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Squla bestaat tien jaar, opgericht 

door een vader die zag dat onderwijs 

leuker en aansprekender kan. Hij 

besloot leren aantrekkelijk te maken 

op een manier die de taal spreekt 

van kinderen die opgroeien met 

online games, tablets en apps. Door 

dat te combineren met onderwijs, 

wilde hij leren zó leuk maken dat 

kinderen thuis uit zichzelf lesstof 

gingen oefenen; op hun eigen niveau 

en in hun eigen tempo. Dat werkte. 

En nog steeds. 

Ruim 180.000 kinderen oefenen en 

spelen Squla vanuit huis en meer dan 

600.000 kinderen doen dat via hun 

basisschool. Zo geven we kinderen, 

als ze dat nodig hebben, net dat 

extra steuntje in de rug. 

In de afgelopen tien jaar bouwden 

we veel kennis op over hoe we  

kinderen thuis kunnen motiveren. 

Ervaringen die we graag met ouders 

en leerkrachten willen delen.  

Naast online oefenprogramma’s is er 

namelijk veel meer dat je kunt doen. 

En dat kan, zeker in deze tijd van 

meer thuisonderwijs, van pas komen. 

In onze OnderwijsMonitor onder-

vraagden we daarom ruim duizend 

ouders met kinderen en zevenhonderd 

basisscholieren in de leeftijd van 

acht tot twaalf jaar over wat leren 

leuk maakt. In dit whitepaper vind je 

alle uitkomsten en geven we advies 

over hoe je thuis leren in deze tijd 

nóg leuker kan maken.

 

Veel leesplezier!

Woord vooraf
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Alle kinderen willen van nature 

groeien. Dat betekent ook dat kinderen 

willen leren. Kirsten Muetstege, 

orthopedagoog bij ZIEN in de Klas 

zegt dat zo: “Elk kind wil van nature 

vooruit en dingen ontdekken en 

onder de knie krijgen. Dat zorgt 

ervoor dat ze grip krijgen op de 

wereld om hen heen.” Goed nieuws 

voor alle ouders, want dat doet 

vermoeden dat het motiveren van 

kinderen een eitje is. Alleen: zo 

simpel is het niet. Waar het ene kind 

thuis ijverig met schoolwerk aan de 

slag gaat, is een leeftijdsgenootje 

misschien niet vooruit te branden. 

Tijdens de lockdown zag zelfs meer 

dan de helft van de ouders (56 procent) 

de motivatie van hun kinderen  

inzakken, blijkt uit het onderzoek. 

Ook zien we dat opvoeders van alles 

uit de kast trekken om die motivatie-

motor aan te zwengelen: van  

complimenten geven (57 procent) tot 

af en toe belonen (43 procent). 

1. Alle kinderen 
willen leren!
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Kijk, ik kan het!
De hamvraag is natuurlijk: wat zijn 

de beste tools om in te zetten als je 

een kind wilt motiveren? Zeker als 

we ervan uitgaan dat alle kinderen in 

de kern leergierige sponzen zijn. Om 

die vraag te beantwoorden, is het 

fijn om inzicht te krijgen in wat leren 

voor kinderen nou zo leuk maakt. 

In de basis zijn er drie elementen die 

zorgen voor een gezonde dosis  

stimulans die eigenlijk opgaan voor 

alle kinderen: de behoefte aan  

autonomie (ik mag iets), aan relatie  

(ik hoor ergens bij en voel me  

gewaardeerd) en aan competentie (ik 

kan het). Dat is ook precies wat de 

basisschoolkinderen in het onderzoek 

aangeven. Ze vinden het fijn als ze de 

stof begrijpen (55 procent). 

Het gevoel dat ouders of leerkrachten 

trots op ze zijn, zet veertig procent 

van de kinderen aan tot leren. En 75 

procent is extra gemotiveerd als ze 

zelf mogen bepalen wanneer en hoe 

ze dat doen. In de volgende hoofd-

stukken gaan we daar dieper op in.

5 x wat motiveert  
kinderen absoluut niet? 

