
HOE HOUD IK MIJN MOTIVATIE VAST?

Zorg dat je vooraf weet waar je mee bezig gaat. Je kan hierbij het beste gebruik
maken van een (dag)planning. Aan de hand van je weekplanning kan je zien waar
je per dag mee aan de slag gaat. Klaar met een taak? Streep 'm door! Om je
motivatie én concentratie vast te houden, helpt het om maak- en leerwerk af te
wisselen. 

Overzicht taken

Het kan lastig zijn om je motivatie vast te houden als je niet weet waarom je iets
moet leren. Probeer bij de 'waarom-vraag' verder te kijken dan het hier en nu,
maar kijk naar 'the bigger picture'. Houd voor ogen wat je doel is. Doe wat je moet
doen, zodat je daarna kan doen wat je wilt doen!

Waarom

Een doel kan je helpen om gemotiveerd te blijven zodat je weet waar je het voor
doet. Hierbij kan je denken aan een korte termijn doel, bijvoorbeeld ''Ik wil twee
weken mijn huiswerk wiskunde netjes bijhouden''. Je kan ook denken aan een
lange termijn doel, bijvoorbeeld ''Ik wil op mijn volgend rapport een voldoende
voor wiskunde staan''.

Doelen stellen

Ook wanneer iets té makkelijk is, kan het lastig zijn om je motivatie vast te
houden. Ga daarom op zoek naar jouw uitdaging! Vraag bij je docent om extra
uitdaging of ga een leuke deal met hem/haar aan bij het halen van een hoog cijfer.
 

Daag jezelf uit

Heb je een taak afgerond? Beloon jezelf! Spreek vooraf met jezelf af wat je
beloningen zijn. Dit kan een kleine beloning zijn, zoals een lekker stukje chocola.
Maar ook een grote beloning zoals het uitzoeken van een cadeautje bij het halen
van een goed cijfer. Probeer de beloningen niet té groot te maken!

Beloon jezelf

MOTIVATIE TIPS

De plek waar jij gaat studeren kan meehelpen aan je motivatie. Is je werkplek
opgeruimd? Heb je veel afleiding om je heen? Vind je het fijn om met
achtergrondmuziek te leren of juist in totale stilte? Vind je het fijn om mensen om
je heen te hebben of leer je liever alleen? Allemaal factoren die bepalend kunnen
zijn of jij je motivatie vast kunt houden!

Studieplek

Zit het even tegen? Probeer je dan te focussen op wat wél goed gaat! Fouten
maken is niet erg. Het geeft inzicht in waar jij je nog in kan ontwikkelen. Vind je
iets moeilijk? Vraag om hulp!

Positiviteit


