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Training: Motivatiezelfonderzoek voor ZKM-consultants 

 

Bureau Perspectief heeft een aantal jaar geleden het Motivatiezelfonderzoek 

(MZO) voor scholieren ontwikkeld. Deze op de ZKM geïnspireerde 

coachingsmethode richt zich op de aanpak van motivatieproblemen bij jongeren 

in het voortgezet onderwijs. Het Motivatiezelfonderzoek bevat twee delen: een 

screening (MZO1) en een zelfonderzoek (MZO2) dat sterk op een ZKM lijkt. Het 

MZO wordt sinds enkele jaren door scholen, huiswerkinstituten en onafhankelijke 

praktijken in heel Nederland met succes gebruikt. 

 

In het Motivatie Zelf Onderzoek (MZO) hebben wij het formuleringsgesprek 

vervangen door een zeer uitgebreide online vragenlijst. Deze vragenlijst is 

interactief en vraagt dus door op onderwerpen die de cliënt zelf aandraagt. 

Sommige vragen beantwoordt men met juist/onjuist andere zijn open. We 

hebben hierin jaren van gesprekservaring met jongeren in de ZKM-

Motivatieonderzoeken verwerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MZO in het kort: 

 

o Doel scholieren: signalering en 

aanpak van problemen bij 

onderpresteerders;  

o Voordeel t.o.v. complete ZKM: 

korter, daardoor goedkoper;  

o Gebruik door tientallen 

onderwijsinstellingen (VO);  

o Jaarlijks zijn er verschillende 

trainingen voor MZO1 en 

MZO2; 

o De online verwerkingssoftware 

is speciaal voor het MZO 

ontwikkeld; 

o Kosten: 5 – 15 Euro per cliënt 

+ jaarlicentie. 

 

 

Open vragen in de vragenlijst leveren een 

soort “levensverhaal” zoals men dat in de ZKM 

met waardegebieden samenstelt. Deze open 

vragen kunnen in een tweede onlinesessie 

door de leerling aan gevoelslijsten gescoord 

worden. Daaruit rollen een aantal ZKM-

rapporten: een cirkel, een lijst met somscores 

en een affecthiërarchie. Deze worden door een 

(gecertificeerde) studiebegeleider op een 

ZKM-achtige wijze met de leerling/student 

besproken. (MZO2) 

 

Het voordeel van het MZO is dat het traject 

minder contacttijd vereist dan bij de ZKM en 

daardoor aanzienlijk goedkoper is. De sterke 

punten van de ZKM blijven daarbij behouden: 

persoonsgericht, werken met een 

levensverhaal en gevoelslijsten, heldere 

rapportage. 
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De aanpak van motivatieproblemen vereist een bepaalde visie op leermotivatie. 

In onze trainingen wordt daar veel aandacht aan besteedt. Enkele stellingen 

daaruit: 

 Elke leerling is in principe gemotiveerd om te presteren 

 De leerling moet zelf zijn hindernissen ontdekken. 

 Het netwerk (school, ouders en vrienden) moet een onderdeel zijn van het 

traject. 

Speciale MZO training voor ZKM-consultants 

 

Om met het MZO te kunnen werken geven wij verschillende trainingen. Het hele 

MZO-traject bestaat uit drie trainingsdagen en zes supervisies. Deze trainingen 

worden afgesloten met certificaten. Gezien de grote verwantschap van het MZO 

met de ZKM is de methode bij uitstek geschikt voor ZKM-consultants.  

 

Daarom hebben wij een speciale training ontwikkeld voor ZKM-consultants: 

 

 Eén trainingsdag bij Bureau Perspectief in Amsterdam; 

 Een supervisietraject per mail/telefoon van drie eigen casussen; 

 Lesmateriaal en een tijdelijke inlog op onze internetapplicatie; 

 Kosten: € 300 

 

De training wordt afgesloten met een certificaat. Met dit certificaat kan de 

consultant daarna een licentie aanvragen voor onze internetapplicatie en de 

methode zelfstandig toepassen. Deelnemers moeten ervaring hebben met het 

onderwijs en toegang hebben tot eigen cliënten uit de doelgroep. 

 

Meer informatie en inschrijving: 

 

Wilt u werken met één van deze methodes of meehelpen om eigen vragenlijsten 

te ontwikkelen, neem contact met ons MZO-team: 

 

Bureau Perspectief, Amsterdam 

Heinerich Kaegi, Wilma Menko, Teun van Koeveringe, Jacomien de Leeuw 

 

Voor inschrijvingen:  

 

 Mail: info@bureauperspectief.nl 

 Telefoon: Wilma Menko 06 38 14 09 09  
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