
SCHOOLMOTIVATIEPUZZEL
Gesprekstool voor ouders en jongeren 

DOEL 
Er zijn veel aspecten die bijdragen tot een goede motivatie voor school. We 

zien schoolmotivatie dan ook als een puzzel met verschillende 
puzzelstukken. Zij beïnvloeden het geheel, maar ook elkaar. 

Via het leggen van de puzzelstukken in deze tool kan je een goed gesprek 
aangaan over dit onderwerp. Deze tool is een hulpmiddel om te zien welke 
aspecten er op dit moment een positieve of negatieve invloed hebben op 

de schoolmotivatie van uw zoon of dochter. 

Zo kan je mogelijke signalen opvangen en actie ondernemen om 
schooluitval te helpen voorkomen. 



VOORAF 
Een goede voorbereiding is belangrijk om tot een open gesprek te komen. 

Praktisch:  

1. Print de pdf tweezijdig in kleur en knip de puzzelstukken uit. Je kan
ook enkelzijdig printen, de puzzels op elkaar plakken en dan
uitknippen.

2. Leg de puzzelstukken op tafel met de blauwe kant (zonder symbool)
naar boven.

3. Hou de lijst met de bijvragen bij de hand.

Tips: 
1. Plan het gesprek vooraf in.
2. Voorzie voldoende tijd. Reken op een uur, maar rond eventueel eerder

af als de concentratie/motivatie wegebt.
3. Leg de bedoeling van het gesprek en het gebruik van de puzzel uit.

Benadruk dat je open wil spreken over schoolmotivatie. De puzzel is
een hulpmiddel om na te gaan hoe je zoon/dochter zich voelt op
school en daarbuiten.

4. Doe dit in een vertrouwde, rustige omgeving zonder anderen.
5. Leg geen druk. Laat de jongere zelf beslissen wat hij/zij wel en niet wil

vertellen.
6. Luister!  Ga zeker niet veroordelen of verwijten maken.
7. Neem een pauze als je merkt dat het te zwaar wordt voor de jongere

of jezelf of als de concentratie vermindert.
8. Niet alle bijvragen kunnen of moeten gesteld worden. Neem ze op

voorhand door. Ze kunnen helpen om tot nieuwe inzichten te komen.
9. Het is een gesprek, geen ondervraging of enquête. Leg geen druk. Het

is niet nodig dat je als ouder volledig akkoord gaat met het antwoord.
Het is de bedoeling om de onderdelen van de motivatie in kaart te
brengen en te begrijpen.
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START 
De puzzel kan op verschillende manieren gebruikt worden. 

Optie 1  

Laat de puzzelstukjes lezen en beantwoorden. Indien het antwoord op de 
stelling ja is, legt hij/zij de puzzel met de blauwe kant naar boven. Is het 
antwoord nee, dan legt hij/zij de puzzel met de gele kant (met symbool) 
naar boven.  

Via de bijvragen kan je op dit onderwerp meteen verder ingaan indien dat 
nuttig lijkt. De bijvragen kunnen soms ook doen inzien dat het puzzelstuk 
eigenlijk verkeerd is gelegd. Dan kan het omgedraaid worden. 

Optie 2  

Je kan ook in interactie de puzzelstukjes beantwoorden. Zowel de jongere 
als de ouder geven hun visie maar uiteindelijk heeft de jongere het laatste 
woord. De uiteindelijke puzzel is de weerspiegeling van de mening van de 
jongere. Gebruik ook hier de bijvragen om een beter inzicht te krijgen. 

RESULTAAT 
Als de puzzel volledig neergelegd is, krijg je een overzicht van blauwe en 
gele puzzelstukjes (of puzzelstukken met en zonder symbool). Dit is een 
overzicht van wat goed gaat en waar eventueel extra ondersteuning nodig 
is. Interpreteer de gele puzzelstukken als signalen om in het oog te houden. 

Het is nuttig om op het einde het overzicht nog eens te bespreken. Vraag 
naar de gevoelens bij het resultaat en ga eventueel verder in op mogelijke 
problemen maar vooral op welke acties ondernomen kunnen worden. 

Het is normaal als er verschillende gele puzzelstukken aanwezig zijn in het 
geheel van de Schoolmotivatiepuzzel. Als de puzzel overwegend geel is, dan 
is er waarschijnlijk weinig motivatie aanwezig. De bijvragen kunnen helpen 
om de oorzaken te vinden en samen naar oplossingen te zoeken. 

Opvolging: laat een foto nemen van het eindresultaat. Maak de puzzel een 
paar weken later opnieuw zodat je kan zien of er op bepaalde vlakken een 
positieve of negatieve evolutie is. Motivatie is veranderlijk en dat wordt 
weerspiegeld in deze puzzel. 



