
 

 
 

 
 
Motiveren volgens de zelfdeterminatietheorie 
 
 
De 3 dingen die je moet weten als je studenten en stagiairs in beweging wilt krijgen 
 
Als je mensen gemotiveerd wilt hebben -en houden- helpt het om vragen te stellen in plaats van dingen op 
te leggen. In je rol als begeleider is dat wel eens lastig, want sommige (stage)opdrachten moeten nou 
eenmaal. Je leest hier hoe je een student of stagiair dan toch in beweging kunt krijgen met behulp van de 
zelfdeterminatietheorie. 
 
De zelfdeterminatietheorie, ook wel de zelfbeschikkingstheorie genoemd, is volgens Deci & Ryan (2000) de 
basis voor het creëren van intrinsieke motivatie en welbevinden. Zij hebben ontdekt dat er drie 
psychologische basisbehoeften zijn waar ieder mens door gemotiveerd raakt om in beweging te komen. 
Deze basisbehoeften zijn: autonomie, binding en competentie. 
 
 
A – Autonomie:  
Autonomie staat voor het zelfstandig en naar eigen inzicht handelen.  
 
In je begeleiding kun je dit vertalen naar het geven van ruimte aan de ander om zijn eigen doelen te 
formuleren binnen de kaders van de (stage)opdracht. De student of stagiair heeft de vrijheid om een 
activiteit naar eigen inzicht uit te voeren en heeft invloed op wat hij/zij doet.  
 
Tip om meer autonomie te creëren:  

• Geef ruimte door open vragen te stellen  
• Nodig de ander uit om te vertellen  

 
Zoals:  

• Binnen de kaders die deze opdracht je geeft, wat zou jij graag willen bereiken? 
• Wanneer is voor jou deze meeting geslaagd?  
• Als je straks tevreden terugkijkt op je stage, wat is er dan minimaal gebeurd? 

 
 
B – Binding:  
Binding of betrokkenheid betekent in de zelfdeterminatietheorie ergens bij horen. Je wordt opgemerkt en 
er wordt waarde gehecht aan jouw aanwezigheid.  
 
Een student of stagiair raakt gemotiveerd als hij het gevoel krijgt ergens bij te horen. Er is een leuke 
werksfeer, er is een goede klik met collega’s en iemand voelt zich gewaardeerd en gezien. Ook online kun 
je aan deze basisbehoefte voldoen door niet alleen naar het werk te vragen, maar ook naar het persoonlijke 
verhaal. Geef hierbij de ruimte aan de ander om lekker te vertellen en deel ook iets van jouw eigen 
persoonlijke verhaal, maar pas op… Neem niet het verhaal over van de ander. Laat je oordelen, meningen 



 

 
 

en goedbedoelde adviezen achterwege. Dat is soms op je handen zitten, maar de motivatie van de stagiair 
of student gaat hierdoor wel omhoog. 
 
Tips om meer binding te creëren:  

• Stel vragen die gaan over de persoon in plaats van over het werk. 
• Laat zien dat je actief interesse toont in het perspectief van de ander. 
• Geef een virtuele tour door het bedrijf en zet een online meeting op met een aantal sleutelfiguren 

van het bedrijf om meer een beeld te geven van de mensen achter het bedrijf. 
 
 
C – Competentie:  
Competentie staat in deze theorie voor de behoefte om dingen te doen waar je goed in bent en je talenten 
benut. 
 
Als een student of stagiair het gevoel krijgt dat hij al iets kan, dan krijgt hij steeds meer geloof in zijn eigen 
kunnen en wordt de kans groter dat hij de volgende keer nog meer gemotiveerd is om zijn taak te 
volbrengen.  
 
Tips om het gevoel van competentie te versterken: 

• Geef het gevoel dat de ander al iets kan. Vraag naar de mening van de student hoe hij iets aan zou 
pakken. 