1. Te veel werk (58 procent)
2. Als het moeilijk is of lijkt (55 procent)
3. Een onrustige omgeving (42 procent)
4. Onduidelijkheid over wat ze moeten  

doen (41 procent)
5. Een mobiel of tablet in de buurt  

(28 procent)

“In de kern zijn alle kinderen 
leergierige sponzen”

van de kinderen is  
extra gemotiveerd als  
hun ouders trots zijn.

40
procent
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Als het op motivatie aankomt, zijn er 

een heleboel dingen die je als ouder 

kunt doen om kinderen dat extra 

zetje te geven. Maar wat vinden ze 

zelf eigenlijk fijn? We vroegen het in 

het onderzoek. De stof moet gaan 

over een leuk onderwerp, dat  

stimuleert enorm, vindt 66 procent. 

En ook: een trotse ouder (40 procent), 

een fiere juf of meester (39 procent) 

en – niet verrassend – een beloning 

(71 procent). Dat geldt vooral voor 

jongens (78 procent), maar ook voor 

bijna twee derde van de meisjes.  

In tegenstelling tot belonen, werkt 

straffen als het schoolwerk niet af is 

dan weer niet. Voor tachtig procent is 

dat geen prikkel om aan de slag te gaan.    

Niet te saai, graag
Verder zijn er, als het gaat om moti-

vatie, de minste beren op de weg  

als kinderen zelf mogen bepalen 

wanneer en op welke manier ze leren, 

zegt driekwart. Stof op hun eigen 

niveau draagt ook bij aan de leerpret. 

Net als een vader of moeder die 

even helpt, vindt bijna één op de 

drie. Ook is digitaal leren volgens 

een dikke zeventig procent minder 

saai. En last but not least: school-

werk zou extra leuk worden als het 

in spelletjes wordt verpakt (90 

procent). Pauline Rambonnet, Hoofd 

Educatie van Squla: “Dat helpt  

natuurlijk enorm. Op Squla kunnen 

kinderen op elk moment van de dag 

thuis spelen; tegen elkaar, met elkaar 

of alleen. 

2. Hoe willen kinderen 
zelf gemotiveerd  
worden?

Wat motiveert  
kinderen extra?

• Een leuk onderwerp (66 procent) 
• Een beloning (71 procent) 
• Een trotse ouder (40 procent) of  

juf/meester (39 procent)
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De stof sluit aan bij het leerjaar van 

school en de vragen worden afgestemd 

op het niveau van de kinderen. We 

vinden het belangrijk dat ze daarin 

hun eigen interesses kunnen volgen. 

De leerstof verpakken we daarom  

in thema’s, bijvoorbeeld spannend, 

humor, wetenschap. Dat maakt  

leren leuk.”

Bouwen aan zelfvertrouwen
Dat alles klinkt kinderpsycholoog en 

opvoedkundige Tischa Neve logisch 

in de oren. “Kinderen willen leren en 

ontdekken op een leuke manier die 

bij ze past, en het liefst in hun eigen 

tempo. Zeker als ze daarbij voelen 

dat ouders en de juf of meester 

vertrouwen in ze hebben”, legt ze uit. 

“Kinderen raken hun motivatie kwijt 

als het niet lukt, ze zich minder voelen 

dan anderen of als er teveel druk op 

staat.” In die zin is zelfvertrouwen 

(intrinsiek) een essentiële bouwstof 

voor motivatie, die nog duurzaam is 

ook. Meer dan een beloning  

(extrinsiek), ook al staat die hoog op 

het verlanglijstje van kinderen. 

“Een leuk onderwerp  
stimuleert kinderen  

om te leren”

Wat maakt schoolwerk leuk?

• Als de stof verpakt is in een spelletje 
(90 procent)

• Als het op mijn niveau is (81 procent)
• Als ik zelf mag bepalen wanneer en  

hoe (76 procent)

Wat kunnen jouw ouders doen, zodat je meer 
zin hebt in jouw schoolwerk?

