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Ouderlijke 
steun voor 
autonomie

Autonome 
motivatie 

voor school

Schoolse 
aanpassing 
en punten

++ +++



Geboeidheid, 

interesse, 

plezier

Schaamte, schuld, 

zelfwaarde

Waarom verkies je studierichting X? 

‘om mijn ouders 

niet te 

ontgoochelen’

‘omdat mijn ouders 

dit liever hebben’

‘omdat ik het beste 

uit mezelf hoor te 

halen’

‘omdat ik hoor te 

tonen dat ik een 

vlijtige leerling ben’

‘omdat ik dit een 

zinvolle studie 

vind’ 

‘omdat deze 

studie me 

voorbereidt op 

wat ik later wil 

doen’

‘omdat ik dit een 

boeiende richting 

vind’ 

‘omdat ik door 

deze richting 

gefascineerd ben’

Halfslachtige,

inauthentieke

keuze

Overtuigde,

authentieke 

keuze

Straf, beloning, 

verwachting

Persoonlijke 

relevantie, zinvol



Overtuigde, 
authentieke 

keuze

Halfslachtige keuze

Succesvol 
verderzetten 

van 
opleiding

++

-
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Ouderlijke
autonomie-

ondersteuning

Authentieke
studiekeuze

Autonome
studie-

motivatie
(willen)++ ++



 In welke mate is autonomieondersteuning een 
stabiel kenmerk van ouders?
◦ 75% of meer

◦ Iets meer dan 50%

◦ Ongeveer 50%

◦ Iets minder dan 50%

◦ Minder dan 25%





 Goed nieuws: elke 
dag is een nieuwe 
kans!

 Eigen 
behoeftebevrediging 
is cruciaal
◦ Zorgt voor energie

◦ Maakt je mentale 
beschikbaarheid groter





Geobserveerde 
autonomie-ondersteuning

Executief 
functioneren

Hechting

Slaap

Betere 
schoolprestaties
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Interventie omtrent 

autonomieondersteuning

Joussemet et al., 2014

https://how2talk2kids.nl/


Is autonomieondersteuning altijd 

even bevorderlijk voor iedereen?

Afstemmend

• Actieve interesse in de 

gevoelens, voorkeuren, 

en interesses van het 

kind

• Gevoelens valideren

Participatief

• Zin voor initiatief 

stimuleren

• Betekenisvolle keuzes 

inbouwen



Keuze aanbieden

39
Waterschoot, J., Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (2019). The effects of experimentally induced 

choice on elementary school children’s intrinsic motivation: The moderating role of indecisiveness 

and teacher–student relatedness. Journal of Experimental Child Psychology, 188, 104692.



Keuze aanbieden

Keuze (n = 56) Geen Keuze (n = 48)

Deze ochtend heb jij jouw favoriete activiteit 

mogen aanduiden op een brief. Omdat er veel 

leerlingen zijn voor een beperkt aantal 

activiteiten, kan niet iedereen zijn eigen keuze 

krijgen. We hebben daarom overlegd met je 

leerkracht.

Je leerkracht heeft beslist dat jijzelf mocht 

kiezen en dus kan je jouw favoriete activiteit 

doen.

Deze ochtend heb jij jouw favoriete activiteit 

mogen aanduiden op een brief. Omdat er veel 

leerlingen zijn voor een beperkt aantal 

activiteiten, kan niet iedereen zijn eigen keuze 

krijgen. We hebben daarom overlegd met je 

leerkracht.

Je leerkracht heeft beslist dat jij beter iets 

anders zou doen dan wat je zelf had 

gekozen, namelijk …
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Meegaan met het perspectief 
van het kind 

• Met weerstand mee 
veren veeleer dan 
deze te willen 
breken door te 
overtuigen en aan 
de kar te trekken



 Uw kind komt thuis van school en zegt het 
volgende: « Ik haat mijn leerkracht LO. Ik had 
zin om haar bril van haar hoofd te slaan! »



◦ Interesse tonen en proberen nieuwsgierig te zijn 
naar de redenen voor de weerstand

 «Dit lijkt me wel heel heftig te zijn. Wat heb je 
meegemaakt? »

◦ Aandachtig luisteren is zeer cruciaal! 

◦ Valideren / erkennen van het perspectief van het 
kind door bijvoorbeeld reflecties te hanteren 

 =  raden / gissen

 =  benoemen van onderliggende gevoelens

 =  elaboreren van gezegde



◦ Vader: « Zeg, we gaan zo niet beginnen hé. »

◦ Zoon: « Ik meen het. De bitch. »

◦ Vader: « Het is al goed. Trouwens, wat helpt het om 
je zo kwaad te maken? Het zal de zaken alleen maar 
erger maken. »



 Vader: « Je bent kwaad op haar. »

 Zoon: « Kwaad? Zeg maar woest! »

 Vader: « Heel erg kwaad dus. Wat is er 
gebeurd? »

 Zoon: « Elke keer laat ze de sportieve 
leerlingen teams maken en kiezen wie er in 
hun team zit. Ik schiet altijd als laatste over. »



Keuze

Perspectief

Motivatie en 
welbevinden

Cultuur en 
persoonlijkheid

Marbell‐Pierre, K. N., Grolnick, W. S., 

Stewart, A. L., & Raftery‐Helmer, J. N. 

(2019). Parental autonomy support in 

two cultures: The moderating effects 

of adolescents’ self‐construals. Child 

Development, 90, 825-845.





Controlerende 
omgevingen

Autonomie-
ondersteunende 
omgevingen

Gebrek aan structuur 
= chaos

Structuur
= begeleiding

 Autonomie-ondersteuning betekent niet dat

◦ jongeren aan hun lot worden over gelaten om problemen, die ze 
bij het leren ervaren, op te lossen = gebrek aan betrokkenheid

◦ ouders geen regels of verwachtingen kunnen communiceren, alsof 
jongeren onbeperkte vrijheid genieten = permissieve omgeving



Controlerende 
stijl

Autonomie-
ondersteunende 

stijl

Illegitiem,
bemoeizuchtig

Tijdelijke 
gehoorzaamheid

Legitiem

Opstandig 
verzet

Vrijwillige
gehoorzaamheid

Aanvaarding =
Attitudeverandering
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 De kunst is om binnen een gestructureerd 
kader inspraak te bieden

 Bijvoorbeeld: via inspraak en keuze tot 
afspraken komen over
◦ Wie welke huishoudelijke taken doet

◦ Wanneer schoolwerk wordt gedaan

◦ Met wie en tot wanneer je kan uitgaan

◦ Hoelang en waar je kan gamen of op social media 
zitten
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 Psychologische 
behoeftebevrediging  = 
vitamines van groei

 Autonomieondersteunende 
ouders voeden groei 

 Autonomieondersteunend 
opvoeden en grenzen 
trekken kunnen hand in 
hand gaan
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