
Kernpraktijk 3 Krediet opbouwen 
en uitgeven 
Een veel gehoorde kreet in het onderwijs luidt: geen prestatie zonder relatie. Als docent 

wil je leerlingen aan het leren krijgen, en daarvoor moeten ze aan de slag. Dat lukt over 
het algemeen veel beter als jij als docent je leerlingen weet te motiveren en te 
enthousiasmeren, en uitstraalt dat je ‘lol in je vak' hebt. Daarnaast zijn er allerlei andere 

manieren waarop je als docent krediet kan opbouwen, bijvoorbeeld door het belonen 
(positief bekrachtigen) van gewenst gedrag. Natuurlijk zal je soms ook leerlingen 
moeten corrigeren en ongewenst gedrag moeten stoppen, waarbij je weer wat krediet 

uitgeeft. 

 

Doelen 

Je kunt uitleggen hoe de drie psychologische basisbehoeften (autonomie, competentie 
en relatie) van invloed zijn op motivatie en leerklimaat. 

Je kunt beredeneren in welke situaties in de klas je kiest voor belonen of voor straffen.  

Je kunt alternatieven beschrijven om ongewenst gedrag op een positieve manier te 
corrigeren. 

Je kunt verschillende manieren beschrijven waarop je krediet opbouwt (zoals 

complimenteren, verwachtingen positief formuleren en je les goed voorbereiden) en 
uitgeeft (zoals corrigeren en aandacht claimen). 

Je kunt uitleggen waarom er een balans moet zijn tussen het opbouwen en uitgeven 

van krediet. 

 

Verwerking op school 

Vraag je werkplekbegeleider de uitvoering van een van je lessen te observeren met 

specifieke aandacht voor je acties gericht op krediet opbouwen. 
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