FLOW THEORIE VAN CSIKSZENTMIHALYI
FLOW is volgens Csikszentmihalyi een optimale ervaring:
“De toestand waarin mensen dermate betrokken zijn bij een
activiteit dat ze alles om hen heen vergeten. Deze ervaring is zo
positief dat het de moeite waard is om deze te herhalen zonder de
noodzaak van een externe beloning. […] De optimale ervaring is
iets wat wij doen gebeuren.”
De kernmerken van FLOW zijn:
1. Een uitdagende bezigheid die vaardigheden vereist.
2. Concentratie: Afleidingen worden uit het bewustzijn geweerd.
3. De bezigheid heeft een duidelijk doel.
4. De bezigheid verschaft onmiddellijke feedback.
5. Handelen met een intense maar moeiteloze betrokkenheid.
6. Wanneer men van een bezigheid geniet: gevoel van alles onder controle te hebben.
7. Verlies van het bewustzijn van het zelf.
8. De transformatie van de tijd.
9. De optimale ervaring is zo aangenaam dat het een doel op zichzelf wordt.
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FLOW kun je bevorderen als docent door:
1. Duidelijkheid – doelen en feedback zijn eenduidig & onmiddellijk.
2. Centrering – belangstelling voor wat leerlingen nu doen.
3. Keuze – leerlingen hebben het gevoel dat zij kunnen kiezen (zolang zij de
consequenties maar aanvaarden).
4. Vertrouwen – het gevoel van vertrouwen zodat de leerling zich ‘niet-zelfbewust’ aan
interesses kan wijden.
5. Uitdaging – de inspanning van de docent om leerlingen steeds complexere
mogelijkheden tot handelen te bieden.
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