Betrokkenheid
Autonomie

Competentie

Relatie leerkracht

Relatie leerlingen

De behoefte aan autonomie wordt
vervuld.

De behoefte aan competentie wordt
vervuld.

De behoefte aan een goede relatie
met de leerkracht wordt vervuld.

De behoefte aan goede relaties met
andere leerlingen wordt vervuld.











Ervaart de ruimte om initiatief
te nemen
Ervaart de ruimte om eigen
interesses en inbreng kenbaar
te maken.
Ervaart de ruimte om keuzes te
maken met betrekking tot de
manier waarop de taak
uitgevoerd wordt
Ervaart de ruimte om keuzes te
maken met betrekking tot de
inhoud van de taak
Voelt zich verantwoordelijk voor
zijn/haar leerproces
Is intrinsiek/autonoom
gemotiveerd
















Ervaart dat de taak dichtbij
eigen beleving van de
werkelijkheid staat
Ervaart structuur en
duidelijkheid in de klas
Voelt zich bekwaam om een
bepaalde taak uit te voeren
Ervaart dat de uitdaging in
overeenstemming is met de
beleefde vaardigheden
Heeft vertrouwen in zichzelf en
het eigen kunnen
Krijgt de mogelijkheid om te
laten zien wat hij/zij heeft
geleerd
Kan geconcentreerd en
doelgericht aan een taak
werken
Gaat op de juiste manier om
met moeilijkheden en
problemen
Zoekt de oorzaken van succes
en falen op de juiste plaats




Voelt zich veilig in de klas en op
school
Voelt zich geaccepteerd en
gesteund




Voelt zich veilig in de klas en op
school
Ervaart dat hij/zij erbij hoort.

Welbevinden









Autonomie

Competentie

Relatie leerkracht

Relatie leerlingen

De behoefte aan autonomie
wordt vervuld.

De behoefte aan competentie
wordt vervuld.

De behoefte aan een goede
relatie met de leerkracht wordt
vervuld.

De behoeften aan goede relaties
met andere leerlingen wordt
vervuld

Ervaart erkenning van zijn/
haar omgeving
Ervaart positieve emoties
Ervaart dat zijn/haar
activiteiten zin hebben
Laat zichzelf leiden door
intrinsieke doelen en haalt deze
doelen ook
Voelt zich een individu en heeft
een positief zelfbeeld
Is zich bewust van eigen
kwaliteiten en ervaart de ruimte
om deze in te zetten





Ervaart structuur en
duidelijkheid in de klas
Ervaart bevestiging
Heeft vertrouwen in zichzelf en
het eigen kunnen





Voelt zich veilig in de klas en op
school
Voelt zich geaccepteerd en
gesteund
Heeft vertrouwen in de
leerkracht






Voelt zich veilig in de klas en op
school
Ervaart dat hij/zij erbij hoort
Heeft vertrouwen in de
leerlingen
Heeft capaciteiten voor
empathie, affectie en intimiteit
en is bezig met het welzijn van
anderen