• ‘Een leuke beloning geven, zoals extra buitenspelen.’
• ‘Meer beweging en buiten leren’
• ‘Geen saaie rijtjes sommen, maar leukere opdrachten.’
• ‘Zelf kunnen plannen wanneer ik het af heb.’
• ‘Zeggen dat ze trots op me zijn en ik het goed doe.’
• ‘Een knuffel geven.’
• ‘Bij me zitten en zeggen dat ik het goed doe.’
• ‘Samen een schema maken.’
• ‘Zeggen dat ik mag gamen als het af is.’

van de kinderen  
wil leren met spelletjes90

procent
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Als er een beloning op je wacht, 

werk je extra hard. Geen kind die dat 

zal tegenspreken. Een snoepje, even 

gamen, een cadeautje: het zijn allemaal 

prikkels waar kinderen goed op 

reageren. Geven de ouders uit het 

onderzoek daaraan toe? De helft is 

in elk geval geen fan van belonen,  

zo blijkt: 42 procent zet het nooit  

in om een kind aan het schoolwerk 

te krijgen. Vier op de tien vindt het  

‘af en toe’ een oplossing en slechts  

zes procent strooit er vrijwel  

dagelijks mee. 

Intrinsiek, dat is het  
toverwoord
De vraag hoe je een kind motiveert, 

is er eentje waar alle ouders af en 

toe mee worstelen. Is belonen, zoals 

de helft uit het onderzoek soms doet, 

iets dat dan werkt? Volgens experts 

kunnen we onze pijlen beter op 

andere dingen richten. Intrinsiek is 

hierbij het toverwoord. “Het effect 

van belonen is maar kort en dooft 

uit. Ook moet je steeds extremere 

beloningen geven om te blijven 

stimuleren”, zegt Muetstege. “ 

Of kinderen voelen zich ellendig als 

ze de beloning niet halen”, vult Neve 

aan. “En valt de beloning weg, dan 

zakt de motivatie in. Liever wil je dat 

kinderen trots op zichzelf zijn en van 

binnenuit aan de slag gaan.”    

3. Belonen om te 
leren, werkt dat 
eigenlijk wel?

“Als de beloning wegvalt,  
zakt ook de motivatie in”
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Glimmen van trots 
Beloningen zijn er in vele soorten en 

maten. Dat kan ook een trotste 

leraar, blije ouder, meer tijd om te 

spelen of mooi cijfer zijn. Zo zegt 84 

procent van de kinderen dat hun 

motivatie zeker niet lijdt onder het 

krijgen van een beoordeling. Drie op 

de tien kinderen hebben dan zelfs 

extra veel zin om schoolwerk te 

maken. En ja, het ís ook fijn als inzet 

wordt geprezen met een ouder die 

glimt van trots of een goed punt. 

Toch geldt ook hier: als het plezier 

om te leren van binnenuit komt, is 

dat een betere boost voor motivatie. 

Geef eens een effectief  
compliment
Maar hoe pak je dat als ouder aan? 

De sleutel tot succes: kinderen leren 

wat het positieve effect is van hun 

gedrag. Dat doe je met effectieve 

complimenten. Deze gaan niet over 

het resultaat, maar over de inzet en 

de weg ernaar toe. Goed dus om dat 

proces te benoemen. Neve: “Je kunt 

bij alles ‘goed zo!’ roepen, maar als je 

zegt ‘je zag er tegenop en toch is het 

je gelukt’ prikkel je de intrinsieke 

motivatie.” Zo leert een kind wat 

ervoor zorgt dat iets lukt. Dat geeft 

zelfvertrouwen, stelt ze. “Dan kun je 

op het einde van de dag best zeggen: 

ik ben trots dat je zo hard gewerkt 

hebt, we gaan een ijsje halen.  

Daarmee zeg je iets anders dan: als 

je een goed punt haalt, krijg je een ijsje. 

Zo’n worst voorhouden, kan juist 

verlammend werken.” 

“Kinderen een worst voor-
houden, werkt verlammend”

“Beloningen in educatieve games 
kunnen wel effectief zijn”

4 gouden lessen om motivatie te boosten

1. Benadruk het positieve effect 
Het is niet die beloning die een kind motiveert, maar het positieve 
effect van iets. ‘Als ik mijn huiswerk nu maak, heb ik nog de hele 
middag om te spelen.’ Laat kinderen constant weten wat het posi-
tieve effect is van hun doorzettingsvermogen, concentratie of 
inzet. Dat geeft zelfvertrouwen. 