• Laat een stagiair of student zelf nadenken over zijn eigen oplossing voor een probleem. 
• Vraag door naar wat hem al eerder in andere situaties is gelukt om hem vertrouwen te geven in zijn 

eigen kunnen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit schema laat zien wat er gebeurt bij de ander wanneer je aan de drie basisbehoeften voldoet en war er 
gebeurt als je niet aan deze behoeftes voldoet. 

Je ziet dat als één van de drie basisbehoeften niet worden vervuld dat iemand cynisch kan worden. De 
student of stagiair kan denken: “Ach, ik ben maar een stagiair, ze zien mij toch niet staan.” Dit gevoel kan 
versterkt worden door dingen op te leggen en door iemand onbewust te kleineren door te denken: “Het is 
nog maar een stagiair, dus die moet alles nog leren.” 

Kijk en vraag door naar wat iemand al kan en sluit daar het takenpakket op aan. Zo wordt de student 
uitgedaagd, maar is het niet te moeilijk waardoor hij het gevoel kan krijgen dat hij niks kan. Het mag best 
een pittige klus zijn als hij weet dat het oké is om hulp te vragen en dat hij het in kleine stappen mag leren, 
dan zal een student of stagiair meer in zichzelf gaan geloven en gemotiveerder raken om resultaten te 
bereiken.  



 

 
 

Hieronder een set vragen die je zullen helpen om een student of stagiair effectief te begeleiden. Iedere 
keer staat erbij welke basisbehoefte wordt vervuld met deze vraag. 
 

1. Wat wil je minimaal hebben geleerd? 
Autonomie en competentie. Je gaat ervanuit dat de student of stagiair in staat is zelf te bepalen wat 
hij mag leren. 

 
2. Welke aanpak werkt voor jou als je iets nieuws leert?  

Autonomie, want je vraagt naar het eigen idee van de ander en competentie want je gaat ervan uit 
dat iemand in staat is iets nieuws te leren. 

 
3. Hoe denk jij over deze situatie?  

Binding en competentie. Je betrekt de ander en vraagt naar zijn mening. 
 

4. Ik zie dat je al veel ervaring hebt opgedaan op dit gebied, hoe zou jij ervoor kunnen zorgen dat jij 
je nog verder hierin gaat ontwikkelen?  
Autonomie en competentie. Dit is wel een meer sturende vraag en het vraagt wel naar autonomie, 
want iemand mag zelf zijn eigen idee aandragen. Met deze vraag ga je er wel vanuit dat iemand zich 
hier verder in wilt ontwikkelen. 

 
5. Op welke momenten lukt het al een beetje? 

Competentie, je bent hier nog wel voorzichtig. Dit is een goede vraag als iemand nog wat onzeker is. 
 

6. Wanneer heb je voor het laatst een project goed afgerond? Wat deed je toen precies waardoor dat 
lukte? 
Competentie, je vraagt naar eerdere successen waardoor het gelukt is. Hierdoor zet je iemand in 
zijn kracht. 

 
7. Hoe is het je eerder gelukt om een bepaalde taak op te pakken?  

Competentie, je vraagt naar eerdere successen waardoor het gelukt is. Hierdoor zet je iemand in 
zijn kracht. 

 
8. Wat is volgens jou nu een goede volgende stap in dit project?  

Autonomie, binding en competentie. Iemand mag zelf nadenken, hij wordt betrokken in het project 
en er wordt gevraagd naar zijn expertise. 

 
9. Wat moet er voor jou gebeuren zodat je positief terug kunt kijken op het project?  

Autonomie. Iemand mag zelfstandig met zijn eigen idee komen  
 

10. Als alles helemaal gaat zoals jij gehoopt had wat is er dan positief verandert? 
Autonomie, binding en competentie. Je vraagt naar iemand zijn mening, je laat hem zelfstandig 
nadenken over een idee of oplossing en je geeft het gevoel dat hij of zij iets kan doordat je vraagt 
naar zijn mening. 
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