
 

 

De meeste van ons beginnen enthousiast en voortvarend aan een studie, een specifiek 
vak of bepaalde klus. Zelf ben ik ook een positieve beginner. Ik voel dan meestal veel 
energie en kan dan heerlijk dromen over wat ik allemaal ga leren en wat het me zal 
opleveren. De realiteit is altijd wat weerbarstiger. Er komt vaak dat moment dat je 
geen zin hebt om te lezen of leren, dat je vastzit in dat grote project of het essay dat je 
moet schrijven. Hoe zorg je dan dat je doorzet en je motivatie weer vindt? 

 

 

Tip 1 Wees realistisch 
1. Je kunt niet altijd zin hebben om te studeren of aan die opdracht te werken. Dus het 
is prima als je een keer wat afstand neemt en je focust op andere zaken of gaat 
ontspannen. Zeker als je vastzit, dan is het juist goed voor je brein om even rust te 
nemen. 

Tip 2 Creëer gewoontes 
2. Door bepaalde gewoontes te creëren, dat je in een bepaalde periode op dezelfde 
momenten studeert. Bijvoorbeeld dat je eerst in de ochtend gaat sporten en dan 
daarna de boeken erbij pakt. Als je voor jezelf een bepaald studieritme creëert, dan 
zorg je ervoor dat je niet te veel gaat nadenken of je wel of niet zin hebt. Zelfs al zou 
je maar 1 vast moment in de week hebben, geeft je dat al een bepaalde structuur. 
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Tip 3 Maak gebruik van flow-momenten 
3. Als je voelt dat je in een bepaalde flow zit, maak daar juist gebruik van. Zorg dat je 
dan grote stappen zet. Dan kun je soms misschien zelfs vooruitwerken en maak je het 
jezelf makkelijker als je een motivatiedip hebt. 

Tip 4 Korte werkmomentjes 
4. Als je echt in de negatieve flow zit, maar je moet, want het tentamen of een 
bepaalde deadline komt dichterbij, zorg er dan voor dat je korte werkmomentjes pakt. 
Doe dit bij voorkeur aan het begin van de dag. Zeg tegen jezelf dat je 45 minuten aan 
de slag gaat met wat het ook is dat je moet doen. Als de tijd om is, mag je een pauze 
of mag je zelfs stoppen. (Bij veel tegenzin kun je ook 20 of 30 minuten doen) Wat er 
vaak gebeurt, is dat door er minder druk op te leggen, je als vanzelf weer een beetje 
vooruitgang ervaart. Dat kan er dan eindelijk voor zorgen dat je over je obstakels 
heenstapt en zelfs weer in een flow komt. Of het zorgt er in ieder geval voor dat je 
iets gedaan krijgt. Meestal is met iets beginnen de grootste stap en als we eenmaal 
bezig zijn, gaan we vaak toch langer door dan gepland. 

Tip 5 Beloon jezelf 
5. Als het je lukt om een aantal korte werkmomentjes te pakken of als je gedaan hebt 
wat je jezelf hebt voorgenomen, beloon jezelf met iets waar je zin in hebt. Ik word 
altijd blij van iets lekkers eten of een heerlijke latte macchiato. Of ga een heerlijk 
wandelingetje maken. Of even op social media of iemand appen. Doe iets wat voor 
jou werkt. 

Tip 6 Denk aan je lange termijndoel(en)  
6. Je doet vaak een studie, omdat je er een doel mee hebt en er later een specifiek 
beroep mee wilt uitvoeren of dat je leert bepaalde vaardigheden uit te voeren. 
Wanneer je voelt dat je geen zin hebt, keep your eyes on the prize! Realiseer je wat je 
lange termijndoelen zijn. Discipline en doorzettingsvermogen zijn daarvoor nodig. 
Het zal je uiteindelijk veel voldoening geven als het je lukt om door te zetten. 