2. Beloon de weg ernaar toe
Beloon de inspanning en niet alleen het bereikte succes of resul-
taat. Geef complimenten en waardering voor de moeite die ze 
doen. Of vraag eens waarom iets is gelukt. Zo geef je feedback op 
het gedrag dat je wilt aanleren, niet op het resultaat. Dat moti-
veert een kind om te blijven proberen, ook bij tegenslag. 

3. Vier successen
Leer je kind om successen te vieren en ervan te genieten. Schiet 
vooral niet door in extreme cadeaus, maar doe samen leuke dingen 
of zeg bijvoorbeeld ‘je hebt zo hard gewerkt, we gaan vanavond 
een film kijken.’ 

4. Van fouten kun je leren
Fouten maken is niet erg. Benadruk en stimuleer dat ook, door het 
te benoemen. ‘Dat lukt even niet, maar wat heb je ervan geleerd 
voor een volgende keer? ‘Dit ging nu fout, maar daar kun je straks 
mooi op letten.’ 

15
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Benoem het proces: 10 complimenten  
die effectiever zijn dan ‘goed gedaan’

1. ‘Je zag er erg tegenop, maar het werk is nu toch af’ 
2. ‘Ik zie hoe hard je hebt gewerkt, zo knap van jou’
3. ‘Je vond het moeilijk, maar het is je toch gelukt’
4. ‘Je hebt je zo goed ingezet, je mag trots op jezelf zijn’
5. ‘Wat handig van jou dat je dat zo hebt opgelost’
6. ‘Je hebt steeds doorgezet, ook toen je geen zin had’
7. ‘Je hebt zo geconcentreerd gewerkt, dat je meer tijd hebt 

om te spelen’
8. ‘Wat een mooie fout om van te leren!’
9. ‘Nu je het snapt, wordt het makkelijker’
10. ‘Het ging even een paar keer fout, en toen had je het door’

van de ouders  
gebruikt complimenten 
om te motiveren

van de ouders zet  
soms een beloning in

57
procent

42
procent

Is belonen in educatieve games effectief? 

Pauline van Squla: “Als een kind goede antwoorden geeft op 
Squla krijgt hij of zij muntjes. Bij het uitspelen van een quiz 
krijgen ze er nog meer. Ook verschijnt er een leuk feestje op 
je scherm. Veel confetti en er wordt een leuk dansje op het 
beeldscherm gedaan. We willen de kinderen een zo positief 
mogelijke ervaring geven.” Daarom zijn dát soort beloningen, 
in de vorm van muntjes of punten, op lange termijn wel weer 
effectief, vindt Neve. “Een kind dat iets leert in een quiz van 
Squla denkt misschien ‘hè, ik snap het nu wel’ of merkt in-
eens dat taal wél leuk is. Het ervaart progressie, doordat iets 
lukt. Dat geeft een gevoel van competentie, zo van: ik kan 
het.” Pauline vult aan: “In de opbouw van de quizzen houden 
we er daarom ook rekening mee dat het kind eerst begint met 
makkelijke vragen en daarna pas stap voor stap iets moeilijker. 
Ook dat motiveert en draagt bij aan die competentie.”
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Wat denken ouders dat kinderen  
(buiten belonen) motiveert?

• Complimenten (57 procent)
• Lesstof op maat (44 procent)
• Persoonlijke hulp (34 procent)
• Duidelijke regels (30 procent)
• Voldoende tijd (24 procent)

Wat maakt leren volgens  
ouders leuk? 

• Als stof verpakt is in een spelletje  
(88 procent)

• Een leuk vak (67 procent) 
• Als leren wordt afgewisseld met iets leuks 

(36 procent)
• Een beloning (34 procent)
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Saai en stom: als die woorden uit de 

mond van een kind rollen, is motiveren 

een uitdaging. En geef ze eens ongelijk. 

Een droge som op papier is een stuk 

minder plezierig dan hinkelend de 

tafel van vijf leren. Met games wordt 

de lesstof nóg leuker, zegt ruim 

negentig procent van de kinderen. 