WAT NU? 
Het gesprek op zich kan al veranderingen teweeg brengen, doordat de kans 
gecreëerd wordt om bezorgdheden te benoemen en bespreken. 

Hier vind je ook een aantal hulplijnen en tips die je kan gebruiken ter 
ondersteuning. 

Algemeen: 

- structuur en regelmaat zijn zeer belangrijk
- leerlingbegeleiding, klastitularis, CLB contacteren (steunfiguur)
- NAFT (Naadloos Flexibel Traject) via school/CLB
- www.watwat.be (uitleg en tips op jongerenmaat over allerlei thema’s)

Toekomst en keuzes: 

- www.onderwijskiezer.be  (filmpjes van Roadies, maar ook info over
studierichtingen, scholen, vervolgopleidingen, testen over interesses)

- www.vdab.be (testen over interesses, beroepenfilms)

Welzijn: 

- het JAC contacteren (Jongeren Advies Centrum): www.caw.be/jac 
- faalangsttraining, weerbaarheidstraining (info via CLB)
- vrije tijdsbesteding en vriendschappen: jeugdbeweging of sportclub
- www.noknok.be (tips, opdrachten en verhalen voor jongeren)

Schools: 

- weekplanning maken en opvolgen
- bijles vragen
- samen het leerplatform (zoals Smartschool) regelmatig bekijken
- studietimer gebruiken: Pomodoro App of via de website:

www.pomofocus.io 

http://www.watwat.be/
http://www.onderwijskiezer.be/
http://www.vdab.be/
http://www.caw.be/jac/
http://www.noknok.be/
http://www.pomofocus.io/


BIJVRAGEN PUZZELSTUKKEN 

Ik heb een goede band met leerkrachten en school 

• Met welke leerkracht heb je de beste band?
• Wat vind je leuk aan deze leerkracht?
• Wat doet deze leerkracht anders dan de anderen?
• Met welke leerkracht loopt het moeizamer?
• Wat loopt er moeilijk?
• Hoe kan je er zelf voor zorgen dat het beter zou lopen?

Ik heb vrienden op school 

• Bij wie sta je op de speelplaats?
• Zie je deze vrienden ook na school?
• Wie vertrouw je het meest en waarom?
• Zitten deze vrienden ook bij jou in de klas?
• Voel je je goed op school?
• Is er iemand waar je aansluiting bij vindt op school?

Ik heb vrienden buiten school 

• Welke vrienden heb je buiten school?
• Welke interesses deel je met je vrienden?
• Welke eigenschappen vind je belangrijk in een vriend?
• Wat is vriendschap voor jou?
• Wat vind jij moeilijk aan vriendschappen sluiten?
• Wat houdt jou tegen om nieuwe vrienden te maken?

Ik weet wat ik wil doen na het secundair onderwijs (job, verdere studie, 
persoonlijk vlak) 

• Welke interesses heb je?
• Indien je nergens rekening zou mee moeten houden, welke job zou je

dan graag doen?
• Welke jobs kan je uitvoeren met jouw diploma?
• Weet je wie jou kan helpen om dit uit te zoeken? (Bv.

leerlingbegeleiding, CLB)
• Wat zou je willen bereiken over een jaar, 3 jaar of 5 jaar?

1.

2.

3.

4.



Ik vind het behalen van mijn diploma belangrijk 

• Waarom vind je het belangrijk/niet belangrijk om een diploma te
behalen?

• Wat zou de meerwaarde van een diploma kunnen zijn?
• Naar welk doel zou je willen toewerken?
• Welke jobs zou je kunnen doen met/zonder een diploma?

Ik vind mijn studierichting interessant 

• Waarom vind je de richting interessant/niet interessant?
• Welke vakken vind je interessant/saai?
• Welke richting zou je graag doen?
• Weet je welke vakken je zou krijgen in je nieuwe richting?
• Zou je graag eens een instapdag doen in een andere richting?

Mijn richting is op mijn niveau (niet te moeilijk of te gemakkelijk) 

• Waarom vind je jouw richting te moeilijk of te gemakkelijk?
• Welk vak is te moeilijk/te gemakkelijk?
• Bij wie kun je terecht voor ondersteuning?
• Wil je dan graag deze richting blijven doen?
• Welke vakken kunnen je uitdagen?

Ik ben tevreden met mijn resultaten 

• Wat vind je van jouw rapport?
• Welke resultaten vind je slecht/goed?
• Heb je enig idee hoe je het anders kan aanpakken?
• Kan er thuis iemand iets doen om jou te helpen?
• Zijn er leerkrachten of vrienden die je kunnen helpen om te

verbeteren?
• Zou je bijles kunnen gebruiken?

