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De psychologische effecten van 
corona

Corona heeft op ieders leven effect. Dat effect is niet voor 
iedereen hetzelfde en het is ook niet altijd even heftig, maar de 
pandemie heeft een enorme impact.

Die impact is voor pubers misschien nog wel heftiger dan voor 
volwassenen. Tijdens deze levensfase ontdekken jongeren wie ze 
zijn. Hun hang naar vrijheid wordt groter en ze hebben de 
behoefte om steeds meer te ondernemen met anderen, buiten de 
muren van de school en het gezin. Door maatregelen die er zijn,
wordt die vrijheid op sommige momenten heel erg ingeperkt.

Dit heeft veel invloed op jongeren. Ze kunnen gedrag gaan 
vertonen dat ze niet eerder lieten zien, ze zitten misschien meer 
met hun gevoelens in de knoop...

In dit e-book leggen we je allereerst kort uit wat de impact van 
corona op jongeren is en hoe je daar als docent mee om kan gaan.
Daarna krijg je van ons een aantal tips die bijdragen aan het 
mentaal weerbaarder maken van jongeren. Tips die in deze tijd 
dus extra goed van pas komen! 



Hoe ga je om met de impact die 
corona heeft op de leerlingen?

Om het effect van corona te beschrijven, maken wij graag gebruik 
van twee modellen. Het draaglast-draagkrachtmodel (een 
simplificatie van het Job Demands & Resources model van Arnold 
B. Bakker en Evangelia Demerouti) en de zelfdeterminatietheorie 
van Ryan en Deci (1985; 2000). 

Voor elke leerling is de draaglast en draagkracht verschillend. De 
draaglast is datgene wat een leerling op zijn schouders 
meedraagt en de draagkracht is de mate waarin iemand om kan 
gaan met de draaglast. Dat heeft te maken met iemands 
individuele mate van veerkracht (wat trainbaar is), maar ook met 
de hoeveelheid hulpbronnen die iemand heeft. 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Arnold%20B.%20Bakker
https://www.emerald.com/insight/search?q=Arnold%20B.%20Bakker
https://www.emerald.com/insight/search?q=Evangelia%20Demerouti


De impact die Corona heeft op de
motivatie van leerlingen

Wees een hulpbron voor de leerling. Zorg dat jij als
docent/mentor in verbinding bent met je leerlingen. Maar
zorg ook dat er verbinding is in de klas en dat school een
veilige plek is. 

Ondersteun je leerling door zijn of haar eigen draagkracht te
vergroten. Met andere woorden: help je leerling bij het tonen
van mentale veerkracht. 

Als docent kun je niet zoveel invloed uitoefenen op de draaglast
van een leerling. Zo heb je maar weinig invloed op
coronamaatregelen waar leerlingen mee moeten omgaan.
Wel kan je de leerling helpen met het vergroten van de
draagkracht. Dit kun je op twee belangrijke manieren doen:

Help je leerlingen 
hun draagkracht 

te verhogen! 



De impact die Corona heeft op de
motivatie van leerlingen

In hoeverre kan een leerling eigen keuzes maken? 
In hoeverre kan een leerling succes ervaren? 
In hoeverre weet een leerling waar hij/zij het voor doet? 
In hoeverre voelt een leerling zich verbonden? 

Om leerlingen te helpen met het laten ervaren van meer 
motivatie en meer mentale veerkracht, moeten ze aan de gang 
met de volgende vier vragen: 

1.
2.
3.
4.

Deze vragen zijn afgeleid van de elementen die Ryan en Deci 
beschrijven: autonomie, meesterschap en zingeving. In dit e- 
book zullen we je tips geven om hier op een laagdrempelige 
manier mee aan de slag te gaan!