Bijna evenveel ouders denken daar 

net zo over. 

Minder lol met boeken
Ook apps (73 procent) en video’s (78 

procent) maken leren leuk, vinden 

kinderen. Schoolboeken vallen 

daarentegen wél in de categorie saai, 

zegt bijna de helft ook al denkt ruim 

zestig procent van de ouders dat hun 

kind met veel lol leert uit een boek. 

In het onderzoek zeggen kinderen 

nog iets anders: 70 procent vindt 

leren leuker als ze (iets) kunnen 

winnen. Opmerkelijk genoeg denkt 

maar vijf procent van de ouders dat 

ook. Jongens (74 procent) zijn daar 

trouwens iets vatbaarder voor dan 

meisjes (65 procent). 

Het liefst in een leuke verpakking

Spelend leren houdt kinderen bij  

de les. Zoveel is duidelijk. Het is 

bovendien goed voor de ontwikkeling. 

Ook als dat gebeurt met educatieve 

games, vindt Muetstege. “Het zorgt 

er misschien niet direct voor dat 

kinderen hun huiswerk maken, maar 

ze leren wel nieuwe dingen en boeken 

succesjes.” Pauline van Squla:  

“Dat motiveert en geeft een kind 

vertrouwen. We presenteren de 

lesstof op een speelse manier. Door 

het steeds anders te verpakken, 

blijft het interessant. Alle oefeningen 

bieden we gesegmenteerd aan: wat 

is het niveau en wat sluit aan bij de 

belevingswereld? Bovendien kunnen 

kinderen zelf kiezen wat ze spelen. 

Die autonomie motiveert ook.” 

4. Wat is de kracht  
van spelenderwijs  
leren?

“Het boeken van succes  
in een spel, geeft ook  

vertrouwen”

Welke manier van leren vinden  
kinderen zelf fijn?

• Met spelletjes of games (90 procent)
• Met video’s (78 procent)
• Met apps (73 procent)
• Met schoolboeken (44 procent)

van de ouders denkt dat  
leren via games het  
allerleukst is voor kinderen

88
procent
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Oefening baart kunst
Spelenderwijs pikken kinderen een 

boel op. Dat werpt z’n vruchten af, 

vindt Neve. “Het levert kinderen op 

die ineens wél de tafels onthouden of

merken dat ze ergens beter in worden 

door te oefenen. Dat stimuleert. Zeker 

bij hen die dat zelfvertrouwen en die 

motivatie van nature minder hebben.” 

Met de kleine noot dat ouders ook in 

dit geval de belangrijkste motivator 

zijn, vindt Pauline. 

“Zelfs bij onze quizzen is het belangrijk 

dat vader, moeder of opvoeder 

interesse toont en betrokken is.  

Dat is uiteindelijk de belangrijkste 

motivatie om te spelen. We vragen 

ouders ook om doelen in te stellen 

voor hun kinderen. Met het halen 

van die gestelde doelen, verdienen 

kinderen extra muntjes.”

“Dat kinderen zelf kunnen kiezen 
wat ze spelen, motiveert”

Hoe motiveert Squla kinderen om te spelen, 
en dus om te leren? Pauline van Squla vertelt.

Belevingswereld: “In onze wekelijkse verhaalmissies nemen we 
kinderen mee in een verhaal, bijvoorbeeld van een jongen die zijn 
skateboard kwijt is. In deze missie zijn kennisvragen en opdrachten 
verwerkt die aansluiten bij de lesstof van school. Terwijl kinderen 
aan het spelen zijn, beantwoorden ze ook educatieve vragen.” 

Actualiteit: “We koppelen ook quizzen aan actuele thema’s  
die leven bij de kinderen, zoals het EK Vrouwenvoetbal of de  
Kinderboekenweek.”

Verschillende smaken: “Elk kind is anders. Het ene kind houdt 
meer van tegen elkaar spelen en competitie, het andere houdt van 
verzamelen, dingen creëren of opgaan in een fantasiewereld.  
Ons platform bevat zoveel mogelijk van die elementen, waardoor 
kinderen gemotiveerd worden op een manier die bij ze past.”

