantie)
Motivatie - Confidence (vertrouwen
Motivatie - Satisfaction (tevredenheid)

Bron:
Coppoolse, R. en D. Vroegindeweij
(2010). 75 Modellen in het onderwijs.
pp.27-30. Noordhoff Uitgevers
Groningen: Houten.
https://www.cheatography.com/davidpol/cheat-sheets/keller-arcsmodel-motivational-design/

V – voorbereiden

D – doen

T - terugblikken

Observatieformulier Motivatie – Attention (aandacht)


Docentgedrag



☺

Maakt gebruik van fysieke
aandachtsrichters.

Varieert in gebruik van media.

Varieert in (type) oefeningen.

Stelt uitdagende vragen en/of
legt problemen voor.

Maakt gebruik van verrassende of
ongerijmde verhalen of
gebeurtenissen.

Speelt advocaat van de duivel.

Gebruikt (een beperkte
hoeveelheid) humor.

V – voorbereiden

D – doen

T - terugblikken

Beschrijving docentgedrag

Observatieformulier Motivatie – Relevance (relevantie)


Docentgedrag



☺

Geeft aan hoe wordt
voortgeborduurd op bestaande
kennis en vaardigheden.

Geeft direct nut aan: Wat levert
het vandaag op?

Geeft nut voor de toekomst aan:
Wat levert het voor toekomstige
leeractiviteiten op?

Geeft nut voor de toekomst aan:
Wat levert het op qua
beroepsperspectief of als burger
in de maatschappij?

Werkt vanuit leefwereld- en
beroepscontexten.

Maakt gebruik van rolmodellen.

Varieert in werkvormen en sluit zo
aan op verschillende behoeften
(bv. in samenwerking).

V – voorbereiden

D – doen

T - terugblikken

Beschrijving docentgedrag

Observatieformulier Motivatie – Confidence (vertrouwen)


Docentgedrag



☺

Geeft duidelijk de lesdoelen aan.

Geeft bij opdrachten duidelijk de
voorwaarden en eisen aan.

Spreekt vertrouwen uit in de
leerling.

Hanteert een groeimodel: steeds
iets moeilijker.

Geeft positieve feedback op inzet
en resultaten.

Helpt de leerling het verband te
leggen tussen zijn inspanningen
en resultaten.

Stimuleert het zelfvertrouwen
door leerlingen in zekere mate de
regie te geven over zijn
leerproces en beoordeling.

V – voorbereiden

D – doen

T - terugblikken

Beschrijving docentgedrag

Observatieformulier Motivatie – Satisfaction (tevredenheid/voldoening)


Docentgedrag



☺

Geeft persoonlijke aandacht.

Geeft complimenten op proces en
resultaat.

Laat leerlingen die iets beheersen
anderen helpen.

Zorgt voor toepassing van het
geleerde in realistische settings.

Checkt met de leerlingen de
opbrengst van de taak of les.

Beloont saaie taken.

Vermijd te veel controle of
‘bedreigingen’ (niet af betekent
-).

V – voorbereiden

D – doen

T - terugblikken

Beschrijving docentgedrag

V – voorbereiden

D – doen

T - terugblikken

Bijlage
Toelichting op het ARCS-model van Keller
Bron:
Coppoolse, R. en D. Vroegindeweij (2010). 75 Modellen in het onderwijs. pp.27-30. Noordhoff Uitgevers
Groniningen: Houten.

V – voorbereiden

D – doen

T - terugblikken

V – voorbereiden

D – doen

T - terugblikken

V – voorbereiden

D – doen

T - terugblikken