Tip 1: maak een prioriteit van 
verbinding

Verbinding is in theorie heel makkelijk, maar in de praktijk een stukje 
lastiger. Verbinding komt vooral onder druk te staan op het moment 
dat we ergens doelgericht naartoe werken. Heb jij dus als docent het 
gevoel dat je achterloopt met de lesstof die leerlingen nodig hebben 
voor hun toetsen of examens? Op dat soort momenten vergeten we 
vaak hoe belangrijk verbinding is. We denken dat we daar geen tijd 
voor hebben en maken er geen prioriteit van. Verbinding maken kost 
inderdaad tijd, maar het doet zoveel goeds voor de relatie, de 
motivatie van de leerling en daarmee de lange termijn, dat je jezelf in 
de vingers snijdt als je hier te weinig tijd aan besteedt. 

Hoe maak je dan verbinding? Vertraag af en toe. Laat het even los. 
Verbind jezelf van mens tot mens met je leerlingen. Wat houdt ze 
bezig, hoe gaat het met ze? Vraag ze eens iets wat niets met de lesstof 
te maken heeft. Laat hierbij jezelf zien, los van je rol als docent. Wat 
vind jij lastig? Waar houd jij je mee bezig? 

   Als je denkt dat je geen tijd hebt om
verbinding te maken, dan is het extra

belangrijk om het wel te doen.



Volgens de theorie van Daniel Pink is meesterschap een onderdeel 
van motivatie. Zonder het ervaren van succes of progressie zal er 
geen motivatie zijn. 

Niets is zo demotiverend als ergens hard voor werken en geen 
resultaat halen. Uiteindelijk willen we het allemaal graag goed doen. 

Op het moment dat leerlingen het gevoel hebben dat ze het niet meer 
goed kunnen doen, zijn ze vaak weinig gemotiveerd.  

Zorg ervoor dat een leerling succes kan ervaren. 

Het is daarbij belangrijk dat een leerling het gevoel heeft dat 
inspanning tot succes kan leiden. Hierbij speelt ook de overtuiging 
over zijn of haar eigen kunnen een rol.

Beloon de progressie in plaats van het resultaat.

Als een leerling altijd een 3 haalt en nu een 5, dan is dat enorme 
vooruitgang. Beoordeel leerlingen niet langs de algemene norm en 
laat ze zelf ook inzien dat ze vooruitgaan.

"Je hebt misschien nog geen voldoende, maar je bent wel al enorm 
vooruit gegaan!"

 
 

Tip 2: laat leerlingen succes ervaren



Leerlingen willen niet alleen zelf progressie 
ervaren, ze willen dat hun vooruitgang ook 

erkend wordt. 



Uit onderzoek blijkt dat als je mensen beloont voor iets dat ze uit
zichzelf ook al zouden doen, ze het plezier in de taak verliezen. 

Zo vroegen onderzoekers op straat aan mensen om een bepaalde taak
uit te voeren en vroegen daarna hoe leuk mensen de taak vonden. Één
groep kreeg daar niets voor, terwijl een andere groep daar 10 euro
voor ontving. Wat bleek: de mensen die een beloning ontvingen,
vonden de taak significant minder leuk. 

Dit komt doordat we een verklaring zoeken voor ons eigen gedrag. We
willen dat onze overtuigingen en gedrag in één lijn liggen. 

Op het moment dat we ergens niet voor betaald krijgen, dan moeten
we het wel leuk vinden, want waarom zouden we het anders doen?

Als we ergens een beloning voor krijgen dan zijn we
dus geneigd te denken dat dit de reden is waarom we
iets doen, in plaats van dat we het misschien gewoon

leuk vinden.

Tip 3: laat leerlingen plezier ervaren
zonder beloning



Wanneer je leerlingen beloont voor iets
waar ze al uit zichzelf voor

gemotiveerd zijn, loop je het risico dat
leerlingen het plezier in de taak

verliezen. 



“Motivation is like a fire: unless you add fuel, it
goes out” 

Als een leerling eenmaal motivatie heeft gevonden dan betekent
het niet dat ze nergens meer tegenaan lopen. Er komen altijd
obstakels en hoe ze met die obstakels omgaan bepaalt of een
leerling de motivatie kan behouden. 

Jij hebt als mentor een belangrijke rol om een leerling over het
obstakel heen te helpen. Je wilt alleen jezelf misbaar maken. 