Eigen niveau: “Kinderen leren het best op een niveau dat ze nog 
net niet beheersen. Daarom zijn de meeste quizzen bij rekenen en 
Engels adaptief; op basis van de gegeven antwoorden, passen we 
telkens de moeilijkheidsgraad aan.”

Variatie: “Afwisseling houdt kinderen geboeid. Vandaar ook  
die verhaalmissies en actuele themaquizzen. Ook hebben we  
samenwerkingen met andere partijen die kinderen aanspreken, 
zoals NOC*NSF, André Kuipers en WWF.”

van de kinderen vindt  
leren leuker als ze  
iets kunnen winnen

70
procent
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Een lockdown, leraren die uitvallen, 

quarantaine: kinderen zijn in dit 

‘nieuwe normaal’ vaker thuis dan 

anders. In dat licht lijkt de volgende 

uitkomst van het onderzoek positief: 

één op de acht ouders zegt dat hun 

kind thuis voldoende gemotiveerd is 

om schoolwerk te maken. 40 procent 

vindt hun kind zelfs super leergierig. 

Maar vraag je het de kinderen zelf, 

dan zucht bijna de helft dat ze daar 

thuis echt geen zin in hebben.  

Een telefoon leidt 30 procent af.  

Niet gek dat 49 procent een flinke 

zet van vader of moeder nodig heeft 

om te starten.

Tips voor op de koelkast

In het onderzoek vroegen we ouders 

en kinderen om ook iets te vertellen 

over hoe ze de lockdown beleefden. 

Lang thuiszitten is in ieder geval niet 

bevorderend voor de motivatie,  

zo blijkt. Het plezier in schoolwerk 

zakte volgens 56 procent van de 

ouders in en bijna de helft van de 

kinderen had veel aansporing nodig. 

62 procent van de kinderen beaamt 

dat. Vier op de tien kinderen miste 

de hulp van hun juf of meester  

en bijna dertig procent die van  

klasgenootjes. In die zin valt er nog 

winst te behalen. De vraag is: hoe 

houd je kinderen thuis op een leuke 

manier bij de les? We sluiten dit 

whitepaper daarom af met negen 

nuttige tips van Tischa Neve en 

Kirsten Muetstege om op de koelkast 

te plakken. 

5. Hoe houd je  
kinderen thuis  
bij de les? 

van de ouders zegt dat de  
motivatie van hun kind  
gedurende de lockdown afnam

56
procent

Hoe goed is je kind gemotiveerd  
om thuis aan school te werken?

• Niet goed (17 procent)
• Voldoende (44 procent)
• Goed (25 procent)
• Heel goed (15 procent)
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1. Schep de goede omstandigheden
Een broertje dat jengelt op de achtergrond, een televisie die  
aanstaat, een rommelig bureau: zo werkt niemand lekker. Creëer de 
juiste omstandigheden. Lukt het dan nog niet? Kijk samen waar dat 
aan ligt. Is de stof te moeilijk? Is het schoolwerk te veel? 

2. Zorg voor structuur 
Tijd; dat is lastig voor kinderen om te overzien. Maak dit inzichtelijk 
door het leren kort te houden, behapbaar te maken en in te plannen 
op een vast moment. Help je kind ook met opstarten, want we 
beseffen soms niet hoe moeilijk dat voor ze kan zijn.

3. Geef de regie
Kinderen geven het zelf al aan in het onderzoek: autonomie  
motiveert, en niet het gevoel dat je ouders alles bepalen. Hoe wil je 
overhoord worden? Wat vind je een leuk spel? Waar werk je het 
fijnst? Koptelefoon op of niet? Wil je veel korte pauzes of niet? 
Daar zelf invloed op hebben, draagt bij aan de leerpret.

4. Zie je kind
Visueel, spelenderwijs of ervaringsgericht: als het om leren gaat, 
zijn er vele smaken en vormen. Kijk wat past, aansluit en wat je 
kind nodig heeft. En ook: waarom iets niet lukt. Ervaart je kind te 
veel druk? Is het ergens onzeker over? Heeft het meer beweging 
nodig? Als je dat ontdekt en kunt begeleiden, raken kinderen ook 
gemotiveerd.