Tip 7 Begin morgen opnieuw 
7. Soms werkt echt niks. En dan kun je beter gewoon echt even loslaten. Stop er 
vandaag mee en probeer morgen opnieuw. Het gebeurt mij wel dat ik gewoon te moe 
ben of te druk met iets anders in mijn hoofd. Ga jezelf dan niet pushen, want dat geeft 
dan weer meer stress. Het is wel belangrijk goed te voelen of je echt niet even moet 
doorzetten of dat het er vandaag gewoon niet meer inzit. Probeer alle bovenstaande 
tips dan gewoon weer op een ander moment.  

Wat als de bovenstaande tips toch niet werken? 
Mocht het je telkens niet lukken om door te zetten en blijf je uitstellen, dan kunnen er 
meerdere dingen aan de hand zijn. Motivatieproblemen kun je ruwweg indelen in drie 
categorieën: 1. Iets niet willen, 2. Iets niet kunnen, 3. Iets niet durven.  
(Bron: Nog slimmer! Mirjam Pol) 
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Je wilt het echt niet. 
Je bent echt niet gemotiveerd om dit te doen. Als het telkens zoveel moeite kost om 
aan je studie bezig te zijn, wil je het dan wel echt? Zijn het dan wel activiteiten of 
onderwerpen waar jij mee bezig wil zijn? Is dat niet het geval, dan kun je echt beter 
stoppen. Doorgaan is dan een marteling.  Bedenk wel, dat elke opleiding onderdelen 
heeft die jou misschien niet liggen of die een struikelblok voor je vormen. Vooral tip 
6 (Denk aan je lange termijndoelen) is dan heel belangrijk. 

Zijn er omstandigheden die jou ervan weerhouden om te stoppen met je opleiding? 
Bijvoorbeeld omdat je je ouders of andere mensen niet wilt teleurstellen. Besef dan 
dat je verantwoordelijkheid bent voor je eigen leven en geluk. Neem die 
verantwoordelijkheid door op te komen voor wat jij daadwerkelijk wilt. In een 
gesprek met een coach kun je ook oefenen hoe je lastige gesprekken over dit 
onderwerp kunt voeren of hoe je je kunt bevrijden van de druk die anderen op jou 
leggen. 

Je kunt het nog niet. 
Je moet iets doen, maar je vindt het lastig en je weet niet waar te beginnen. Het is 
heel menselijk om wanneer je iets nog niet beheerst je oncomfortabel te voelen. Het 
liefste ontvlucht je dat gevoel. Is dat gevoel te heftig, lees dan vooral het volgende 
punt. Besef je dat iets nieuws leren tijd kost en gun jezelf die tijd. Vraag eventueel 
ook hulp aan anderen die dit wel onder de knie hebben. Wanneer je op onderzoek uit 
gaat of hulp hebt ingeschakeld, lukt het vaak weer om de motivatie te vinden om te 
beginnen of de klus volledig te klaren.  

Je durft het niet. 
Het kan echter ook zijn dat je graag wilt, maar dat er belemmerende overtuigingen ten 
grondslag liggen aan hoe je denkt over je eigen capaciteiten, waardoor je jezelf 
saboteert. Je bent bang dat je die presentatie niet goed zal doen, je bent onzeker of je 
die stof wel kunt onthouden voor het tentamen. Door telkens weg te lopen voor wat je 
moet doen, probeer je het angstige gevoel te ontvluchten. Is dit bij jou het geval, dan 
zijn er vaak diepere onbewuste oorzaken die ten grondslag liggen aan jouw 
motivatiegebrek. Dit kan voor elke student weer anders zijn. Blijf niet te lang 
rondlopen met deze angstige of onzekere gevoelens. Een coach inschakelen kan je 
helpen om erachter te komen, wat er bij jou precies speelt. 

 

Heb je behoefte aan een coachgesprek om jou te helpen je 
motivatie terug te vinden of je studie beter op de rit te 
krijgen, stuur dan een mailtje naar: 
klasina@deonlinestudiecoach.nl of stuur een appje naar 
06-18470854. Als studiecoach heb ik jarenlange ervaring 
met het coachen van studenten op dit gebied. 
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