Het mooiste wat je in onze beleving aan iemand kunt leren is dat
ze altijd om hulp kunnen vragen en dat hulp vragen soms nodig is
om een volgende stap te zetten. 

Hoe mooi is het als leerlingen op het moment dat
ze vastlopen zelf om hulp komen vragen!

Tip 4: help leerlingen met het inzetten
van hulpbronnen



Stel daarom leerlingen vaker de vraag: Wat heb je
nodig om verder te komen? 

Vaak vinden leerlingen het lastig om te vragen om hulp. Soms weten ze
namelijk ook niet zo goed wat hun hulpvraag eigenlijk is. 

Wat vaak als een echte eyeopener wordt ervaren, en wat wij leerlingen
dan ook graag meegeven is het volgende.

Je kunt ook hulp vragen bij het formuleren van jouw
hulpvraag!  

 
Als je dit aan leerlingen leert, dan help je ze op de lange termijn. Geef ze
mee dat ze het niet alleen hoeven te doen. Het is juist knap als je om
hulp kan vragen! 

Zo leer je leerlingen om regie te nemen over hun eigen leerproces en
daarbij zorg je dat ze onafhankelijk worden van specifieke personen. 

Daarbij is het natuurlijk wel belangrijk dat je zelf als docent ook het
goede voorbeeld geeft. Hoe vaak vraag jij eigenlijk om hulp? 



Je kunt altijd hulp vragen en als je vastloopt, ook
als je niet weet wat precies het probleem is. 

Geef leerlingen mee dat je altijd om
hulp kunt vragen als je vastloopt,
OOK als je nog niet zo goed weet
wat het probleem eigenlijk is.   



 
Je kunt op twee manieren invloed hebben op je gedrag en gedachten. 
Verander je gedrag, waardoor je gedachten zullen veranderen. Of 
verander je gedachten zodat  je gedrag zal veranderen. 

Als je doet wat je deed dan zul je krijgen wat je had. 

Zorg er dus voor dat leerlingen echt iets concreets aan hun gedrag 
veranderen, waardoor vervolgens hun overtuigingen ook zullen 
veranderen. Daarmee is de eerste optie voor het uitoefenen van de 
invloed op gedachten en gedrag geslaagd.

De tweede optie is ingewikkelder. Om andere gedachten te kunnen 
kiezen, moet je eerst bewust zijn van welke gedachten je nu hebt.

We staan namelijk minder vaak stil bij de onbewuste overtuigingen 
die onder onze gedachten liggen. Deze wil je graag concreet maken 
zodat leerlingen ook daarmee aan de slag kunnen en zo hun gedrag 
kunnen veranderen.

 
 

Gedachten → Gevoelens → Gedrag → Gevolg →
Gedachten → Gevoelens → ......

Tip 5: leer leerlingen dat ze andere
gedachten kunnen kiezen



Ga niet met leerlingen analyseren waar gedachten vandaan komen, 
maar leer ze dat ze andere gedachten kunnen kiezen. Daarvoor is 
het noodzakelijk dat ze weten dat gedachten geen waarheid zijn en 
hoe ze zich bewust kunnen worden van gedachten. 

Je kunt leerlingen vragen om hun gedachten eens op te schrijven. Als 
dit lastig is, kun je ook een voorbeeld gebruiken.

Kees haalt een onvoldoende voor een toets, terwijl hij heel hard 
heeft gewerkt. Wat denken jullie dat Kees voor gedachten hierover 
heeft? 

Door je bewust te zijn van automatische gedachten, 
kun je jezelf aanleren om te kiezen voor andere, 

helpende gedachten.  

Welke gedachten zouden Kees wel kunnen helpen? 

Na hierover na te hebben gedacht kunnen leerlingen die gedachten 
opschrijven en kiezen welke zij voor zichzelf zouden willen 
gebruiken op het moment dat ze het nodig hebben. 

 



Belangrijk! Er zijn geen goede of foute
gedachten. Alle gedachten mogen er zijn. Het
kan alleen wel helpen om te kiezen op welke

gedachten je je wilt focussen. 