5. Leg de lat niet te hoog
Kijk wat je kind aankan en overvraag het niet. Deel de stof bijvoorbeeld 
op blokjes en ga na elke blokje even iets leuks doen. Dat kan zo 
simpel zijn als een kopje thee drinken. Zo houd je het leuk én krijgt 
je kind het gevoel dat het iets kan.                        >>
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6. Maak het leuk
Leren hoeft niet saai te zijn. Dus breek even uit die routine, zoek 
naar variatie en kijk wat aansluit op de belevingswereld. Koprollend 
typografie leren, why not. De tafels stampen met Lego-blokjes, 
ook prima. 

7. Boek succesjes  

De kunst is om te kijken waar je kind, als iets niet zo goed lukt, wél 
stappen in kan maken. Of dat nou in sport, muziek of in iets anders 
is, zoals - heel simpel - je veters leren strikken. 

8. Ben er voor je kind
Kinderen voelen zich graag verbonden, net als iedereen eigenlijk. 
Laat dus merken dat je er bent, check af en toe hoe het gaat en 
geef opbouwende feedback. 

9. Betrek de school erbij
Afstemmen met school is key. In plaats van zelf met je kind aan te 
rommelen of elke dag de strijd aan te gaan, kan het nuttig zijn de 
juf of meester erbij te betrekken of te vragen om hulp. 



Wat motiveert kinderen om thuis te leren?Wat motiveert kinderen om thuis te leren? 2928

Thuis schoolwerk maken tijdens de lock-
down: wat vinden kinderen daarvan?

• 64 procent heeft een beetje aansporing van  
vader of moeder nodig

• 62 procent was minder gemotiveerd naarmate  
de lockdown langer duurde 

• 61 procent vindt het leuker om het op school  
te maken

• 41 procent vindt het lastiger zonder de hulp  
van juf of meester 

• 26 procent mist de hulp van klasgenootjes

kinderen vindt het lastig om 
schoolwerk te maken zonder  
hulp van juf of meester

4 
op de 
10
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 Wat maakt leren leuk?
   Wat motiveert kinderen en hoe denken ouders daarover?

Wat motiveert extra veel?

• Een leuk onderwerp (66 procent)
• Een beloning (71 procent) 
• Een trotse ouder (40 procent) of juf/meester (39 procent)

Wat maakt schoolwerk leuk?

• Als de stof verpakt is in een spelletje (90 procent)
• Als het op mijn niveau is (81 procent)
• Als ik zelf mag bepalen wanneer en hoe (76 procent)

Top 4: op deze manieren willen kinderen leren

1. Met spelletjes of games (90 procent)
2. Met video’s (78 procent)
3. Met apps (73 procent)
4. Met schoolboeken (44 procent)

4 x wanneer is leren minder leuk?

1. Als het te veel werk is (58 procent)
2. Als het moeilijk is of lijkt (55 procent)
3. Een onrustige omgeving (42 procent)
4. Als het onduidelijk is wat ik moet doen (41 procent) 

Volgens kinderen:

van de 
kinderen  
wil leren  

met spelletjes 

90 procent

Wat motiveert kinderen bij het maken van schoolwerk?

• Apps, video’s en spelletjes (80 procent)
• Een leuk vak (67 procent)
• Als het wordt afgewisseld met iets leuks (36 procent)
• Als er een beloning tegenover staat (34 procent)

Geef je weleens een beloning?

• Ja, mijn kind heeft dat af en toe nodig (41 procent)
• Zelden of nooit (52 procent)

Wat motiveert kinderen nog meer?

• Complimenten (57 procent)
• Lesstof op maat (44 procent)
• Persoonlijke hulp (34 procent)
• Duidelijke regels (30 procent)

Hoe gemotiveerd was je tijdens de lockdown om thuis te leren?

• Mijn kind was voldoende gemotiveerd (70 procent)
• De motivatie nam af, naarmate de lockdown langer duurde (56 procent)
• Mijn kind had veel aansporing nodig (41 procent)
• Mijn kind had thuis veel last van afleiding (37 procent)

Volgens ouders:

van de kinderen 
vindt leren leuker 
als ze iets kunnen 

winnen

70 procent
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