Motiveren van (hoog)begaafde leerlingen en hun klasgenoten in het reguliere basisonderwijs
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(Hoog)begaafde leerlingen krijgen in vergelijking met
klasgenoten van hun leerkracht ...
• meer autonomie-ondersteuning
• minder structuur (hulp)
• evenveel betrokkenheid
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(Hoog)begaafde leerlingen ervaren in vergelijking met
klasgenoten ...
• evenveel autonomie
• meer competentie
• evenveel verbondenheid met leerkracht
• minder verbondenheid met klasgenoten dan
even goed presterende klasgenoten

Invloed behoefte-ondersteuning op motivatie leerlingen
Behoefte-ondersteuning door de leerkracht (met uitzondering van structuur) en door leerlingen ervaren
behoeftebevrediging leiden tot even positieve resultaten bij (hoog)begaafde leerlingen en hun klasgenoten,
namelijk: meer intrinsieke motivatie (plezier), meer inzet en minder a-motivatie (geen motivatie).
Conclusies
◼ De effecten van behoefte-ondersteuning en -bevrediging zijn hetzelfde voor (hoog)begaafde leerlingen en hun
klasgenoten.
◼ Het bieden van autonomie-ondersteuning en betrokkenheid door leerkrachten heeft positieve effecten voor
alle leerlingen. Hierdoor worden de behoeften aan autonomie en verbondenheid bevredigd bij leerlingen en
dit stimuleert vervolgens hun motivatie.
◼ Leerkrachten bieden meer autonomie-ondersteuning aan (hoog)begaafde leerlingen, zij ervaren dit echter niet
zo. (Hoog)begaafde leerlingen hebben mogelijk meer autonomie-ondersteuning nodig om zich autonoom te
voelen dan andere leerlingen
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