Ik ben tevreden over mijn inzet voor school 

• Waarover ben je erg/minder tevreden?
• Zijn er vakken waarover je heel tevreden bent?
• Wat is de reden waarom je je minder hebt ingezet voor iets?

5.
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Ik ben in orde met mijn taken 

• Heb je deadlines gerespecteerd?
• Waarom lukte het (niet) om bepaalde taken tijdig in te leveren?
• Weet je waar je de opdrachten en de uitleg kan vinden?
• Weet je hoe je taken moet invullen en indienen (online)?
• Wat maakt het plannen zo moeilijk/vlot?
• Wie kun je om hulp vragen?

Ik heb iemand bij wie ik terecht kan als ik het moeilijk heb 

• Met wie kun je goed spreken?
• Wat zou je graag bespreken met iemand?
• Op welke momenten heb je het moeilijk?
• Wanneer voel je je goed?
• Wat kan ervoor zorgen dat je je beter voelt?

Ik neem ontspanningsmomenten tijdens de week 

• Wat is voor jou de ideale manier om te ontspannen?
• Vind je dat je genoeg tijd hebt om te ontspannen?
• Welke hobby’s zou je willen proberen?
• Wat zorgt ervoor dat ontspannen niet altijd lukt?

Ik heb een rustige plek om mijn huiswerk te maken 

• Wie of wat stoort je als je huiswerk maakt?
• Op welke plaats maak je het liefst je huiswerk?
• Wanneer kun je je huiswerk maken?
• Hoe kun je op school huiswerk maken?

Ik krijg mijn schoolwerk goed ingepland in de week 

• Gebruik je een weekplanning op papier of online?
• Hoe maak je je planning? Wil je hulp daarbij?
• Op welke manier zou een planning je kunnen helpen?
• Heb je genoeg tijd voor je schoolwerk?

10.
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Ik voel me meestal uitgerust 

• Wat zorgt ervoor dat je (niet) uitgerust bent?
• Wat zorgt ervoor dat je vlot/moeilijk in slaap valt?
• Hoeveel slaap heb je meestal?
• Voor welke problemen zorgt dit overdag?
• Hoe laat sta je normaal op en ga je slapen?

Ik verveel me niet want ik heb genoeg verschillende dingen om te doen. 

• Op welke momenten verveel je je?
• Welke zaken zou je kunnen doen als je je verveelt?
• Welke activiteiten heb je allemaal te doen?
• Heb je al eens gedacht om iets nieuws te proberen?
• Wat doe je op de momenten dat je je verveelt?

Ik kan mezelf zijn in de klas 

• Met welke personen in de klas kan je goed/niet goed opschieten?
• Waaraan kan je je ergeren in de klas?
• Met wie kan je goed/niet samenwerken en waarom?
• Welke momenten vind je leuk in/aan je klas?
• Bij welke vakken voel je je goed/niet goed?

Ik voel me goed in mijn vel 

• Wanneer voel je je goed/niet goed in je vel?
• Waaraan merk je dat je je niet goed voelt?
• Op welke plaatsen komen deze momenten voor?
• Welke personen/zaken zouden je hierbij kunnen helpen?

Mijn computer en internet werken goed 

• Wat werkt er goed/niet goed?
• Met welke problemen krijg je maken?
• Zijn er andere plaatsen waar je beter internet hebt?
• Kan je een andere laptop van school aanvragen?

15.

16.

17.

18.

19.



• Wat zorgt ervoor dat je vlot/moeilijker op school geraakt?
• Wat doe je voor je naar school gaat?
• Zijn er zaken die je anders kan doen waardoor je je makkelijker op

school geraakt?
• Kun je al iets de avond voordien doen in plaats van 's morgens?

Ik pieker niet te veel over problemen 

• Op welke momenten pieker je?
• Waarover pieker je?
• Hoe kan je je ontspannen?
• Op welke manier stopt het pieker?

Ik ben altijd aanwezig op school 

• Wat zorgt ervoor dat je aanwezig/niet aanwezig bent op school?
• Welke zaken houden je tegen om aanwezig te zijn op school?
• Wat is het nut van school?
• Wie kan je erin ondersteunen om op school te geraken?
• Wat kunnen deze personen best doen/niet doen?

Ik voel mij genoeg ondersteund 

• Door wie voel je je (niet) genoegd ondersteund?
• Wat doen deze personen waardoor je je goed voelt?
• Op welke manier zouden ze jou verder kunnen ondersteunen?
• Wat moet deze personen zeker niet doen op een moeilijk moment?

Ik geraak vlot op school20.

21.

22.

23.
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